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Na podstawie art. 111 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1  
i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej oraz art. 136a 
regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej niżej podpisani posłowie wnoszą 
projekt uchwały: 

 
 
 - w sprawie powołania komisji śledczej 

do zbadania działań służb specjalnych, 
Policji oraz członków Rady Ministrów  
i osób im podległych odpowiedzialnych 
za nadzór i koordynację pracy tych 
instytucji i organów w związku  
z ujawnionym przez tygodnik "Wprost" 
w wydaniu z 16 czerwca 2014 roku 
procederem nagrywania urzędników, 
polityków oraz przedsiębiorców od lipca 
2013 do czerwca 2014 roku  
w restauracji Sowa & Przyjaciele  

 
 



w Warszawie, restauracji Amber Room 
w Warszawie oraz restauracji Osteria  
w Warszawie, a także w innych 
miejscach. 

 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały 

upoważniamy pana posła Antoniego Macierewicza. 
 
 
 

 (-)   Adam Abramowicz;  (-)   Andrzej Adamczyk;  (-)   Waldemar Andzel; 
 (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski; 
 (-)   Iwona Ewa Arent;  (-)   Marek Ast;  (-)   Zbigniew Babalski;  (-)   Piotr 
Łukasz Babiarz;  (-)   Piotr Babinetz;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Dariusz Bąk; 
 (-)   Włodzimierz Bernacki;  (-)   Andrzej Bętkowski;  (-)   Mariusz Błaszczak; 
 (-)   Antoni Błądek;  (-)   Zbigniew Chmielowiec;  (-)   Witold Czarnecki; 
 (-)   Arkadiusz Czartoryski;  (-)   Edward Czesak;  (-)   Piotr Krzysztof Ćwik; 
 (-)   Leszek Dobrzyński;  (-)   Jan Dziedziczak;  (-)   Tadeusz Dziuba;  (-)   Jacek 
Falfus;  (-)   Zbigniew Girzyński;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Kazimierz 
Gołojuch;  (-)   Czesław Hoc;  (-)   Józefa Hrynkiewicz;  (-)   Michał Jach; 
 (-)   Wojciech Jasiński;  (-)   Andrzej Jaworski;  (-)   Mariusz Orion Jędrysek; 
 (-)   Mariusz Kamiński;  (-)   Mariusz Antoni Kamiński;  (-)   Sławomir 
Kłosowski;  (-)   Lech Kołakowski;  (-)   Henryk Kowalczyk;  (-)   Bartosz 
Kownacki;  (-)   Piotr Król;  (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)   Marek Łatas;  (-)   Maciej 
Łopiński;  (-)   Marzena Machałek; (-) Antoni Macierewicz;  (-)   Ewa Malik; 
 (-)   Maciej Małecki;  (-)   Gabriela Masłowska;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Marek 
Matuszewski;  (-)   Beata Mazurek;  (-)   Piotr Naimski;  (-)   Marek Opioła; 
 (-)   Anna Paluch;  (-)   Krystyna Pawłowicz;  (-)   Stanisław Pięta;  (-)   Dariusz 
Piontkowski;  (-)   Stanisław Piotrowicz;  (-)   Jerzy Polaczek;  (-)   Marek Polak; 
 (-)   Piotr Polak;  (-)   Krzysztof Popiołek;  (-)   Elżbieta Rafalska;  (-)   Bogdan 
Rzońca;  (-)   Małgorzata Sadurska;  (-)   Jerzy Sądel;  (-)   Grzegorz Schreiber; 
 (-)   Jarosław Sellin;  (-)   Krzysztof Sońta;  (-)   Marek Suski;  (-)   Krzysztof 
Szczerski;  (-)   Jolanta Szczypińska;  (-)   Andrzej Szlachta;  (-)   Jerzy Szmit; 
 (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Jan Szyszko;  (-)   Janusz Śniadek;  (-)   Robert Telus; 
 (-)   Ryszard Terlecki;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Witold Waszczykowski; 
 (-)   Elżbieta Witek;  (-)   Marcin Witko;  (-)   Michał Wojtkiewicz;  (-)   Jarosław 
Zieliński;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski;  (-)   Jerzy Żyżyński. 



Projekt 

UCHWAŁA 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia ……….. 2014 r. 

w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania działań służb specjalnych, Policji 

oraz członków Rady Ministrów i osób im podległych odpowiedzialnych za nadzór i 

koordynację pracy tych instytucji i organów w związku z ujawnionym przez tygodnik 

„Wprost” w wydaniu z 16 czerwca 2014 roku procederem nagrywania urzędników, 

polityków oraz przedsiębiorców od lipca 2013 do czerwca 2014 roku w restauracji Sowa 

& Przyjaciele w Warszawie, restauracji Amber Room w Warszawie oraz restauracji 

Osteria w Warszawie, a także w innych miejscach.  

 

 

Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1218 z późn 

zm.) oraz art. 136a Regulaminu Sejmu RP (M. P. z 2012 r., poz. 32 z późn. zm.) Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje: 

 

Art. 1. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania działań służb 

specjalnych i Policji, a także członków Rady Ministrów i osób im podległych 

odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku z 

ujawnionym przez tygodnik „Wprost” w wydaniu z 16 czerwca 2014 roku procederem 

nagrywania urzędników, polityków oraz przedsiębiorców od lipca 2013 do czerwca 2014 

roku w restauracji Sowa & Przyjaciele w Warszawie, restauracji Amber Room w Warszawie 

oraz restauracji Osteria w Warszawie, a także w innych miejscach. 

 

Art. 2. 

Do zakresu działania Komisji należy zbadanie:  

a.  okoliczności i podstaw zainteresowania przez służby specjalne i Policję osobą Marka Falenty 

oraz przedsiębiorstw i osób z nim związanych; 



b. zadań zlecanych przez służby specjalne i Policję Markowi Falencie oraz osobom z nim 

związanym; 

c.  zakresu i metod wykorzystanych przez służby specjalne i Policję w związku z procedurami 

przy których wykorzystano informacje uzyskane od Marka Falenty;  

d.  informacji uzyskanych przez służby specjalne i Policję, na skutek działania Marka Falenty i 

osób z nim związanych, ich obiegu, sposobu weryfikacji i wykorzystania; 

e.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów po 

powzięciu informacji o przypadkach mogących stanowić naruszenie prawa przez Radosława 

Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, który w rozmowie z Jackiem Rostowskim, 

Ministrem Finansów w lipcu 2013 r ujawnił informacje objęte tajemnicą państwową, tj. 

szczegóły operacji polskich służb specjalnych w Afganistanie; 

f.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku 

z powzięciem informacji o podpisaniu niekorzystnej umowy na budowę terminalu LNG w 

Świnoujściu ze szkodą dla Skarbu Państwa oraz użycie przez wykonawcę terminalu LNG w 

Świnoujściu materiałów bez atestów i wykonanie prac wbrew obowiązujących przepisom, co 

ujawniono w rozmowie pomiędzy Sławomirem Nowakiem a Andrzejem Parafianowiczem z 

lutego 2014 r.; 

g.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy  tych instytucji i organów w 

związku z powzięciem informacji  o przekroczeniu uprawnień przez Andrzeja Parafianowicza, 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w postaci zablokowania kontroli skarbowej w 

firmie Moniki Nowak oraz bezprawnego ujawnienia w lutym 2014 r., Sławomirowi Nowakowi 

informacji na temat kontroli skarbowej prowadzonej w firmie  Moniki Nowak; 

h.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku 

z powzięciem informacji o podaniu nieprawidłowych danych w oświadczeniu majątkowym przez 

Sławomira Nowaka, co ujawniono w rozmowie pomiędzy Sławomirem Nowakiem a Andrzejem 

Parafianowiczem z lutego 2014r.; 

i.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku 



z powzięciem informacji o finansowaniu imprez artystycznych związanych z polityczną 

działalnością Platformy Obywatelskiej ze spółek Skarbu Państwa, co ujawniono w rozmowie 

pomiędzy rzecznikiem prasowym rządu Pawłem Grasiem a prezesem PKN Orlen Dariuszem 

Jackiem Krawcem z lutego 2014r.;  

j.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku 

z powzięciem  informacji o przekroczeniu posiadanych uprawnień przez Donalda Tuska, Prezesa 

Rady Ministrów i polecenie przez niego urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa zatrudnienia 

swojego bliskiego przyjaciela Krzysztofa Kiliana na stanowisku prezesa spółki Polska Grupa 

Energetyczna S.A. wyłącznie celem zagwarantowania mu prawa do otrzymania kilku milionów 

złotych z tytułu wynagrodzenia i odprawy, co ujawniono w rozmowie pomiędzy rzecznikiem 

prasowym rządu Pawłem Grasiem a prezesem PKN Orlen Dariuszem Jackiem Krawcem z 

lutego 2014r.; 

k.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w 

związku z powzięciem informacji o niedopełnieniu obowiązków przez Donalda Tuska, 

Prezesa Rady Ministrów, w postaci niepodjęcie razem z innymi członkami Rady Ministrów 

skutecznych działań mających na celu ochronę osób oszukanych przez piramidę finansową 

Amber Gold niezwłocznie po tym, jak został poinformowany przez Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego Marka Belkę o tym, iż w/w podmiot prowadzi swoją działalność nielegalnie, 

oraz niedopełnienia przez Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, i Marka Belkę, Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, obowiązku zawiadomienia prokuratury o popełnieniu 

przestępstwa przez zarząd firmy Amber Gold, które to fakty zostały ujawnione w rozmowie 

pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem a prezesem NBP 

Markiem Belką i  szefem gabinetu Prezesa NBP  Sławomirem Cytryckim z lipca 2013 r.; 

l.  działań podjętych przez służby specjalne, Policję oraz członków Rady Ministrów i osób im 

podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku 

z powzięciem informacji o przekroczeniu posiadanych uprawnień przez Marka Belkę, Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, w postaci podporządkowania polityki banku centralnego 

bieżącym potrzebom politycznym rządzącego ugrupowania i walki z opozycją w formie 

finansowania deficytu budżetu państwa przez NBP, co zostało ujawnione w rozmowie pomiędzy 

Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem a prezesem NBP Markiem Belką 

i  szefem gabinetu Prezesa NBP  Sławomirem Cytryckim z lipca 2013 r. 



Art. 3. 

W skład Komisji wchodzi 9 członków. 

 

Art. 4. 

Komisja jest obowiązana do złożenia sprawozdania w terminie do dnia 30  września 2015 r. 

 

 
Art. 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 W dniach  14 - 16 czerwca oraz 22 - 23 czerwca 2014 roku tygodnik „Wprost” 

opublikował nagrania rozmów, jakie przeprowadzono w restauracjach Sowa & Przyjaciele, 

Amber Room oraz Osteria od lipca 2013 r. do czerwca roku bieżącego. Rozmówcami byli 

członkowie Rady Ministrów oraz najważniejsi urzędnicy państwowi: 

 

- Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego Marek Belka i szef jego gabinetu Sławomir Cytrycki; 

- Sławomir Nowak (były minister transportu) i Andrzej Parafianowicz (były Wiceminister 

Finansów); 

- Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski i były Minister Finansów Jacek 

Rostowski; 

- rzecznik prasowy rządu Paweł Graś  i prezes PKN Orlen Dariusz Jacek Krawiec;  

- Prezes PKN Orlen Dariusz Jacek Krawiec, Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński 

i Wiceminister Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik; 

- Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski i przedsiębiorca Piotr  Wawrzynowicz.  

  

Opinia publiczna mogła się dowiedzieć ze stenogramów rozmów o szeregu 

bezprzykładnych nadużyć dokonywanych przez urzędników zobowiązanych do 

przestrzegania prawa i troski o interes publiczny. Konspirowali oni w celu wykorzystania 

publicznych dla zwalczania opozycji i promocji partii rządzącej. Nagrania rozmów ujawniły 

również fakty tuszowania postepowań skarbowych dotyczących ich rodzin, nieprawidłowości 

w realizowaniu ważnych inwestycji ze środków publicznych oraz w obsadzaniu 

kierowniczych stanowisk spółek Skarbu Państwa, oraz ukrywanie przez najważniejszych 

urzędników, w tym Premiera, przed obywatelami informacji o przestępczej działalności 

spółki AMBER GOLD. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przekazywał 

również Jackowi Rostowskiemu informacje o  tajnych operacjach polskich służb specjalnych 

w Afganistanie.  

 

Jest to szczególnie niepokojące w kontekście  relacji Pana Marka Falenty, który 

przekazywał funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacje dotyczące podsłuchiwania rozmów ministrów i 



najważniejszych urzędników państwowych. Zdaniem Pana Marka Falenty, organy te nie 

podjęły żadnych czynności, gdyż informacja dotyczyła „czołowych polityków Platformy 

Obywatelskiej”. W tej sytuacji opieszałość i bierność organów ścigania wobec pozostałych 

opisanych we wniosku spraw może wskazywać na to, że również w tych przypadkach doszło 

do wykorzystania nieformalnych wpływów przez członków Rady Ministrów. 

 

Tymczasem fakty ujawnione w nagraniach opublikowanych przez tygodnik „Wprost”, 

prawdopodobnie spełniają znamiona przestępstwa. Prokuratura jednak umorzyła śledztwo w 

sprawie ujawnionej w rozmowie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem 

Sienkiewiczem a Prezesem NBP Markiem Belką i szefem gabinetu Prezesa NBP  

Sławomirem Cytryckim z lipca 2013 r dotyczącej, dotyczącej „przekroczenia uprawnień 

przez funkcjonariuszy publicznych: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, polegającego na naruszeniu niezależności NBP 

poprzez zawarcie w lipcu 2013 r. przez Prezesa Rady Ministrów z Prezesem NBP 

nieformalnego porozumienia, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych, na mocy 

którego, w zamian za odwołanie z funkcji Ministra Finansów oraz wprowadzenie regulacji 

prawnych zmniejszających rolę Rady Polityki Pieniężnej, Prezes NBP miałby się zobowiązać 

do finansowania w przyszłości deficytu budżetowego poprzez wykupywanie obligacji przez 

NBP”.  

 

W tej sytuacji, gdy organy wymiaru sprawiedliwości nie podejmują właściwych 

działań swoją konstytucyjną rolę musi spełnić komisja śledcza. Komisja powinna wobec 

powyższych okoliczności, ponownie przeanalizować nagrania opublikowane w dniach  14 - 

16 czerwca oraz 22 - 23 czerwca 2014 roku przez tygodnik „Wprost”, przesłuchać ich 

uczestników oraz członków Rady Ministrów, których one dotyczą oraz w rezultacie ustalić 

jaka była rola służb specjalnych i organów państwa je nadzorujących, a także dlaczego nie 

podjęto odpowiednich środków wobec osób, które zgodnie z ujawnionymi nagraniami, mogły 

dopuścić się przestępstw. 
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