
RAPORT Z LIKWIDACJI WSI  
- PREZENT DLA OBCYCH SŁUŻB 

TO CO W MON ROBI WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ  
TOMASZ SZATKOWSKI BYŁY PREZES FUNDACJI NCSS,  

JEJ ZAŁOŻYCIEL I FUNDATOR?

Rola MARKA FALENTY i PiS  
w strategii rosyjskich służb 

specjalnych 



CZY ZA PODSŁUCHIWANIEM 
POLITYKÓW PLATFORMY 
OBYWATELSKIEJ STALI 
ROSJANIE? POMAGALI  
CZY BYLI INSPIRATORAMI? 

AFERA PODSŁUCHOWA,  
CZYLI FALENTA I PRZYJACIELE

Afera podsłuchowa wybucha 14 czerwca 2014 r. po opublikowaniu we „Wprost” stenogramów z rozmów 
najważniejszych polskich polityków związanych z Platformą Obywatelską, Narodowym Bankiem Polskim 
oraz NIK. Rozmowy zostały podsłuchane w restauracjach Sowa & Przyjaciele, Amber Room w pałacyku 
Sobańskich oraz Osteria. 

Według „Polityki” (nr 36/2018) nagrano ponad sto osób, ale znanych jest tylko kilkanaście 
zapisów. Nagrania przekazywano Markowi Falencie, ale nie wszystkie. Nie wiadomo, kto jest 

dysponentem pozostałych.

Jak donosi „Polityka”, Falenta miał o posiadaniu kompromitujących 
taśm informować m.in. Mariusza Kamińskiego, szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w latach 2006-2009. To w kręgu Kamińskiego miał pojawić 
się pomysł, by nagrania przekazać do „Wprost”. Dużą rolę w tej sprawie mieli 
odegrali funkcjonariusze CBA związani z Kamińskim, którzy wywodzą się z 
Wrocławia. Wcześniej pracowali w ABW i zarejestrowali wtedy Falentę jako 
osobowe źródło informacji, a po przejściu do CBA  pociągnęli go za sobą. 

Oficerem prowadzącym Falentę był obecny szef warszawskiej delegatury CBA, 
awansowany na to stanowisko po przejęciu biura przez ludzi Kamińskiego. Z 

Falentą przed publikacją we „Wprost” miał kontaktować się m.in. Martin Bożek, 
jeden z najbliższych współpracowników Kamińskiego w czasach, gdy ten był 

szefem CBA.  

Restauracja Sowa & 
Przyjaciele
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KIM JEST MAREK FALENTA? 

MAREK FALENTA, biznesmen, skazany na 2,5 roku więzienia za nagrywanie polityków, ale do dziś nie 
zaczął odbywać kary z powodu kłopotów ze zdrowiem.
Na przełomie lat 2013-2014 Falenta zostaje współwłaścicielem firmy Składy Węgla, która handluje 
rosyjskim węglem z Kuzbaską Kompanią Paliwową KTK. Według „Polityki” (nr 36/2018), dostaje od 
niej towar za 20 mln dolarów, ale nie płaci ani centa. Z KTK miał go skojarzyć Robert Szustkowski.  
Kompanię KTK, zależną od Władimira Putina i jego ludzi, nadzoruje wtedy Adam Tulejew, który 
aktywnie działa na rzecz przyłączenia Krymu do Rosji. 
Od rosyjskiego resortu obrony dostaje za to medal.  
Falenta długu nie spłaca i wiosną 2014 r. Rosjanie zgłaszają się do polskich służb śledczych o pomoc. 
3 czerwca 2014 r. Centralne Biuro Śledcze zatrzymuje współpracowników Falenty. 
14 czerwca wybucha afera podsłuchowa.
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KIM JEST ROBERT SZUSTKOWSKI?

ROBERT SZUSTKOWSKI – polski biznesmen ze szwajcarskim paszportem, który spędził w Rosji 
dwadzieścia lat. Jak doniosła rosyjska gazeta „Kommiersant”, w 1995 roku był przedstawicielem w 
Polsce MontażSpecBanku, należacego do mafii sołncewskiej. Wiązany z handlem bronią, co tłumaczy 
jego gambijskie obywatelstwo oraz funkcję dyplomatyczną w Rosji. Właściciel grupy kapitałowej 
Radius (wcześniej pod nazwą Utrata) działającej na rynku nieruchomości w Warszawie i Sopocie i – 
według mediów - biorącej udział w „dzikiej reprywatyzacji”. 
Według „Polityki” (nr 36/2018), Szustkowskiego miały łączyć interesy z 
założycielami restauracji „Sowa i Przyjaciele”. Właścicielami byli Jarosław Babiński 
i Krzysztof Janiszewski – biznesmeni związani z Grupą Radius. 

MAFIA SOŁNCEWSKA - jedna z najgroźniejszych i największych na świecie 
zorganizowanych grup przestępczych, utworzona w Rosji. Według raportu FBI 
uznana za największą euroazjatycką organizację kryminalną na świecie – pod 
względem majątku, wpływów oraz zakresu sprawowanej przez nią kontroli finansowej. Jest jednym z 
najważniejszych segmentów struktury mafii rosyjskiej. 
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1. Czy aferę podsłuchową rozegrali Rosjanie?

2. Kto był mocodawcą Marka Falenty?

3. Jaka była rola PiS w aferze podsłuchowej? 

4.  Czy, za sprawą podsłuchów, Rosjanie mogli wpływać  
na wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku?

5.  Kto przechowuje nagrania i kiedy może je 
wykorzystać?


