AFERA PODSŁUCHOWA - KALENDARIUM
TO CO W MON ROBI WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ
TOMASZ SZATKOWSKI BYŁY PREZES FUNDACJI NCSS,
JEJ ZAŁOŻYCIEL I FUNDATOR?

TAŚMY FALENTY:
afera podsłuchowa
czy afera służb?

AFERA PODSŁUCHOWA - KALENDARIUM
LIPIEC 2013-CZERWIEC 2014 – kelnerzy w trzech warszawskich restauracjach nagrywają ok. sto osób,
w tym polityków opozycji

JESIEŃ 2013 – Marek Falenta twierdzi, że spotkał się ze skarbnikiem PiS Stanisławem Kostrzewskim
i pokazał mu nagrania. Według mediów, PiS sprawdza wiarygodność Falenty i odkrywa, że ten jest
od lat współpracownikiem delegatur służb na Dolnym Śląsku. Falenta twierdzi, że po rozmowie
z Kostrzewskim spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim

3 CZERWCA 2014 – policja pod zarzutem m.in. oszustw zatrzymuje menadżerów firmy Składy
Węgla, której część udziałów należy do Falenty zajmującego się m.in. importem węgla z Rosji.
Rząd Tuska chce ograniczyć ten proceder

14 CZERWCA 2014 – tygodnik „Wprost” na swojej stronie internetowej ujawnia fragmenty
nagrań, 16 czerwca pojawiają się w papierowym wydaniu

25 CZERWCA 2014 – Sejm na wniosek Donalda Tuska udziela jego rządowi wotum zaufania
11 LIPCA 2014 – Sejm odrzuca wniosek PiS o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Tuska
CZERWIEC 2014 - LIPIEC 2014 – prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie treści niektórych
nagranych rozmów

8–9 CZERWCA 2015 – biznesmen Zbigniew Stonoga publikuje na Facebooku ponad 3 tysiące
zdjęć akt prokuratury w sprawie podsłuchów

CZERWIEC 2015 – premier Ewa Kopacz w związku z aferą podsłuchową przyjmuje dymisje kilku ministrów
i wiceministrów. Z funkcji marszałka Sejmu rezygnuje Radosław Sikorski

AFERA PODSŁUCHOWA - KALENDARIUM
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”.

25 PAŹDZIERNIKA 2015 – PiS wygrywa wybory
29 GRUDNIA 2016 - Sąd Okręgowy w Warszawie skazuje Falentę na karę 2,5 roku więzienia, a kelnerów na
kary 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata oraz na kary grzywny

WRZESIEŃ 2018 – dziennikarze ujawniają powiązania Falenty z rosyjskimi służbami, w tym z ludźmi
z otoczenia Władimira Putina

10 CZERWCA 2019 – Falenta, po ukrywaniu się w Hiszpanii, trafia do więzienia. „Rzeczpospolita”
i „Gazeta Wyborcza” ujawniają jego listy do prezydenta Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego,
w których domaga się „obiecanej” amnestii w zamian za swoją rolę w obaleniu rządu PO-PSL
na zlecenie PiS
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