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PK: akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. przewodniczącemu partii Zmiana (komunikat)
- Prokuratura Krajowa informuje:
Akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. - przewodniczącemu partii Zmiana
Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie 20 kwietnia 2018 roku skierował do Sądu
Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. Oskarżony to znany
politolog, dziennikarz, pracownik naukowy, sekretarz generalny Stowarzyszenia Europejskie
Centrum Analiz Geopolitycznych, były poseł na Sejm RP V kadencji, polityk i przewodniczący
partii Zmiana.
Współpraca z chińskim i rosyjskim wywiadem
Mateuszowi P. w śledztwie przedstawiono dwa zarzuty.
Pierwszy dotyczy brania udziału od 2009 roku do maja 2016 w działalności rosyjskiego
wywiadu cywilnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Służby Wywiadu Zagranicznego
(SWR), skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o przestępstwo z art. 130 par.
1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 18 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 256 par. 1
kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 49c pkt 3 ustawy
z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.
Drugi czyn zarzucony Mateuszowi P. dotyczy brania udziału w okresie od bliżej nieustalonej
daty do 23 października 2015 roku w działalności wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej,
skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o przestępstwo z art. 130 par. 1
kodeksu karnego.
Oskarżony osiągał pokaźne korzyści majątkowe
W toku śledztwa ustalono, że Mateusz P., prowadząc zakrojoną na szeroką skalę działalność
oraz wykorzystując swoją pozycję społeczną, zawodową i polityczną oraz kontakty wśród
polityków i dziennikarzy krajowych i zagranicznych, oddziaływał na grupy społeczne w Polsce i
za granicą. W Polsce i za granicą promował on cele polityczne Federacji Rosyjskiej. Próbując
kształtować opinię publiczną poprzez prowokowanie antyukraińskiego nastawienia Polaków i
antypolskiego nastawienia Ukraińców, dążył on między innymi do pogłębiania podziałów
między Polakami i Ukraińcami i między Polską i Ukrainą.

Działania te oskarżony realizował w powiązaniu z rosyjskimi służbami wywiadowczymi,
osiągając z tego tytułu pokaźne korzyści majątkowe.
Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w lipcu 2015 roku. Wobec oskarżonego stosowany
jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA
jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu
ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy
prawo prasowe.(PAP)
kom/ agzi/

Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

