W dzienniku „Rzeczpospolita" z dnia 2 stycznia 2009 r., w artykule
zatytułowanym „Śledztwa bez odpowiedzi na kluczowe pytania" poruszony został
problem przewlekłości postępowań przygotowawczych oraz braku skuteczności
prokuratury w śledztwach, dotyczących spraw budzących największe zainteresowanie
społeczne.
Wśród nich wymieniono umorzenia postępowań w sprawach: zabójstwa pacjenta,
które zostało zarzucone kardiochirurgowi ze Szpitala MSWiA w Warszawie - dr
Mirosławowi G.; zagłuszania sygnału telefonów komórkowych pielęgniarek
okupujących latem 2007 r. Kancelarię Premiera; uszkodzenia laptopa byłego Ministra
Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego p. Zbigniewa Ziobry; nagrania rozmowy
pomiędzy byłym wicepremierem - Andrzejem Lepperem i byłym Ministrem
Sprawiedliwości - Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobrą, które miało
wyjaśnić, czy A. Lepper został poinformowany o akcji Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi właśnie przez Z. Ziobrę.
W publikacji wskazano również, iż w 2008 r. nadal nie zostały zakończone
kluczowe, trwające już niejednokrotnie kilka lat postępowania przygotowawcze, a
mianowicie: przeciwko lobbyście Markowi Dochnalowi podejrzanemu między innymi o
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; dotyczące źródła przecieku w
sprawie akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (oraz - jako odprysk tej
sprawy - składania fałszywych zeznań przez Janusza Kaczmarka, Jaromira Netzla i
Ryszarda Krauze).
Część z wymienionych powyżej spraw było lub jest w
przedmiotem czynności podejmowanych w moim Biurze.
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W sprawie dotyczącej ujawnienia informacji o planowanej akcji CBA w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracałem się do Prokuratora Krajowego jak
również do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o dane dotyczące
biegu postępowania, a także wskazywałem na jego długotrwałość.
Z ostatnich uzyskanych przeze mnie informacji wynikało, iż śledztwo przeciwko
Januszowi Kaczmarkowi, Konradowi Kornatowskiemu i innym (o sygn. akt V Ds.
400/07 Prokuratury Okręgowej w Warszawie) nie zostało jeszcze zakończone (na co
zwraca także uwagę autor powołanego na wstępie materiału prasowego). Podobnie, nie
została wydana decyzja merytoryczna kończąca postępowanie przygotowawcze w
sprawie utrudniania postępowania karnego dotyczącego podejmowania się pośrednictwa
w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową przy powoływaniu się na
wpływy w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi (sygn. akt V Ds. 324/07 Prokuratury
Okręgowej w Warszawie).
Ponadto, monitorowałem bieg postępowania przygotowawczego przeciwko dr
Mirosławowi Garlickiemu, kardiochirurgowi ze szpitala MSWiA w Warszawie (sygn.
akt VI Ds. 185/06 i V Ds. 88/08 Prokuratury Okręgowej w Warszawie), oraz tok
śledztwa dotyczącego Marka Dochnala, w tym zwłaszcza w kontekście długotrwałego
stosowania wobec niego tymczasowego aresztowania (sygn. akt PR IV-III 8/07
Wydziału III Zamiejscowego w Katowicach Biura do spraw Przestępczości
Zorganizowanej Prokuratury Krajowej).
Uważam, że długotrwałość lub brak skuteczności w postępowaniach
przygotowawczych znajdujących się w centrum zainteresowania społecznego nie może
pozostać bez wpływu na wizerunek urzędu prokuratorskiego, a w konsekwencji
spowodować spadek zaufania społecznego do tego organu państwa mającego niezwykle
ważne, z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich, zadanie: strzeżenie
praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.
W przedstawionej sytuacji, uprzejmie proszę o rozważenie zbadania prawidłowości
i terminowości wymienionych postępowań oraz - w przypadkach, w których zostały
wydane - zasadności postanowień o umorzeniach a także o poinformowanie mnie o
poczynionych ustaleniach i ewentualnie podjętych działaniach.

