•

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
BIURO
WYDZIAŁ

Warszawa, dnia 18 września 2007 r.

MINISTRA
INFORMACJI

BM- VI-0642-81j07

Pan
Robert Krasowski
Redaktor Naczelny
"Dziennika"
Ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Sw..~~ '?u~

R.ed..o.łkoVle,

Na podstawie art. 31 ustawy Z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U.
Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnosz~ o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych
informacji,

które znalazły w artykule pt. "Duży napiwek od prokuratorów",

opublikowanym we wczorajszym wydaniu "Dziennika" (Dziennik, 17 września br.,
str. 6).
Niepodpisany

autor tekstu stwierdza: "Impreza faktycznie była, ale

nie teraz, a dwa tygodnie wcześniej, i opijano co innego - okazją była słynna
już prezentacja dowodów przeciwko Januszowi Kaczmarkowi, Konradowi
Komatowskiemu

i Jaromirowi Netzlowi.

imprezie uczestniczyli

Według naszych informacji w

prokuratorzy. I to wtedy, 31 sierpnia, rozochoceni

śledczy byli tak hojni. Nieoficjalnie mówi si~, że w spotkaniu w jednym z
warszawskich lokali - Qchni Artystycznej - brali udział m.in. wiceminister
sprawiedliwości Jerzy Engelking i prokurator krajowy Dariusz Barski".
Ani Prokurator

Krajowy Dariusz

Barski, ani Zast~pca Prokuratora

Generalnego Jerzy Engelking, ani też żaden prokurator Prokuratury Okr~gowej w
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Warszawie

me brali udziału w jakimkolwiek

spotkaniu

organizowanym

w wyżej

wymienionej restauracji w dniu 31 sierpnia br., ani też w żadnym innym terminie. W
związku z powyższym insynuacją są także sugestie, jakoby prokuratorzy

okazali si~

"hojni" i pozostawili w restauracji napiwek w wysokości 700 zł.
W związku z nieprawdziwymi
Państwa pisma wnosz~ o opublikowanie

"Nieprawdą

informacjami

zamieszczonymi

na łamach

sprostowania nast~pującej treści:

jest jakoby Prokurator Krajowy Dariusz

Zast~pca Prokuratora Generalnego Jerzy Engelking

Barski,

bądź którykolwiek z

prokuratorów Prokuratury Okr~gowej w Warszawie w dniu 31 sierpnia br.
brali udział w spotkaniu organizowanym w restauracji Qchnia Artystyczna.
Insynuacją

są informacje,

jakoby prokuratorzy pozostawili

napiwek

w

wysokości 700 zł."

W raZ1e odmowy

opublikowania

powyższego

sprostowania

Ministerstwo

Sprawiedliwości zmuszone b~dzie skierować spraw~ na drog~ sądową.
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