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Na podstawie art. 31 ustawy Z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U.

Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszct?o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych

informacji, które znalazły w artykule pt. "Hulaj dusza, LSiobrynie ma" (autorstwa

Redaktora Leszka Misiaka), opublikowanym w "Gazecie Polskiej" z dnia 9 stycznia

2008 r. (str. 4).

Autor tekstu stwierdza: "W połowie grudnia 2007 r., po nominacji na

ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prokurator prowadzący

śledztwo w sprawie "trójkąta Buchacza'~ jednej z najwi~kszych afer III RP,

został od niego odsuni~ty".

Informacje zawarte w wyżej przytoczonym fragmencie są nieprawdziwe.

W sierpniu 2007 r., to jest na długo przed nominacją Zbigniewa Ćwiąkalskiego na

urząd Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Departament

Organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, w związku z zannarem

zaproponowarua prokuratorowi Maciejowi Kujawskiemu, prowadzącemu

postct?powanie w sprawie tzw. "Trójkąta Buchacza", delegacji do Ministerstwa

Sprawiedliwości, wystąpił o akta osobowe wyżej wymienionego prokuratora, w celu

zapoznania sict?z przebiegiem jego pracy zawodowej.
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W dniu 15 października 2007 r. ówczesna Prokurator Okr~gowa w

Warszawie - Elżbieta Janicka - wyraziła zgod~ na delegacj~ prokuratora do

Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z dniem 25 października 2007 r. ówczesny minister Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro delegował prokuratora Macieja Kujawskiego do wykonywania

czynności w Departamencie Organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości (od

dnia 15 listopada 2007 r.).

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi na łamach

Państwa pisma wnosz~ o opublikowanie sprostowania nast~pującej treści:

"Nieprawdą jest jakoby prokurator prowadzący śledztwo w sprawie

tzw. "Trójkąta Buchacz::?' został odsuni~ty od sprawy w połowie grudnia

2007 r., krótko po nominacji Zbigniewa Ćwiąkalskiego na urząd Ministra

Sprawiedliwości. Delegacj~ prokuratora do Ministerstwa podpisał w

pazdzierniku 2007 r. poprzedni Minister Sprawiedliwości- Zbigniew Ziobro".

P;
p.o. R ecznika Prasowego

Prokurator Ewa Piotrowska
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