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Szanowny Panie Redaktorze. 
 
Uprzejmie informuj ę, Ŝe Pan prokurator Leszek Pruski została powołany do 
pełnienia obowi ązków zast ępcy dyrektora Departamentu Kadr MS, na wniosek 
Prokuratora Krajowego, z uwagi na wieloletnie do świadczenie zawodowe oraz 
wysoki poziom wiedzy merytorycznej niezb ędny do wykonywania stawianych przed 
mim zada ń. 
Jednocze śnie informuj ę, Ŝe przeciwko Panu prokuratorowi Leszkowi Pruskiemu n ie 
toczyło si ę Ŝadne post ępowanie karne ani dyscyplinarne. 
Pragn ę wyja śni ć, Ŝe w zwi ązku ze zdarzeniem, polegaj ącym na nieporozumieniu 
pomi ędzy funkcjonariuszami stra Ŝy miejskiej i policji a prok. Leszkiem 
Pruskim, które miało miejsce ok. 4 lata temu, prowa dzone było post ępowanie 
przygotowawcze w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze. Post ępowanie 
prowadzone było w sprawie i zako ńczyło si ę umorzeniem. Postanowienie o 
umorzeniu post ępowania jest prawomocne. 
Nadto informuj ę, Ŝe ta sama Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze pro wadziła 
tak Ŝe post ępowanie w sprawie zdarzenia drogowego, maj ącego miejsce 3 lata 
temu, a polegaj ącego na lekkim potr ąceniu osoby pieszej przez kieruj ącego 
samochodem osobowym prok. Leszka Pruskiego. Post ępowanie to równie Ŝ zostało 
prawomocnie umorzone. 
W zwi ązku z wymienionymi post ępowaniami Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze, 
drog ą słu Ŝbową, wyst ąpił z wnioskiem do S ądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów 
przy Prokuratorze Generalnym o uchylenie immunitetu  prokuratorskiego prok. 
Leszkowi Pruskiemu.  
Sąd Dyscyplinarny z uwagi na brak cech deliktu karneg o odmówił uchylenia 
immunitetu - w zakresie zdarzenia b ędącego nieporozumieniem pomi ędzy 
funkcjonariuszami a prokuratorem. Orzeczenie S ądu Dyscyplinarnego jest 
prawomocne. 
W zakresie zdarzenia drogowego z uwagi na ustalenia  śledztwa co do przebiegu 
zdarzenia i jego skutków, Prokurator Rejonowy w Zie lonej Górze wycofał wniosek 
o uchylenie immunitetu prokuratorowi Leszkowi Prusk iemu. 
 
Katarzyna Szeska 
Rzecznik Prasowy 
Prokuratury Krajowej 
 
 
-----Original Message----- 
From: Maciej Duda  
Sent: Thursday, April 02, 2009 3:40 PM 
To: media 
Subject: Pytania od "Dziennika" 
 
Witam, 
Uprzejmie prosz ę o udzielenie nast ępuj ących informacji. 
 
1. Dlaczego pan prokurator Leszek Pruski został wic edyrektorem departamentu 
kadr? 
 
2. Jak zako ńczyło si ę śledztwo w jego sprawie? 
 
3. Jak zako ńczyło si ę post ępowanie dyscyplinarne wobec niego? 
 
--  
 



Maciej Duda 
Dziennik Polska Europa Świat 
ul. Domaniewska 52 
02-672 Warszawa 
 
Dziennikarz/Journalist 
Dział Polityczny 

 


