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Szanowny Panie Redaktorze.
Uprzejmie informuję, Ŝe Pan prokurator Leszek Pruski została powołany do
pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Departamentu Kadr MS, na wniosek
Prokuratora Krajowego, z uwagi na wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz
wysoki poziom wiedzy merytorycznej niezbędny do wykonywania stawianych przed
mim zadań.
Jednocześnie informuję, Ŝe przeciwko Panu prokuratorowi Leszkowi Pruskiemu nie
toczyło się Ŝadne postępowanie karne ani dyscyplinarne.
Pragnę wyjaśnić, Ŝe w związku ze zdarzeniem, polegającym na nieporozumieniu
pomiędzy funkcjonariuszami straŜy miejskiej i policji a prok. Leszkiem
Pruskim, które miało miejsce ok. 4 lata temu, prowadzone było postępowanie
przygotowawcze w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze. Postępowanie
prowadzone było w sprawie i zakończyło się umorzeniem. Postanowienie o
umorzeniu postępowania jest prawomocne.
Nadto informuję, Ŝe ta sama Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze prowadziła
takŜe postępowanie w sprawie zdarzenia drogowego, mającego miejsce 3 lata
temu, a polegającego na lekkim potrąceniu osoby pieszej przez kierującego
samochodem osobowym prok. Leszka Pruskiego. Postępowanie to równieŜ zostało
prawomocnie umorzone.
W związku z wymienionymi postępowaniami Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze,
drogą słuŜbową, wystąpił z wnioskiem do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym o uchylenie immunitetu prokuratorskiego prok.
Leszkowi Pruskiemu.
Sąd Dyscyplinarny z uwagi na brak cech deliktu karnego odmówił uchylenia
immunitetu - w zakresie zdarzenia będącego nieporozumieniem pomiędzy
funkcjonariuszami a prokuratorem. Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego jest
prawomocne.
W zakresie zdarzenia drogowego z uwagi na ustalenia śledztwa co do przebiegu
zdarzenia i jego skutków, Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze wycofał wniosek
o uchylenie immunitetu prokuratorowi Leszkowi Pruskiemu.
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 proszę o udzielenie następujących informacji.
1. Dlaczego pan prokurator Leszek Pruski został wicedyrektorem departamentu
kadr?
2. Jak zakończyło się śledztwo w jego sprawie?
3. Jak zakończyło się postępowanie dyscyplinarne wobec niego?
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Maciej Duda
Dziennik Polska Europa Świat
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Dziennikarz/Journalist
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