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Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe
(Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z pózno zm.) wnosze o zamieszczenie sprostowania
nieprawdziwych i niescislych informacji, które znalazly sie w artykule pt.: "Politycy
klóca

sie o

slowa

szefa

CBA",

autorstwa

red.

js opublikowanym

w

"Rzeczpospolitej" 24 pazdziernika 2009 r. (str. 5).

Autor

publikacji

stwierdza:

Krzysztofa

Kwiatkowskiego

ujawniona

korespondencja

"Wedlug

dowodami
miedzy

ministra

na klamstwo

sprawiedliwosci
Kaminskiego

Kancelaria Premiera

dokumenty ujawnione przez Ministerstwo Skarbu.

-

sa

a CBA oraz

W grudniu zeszlego

roku minister Jacek Cichocki (sekretarz Kolegium ds. Sluzb Specjalnych w
Kancelarii Premiera - red.) wyslal pismo do CBA, proszac o objecie
nadzorem toczacych sie prywatyzacji - mówil Kwiatkowski. - To stawia
duzy znak zapytania nad slowami wypowiedzianymi

przez bylego szefa

CBA" .
Wyzej przytoczony
nieprawdziwe.

fragment zawiera nie tylko informacje

niescisle, ale i

Cytowana rzekoma wypowiedz Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa
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Kwiatkowskiego

nigdy z jego ust bowiem nie padla. Minister Krzysztof

Kwiatkowski dwukrotnie wypowiadal sie na temat Pana Mariusza Kaminskiego w
kontekscie tzw. "tarczy antykorupcyjnej". Mialo to miejsce w Radiu Zet (22.10.09)
oraz Radiu RMF FM (23.10.09). Oto dokladne slowa Ministra, które we
wspomnianym kontekscie, padly w obu audycjach:

Radio Zet (22.10.09):
Monika

Olej nik: Panie ministrze premier dostal stenogramy z rozmów Zbigniewa

CWebowskiego z panem Sobiesiakiem i z panem Kloskiem, czy wtedy te stenogramy, te materialy
operacyjne powinien przekazac natychmiast do prokuratury?
Krzysztof Kwiatkowski: Pani redaktor w de jest kolejne pytanie, czy premier zachowal
sie prawidlowo po rozmowie z szefem CBA panem Mariuszem Kaminskim. I przypomnijmy, ze
tutaj mamy pewien problem, to znaczy dwie rózne relacje dotyczace tego spotkania. Ja dzialam w
zaufaniu do slów premiera, który mówi, ze otrzymal material analityczny, a na pytanie czy jest to
material, który kwalifikuje sie zeby go zglosic do prokuratury szef CBA odpowiedzial, ze nie.
Oczywiscie relacja szefa CBA z tego spotkania...
Monika Olejnik: Jest zupelnie inna.
Krzysztof Kwiatkowski: Jest zupelnie inna, ale musze powiedziec, ze w sytuacji. w której
ostatnie dni przynosza kolejne informacje podwazajace wiarygodnosc szefa CBA.
Monika Olejnik: Czyli jakie na przyklad?
Krzysztof
powiedzial.

Kwiatkowski:

Przypomne

sprawe

tarczy antykorupcyjnej.

ze nigdy nie mial zadnej prosby kierowanej ze strony premiera

szef

CBA

czy jego

wspólpracowników w kontekscie objecia nadzorem i opieka procesów prywatyzacyjnych. w tym
procesu prywatyzacji stoczni polskich. Jak sie okazuje 1 grudnia zeszlego roku minister Jacek
Cichocki. który w imieniu premiera koordynuje nadzór nad sluzbami specjalnymi wyslal takie
pismo do szefa CBA wlasnie z prosba o to zeby takim nadzorem procesy prywatyzacyjne. które
beda w tym roku w Polsce, te najwieksze oczywiscie, zostaly objete. I tam jedna z pierwszych
pozycji byla wlasnie sprawa prywatyzacji polskich stoczni.
Monika Olejnik: Czyli wniosek z tego?
Krzysztof Kwiatkowski: Ja bym powiedzial, ja zawsze mam wieksze zaufanie do slów
osoby. która moze pokazac. ze nigdy nie mijala sie w swoich informacjach z prawda i w tym
swiede daleko bardziej wiatygodnie brzmia slowa premiera niz szefa CBA.
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Radio RMF FM (23.10.09):
Konrad Piasecki: Jej szef powiedzial juz, ze nie widzi powodu i potrzeby takiej
konfrontacji. Co dla mnie jest dziwne, bo wydaje mi sie, ze to jest absolutnie fundamentalna
historia.
Krzysztof Kwiatkowski: W ostatnich dniach zycie weryfikuje prawdziwosc stwierdzen tych
osób. które pojawiaja sie w kontekscie róznych spraw. Prawdziwosc slów pana Kaminskiego.
bylego szefa CBA. najmocniej zweryfikowaly jego slowa, mówiace o tym. ze nie byl proszony o
tak zwana tarcze antvkorupcyjna w kontekscie prywatyzacji stoczni, a pózniej sie okazalo. ze w
dokumentach
Cichockiego

rzadowych.

które zostaly do niego skierowane

- byla prosba.

zeby ten proces prywatyzacji

- konkretnie

we wniosku ministra

objal nadzorem

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego.
Konrad

Piasecki:

Krzysztof

A prezes

Kwiatkowski:

tyle spokojny

mówi,

Panie redaktorze,

o mozliwosc

które wychodza

Kaczynski

ze te dokumenty

moga

byc antydatowane.

tylko westchne. To bedzie weryfikowane. Ja jestem o

rzetelnej weryfikacji tych dokumentów,

z kancelarii premiera - i mam nadzieje, wchodzily

ze na szczescie dokumenty,
na dziennik do Centralnego

Biura Antykorupcyjnego - sa zarejestrowane, wiec weryfikacja tego jest stosunkowo prosta.

W zwiazku z nieprawdziwymi i niescislymi informacjami, zawartymi w
opublikowanym przez Panstwa tekscie wnosze o pilne opublikowanie sprostowania
nastepujacej tresci:

wbrew

Kwiatkowski

Krzysztof

"Minister

opublikowanym

na lamach "Rzeczpospolitej"

korespondencja

miedzy

informacjom

- nigdy nie stwierdzil, ze

Kancelaria Premiera a CBA oraz dokumenty

ujawnione przez Ministerstwo Skarbu sa dowodami na klamstwo Mariusza
Kaminskiego.

Ujawnione

dokumenty

- zdaniem Ministra - podwazaja

wiarygodnosc bylego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego" .
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