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Warszawa, dnia 11 marca 2015 r. 

Prokuratura bierze się do pracy? 

Prawomocne postanowienie z uzasadnieniem sporządzone na piśmie przez sędziego 

Sądu Okręgowego w Warszawie po rozprawie, która odbyła się w dniu 2 lutego 2015 r., stało 

się impulsem do powrotu przez prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie do 

kontynuowania śledztwa w sprawie Raportu Antoniego Macierewicza opublikowanego 

w „Monitorze Polski” w dniu 16 lutego 2007 r. Po przeczytaniu postanowienia z uzasadnieniem 

Stowarzyszenie zwróciło się do Prokuratora Generalnego z prośbą, aby osobiście zaangażował 

się i dopilnował niezwłocznego podjęcia decyzji dotyczącej śledztwa trwającego ponad siedem 

lat. W bardzo krótkim czasie otrzymaliśmy odpowiedź (od dyrektora komórki sprawującej 

zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwem), z której jednoznacznie wynika, że nasza prośba 

„spotkała się ze zrozumieniem” Prokuratora Generalnego. 

Śledztwo, które zostało wszczęte w dniu 5 października 2007 r. i jest objęte od dnia 

15 listopada 2010 r. zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Generalnej, zgodnie 

z obowiązującymi w prokuraturze procedurami otrzymało nową sygnaturę Ap V Ds.29/15 

(pierwsza sygnatura: VI Ds. 125/07), zaś prokurator prowadzący śledztwo, po otrzymaniu 

pisemnego postanowienia sądu, w dniu 12 lutego 2015 r. wystąpił do przełożonych z wnioskiem 

o kolejny termin jego zakończenia. Zastępca Prokuratora Generalnego w dniu 23 lutego 2015 r. 

wydał postanowienie wyznaczając czas trwania śledztwa do dnia 10 maja 2015 r. (jest to już 

piętnasty termin) – więcej na temat prowadzonego śledztwa w artykule: „Piłka” powróciła do 

Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie”. 

Czas pokaże, czy prokurator wywiążę się z otrzymanego zadania i zakończy śledztwo 

do wyznaczonego dnia, jak również, czy wyznaczonego terminu dopilnują przełożeni 

prokuratora, na czele z Prokuratorem Generalnym, który w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” 

w dniu 3 lutego 2014 r. jednoznacznie dał do zrozumienia, że dwa miesiące na 

przeanalizowanie tej sprawy i wydanie decyzji, to zupełnie wystarczający czas. 

Ponadto decyzja prokuratora (czytaj: prokuratury) będzie „papierkiem lakmusowym” 

pokazującym jakość wymiaru sprawiedliwości rozliczającego osoby władzy popełniające 

przestępstwa w czasie realizacji przez nie ustawowych zadań w demokratycznym państwie. 
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