
#
ąB

RZ EOPOSPOUTA POISKA
MINIsTER sPRAVIEDLIwoścI
7N'r a),l- 1.,,,t t )ld

I7anzawa, dnia 6 listopada 2008 r.

Szanowni Państwo

Sygnatariusze listu otwartego

do Ministra Sprawiedliwości

Prokuratora Generalnego

Zbigniewa ĆwiąkaIskiego
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Do czasu objęcia przeze mnie urzędu Ministra Sprawiedliwości sprawa zaginięcia

Jarosława Ziętary byta mi znanajedynie z doniesień prasowych, a ogólne informac';e na remar
śledŹwa poznałęm kilka miesięcy temu. Skielowany do mnie przez Pństwa list otwalty,
i zawafie w nim infomacje, skłoniły mnie do dokładniejszego zapofnania się z cz},nnościami
przeprowadzonymi w tej sprawie.

Pragnę Pństwa poinformowaó, że postępowanie w sprawie zaginięcia Jarosława
Ziętary, choó dwukrotnie umorzone, cały czas pozostaje w szczególnym zaintelesowaniu
prokuratury. Umorzęnie śledztwa z powodu nieltykrycia sprawców przestępstwa nie zamyka,
bowiem ostatecznię sprawy' W przypadku ujawnienia jakichkolwiek okoliczności
unożliwiających identyfikację sprawcy! umoŹone postępowanie musi zostać niezwłocznie
podjęte na nowo.

W opisanej przęz Pństwa sprawie, pomimo umorzenia postępowanią przez cały czas
prowadzone są cfynności operacyjne zmierzające do ujawnienia dalszych dowodów,

umożliwiających wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i zidentyfikowanta spfawcy
bądź sprawców plzęstępstwa Ustalenia poczynione w toku cfynności operacyjnych są na
bieżąco weryfikowane pŹez prokuraturę poprzez czynności procesowę. Na poparcie noich

słów pngnę Pa.rlstwa poinformować, że w dniu 29 pazdziernika 2008 roku przesłuchano

dwóch nowych świadków.
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Ponadto wobec pojawiających się kolejnych publikacji prasowych na temat tej sprawy
- dokonano w trybie art.327 g 3 kpk woryfikacji pewnych informacji, istotnych dla
przedmiotu Lunorzonego śledztwa.

Szczegółowa analiza akt umożonego śledztwa wykazała, żę wszelkię sygnały, nawet
anonlmower przesyłane prowadzącym postępowanie przygotowawcze! przekazywane były
nięzwłocznie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w celu ich zweryfikowania'
Niestety dotychczas nie udało się pozyskać infomacji' które mogłyby stać się podstawą
podjęcia na no\^o umor,/onego poslępowania'

Pragnę również poinformować Państwa' że Komenda GłóWna Policji planuje
pŹeprowadzenie kompleksowej analizy kyminalnej materiałów ca.lego zdarzenia' która
powinna odpowiedfieć na p}tanie, czy dzia|anla funkcjonariuszy Policji podejmowane
w przedmiotowej sprawie były prawidłowe'

Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić, że organy nadzorcze prokuatury na bieżąco
będą monitorować przebieg cfynności, podejmowanych przez prowadzących postępowanie
przygotowawcze' Jezeli w wyniku nadzoru pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do
plawidłowego pŹebiegu prowadzonego poslępowania' śledztwo może zostać przeniesione do
jednostki prokuratury znajdującej się poza apelacja poznańską obecnie jednak taki kok,
w moim odczuciu' byłby zb}1 pochopny i szkodliwy dla samego postępowania.
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