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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 09.12.2010 r.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

Dotyczy  zawiadomienia  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa  złożonego przez

Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt  w  dniu  17.11.2010  r.  do  Prokuratury  Rejonowej  Kielce-

Wschód w Kielcach.

W w/w zawiadomieniu Stowarzyszenie wnosiło o wyłączenie Prokuratur kieleckich.

Pismem  III  Dsn  130/10/Klw  z  dnia  03.12.2010  r.  Prokuratura  Okręgowa  nie

uwzględniła naszego wniosku o przekazanie sprawy innej  jednostce podległej  (poza Kielce)

wskazując, że okoliczności podane we wniosku nie uzasadniają możliwości skorzystania z § 122

ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania jednostek prokuratury.

Stowarzyszenie w dalszym ciągu wnosi o wyłączenie każdego kieleckiego Prokuratora i

Asesora (w tym Prokuratorów Prokuratury Okręgowej). Stowarzyszenie nie jest w stanie podać

danych wszystkich Prokuratorów i Asesorów, których obejmuje wniosek o wyłączenie, jednak

okoliczność  uzasadniająca  wyłączenie  jest  tego  rodzaju,  że  dotyczy  każdego  Prokuratora  i

Asesora w takim samym stopniu. Otóż postępowanie ma toczyć się przeciwko osobie, która od

dekady  piastuje  najwyższe  stanowisko  we  władzach  samorządu  miasta  Kielce.  Okoliczność

uzasadniająca  wyłączenie  nie  odnosi  się  więc  wyłącznie  do  powiązań  osobistych  pomiędzy

konkretnym Prokuratorem i ewentualnym podejrzanym, ale do możliwości wywierania wpływu

na bieg postępowania poprzez nieformalne powiązania władz miejskich z osobami piastującymi

wysokie  stanowiska  w  administracji  rządowej,  we  władzach  sądów,  policji  i  z  dużym

prawdopodobieństwem także prokuratur działających na terenie miasta.



Dlatego też  ponawiamy wniosek i podkreślamy, że niedostrzeżenie przez Prokuraturę

Okręgową  tak oczywistej  okoliczności,  już  samo w sobie świadczy o nieobiektywnej ocenie

sprawy.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

3. Prokuratura Generalna

4. Pani Joanna Senyszyn Posłanka do Parlamentu Europejskiego

5. Pan Konstanty Miodowicz Poseł na Sejm RP

6. Pan Paweł Suski Poseł na Sejm RP

7. Telewizja Polska S.A. Celownik

8. TVN S.A.

9. Gazeta Wyborcza


