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Zawierająca analizę materiałów operacyjnych i procesowych spraw dotyczących

targnięcia się na Zycie sprawców uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

Uchwała nr 164 z dnia 10 grudnia 2009 r. Komisj i Śledczej do zbadania prawidłowości

organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych

z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika na podstawie art. 12 a ustawy z dnia

21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z art. 154 i art. 198 § 1 kpk

powołano biegłego z zakresu więziennictwa p. Grzegorza Dobrańskiego

w celu przedstawienia pisemnej opinii zawierającej analizę materiałów operacyjnych

i procesowych sprawy dotyczącej uprowadzenia zabójstwa Krzysztofa Olewnika

w następujących blokach tematycznych:

metodyki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej występujących w sprawie

targnięcia się na życie sprawców uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika,

sposobu realizacji przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wszystkich czynności

w określonej sytuacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów i realizacji

celów podejmowanych czynności,

przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, wykonujących czynności

w w/w sprawie w zakresie stosowania właściwych technik i ich zastosowania,

sposobu postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej z dowodami

współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a innymi służbami w zakresie

prowadzonych postępowań,

powołania funkcjonowania zespołów kontrolnych Służby Więziennej

do zbadania wszystkich okoliczności wiążących się ze sprawą targnięcia się na

życie sprawców uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.
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2. Metodyka pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej występujących w sprawie

targnięcia się na życie sprawców uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika:

a) postępowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej po przyjściu do aresztu

tymczasowo aresztowanego W. Franiewskiego.

Do Aresztu Śledczego w Warszawie - Mokotowie został przyjęty w dniu

13.01.2006 r. Dobrze zaadoptował się do warunków więziennych. Deklarował się

jako grypsujący. W rozmowach z wychowawcą ·spodziewał się wyroku

skazującego. Utrzymywał stały kontakt z rodziną poprzez widzenia, na które organ

dysponujący wyrażał zgodę. W dniu 13.06.2006 r. został przetransportowany

do Aresztu Śledczego w Olsztynie (zgodnie z dyspozycją Prokuratury Okręgowej

w Olsztynie). Został osadzony w celi wieloosobowej. W dniu 27 października 2006

r. Z-ca Prokuratora Okręgowego zwrócił się pismem do dyrektora Aresztu

Śledczego o podjęcie bezzwłocznych działań w celu odizolowania

- od dnia 27 października 2006 r. do dnia 6 listopada 2006 r. - od innych

osadzonych t.a. Franiewskiego Dyrektor Aresztu w tym samym dniu na wniosek

kierownika działu ewidencji podjął decyzję o osadzeniu tymczasowo

aresztowanego w celi przeznaczonej dla osadzonych zakwalifikowanych jako

wymagających osadzenia w areszcie śledczym lub zakładzie karnym typu

zamkniętego' w warunkach zapewniaj ących ochronę społeczeństwa

i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu.

Na podstawie § 90 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w dniu

31.10.2003 r. Komisja Penitencjarna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu

do "N" w dniu 02.11.2006 r. Z analizy części "B" akt z odbywania poprzednich kar

pozbawienia wolności W.Franiewskiego, wynika że:

trzykrotnie dokonywał ucieczki (dwukrotnie z Komend Milicji

Obywatelskiej i raz z terenu Zakładu Karnego w Czarnem),

- był jednym z przywódców zbiorowych wystąpień w Zakładzie Karnym

Wronki w grudniu 1989 r.,

- pomImo bardzo negatywnej opml1 po przetransportowaniu

go do Zakładu Karnego w Płocku w maju 1991 r. zostaje nagrodzony

kilkudniową przepustką,
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Po powrocie w dniu 18.06.zachowywał się normalnie, był przeszukiwany nie miał

nic przy sobie (Tom III str. 423).

b) Metodyka pracy funkcjonariuszy

z 18.06119.06.2007 r. w godz. 1800_600
•

W porze nocnej oddział I i II zabezpiecza jeden funkcjonariusz działu ochrony.

Do jego obowiązków należy m.in. kontrolowanie zachowania osadzonych w celach

mieszkalnych. Cele kontroluje się w nieregularnych odstępach czasu. Mniej więcej

co godzinę w przypadku osadzonych niebezpiecznych. Dowódca zmiany kieruje na

oddział funkcjonariuszy z rezerwy w celu wzmocnienia służby. Na podstawie

protokołu odtworzenia archiwalnych zapisów wizualnych (Tom IV str. 656), można

odtworzyć z dużą dokładnością pracę oddziałowego i porównać ją z zeznaniami

świadków. Przed godz. 21°° do oddziału I gdzie służbę pełnił Mariusz Kowalczyk

weszli funkcjonariusze z rezerwy Adam Szok i Tomasz Wial. Ulokowali

się w dyżurce oddziałowego (Tom III str. 421). W godz. 2158
- 22010ddziałowy

kontrolował cele. Następną kontrolę przeprowadził w godz. 2253
- 2254

. Kontrole

kilkunastu cel trwały w pierwszym przypadku jedną minutę i czterdzieści sekund,

w drugim kilkadziesiąt sekund. Praktycznie przez dwie godziny oddziały

mieszkalne pozostawały bez dozoru. O godz. 2312 do oddziału przez kratę główną

wszedł funkcjonariusz. Na podstawie zeznań świadków nie można było ustalić kto

to był? O godz. 0014 dowódca zmiany otworzył celę nr 11, zgodnie z zeznaniami

Adama Dziedziuka, (Tom III str. 415) i podjął akcję reanimacyjną, która trwała

około minuty, bowiem o godz. 0015 funkcjonariusze wyszli z celi nr 11. O godz.

0028 dowódca zmiany i dwaj funkcjonariusze ponownie weszli do celi

nr 11 i przebywali w niej do godz. 0034
. Według zeznania z-cy dyrektora Karola

Klimka (Tom IV str. 608) polecił on dowódcy zmiany kontynuacje reanimacji do

czasu przyjazdu pogotowia.

c) Postępowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej po przyjściu

do tymczasowego aresztu Sławomira Kościuka.

Do Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów został przyjęty 03.11.2005 r. Miał

trudności w dostosowaniu się do warunków więziennych. Nie deklarował
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przynależności do podkultury więziennej. Podczas pierwszej rozmowy

z psychologiem 04.11.2005 r. oświadczył, że ma omamy słuchowe, doświadcza

urojeń i ma myśli samobójcze. Według psychologa stan psychiczny niestabilny.

Do kwietnia 2006 r. sześciokrotnie konsultowany przez psychologa. W dniu

28.06.2006 r. przetransportowany do Aresztu Śledczego w Gdańsku, gdzie został

poddany operacji usunięcia tętniaka mózgu. W dniu 05.09.2006 r. przybywa

do Zakładu Karnego w Barczewie. Tak jak inni współoskarżeni w dniu 31.10.2006

r. osadzony w celi przeznaczonej dla osadzonych zakwalifikowanych jako

wymagających osadzenia w areszcie śledczym lub zakładzie karnych typu

zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa

i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu. Zaakceptował warunki izolacji, nie chciał

wychodzić na spacer, bo jak twierdził: "ktoś go śledził

z lornetką". W czerwcu 2007 r. zostaje poinformowany o samobójstwie

Franiewskiego. Informację przyjął spokojnie. We wrześniu 2007 r. zostaje

przetransportowany do Zakładu Karnego w Płocku. W dalszym ciągu otoczony był

opieką psychologa. Wielokrotnie konsultowany był przez lekarza psychiatrę.

W dniach 1i2 kwietnia rozmawiał z psychologiem w związku z wyrokiem. Stan

psychiczny nie budził zastrzeżeń, wypowiedzi były logiczne i spójne. Cieszył

się ze spotkania z matką i siostrą.

d) Metodyka pracy funkcjonariuszy podczas. służby w nocy

z 04.04.105.04.2008 r. w godz. 18°°_6°°.
W porze nocnej w oddziale piątym służbę pełnił jeden oddziałowy. Do jego

obowiązków należy m.in. kontrolowanie zachowania osadzonych w celach.

Do godz. 2112 służbę w oddziale pełnił Janusz Kieszkowski

a następnie Tomasz Machczyński (Tom I str. 32). Kontrola

cel była przeprowadzona o godz. 2118 (Tom I str. 118) a następnie w czaSIe

wygaszania świateł o godz. 22°°. Osadzony Kościuk nie był widoczny przez wizjer

w drzwiach celi. Pomimo stukania w drzwi celi nie było z jego strony żadnej

reakcji. Wezwany d-ca zmiany otworzył celę około godz. 22°5. skazany siedział

wyprostowany na sedesie z głową lekko pochyloną w stronę prawego ramienia.

Pętla do kraty koszowej była przymocowana powyżej czubka jego głowy na około
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20cm (Tom I str. 118). Oddziałowy usiłował podnieść pętlę ale nie mógł włożyć

pomiędzy pętlę a szyję ręki. Po wejściu do celi odwiązał koniec pętli od kraty

koszowej. Pętla była sucha (Tom I str. 119). Podjęto akcję reanimacyjną. Karetka

przyjechała w ciągu 8 minut Lekarz stwierdził zgon o godz. 2io (Tom I str. 20).

e) Postępowanie funkcjonariuszy służby więziennej po przyjęciu do aresztu

tymczasowo aresztowanego Roberta Pazika.

Do Aresztu Śledczego w Olsztynie został przyjęty w dniu 26 października 2006 r.

W pierwszych dniach pobytu decyzją komisji Penitencjarnej został

zakwalifikowany jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi

aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach

zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu

lub zakładu (Tom IV str. 617). W okresie pobytu

było wielokrotnie konsultowany psychologicznie psychiatrycznie. Narzekał

na zaburzenia snu, bóle głowy, natrętne myśli samobójcze. W lipcu 2007 r. przestał

spożywać posiłki lub spożywał je częściowo. W sierpniu 2007 r. stwierdzono

u osadzonego mechaniczne obrażenia ciała w postaci otarcia naskórka w okolicy

szyi i karku. Podczas wizyty u lekarza 7 sierpnia 2007 r. stwierdzono podbiegnięcie

krwawe w obrębie prawego oczodołu. Według osadzonego uderzył się o stołek.

W dniu 13 listopada spożył większą ilość leków w celu uniknięcia udziału

w rozprawie sądowej. W lutym 2008 r. dwukrotnie sporządzano wniosek

o ukaranie dyscyplinarne na próby nawiązywania nielegalnego kontaktu

ze współosadzonymi. W kwietniu 2008 r. w czasie rozmowy z wychowawcą został

poinformowany o samobójstwie S. Kościuka. Przyjął to obojętnie. W dniu

22 grudnia 2008 r. osadzony nie wyraził zgodny na poradę psychiatryczną. W dniu

9 stycznia 2009 r. został przetransportowany do Zakładu Karnego w Płocku.

W rozmowie z psychologiem oświadczył, że przyjazd do Zakładu Karnego

w Płocku go ucieszył bo będzie miał widzenie z matką i bratem. W dniu

16.01.2009 r. psycholog kpt.Biernacka w książce przebiegu służby oddziałowego

zaleciła do odwołania wzmożoną kontrolę zachowania Roberta Pazika.
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f) Metodyka pracy funkcjonariuszy podczas służby więziennej w nocy

z 18.01119.01 w godz. 18°°_6°°.

Służbę w oddziale V o godz. 1800 rozpoczął sierż. Krzysztof Biekis. Kontrolę

zachowania osadzonych w celach przeprowadził godz. 1830,1915, 2000 i 2055.

Pomiędzy godz. 2120 a godz. 030 służbę w oddziale pełnił choro Andrzej Lis, po tej

godzinie służbę przejął ponownie sierż. Krzysztof Biekis (Tom I str. 151). Cele

kontrolowane były o godz. 115, iO i 245 (godz. 245 nieudolnie poprawiona na godz.

345). Według słów oddziałowego o godz. 340 osadzony leżał na łóżku (Tom I str.

19). Podczas następnej kontroli o godz. 440 osadzony nie był widoczny przez wizjer

oraz nie reagował na pukanie w drzwi celi i wezwanie do pokazania się.

Po zapoznaniu się z sytuacja polecił przynieść klucze od celi, gdyż nie miał ich

ze sobą (Tom I str. 19). Po otwarciu celi okazało się, że osadzony Pazik wisi

na kracie koszowej po lewej stronie. Po przecięciu pętli dowódca zmiany rozpoczął

reanimację. Wezwania ekipa pogotowia ratunkowego kontynuowała reanimację

do godz. 504 poczym stwierdziła zgon. Według oświadczenia lekarza skazany

powiesił się około godz. 400 (Tom X str. 1813).

3. Sposób realizacji przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wszystkich czynności

w określonej sytuacji - w odniesieniu do obowiązujących przepisów i realizacji

celów podejmowanych czynności:

- funkcjonariuszy będących w rezerWIe zmIany me są właściwie obciążani

obowiązkami. Często wchodzą na oddziały mieszkalne gdzie prowadzą

towarzyskie rozmowy z oddziałowymi, (Areszt Śledczy Olsztyn),

- niewystarczająca jest kontrola pracy oddziałowych ze strony kierownictwa

jednostki i dowódców zmian, w wyniku czego jakość pracy oddziałowych jest

bardzo niska, (Areszt Śledczy Olsztyn, Zakład Kamy Płock),

- w sposób lakoniczny i skrótowy prowadzona jest dokumentacja pracy

oddziałowego. W książkach przebiegu służby zapISy ogramczają

się do stwierdzeń "bez uwag", "nie znaleziono". W oddziałach z celami dla

"N" brak zapisów kto ubezpieczał otwarcie celi, co znaleziono w czasie

kontroli celi, w co zostali wyposażeni funkcjonariusze wyprowadzający

osadzonych na spacer (Areszt Śledczy Olsztyn, Zakład Kamy Płock),

Strona 9z 17
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niezgodnie z obowiązującymi przepIsamI odbywają się widzenia "N".

(spożywanie przez osadzonego Pazika ciasta i owoców w czasie widzenia

z bratem),

komisje penitencjarne Zakładu Karnego w Płocku i Aresztu Śledczego

w Olsztynie podczas weryfikacji zaliczenia do "N" nie brały pod uwagę pisma

z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która zleciła podjęcie bezzwłocznych

działań w celu odizolowania do dnia 6 listopada 2006 r. od innych osadzonych

t.a. Franiewskiego. Po dniu 06.11.2006 r. osadzeni Franiewski, Kościuk i Pazik

mogliby przebywać w celach 2 lub 3 osobowych. Dyrektorzy jednostki mogli

tez skorzystać z zapisu § 90 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek

organizacyjnych Służby Więziennej,

zapisy obowiązków cedujące monitorowanie cel "N" na dowódców ZIman

lub ich pomocników spowodowały, że cele monitorowane były doraźnie

(Areszt Śledczy Olsztyn, Zakład Karny Płock).

tzw. prześwietlanie cel w oddziałach dla "N" pOWInno odbywać SIę co

15-20minut. Norma prześwietlania cel co 2 godziny jest kompromisem

z lat osiemdziesiątych, kiedy większość oddziałowych w porze nocnej

obsługiwało 50-80 cel. Oddziałowi oprócz prześwietleń, powinni prowadzić

także nasłuchy,

żupełnym kuriozum w systemie zarządzania jednostkami więziennymi jest

telefoniczne polecenie z dnia 23.01.2009 r. rzecznika prasowego CZSW (Tom

X poz. 1903) nakazujące dyrektorowi Zakładu Karnego Płock podjęcie

postępowania wyjaśniającego w spraWIe rzekomego rozprowadzania

narkotyków. Oficjalnie pismo w tej sprawie Naczelnika Wydziału Inspekcji

CZSW wpłynęło do ZK Płock w dniu 27.01.2009 r.,

w żadnym przesłuchaniu czy postępowaniu wyjaśniającym me poruszono

tematu dystrybucji leków. Systemy dystrybucji leków w Areszcie Śledczym

Olsztyn i Zakładzie Karnym Płock są wadliwe. Świadczą o tym znaczne ilości

leków gromadzonych przez osadzonych,

brak reakcji wychowawców na rezygnaCję ze spacerów przez osadzonych

(Zakład Karny Płock).
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4. Przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonujących czynności

w w/w sprawie w zakresie stosowania właściwych technik:

- w oddziałach mieszkalnych służbę powinni pełnić oddziałowi z odpowiedni

przygotowaniem. O ile w porze dziennej oddziałowi są stali to w porze nocnej

rotacja na posterunkach powoduje, że do oddziałów trafiają funkcjonariusze

z małym doświadczeniem. Często nie znają zakresów obowiązków ani

specyfikacji pracy.

s. Sposób postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej z dowodami

rzeczowymi.

Postępowanie przygotowawcze prowadziła Policja a śledztwo w sprawach

odpowiednie prokuratury.

Po analizie akt nie stwierdziłem przypadku ukrywania lub. niszczenia dowodów

rzeczowych. Wszystkie dowody rzeczowe . były

na żądanie policji lub prokuratury.

6. Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a innymi służbami w zakresie

prowadzących śledztwo.

Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywnie uczestniczyli w prowadzonych

śledztwach. Na żądanie organów śledczych udzielali stosownych wyjaśnień

i dokumentowali zaistniałe wydarzenia.

7. Powołanie i funkcjonowanie zespołów kontrolnych Służby Więziennej do

zbadania wszystkich okoliczności wiążących się ze sprawą targnięcia się na życie

sprawców uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika:

- na podstawie decyzji nr 7/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. Dyrektora

Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie zespół funkcjonariuszy

okręgowego inspektoratu przeprowadził postępowanie wyjaśniające

okoliczności popełnienia przez tymczasowo aresztowanego Wojciecha

Franiewskiego samobójstwa w celi Aresztu Śledczego w Olsztynie. Decyzja

Strona 11z 17
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została podjęta na podstawie § 11 ust. 5 instrukcji Dyrektora Generalnej

Służby Więziennej z dnia 29 grudnia 2003 r. Zespół przesłuchał kilkunastu

świadków. Ich zeznania zostały przyjęte bez weryfikacji , m.in. zeznanie

oddziałowego Mariusza Kowalczyka "Franiewski oglądał telewizję i w sposób

dla niego charakterystyczny dał mi znać, że wszystko jest w porządku". Zespół

me potwierdził tego poprzez przesłuchanie innych oddziałowych.

Bezkrytycznie przyjęto zezname dowódcy zmiany o pierwszej próbie

reammaCJI, jak też kontynuacji reanimacji po kilkunastu minutach.

Postępowanie kończy się stwierdzeniem, że wypadku nie można było uniknąć.

We wnioskach wnosi się o dokonanie przeglądu systemów telewizji

przemysłowej ze względu na fakt ich nieprzerwanego funkcjonowania

od kilku lat.

na podstawie decyzji nr 10/08 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku z dnia

17.04.2008 roku Zespół funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku

pod nadzorem specjalisty w Biurze Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego

Zarządu Służby Więziennej oraz specjalisty w Okręgowym Inspektoracie

Służby Więziennej w Łodzi, przeprowadził postępowanie wyjaśniające

okoliczności popełnienia samobójstwa przez osadzonego Sławomira Kościuka.

Prowadzący postępowanie w ocenie wypadku stwierdzili: "w okresie od

31.03.2008 r. do 04.04.2008 r. psycholodzy i wychowawca nie stwierdzili

symptomów świadczących o załamaniu, czy też przygnębieniu. Stan

osadzonego był stabilny i nie budził zastrzeżeń. W ocenie wychowawcy

zarówno postawa, jak i zachowanie osadzonego nie wskazywały na zamiar

popełnienia samobójstwa". Słuszną uwagę zawarto w końcowej ocenie

stwierdzając, że "Instrukcja Ochronna Planu Ochrony nie przewiduje

wydzielonego posterunku do stałej obserwacji obrazów przekazywanych przez

poszczególne kamery, których jest ponad 50 sztuk". Pozostałe wnioski

z postępowania są sztampowe i nie wnoszą nic nowego do sprawy.

Na podstawie decyzji nr 2/09 z dnia 20 stycznia 2009 r. Zastępcy Dyrektora

Generalnego Służby Więziennej komisja specjalistów Centralnego Zarządu

Służby Więziennej przeprowadziła postępowanie wyjaśniające okoliczności

i przebieg wypadku nadzwyczajnego w postaci samobójstwa skazanego
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Roberta Pazika dokonanego w dniu 19.01.2009 r. Postępowanie wyjaśniające

przeprowadzone przez funkcjonariuszy CZSW jest bardzo obszerne. Dwie

trzecie objętości zajmuje pogłębiona analiza akt osobo poznawczych. Zawarto

w mej wszystkie konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne.

Przeanalizowano też zapisy wychowawców. Jako pośrednie przyczyny

powstania wypadku nadzwyczajnego wskazano m.in.:

- nieprawidłową osobowość osadzonego Roberta Pazika,

- brak odpowiedniego zainteresowania kadry jednostki i podjęcia adekwatnych

działań zabezpieczających osadzonego,

- brak środków finansowych na odpowiednie wyposażenie w sprzęt rejestrujący

zachowania osadzonego.

We wnioskach wskazano na następujące nieprawidłowości:

- nie wykonanie przez kierownictwo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo

jednostki w pełni zaleceń wynikających z pIsma li· BP-2322/04 z dnia

30 czerwca 2004 r. w zakresie:

• kierowania do pracy z osadzonymi "N" funkcjonariuszy

bez odpowiedniego przeszkolenia,

• braku organIZaCjI doskonalenia zawodowego osób pracujących

w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi "N",

• nie prowadzenie wobec osadzonych "N" programów mających na celu

zachowanie przez nich zdrowia psychicznego zapobiegania

zaburzeniom w warunkach izolacji, o których szczegółowo mowa

w wytycznych,

• brak należytej staranności w wykonywaniu poleceń i wytycznych

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (ZDP - 85/02 z dnia

11 lipca 2002 r.) przez kierownictwo Zakładu Karnego w Płocku,

w zakresie postępowania z osadzonymi niebezpiecznymi

a w szczególności zaniechanie takich działań jak:

o objęcie monitoringiem celi mieszkalnej w sposób umożliwiający

skuteczną obserwację zachowania osadzonego,

o zobowiązanie dowódców zmian do częstej kontroli,
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- poprzestanie na rutynowym postępowaniu z osadzonym Pazikiem polegającym

na potraktowaniu go jak każdego mnego osadzonego

"N" i nie podjęcie innych działań zabezpieczających, takich jak:

• wyznaczenie dodatkowych posterunków obserwujących w sposób stały

zachowania osadzonego,

• umieszczenie kamer w sposób pozwalający na monitoring całej celi,

w której przebywał osadzony,

• brak archiwizowania monitoringu zachowania osadzonego pomimo

prawnych możliwości jego stosowania,

brak wypracowama skutecznych metod zapobiegania samobójstwom

osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku, zwłaszcza kategorii "N",

- brak wyprowadzania i przestrzegania skutecznych metod przepływu informacji

pomiędzy poszczególnymi pionami służb. Niektóre istotne informacje

dotyczące osadzonego Pazika pozostały do wiadomości wyłącznie Dyrektora i

kierownika działu ochrony.

Prowadzący postępowanie wyjaśniające wnieśli o WSzczęCie postępowań

dyscyplinarnych wobec Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku ora kierownika

działu ochrony.

Szczegółowa analiza dokumentów oraz zeznań świadków zawartych w aktach

głównych pozwala przypuszczać, że samobójstwa osadzonych W.Franiewskiego,

S.Kościuka i R.Pazika były dokonane bez udziału osób trzecich. Jest to jednak teza

dyskusyjna gdyż niektóre sprawy nie zostały do końca wyjaśnione. Dotyczy

to w szczególności śmierci osadzonych Wojciecha Franiewskiego i Sławomira

Kościuka. W pierwszym przypadku nie wyjaśniono:

- skąd posiadał amfetaminę i alkohol,

- jakie relacje łączyły go z oddziałowym Kowalczykiem,

- z jakich powodów dowódca zmiany przerwał akcję reanimacyjną po minucie,

by wznowić ja za 20 minut,
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dlaczego kpr. Tomasz Wial i strażnik Adam Szok przebywający na dyżurce

oddziałowego przed godz. 2400 nie zauważyli na ekranie monitora przygotowań

do popełnienia samobójstwa, które musiały trwać kilkanaście minut?

W przypadku śmierci Sławomira Kościuka nie wyjaśniono:

w jaki sposób i kiedy doznał obrażeń przedramienia i goleni,

- w jaki sposób wszedł w posiadanie karbamazepiny skoro był leczony

haloperidolem?,

- dlaczego od dłuższego czasu nie wychodził na spacer?,

- jaki był odstęp pomiędzy punktem powieszenia a szyją Ueżeli zbyt krótki,

to nie mógł powiesić się sam),

- czy możliwe jest ręczne odwiązanie pętli wisielczej?,

- w jaki sposób zgromadził tak dużą ilość leków?
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9. Wykaz aktów prawnych regulujących zakres obowiązków i uprawnień Służby

Więziennej w postępowaniu z osobami w jednostkach penitencjarnych:

- Kodeks Karny Wykonawczy

(Dz. U. Nr 90, poz. 557)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r.

(Dz. U. Nr 15, poz. 142)

w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem

tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących

pozbawieniem wolności oraz dokumentowaniem tych czynności,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r.

(Dz.U. Nr 194, poz. 1902)

w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r.

(Dz. U. Nr 186, poz. 1820)

w sprawie warunków bytowych osadzonych w zakładach karnych i aresztach

śledczych,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r.

(Dz. U. Nr 152, poz. 1443)

w sprawIe orgamzacYJno - porządkowego wykonania kary pozbawienia

wolńości

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r.

(Dz. U. Nr 152, poz. 1494)

w spraWIe regulaminu orgamzacYJno - porządkowego wykonywania

tymczasowego aresztowania

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761)



10. Wykaz udostępnionych materiałów:

l. Akta Prokuratury rejonowej w Olsztynie

Ds. 39/07/sw tom I-V

zgon W.Franiewskiego

2. Akta Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

V Ds. 29/08 tom I-XXVI

zgon S.Kościuka

3. Akta Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

V Ds. 5/09 tom I-XXIV
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