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wykorzystal uprawnienia przewidziane wart. 306 § 1 k.p.k., moze wniesc akt oskarzenia do

sadu w terminie miesiaca od daty doreczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 § 2

kp.k., art. 55 § 1 kp.k). Akt oskarzenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien byc

sporzadzony i podpisany przez adwokata, z zachowaniem warunków okreslonych wart.

332 i 333 § 1; jezeli pokrzywdzonym jest instytucja panstwowa, samorzadowa lub spoleczna,

akt oskarzenia moze sporzadzic takze radca prawny (art. 55 § 2 kp.k)

Inny pokrzywdzony tym samym czynem moze az do rozpoczecia przewodu sadowego na

rozprawie glównej przylaczyc sie do postepowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

2. Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zazalenie przysluguje stronom oraz

osobie, od której odebrano przedmioty lub która zglosila do nich roszczenie (art. 323 § 2

kp.k).

3. Zazalenie wnosi sie za posrednictwem prokuratora, który wydal postanowienie. Termin

do wniesienia zazalenia wynosi 7 dni od daty doreczenia odpisu postanowienia i jest zawity.

Zazalenie wniesione po uplywie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460

k.p.k).

Zarzadzenie:

Stosownie do art. 100 § 2 kp.k, 305 § 4 kp.k doreczyc odpis postanowienia:

1) pokrzywdzonej: dane z karty 53 v - na adres dla doreczen,

2) pokrzywdzonemu: dane z karty 265

\/3) pelnomocnikowi pokrzywdzonej: dane z karty 426

Rdw , tua ~cta .
(l)1, F,il:kJJoua G~ ,{,OC.~
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cyt. Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 31 pazdziernika 2003 r. w sprawie

szczególowych zasad, zakresu i trybu udzielania swiadczen zdrowotnych osobom

pozbawionym wolnosci przez zaklady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnosci

Wojciech Franiewski mógl posiadac leki potrzebne na przeprowadzenie calej kuracji (§ 8 ust.

3). Przepisy nie reguluja sposobu postepowania z lekami wydanymi osadzonemu, po

zakonczeniu kuracji.

Jak wynika z raportu przebiegu sluzby oddzialowego, z protokolu odtworzenia

nagrania z monitoringu oraz z zeznan przesluchanych w sprawie funkcjonariusz SW

pelniacych sluzbe nocna z 18/19 czerwca 2007 roku zachowanie sie Wojciecha Franiewskiego

bylo w porze nocnej kontrolowane przez oddzialowego Mariusza Kowalczyka i dowódce

zmiany Grzegorza Grabowskiego w godz. 19°°, 1940, 20°5-2015,2023, 2155, 2250, 2345 i o 0010.

Ponadto kontroli osadzonych w oddzialach w godz. 2pO-2}4° dokonal sierz. sztab. M.

Walkowski. Przeprowadzone kontrole prawidlowo odnotowywali w dokumentacji.

Ponadto oddzialowy Mariusz Kowalczyk sprawdzal zachowanie sie Wojciecha

Franiewskiego na monitorze znajdujacym sie na dyzurce.

Z chwila stwierdzenia braku mozliwosci nawiazania kontaktu z Wojciechem

Franiewskim funkcjonariusze natychmiast podjeli dzialania w celu udzielenia mu pomocy.

O zdarzeniu zostaly poinformowane odpowiednie sluzby oraz kierownictwo jednostki. Cela

zostala zabezpieczona do czasu przybycia ekipy dochodzeniowo-sledczej.

Przedstawione wyzej okolicznosci przemawiaja za ocena, ze zachowanie sie

funkcjonariuszy SW pelniacych sluzbe w nocy z 18/19 czerwca 2007 r. bylo wlasciwe.

Wszystkie kontrole zachowania sie Wojciecha Franiewskiego byly przeprowadzone z

odpowiednia czestotliwoscia. Jego wczesniejsze zachowanie w zaden sposób nie

wskazywalo na mozliwosc dokonania samobójstwa. Osadzony poprzez perfekcyjne

przygotowanie do próby samobójczej zmylil czujnosc strazników. Legalnie posiadal przy

sobie bandaze, które wykorzystal do sporzadzenia petli wisielczej. Wykorzystal tez moment

dokonywania kontroli cel przez oddzialowego. Uwzgledniajac fakt, ze oddzialowy pelniacy

sluzbe nocna na oddziale I musi tez kontrolowac cele z oddzialu II Wojciech Franiewski

mial wystarczajaco duzo czasu do zrealizowania swojego zamiaru. Oddzialowy Mariusz

Kowalczyk nie mial mozliwosci zapobiezenia samobójstwu Wojciecha Franiewskiego. Nie

mial tez zadnych wczesniejszych sygnalów, ze wymieniony osadzony moze nosic sie z takim

zamiarem. Zakladajac nawet, ze w odpowiednim momencie spostrzeglby, ze osadzony np.

zaklada sobie petle, to i tak nie mialby fizycznej mozliwosci interweniowania, gdyz nie

posiadal kluczy od celi. Znajdowaly sie one na dyzurce dowódcy zmiany. Czas potrzebny na

dostarczenie kluczy i tak bylby wystarczajacy do skutecznego odebrania sobie zycia przez

Wojciecha Franiewskiego.
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Cele mozna dodatkowo wyposazyc w kamery telewizyjne l urzadzenia

umozliwiajace nasluch.

Zabezpieczenia techniczno-ochronne (j.w.) mozna zastapic

zabezpieczeniami, które beda odpowiednio spehliac ich zadania ochronne.

Z innych obostrzen mozna wskazac nastepujace wymogi:

- cele mieszkalne pozostaja zamkniete cala dobe i sa czesciej kontrolowane,

- poruszanie sie osadzonych po terenie zakladu odbywa sie pod wzmocnionym

nadzorem i jest ograniczone do niezbednych potrzeb,

- skazanych poddaje sie kontroli osobistej przy kazdorazowym wyjsciu i powrocie

do celi,

spacer skazanych odbywa SIe w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym

dozorem,

- skazani nie moga korzystac z wlasnej odziezy i obuwia,

- osadzony porusza sie po terenie zakladu pojedynczo,

- poza cela mieszkalna oraz miejscami i pomieszczeniami o których mowa w § 82,

osadzony pozostaje pod stalym i bezposrednim dozorem co najmniej dwóch funkcjonariuszy

- osadzony dokonuje w zakladzie zakupów poprzez zlozenie zamówienia

wyznaczonemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi. Zamówione przedmiot y/ artykuly

zywnosciowe i wyroby tytoniowe dostarcza sie osadzonemu do celi,

- w czasie wykonywania obowiazków sluzbowych w bezposrednim kontakcie z

osadzonym, oddzialowy i funkcjonariusz z nim wspóldzialajacy, pehlia sluzbe w

kamizelkach ochronnych i wyposazeni sa w osobiste sygnalizatory alarmowe oraz w srodki

przymusu bezposredniego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 31 pazdziernika 2003

r. w sprawie szczególowych zasad, zakresu i trybu udzielania swiadczen zdrowotnych

osobom pozbawionym wolnosci przez zaklady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych

wolnosci (Dz. U. Nr 204, poz. 1985) osobe pozbawiona wolnosci poddaje sie badaniom

wstepnym, okresowym i kontrolnym (§ 2). Badaniom wstepnym: podmiotowym (wywiad

chorobowy) i przedmiotowym (fizykalnym) poddaje sie osobe pozbawiona wolnosci

niezwlocznie po przyjeciu do zakladu karnego, nie pózniej jednak niz w terminie 3 dni

roboczych od przyjecia (§ 3 ust. 1). W terminie 14 dni od przyjecia wykonuje sie

radiologiczne badanie klatki piersiowej oraz badanie stanu uzebienia (§ 3 ust. 2). Badanie

okresowe przeprowadza sie co najmniej raz na 24 godziny. Badaniom kontrolnym poddaje

sie osobe pozbawiona wolnosci przed przetransportowaniem oraz zwolnieniem z zakladu

karnego. Zgodnie z § 6 ust. 1 zgloszenia osób pozbawionych wolnosci do lekarza

wieziennego przyjmuje sie codziennie. Swiadczenia psychiatry moga byc udzielane na

podsta wie pisemnie uzasadnionego skierowania psychologa (... ) dokonanego w ksiazce

zdrowia (§ 6 ust. 4). Leki podaje sie w czasie i w dawkach wyznaczonych przez lekarza
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Sprawiedliwosci z dnia 31 pazdziernika 2003 r. w sprawIe sposobów ochrony jednoste1

organizacyjnych Sluzby Wieziennejl

5. powiadamianie dowódcy zmiany o wyjsciu z celi i powrocie do niej osadzonego 2

tej kategoriiI

6. codzienna kontrola cel mieszkalnych oraz pomieszczen w których przebywaja

osadzeni wymagajacy osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi oraz dwa razy dziennie

sprawdzanie stanu zabezpieczen techniczno-ochronnychl

7. przeprowadzanie kapieli dla osadzonych z tej kategorii pojedynczol

8. zapoznawanie SIe z informacjami zawartymi w "karcie osadzonego

wymagajacego osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu'l kazdego

funkcjonariusza i pracownika wchodzacego w bezposredni kontakt z tym osadzonym,

9. powiadomienie funkcjonariusza z posterunku uzbrojonego Nr 4 o czasie kapieli

tego osadzonego.

Ponadto oddzialowy powinien m.in.:

1. czytelnie i na biezaco prowadzic raport z przebiegu sluzby oraz pozostala

dokumentacje ochronna

2. wspóldzialac z wychowawca ds. KO oraz funkcjonariuszem doprowadzajacym

do biblioteki, kaplicYI swietlicy, lekarza, psychologa, kantyny, na spacer, a takze udzial w

czynnosciach zwiazanych z przygotowaniem osadzonego do transportu, zwolnienia itp.

(k.117-125)

Zgodnie z Instrukcja Nr 1 dla funkcjonariusza pelniacego sluzbe na stanowisku

ochronnym nr 1 Dowódca Zmiany - S-l z dnia 14 stycznia 2005 roku dowódca zmiany

pelni sluzbe w zaleznosci od sytuacji w wartowni, na calym terenie aresztu lub Okregowego

Inspektoratu Sluzby Wieziennej. Dowódca zmiany kieruje powierzona mu zmiana realizuje

pelny system ochrony, nadzoruje realizacje zadan ochronnych przez funkcjonariuszy

pelniacych sluzbe w areszcie nie wchodzacych w sklad dzialu ochrony. Wartownie ma

prawo opuscic bedac wyposazonym w radiotelefon.

W sytuacji, gdy w jednostce zaistnieje nadzwyczajny wypadek, do obowiazków

dowódcy zmiany nalezy:

1. niezwloczne powiadomienie o takim fakcie dyrektora lub jego zastepce oraz

kierownika ochrony lub jego zastepcel

2. w zaleznosci od charakteru zdarzenia dowódca zmIany we wlasciwy sposób

powiadamia jednostki nadrzedne (. ")1

3. zgodnie z instrukcja alarmowa, zarzadzenie alarmu w sytuacji powaznego

zagrozenia naruszajacego strukture ochronna jednostki,

4. w sytuacji, gdy w nastepstwie nadzwyczajnego wypadku doszlo do zagrozenia

zdrowia lub zycia czlowieka, niezwloczne powiadomienie o takim fakcie sluzby zdrowial

5. podejmowanie wszelkich mozliwych dzialan majacych na celu ograniczenie

zasiegu zagrozenia bezpieczenstwa jednostki i przebywajacych w niej ludzi. (k. 126-132)
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amfetamine i alkohol mógl uzyskac podczas jednego z tych widzen, a nastepnie ukrywac w
celi.

Nalezy tez pamietac, ze poczatkowo Wojciech Franiewski nie byl objety rezimem

osadzonego tzw. "niebezpiecznego" i mial kontakt z innymi wiezniami i osobami

tymczasowo aresztowanymi. Zakazane srodki mógl uzyskac od jednego z nich i skutecznie

ukrywac do czasu spozycia.

Nie mozna wykluczyc, ze zakazane srodki otrzymal z zewnatrz, w paczkach. Na

podstawie wykazu otrzymanych paczek z zywnoscia ustalono, ze otrzymal je w dniach: 10

lutego, 14 kwietnia, 26 wrzesnia, 20 grudnia 2006 roku, a w roku 2007 w dniach: 28 lutego i

03 kwietnia. Dostal tez dodatkowa paczke w dniu 04 kwietnia i ostatnia w dniu 08 maja.

Podczas kontroli tych paczek nie poczyniono jednak zadnych uwag. (k. 395)

Nie mozna równiez wykluczyc, ze Wojciech Franiewski otrzymal "przemycone"

alkohol i amfetamine wraz z zakupionymi w kantynie artykulami spozywczymi.

Podczas pobytu w AS w Olsztynie Wojciech Franiewski nie korzystal z za]ec

kulturalno-oswiatowych, jak równiez nie uczestniczyl w nabozenstwach w kaplicy aresztu

oraz nie deklarowal checi spotkania z kapelanem wieziennym. (k. 575)

Wszystkie przedstawione wyzej hipotetyczne drogi uzyskania zakazanych srodków

przez Wojciecha Franiewskiego sa prawdopodobne. Jeszcze raz nalezy jednak podkreslic, ze

zebrany material dowodowy nie daje podstaw do ustalenia kiedy, w jaki sposób i od kogo

Wojciech Franiewski otrzymal amfetamine i alkohol.

W tej sytuacji, postepowanie w sprawie udzielenia, w nieustalonym czasie, me

pózniej niz do 16 czerwca 2008 roku, w nieustalonym miejscu, Wojciechowi Franiewskiemu

substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilosci kilku mg, tj. o czyn z art. 58 ust. 1

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

nalezy umorzyc wobec niewykrycia sprawcy. Sarno udzielanie i posiadanie alkoholu nie jest

przestepstwem.

Przyjete przez W. Franiewskiego dawki alkoholu i amfetaminy nie mialy wplywu

na jego zachowanie, nie mogly go równiez doprowadzic do tzw. stanu bezbronnosci, w

którym nie byl on w stanie rozpoznac sytuacji czy tez stawiac czynnego oporu fizycznego.

Dlatego tez, stwierdzone srodki w moczu nie mialy zadnego udzialu w przyczynieniu sie do

jego zgonu. (k. 356-357)

Powyzsze okolicznosci maja jednak znaczeme przy ocenie prawidlowosci

zachowania sie funkcjonariuszy publicznych, w dyspozycji których znajdowal sie Wojciech

Franiewski. Sytuacja, w której osoba tymczasowo aresztowana, przebywajaca w celi

pojedynczej i ze statusem "osoby niebezpiecznej" ma dostep do amfetaminy i alkoholu
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uduszenie gwaltowne Wojciecha Franiewskiego, która miala miejsce w nocy z 18/19 czerwca

2007 roku w celi li 11 Oddzialu I Aresztu Sledczego w Olsztynie, ~. o czyn z art. 155 kk

nalezy umorzyc wobec stwierdzenia, ze czynu tego nie popelniono (art. 17 § 1 pkt 1 kp.k).

Zebrany w sprawie material dowodowy nie daje tez zadnych podstaw do przyjecia,

ze ktokolwiek namowa lub przez udzielenie pomocy doprowadzil Wojciecha Franiewskiego

do targniecia sie na wlasne zycie (art. 151 kk). Jak wynika z cytowanych juz zeznan

Ireneusza Piotrowskiego nie bylo tez zadnej zmowy miedzy nimi (sprawcami porwania

Krzysztofa Olewnika), ze w razie wpadki i duzych wyroków maja odebrac sobie zycie.

Wojciech Franiewski nie naklanial ich do samobójstw w razie wpadki. (k. 677). Nikt tez nie

naklanial Franiewskiego do dokonania tego czynu. Wojciech Franiewski sam podjal decyzje

o samobójstwie i zaplanowany czyn zrealizowal.

Artykul 151 kk jest przepisem dotyczacym odpowiedzialnosci karnej osoby

podejmujacej dzialanie, w wyniku którego inny czlowiek targnal sie na wlasne zycie.

Dlatego tez, stosownie do art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k postepowanie co do tego czynu nalezalo

umorzyc wobec stwierdzenia, ze czynu nie popelniono.

Przed smiercia Wojciech Franiewski wszedl w posiadanie sladowych ilosci

amfetaminy (kilka mg) oraz alkoholu w postaci ok 50 gram np. w postaci 2 piw lub w

postaci wódki lub tez w innej postaci. W toku przeprowadzonego sledztwa nie udalo sie

poczynic jednoznacznych ustalen w tym zakresie. Zgromadzone w sprawie dowody, w tym

opinie sadowo-lekarskie, wyniki badania krwi i moczu, uzupelniajace przesluchania

bieglych oraz zeznania przesluchanych w sprawie swiadków nie pozwolily na dokonanie

jednoznacznych ustalen w tym zakresie. Material dowodowy jest zbyt skromny, by silic sie

nawet na przedstawienie przypuszczalnego przebiegu zdarzen. Jedynie w oparciu o

uzyskane opinie, w tym opinie dra Zygmunta Gidzgiera, mozna przyjac, ze Wojciech

Franiewski na kilka godzin przed smiercia spozyl alkohol w objetosci okolo 50 g np. w

postaci dwóch piw lub w postaci wódki, badz w innej postaci. Nie mozna dokladnie ustalic

na jaki czas przed smiercia wymieniony spozyl alkohol, natomiast w chwili zgonu w jego

krwi juz nie bylo alkoholu etylowego. Nie mozna tez jednoznacznie wypowiedziec sie w

jakim czasie i w jakiej ilosci Wojciech Franiewski zazyl amfetamine. Niemniej, znajac czas

wydalania amfetaminy z organizmu przyjac mozna, iz wymieniony zazyl ten srodek okolo 3

dni przed smiercia, w malej dawce rzedu kilku mg. Na podstawie tej opinii nie mozna

stwierdzic kiedy, a stad i gdzie, Wojciech Franiewski spozyl alkohol i zazyl amfetamine.

Jezeli chodzi o zazycie amfetaminy to prawdopodobnie mialo to miejsce na terenie

aresztu. Przyjmujac za opinia zakres czasowy od 3 dni przed smiercia, która nastapila

miedzy godz. 2345-0010 w nocy z poniedzialku na wtorek, to najwczesniejszy moment zazycia

amfetaminy wypada w sobote, podczas pobytu Franiewskiego w areszcie, bo w dni wolne

nie byl zapoznawany z materialami sledztwa. Gdyby przyjal ja w poniedzialek podczas
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Jednoczesnie pod recznikiem ukryl przywiazana do kraty petle wykonana z bandaza

elastycznego. Bandaz ten przechodzil przez wykonane w reczniku rozdarcie. W ten sposób

byl niewidoczny dla obserwujacego cele funkcjonariusza. Ponadto Wojciech Franiewski nie

chcac aby zbyt szybko ujawniono fakt powieszenia przykleil palce lewej reki do kraty

wewnetrznej, przez co stworzyl wrazenie, ze nadal siedzi oparty o krate i oglada telewizje,

trzymajac reka za krate. Z ujecia kamery zamontowanej pod sufitem w celi nie bylo widac,

ze wisi on kilka centymetrów nad lózkiem. Ponadto przygotowal petle z dwoma wezlami,

które mogly uciskac newralgiczne punkty na szyi przez co chcial prawdopodobnie zapewnic

sobie wieksza skutecznosc swojego dzialania. W tym miejscu nalezy takze wskazac na

zeznania Ireneusza Piotrowskiego (wspólpodejrzanego w sprawie), który stwierdzil, ze

jeszcze podczas porwania Krzysztofa Olewnika Wojciech Franiewski mówil mu wielokrotnie

i wprost, ze "jak w zyciu tak mu sie przytrafi, ze dostanie duzy wyrok, to nie bedzie siedzial,

tylko sie powiesi" (k. 677). Ireneusz Piotrowski zeznal tez, ze nie bylo zadnej zmowy miedzy

nimi, ze w razie wpadki i duzych wyroków maja odebrac sobie zycie. Wojciech Franiewski

nie naklanial ich do samobójstw w razie wpadki. (k. 677).

Na podstawie uzyskanych dowodów, w tym ostatnich listów Wojciecha

Franiewskiego, nie mozna jednoznacznie ustalic, co ostatecznie pchnelo go do samobójstwa.

Uprawniony wydaje sie jednak wniosek, ze na jego decyzje mogla miec wplyw lektura akt

sledztwa prowadzonego przeciwko niemu (i innym osobom). W dniu 18 czerwca 2007 roku

w/w zapoznal sie z tomami nr 97, 98 i 99 akt sprawy. Znajdowaly sie w nich istotne

materialy procesowe. Przykladowo na stronach 19012-19014 znajdowal sie protokól okazania

wizerunków osób podejrzanemu Ireneuszowi Piotrowskiemu. Z tresci tego protokolu

wynikalo, ze rozpoznal on i wskazal Artura z Nowego Dworu Mazowieckiego, który bral

udzial w uprowadzeniu Krzysztofa Olewnika. Widzial go bezposrednio po porwaniu na

posesji Wojciecha Franiewskiego. Rozpoznanym byl Artur Rechul. Ireneusz Piotrowski

rozpoznal tez Bogdana Arkuszewskiego, o którym wczesniej wyjasnial, ze mial bron, która

mu pózniej ukradli. Na kartach 19035-19044 umieszczony byl protokól przesluchania

podejrzanego Artura Rechula z dnia 26 kwietnia 2007 r. Wymieniony przyznal sie do

popelnienia zarzucanych mu czynów, w tym do pomocnictwa w uprowadzeniu Krzysztofa

Olewnika. Zlozyl obszerne wyjasnienia, podczas których rozpoznal Wojciecha

Franiewskiego i opisal jego dominujaca role w porwaniu. Dalej, na kartach 19066-19067

znajdowal sie protokól posiedzenia Sadu Rejonowego w Olsztynie w przedmiocie

tymczasowego aresztowania Artura Rechula. Wymieniony przed sadem przyznal sie do

zarzucanych mu czynów i potwierdzil swoje wyjasnienia. Na kartach 19142-19144

umieszczono protokól okazania wizerunków osób Slawomirowi Kosciukowi. Wymieniony

rozpoznal Bogdana Arkuszewskiego i Cezarego Witkowskiego. Dalej ,na kartach 19147

19149 znajdowal sie protokól przesluchania podejrzanego Slawomira Kosciuka. Zlozyl on

dosc obszerne wyjasnienia. Podal on m.in., ze zostal pobity przez Franiewskiego za

zaproponowanie wypuszczenia Krzysztofa Olewnika. Z protokolu tego wynikalo, ze decyzja
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Po przeprowadzeniu kompleksowych badan sporzadzono opinie Nr LK-8613/07.

We wnioskach opinii stwierdzono m.in., ze z próbek oznaczonych 3A i 3E (scianki paznokci

palców obu rak Wojciecha Franiewskiego), 6C (fragment opaski elastycznej i 80 (plama na

spodniach) wyizolowano ludzki DNA o takim samym profilu, który wykazuje zgodnosc z

profilem DNA Wojciecha Franiewskiego. Z próbki oznaczonej nr 2A (wymaz z powierzchni

rolki z tasma samoprzylepna) wyizolowano mieszanine ludzkiego DNA pochodzacego od

co najmniej dwóch osób, w tym od osoby o meskim genotypie. W próbce tej moze znajdowac

sie DNA Wojciecha Franiewskiego. Identyfikacja genetyczna przeprowadzona z próbek

pobranych z wymazu z powierzchni tasmy samoprzylepnej, fragmentu bezowej opaski

elastycznej, drugiego fragmentu opaski i plamy na spodniach - nie powiodla sie. Nie

uzyskano produktów reakcji PCR. Wynika z tego, ze próbki te nie zawieraly ludzkiego DNA

lub jego ilosc byla co najwyzej sladowa. Zaden z wlosów dowodowych nie zostal

zakwalifikowany do badan DNA, gdyz nie posiadaly pochewek wlosowych, które zawieraja

komórki bedace zródlem materialu jadrzastego. W toku tych badan zabezpieczono tez szereg

mikrosladów, których analiza porównawcza jest mozliwa po dostarczeniu materialu

porównawczego i kontrolnego. Ujawnione slady daktyloskopijne nie nadawaly sie do

dalszych badan identyfikacyjnych. (k. 336-340)

Na podstawie akt osobowych i opinii sporzadzonej przez wychowawce ustalono, ze

zachowanie Wojciecha Franiewskiego podczas pobytu w areszcie bylo zmienne. W

poczatkowym okresie sprawial klopoty wychowawcze. Wplynely 4 wnioski o ukaranie. W

tym okresie prezentowal swoje niezadowolenie z wielu rzeczy, glównie decyzji prokuratury

podejmowanych w jego sprawie. W miare uplywu czasu jego zachowanie ulegalo poprawie.

Przystosowal sie do warunków bytowych, nie zglaszal zadnych problemów. Deklarowal

swoja przynaleznosc do struktur nieformalnych podkultury przestepczej jednak bez

negatywnych zachowan na tym tle. Kontakt zewnetrzny w formie korespondencyjnej

utrzymywal z najblizsza rodzina. (k. 133)

W toku sledztwa przesluchano wszystkich funkcjonariuszy SW, którzy w

jakikolwiek sposób mogli miec kontakt z Wojciechem Franiewskim. Przesluchano tez

policjantów, którzy wykonywali czynnosci zaznajomienia z aktami z udzialem podejrzanego

W. Franiewskiego. Uzupelniajaco przesluchano równiez 3 bieglych.

Uzyskano tez opinie sadowo-psychiatryczna dot. Wojciecha Franiewskiego

sporzadzona w toku sledztwa VI Ds. 22/06 przez bieglych dra Macieja Plichtowskiego i dr

Jolante Miarczynska. Na podstawie danych z akt sprawy, dokumentacji medycznej oraz

przeprowadzonego badania stanu psychicznego biegli nie stwierdzili u Wojciecha

Franiewskiego objawów choroby psychicznej ani uposledzenia umyslowego. Tempore

criminis nie stwierdzili u niego zaburzen mogacych miec wplyw na poczytalnosc.

Opiniowany dysponowal intelektem mieszczacym sie w granicach normy, pozwalajacym

mu na poprawne rozumienie podstawowych norm i zakazów moralno-prawnych i
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kryminalistycznej w zakresie badania pisma recznego celem ustalenia, czy list zatytulowany

" testament" i dopiski na drugim liscie zatytulowanym "Kochany Wojtusiu" zostaly

wykonane przez Wojciecha Franiewskiego, czy tez nie? (k. 63)

W sporzadzonej opinii Nr LK-8211j07 ekspert LK stwierdzil, m.in., ze

zakwestionowane zapisy wyrazowo-cyfrowe zaczynajace sie od wyrazów "Olsztyn,

18.06.2007 r. Franiewski Wojciech s. Jana ... " , a konczace sie wyrazami " ... Upowazniam do

odbioru Katarzyne i Grzegorza Franiewskich" nakreslone na dwóch stronach arkuszu

papieru formatu A4 w kratke, opatrzonego tytulem "Testament" oraz podpis "Franiewski

Wojciech" figurujacy na rewersie tegoz dokumentu, a takze zapisy wyrazowo-cyfrowe

zaczynajace sie od wyrazów "Kasiu kocham Cie ... ", a konczace sie wyrazami " ... nie

kazalem zabic. Pa! Wojtek" nakreslone na dwóch polaczonych kartkach papieru formatu AS

w kratke, opatrzonych tytulem "kochany Wojtusiu":

- zostaly wykonane przez jedna osobe;

- zostaly nakreslone przez Wojciecha Franiewskiego. (k. 272-279)

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2007 roku zasiegnieto opinii Centralnego

Laboratorium Kryminalistycznego KGP w Warszawie celem przeprowadzenia ekspertyzy

zabezpieczonego w dniu 19 czerwca 2007 r. nagrania z kamer zamontowanych na Oddziale I

Aresztu Sledczego w Olsztynie utrwalonego na kasecie VHS Maxell 180 Mega Power Tape i

udzielenia odpowiedzi na nastepujace pytanie: czy nagranie obejmujace czas od 21.00 dnia

18 czerwca 2007 r. do godz. 01.00 dnia 19 czerwca 2007 r. nosi, czy tez nie, cechy pózniejszej

interwencji (montowania, przegrywania, nagrywania nowego obrazu, eliminacji czesci

zapisu)? (k. 66)

Pismem z dnia 09 lipca 2007 r. CLK KGP w Warszawie zwrócilo przeslana do badan

kasete z nagraniem informujac, iz aktualny czas oczekiwania na podjecie zleconych badan

wynosi okolo 6 miesiecy, a zatem nie jest mozliwe sporzadzenie opinii w zakreslonym

terminie. (k. 250) Po zakresleniu krótszego wycinka czasowego badanego nagrania kasete

ponownie przeslano do CLK KGP. Stosowne postanowienie wydano w dniu 31 sierpnia 2007

r. (k. 398)

Zabezpieczona kaseta zawierala monochromatyczne (czarno-biale) nagranie z

rejestratora systemu monitorujacego. Obraz podzielony byl na 4 czesci a ponadto lewa górna

czesc obrazu takze podzielona byla na 4 czesci. W lewym górnym narozniku kazdego obrazu

widoczne byly oznaczenia numerów kamer oraz w lewej górnej i lewej dolnej czesci kadru

widoczne byly oznaczenia daty i godziny nagrania. Oznaczenia róznily sie miedzy soba

wskazaniami czasu o 2 minuty i 22 sekundy. W lewej górnej "cwiartce" obrazu, w prawej

dolnej jej czesci, wyswietlane byly naprzemiennie, w odstepach S-sekundowych, obrazy z

kamer oznaczonych jako ,,09S" i ,,10S". Byly to kamery z oddzialu I Aresztu Sledczego w

Olsztynie. W prawej górnej "cwiartce" obrazu wyswietlane byly naprzemiennie, w
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zalezy jednak w duzym stopniu od pH moczu i gwaltownie sie zwieksza wraz z jego

zakwaszeniem, nawet do 75 % dawki w ciagu pierwszej doby, a gdy jest zasadowy - ulec

moze obnizeniu do 1-4 %. (k. 246)

W toku uzupelniajacego przesluchania bieglej Krystyny Reguly, zeznala ona, iz w

moczu Wojciecha Franiewskiego oprócz 2-fenyloetyloaminy obecna byla tez amfetamina, w

rozumieniu ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii. Zmarly musial zazyc amfetamine lub

leki, których metabolitem jest amfetamina. Do takich leków naleza m.in.: etyloamfetamina,

clobenzorex, mefenorex, fenproporex, prenyloamina, amfetaminyl, fenetylina. Sa to nazwy

zwiazków, nie leków. 2-fenyloetyloamina nie ma dzialania odurzajacego. W przypadku

Wojciecha Franiewskiego byla to juz koncowa faza wydalania amfetaminy z organizmu. W

momencie zgonu nie byl on pod dzialaniem amfetaminy. Po 3 dniach od przyjecia

amfetaminy sladów w moczu nie powinno juz byc. Stwierdzone stezenie amfetaminy samo

w sobie (bez obecnosci 2-fenyloetyloaminy) nie powinno dac dodatniego wyniku badania

przesiewowego. W ocenie bieglej nie mozna ustalic ile i kiedy tego srodka przyjal Wojciech

Franiewski. (k. 462-463)

W zwiazku z uzyskanymi wynikami badania moczu zasiegnieto uzupelniajacej

opmIl bieglego z zakresu medycyny sadowej celem ustalenia, czy na podstawie

stwierdzonego w próbce moczu pobranego od Wojciecha Franiewskiego stezenia alkoholu

mozna, czy tez nie, ustalic w jakim czasie i jaka ilosc alkoholu spozyl przed smiercia,

przyjmujac jej czas na godz. 00'0 dnia 19.06.2007 r., czy na podstawie stwierdzonej w próbce

moczu pozostalosci amfetaminy mozna ustalic w jakim czasie i w jakiej ilosci w/w przyjal

ten srodek oraz czy przyjete przez Wojciecha Franiewskiego dawki alkoholu i amfetaminy

mogly, czy tez nie, miec wplyw na jego zachowanie, i jaki? (k. 258)

W ocenie bieglego dra Zygmunta Gidzgiera, w oparciu o przeprowadzone badania

toksykologiczne mozna przyjac, ze Wojciech Franiewski na kilka godzin przed smiercia

spozyl alkohol w objetosci okolo 50 g np. w postaci dwóch piw lub w postaci wódki, badz w

innej postaci. Nie mozna dokladnie ustalic na jaki czas przed smiercia wymieniony spozyl

alkohol, natomiast w chwili zgonu w jego krwi juz nie bylo alkoholu etylowego. Nie mozna

tez jednoznacznie wypowiedziec sie w jakim czasie i w jakiej ilosci Wojciech Franiewski

zazyl amfetamine. Niemniej, znajac czas wydalania amfetaminy z organizmu przyjac mozna,

iz wymieniony zazyl ten srodek okolo 3 dni przed smiercia, w malej dawce rzedu kilku mg.

Przyjete przez W. Franiewskiego dawki alkoholu i amfetaminy nie mialy wplywu na jego

zachowanie, nie mogly go równiez doprowadzic do tzw. stanu bezbronnosci, w którym nie

byl on w stanie rozpoznac sytuacji czy tez stawiac czynnego oporu fizycznego. Dlatego tez,

stwierdzone srodki w moczu nie mialy zadnego udzialu w przyczynieniu sie do jego zgonu.

(k. 356-357) W toku przesluchania uzupelniajacego w/w biegly stwierdzil, ze po spozyciu

owoców, np. jablek, czy tez soków owocowych, nie moze powstac alkohol etylowy w ilosci

oznaczonej w moczu Wojciecha Franiewskiego, dlatego tez przyjac nalezy w sposób
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zona Katarzyna Franiewska 50 %

córka Kinga Franiewska 33 %

córka Patrycja Franiewska 33 %,

syn Grzegorz Franiewski 34 % (z boku klamra obejmujaca trzy cyfry procentowe

przypisane dzieciom i dopisek razem 50 % ogólu.

Sporzadzilem to osobiscie w jednym egzemplarzu.

Wojciech Franiewski.

Upowazniam do odbioru Katarzyne i Grzegorza Franiewskich." (k. 272-273)

Drugi z pozostawionych przez Wojciecha listów, byl to list napisany do niego przez

zone Katarzyne. Na koncu listu Wojciech Franiewski dopisal nastepujace slowa:

"Kasiu Kocham Cie miloscia prawdziwa i szczera jak na poczatku tak i teraz!

Jak mówilem zwloki spalic i rozsypac na Wólce w aleji pamieci.

Ucaluj dzieci. Kocham Was i nie pozwole zeby na moje dzieci ktos mówil ze maja ojca

morderce to klamstwo! Nikogo nie zabilem i nikogo nie kazalem zabic.

PA! Wojtek." (k. 273)

W toku postepowania zabezpieczono równiez kopie ostatniego listu wyslanego z

aresztu przez Wojciecha Franiewksiego do zony Katarzyny Franiewskiej. List ten byl

datowany na dzien 18.06.2008 roku. Zawieral nastepujaca tresc:

"Kochana Moja Najdrozsza!

Dzis niedziela strasznie sie meczylem i psychicznie i fizycznie, goraczka tak daje mi sie we

znaki a do tego te akta! Czytam i wlasnym oczom nie wierze ze mozna tak klamac. Nawet prokurator

zadal jednemu pytanie ze poprzednio zeznawal tak a teraz tak a ten A, O i cos tam' Jeszcze nie

zapoznalem sie z caloscia akt Alu juz wiem ze konieczne bedzie odnalezienie kilku dokumentów. Kasiu

pamietasz jak mialem ten wypadek w Legionowie co w "mesiu zderzakiem puknalem tego Forda

Tanzita na skrzyzowaniu kolo Strazy Pozarnej w Legionowie. Po tym dostalas z PZU z Kutna ze

wyplacili facetowi odszkodowanie. znajdz ten dokument i przyslij mi ksero oraz z policji w Legionowie

wez jakies zaswiadczenie ze byla kolizja i jakie auta braly w niej udzial i kolory samochodów a

szczególnie naszego bo jak nie to trzeba bedzie uczestnika wypadku wziac na swiadka. Znajdz mi date

rejestracji Kawasaki bo tez mi to bedzie potrzebne. No i po skierowaniu sprawy do sadu trzeba bedzie

odszukac umowe wynajmu. Gdzie mieszkal Olaf z ta dziewczyna co umarla. Najwazniejsza jest ta

umowa i jak znajdziesz to napisz mi date kiedy ten czlowiek zaczal tam uzytkowac wszystko. Ogólnie

to mam hustawke nastrojów ale w tej sytuacji to normalne i zdajac sobie z tego sprawe jakos pokonuje

dzien za dniem. Jeszcze nie skonczylem akt a juz mam tyle haków ze mam na dwie godziny

wyjasniania i pokazywania jak klamia i klamia i klamia no ale jakby mówili prawde to bym nie siedzial

zreszta Ty chyba tez czytalas te akta wiec cos sie orientujesz a ja nie chce pisac cos szczególowego bo

zlosliwie zabiora list. Kasiu wiec tak 1) wypadek w Legionowie cos z uwzglednieniem koloru naszego
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byl ewidentny. Zespól medyczny pogotowia ratunkowego opuscil teren aresztu o godz. 052.

Kilkanascie minut pózniej przybyla ekipa dochodzeniowo-sledcza z prokuratorem - o godz.

110• Po zakonczeniu czynnosci procesowych zwloki zostaly przekazane przedsiebiorstwu

pogrzebowemu (okolo godz. 309), a cela zostala zamknieta i zaplombowana. O godz. 325 teren

aresztu opuscila ekipa dochodzeniowo-sledcza. (k. 9, 11-13,19,51,7,418-419,421-422,535)

W toku przeprowadzonych ogledzin celi i zwlok Wojciecha Franiewskiego

stwierdzono na pierwszym pionowym precie kraty wewnetrznej (patrzac od zawiasów

drzwi), na wysokosci 140 cm, bezposrednio nad poziomym plaskownikiem, przyklejony

fragment tasmy samoprzylepnej, bezbarwnej. Zabezpieczono ja jako slad nr 1. Pomiedzy 3 a

4 pretem pionowym wspomnianej kraty na wysokosci 140 cm, na plaskowniku

przewieszony byl recznik w róznokolorowe wzory. W reczniku tym ujawniono rozdarcie w

ksztalcie litery" T". Pionowe rozdarcie mialo dlugosc 16 cm, a górne 8 cm. Zabezpieczono go

jako slad nr 2. Przy zwlokach ujawniono krazek z tasma przezroczysta, oznaczony nazwa

handlowa "Grand". Tasme zabezpieczono jako slad nr 3. Przy kolanach zmarlego lezaly dwa

kawalki bandaza elastycznego o dlugosci 40 cm kazdy, z postrzepionymi koncówkami.

Oznaczono je jako slad nr 4. Pod prawym udem, po zewnetrznej stronie ujawniono dwa

fragmenty bandaza zwiazane koncami, tworzace opaske o srednicy 8-9 cm. Zabezpieczono je

jako slad nr 4a. Ponadto odnaleziono i zabezpieczono dwie koperty, które staly na

telewizorze znajdujacym SIe w celi. Jedna z nich byla zaadresowana do Katarzyny i

Grzegorza Franiewskich. W pierwszej z kopert znajdowalo sie pismo zatytulowane

"testament" z naniesiona data" 18.06.200T. Druga koperta byla zaadresowana do Katarzyny

Franiewskiej. Znajdowal sie w niej zloty zegarek marki Tissot z bransoletka i list

zatytulowany "Kochany Wojtusiu ... " z dopiskiem na koncu wykonanym innym

charakterem pisma niz list i podpisem "Wojtek". Obie koperty zabezpieczono jako slad nr 5.

W toku ogledzin zwlok Wojciecha Franiewskiego stwierdzono dosc mocne stezenie

posmiertne, równomierne. Na ciele widoczne byly plamy opadowe sino-fioletowe, dosc

obfite znajdujace sie na tylnej powierzchni tulowia i konczyn, zachodzace tez na boczne

powierzchnie tulowia. Przy ucisku ustepowaly calkowicie i powracaly po uplywie okolo 1

minuty. W czesciach odkrytych zwloki byly wyraznie chlodne, natomiast w dolach

pachowych i pachwinach cieplawe.

Na szyi zmarlego znajdowala sie szaro-brunatna bruzda, dosc sztywna. Z przodu

bruzda biegla 8 cm ponizej bródki. N a bocznych powierzchniach szyi bruzda biegla ku

tylowi i wznosila sie ku górze. Bruzda biegnac ku tylowi zwezala sie i wyplycala, konczac

sie w okolicach zausznych, siegajac wlosów. Z przodu bruzda miala glebokosc do 0,5 cm, a

jej najwieksza szerokosc wynosila do 1,8 cm. Innych obrazen na powlokach ciala nie

stwierdzono. Podczas obracania zwlok, w okolicy stóp, pod posciela ujawniono dwa

fragmenty bezowej opaski elastycznej z zawiazanymi dwoma suplami. Bandaz ten

zabezpieczono jako slad nr 6. (k. 5)
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chor. Jaroslawa Niedziele. W czynnosciach tych bral udzial równiez sierz. Lubomir Kuzniak

który przebywal na oddziale I w dyzurce oddzialowego i obserwowal na monitorzE

zachowanie sie pozostalych dwóch "niebezpiecznych" przebywajacych w swych celad

mieszkalnych. Po powrocie do aresztu Wojciech Franiewski nie chcial skorzystac ze spaceru,

Rozmawial m.in. ze straznikiem Henrykiem Tomczykiem. Nie komentowal jednak swojej

sprawy. Zachowywal sie tak jak zwykle, z wyjatkiem wzmiankowanej odmowy wyjscia na

spacer. Nie okazywal zmiany w zachowaniu. Nie wykazywal zadnych oznak pobudzonego

lub obnizonego nastroju. Tego dnia dokonal wiekszych zakupów niz zwykle, mimo, ze i

wczesniejsze byly spore, jak na warunki aresztu. Skorzystal z przyslugujacej mu kapieli.

Trwala ona 15 minut. W czasie kapieli tez nic nie mówil o swojej sprawie. Okolo godz. 1600

1630 Henryk Tomczak wraz z drugim funkcjonariusze Krzysztofem Chrobakiem zaniesli

Franiewskiemu zakupione tego dnia artykuly. Osadzony pokwitowal odbiór zamówionych

produktów. W godz. 1700_17'0 podano mu kolacje. Pózniej miala miejsce kontrola urzadzen

technicznych, czyli krat i urzadzenia glosowego przywolania oraz swiatla. Wówczas

Franiewski wychodzil na zewnatrz celi. W tym czasie nikogo na korytarzu nie bylo, poza

funkcjonariuszami. Zachowywal sie tak jak kazdego dnia. Nic szczególnego nie mówil. To

bylo ostatnie otwarcie celi przed zmiana nocna. Pózniej Henryk Tomczyk sprawdzal jego

cele nie rzadziej niz raz na godzine. Kontrolowal ja przez wizjer. Kontrolowal tez jego

zachowanie na monitorze. Zauwazyl, ze Wojciech Franiewski cos pisal. Siedzial na koszu i

pisal na taborecie, bo na stoliku mial postawiony telewizor i nie mial juz miejsca do pisania.

Ck. 42-43, 44-45, 183)

Wieczorem Wojciech Franiewski ogladal telewizje. Spozyl tez dosc obfity posilek.

Jadl jeszcze okolo godz. 2200•

W nocy z 18/19 czerwca 2007 r. sluzbe oddzialowego pelnil Slerz. Mariusz

Kowalczyk. Rozpoczal ja o godz. 1900• O tej godzinie dowódca zmiany, w jego zastepstwie

byl to Marek Walkowski, w obecnosci Mariusza Kowalczyka i oddzialowego dziennego

przeprowadzil apel osadzonych. Polegalo to na tym, ze po kolei otwierali kazda z cel i

kontrolowali zachowanie osadzonych. Wojciech Franiewski zachowywal sie tak jak

wczesniej. Funkcjonariusze nie zauwazyli nic szczególnego. (k. 50)

Kolejna kontrola celi miala miejsce o godz. 1940• Wówczas Mariusz Kowalczyk

widzial myjacego sie Wojciecha Franiewskiego. W czasie od 2005 do 2015 kontroli osadzonych

dokonal Grzegorz Grabowski. O godz. 2023 kontroli dokonal Mariusz Kowalczyk. Widzial

przez wizjer krzatajacego sie po celi Wojciecha Franiewskiego. O godz. 2100 nastapilo

wygaszanie swiatel górnych. Czynnosc ta byla polaczona z kontrola osadzonych. Wojciech

Franiewski odpowiedzial Kowalczykowi slowem "dobranoc". Mial w celi wlaczony

telewizor. Prad w gniazdkach mial byc wylaczony o godz. 0030• Do tego czasu osadzeni

moga ogladac telewizje, jezeli posiadaja w celi odbiornik. Kolejna kontrola zachowania

osadzonego miala miejsce o godz. 2155. Wojciech Franiewski lezal wtedy na lózku i ogladal
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brzucha. Zostal przebadany przez lekarza, który nie stwierdzil najmniejszych podstaw dl

zglaszanego bólu. W rozmowie z psychologiem Wojciech Franiewski werbalizowal zlosc ni

organ dysponujacy. Czul sie skrzywdzony decyzja o tymczasowym aresztowaniu. Mart"

Klimas nie stwierdzila u niego cech obnizonego nastroju. (k. 83)

W dniu 15 stycznia 2007 roku Wojciech Franiewski zlozyl do Centralnego Zarzadu

Sluzby Wieziennej skarge na administracje Aresztu Sledczego w Olsztynie zarzucajac jej

stosowanie wobec niego nie wlasciwych procedur przy przyznawaniu zywienia

dietetycznego. Skarga ta zostal oceniona jako bezzasadna. (Jc. 112-113, 114)

Nastrój Wojciecha Franiewskiego ulegal zmianom. W dniu 15 marca 2007 r.

wizytowany w celi przez psychologa por. Marte Klimas przejawial wrogi kontakt. Byl

narzekajacy, w nastroju gniewliwym. Podczas rozmowy artykulowal niechec do

administracji, organu dysponujacego. Czul sie skrzywdzony odizolowaniem go od innych

wiezniów. W ocenie badajacej, jego ówczesny stan psychiczny nie budzil zastrzezen. Dalej

mógl przebywac sam w celi. Dwa tygodnie pózniej wychowawca por. Leszek Ostrowski

odnotowal w sporzadzonej notatce, ze Wojciech Franiewski nie sprawia klopotów

wychowawczych. Nie zglaszal uwag w kwestii osadzenia i warunków bytowych. Chetnie

korzystal ze spacerów. Duzo czytal i korespondowal z najblizszymi. (k. 84, 85)

Podczas kolejnej wizyty psychologa, która miala miejsce w dniu 02 maja 2007 r.

Wojciech Franiewski zachowywal sie w sposób podporzadkowany. Byl w stabilnym

nastroju, prawidlowo zorientowany we wszystkich kierunkach. Na zadawane pytania

odpowiadal rzeczowo. Byl pogodzony z koniecznoscia samotnego przebywania w celi

mieszkalnej. Narzekal jedynie na utrudniony kontakt z rodzina i zglaszal dolegliwosci

somatyczne. Jego stan psychiczny nie budzil zastrzezen. W ocenie psychologa mógl dalej

sam przebywac w celi. (k. 85)

W dniu 18 maja 2007 roku odnotowano drobny incydent dyscyplinarny. Podczas

wizytacji celi przez Zastepce Dyrektora Aresztu Sledczego w Olsztynie Wojciech Franiewski

lezal w lózku bez odziezy. Przeprowadzono z nim rozmowe ostrzegawcza. Podczas tej

wizytacji Karol Klimek zapytal sie Wojciecha Franiewskiego czy ma jakies uwagi i co z jego

sprawa. Wojciech Franiewski odpowiedzial mu, ze nie ma zadnych uwag, a w sprawie

zacznie sie niedlugo czytanie akt i wszystko w porzadku, a po czytaniu do domu, bo nic na

niego nie ma. Slyszal to równiez straznik Marek Sadlowski. Równiez inni funkcjonariusze

slyszeli wczesniejsze wypowiedzi Wojciecha Franiewskiego, kiedy ten mówil, ze jest dobrej

mysli, ze szybko wyjdzie. (k. 85, 223-224, 231-232)

W dniu 11 czerwca 2007 roku podczas spaceru Wojciech Franiewski zalatwil swoja

potrzebe fizjologiczna na placu spacerowym. Jak stwierdzil w rozmowie z wychowawca,

mial rozwolnienie i to bylo przyczyna zajscia. Nie zglaszal innych problemów. W czasie

rozmowy byl spokojny. (k. 86, 295-296)
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Wojciech Franiewski po przetransportowaniu do Aresztu Sledczego w Olsztynil

poczatkowo przebywal w celi ogólnej. Dopiero po interwencji Prokuratora Okregowego VI

Olsztynie (k. 486) w dniu 27 pazdziernika 2006 roku osadzono go w celi jednoosobowej nr 11.

na oddziale I Aresztu Sledczego w Olsztynie. Pismem z dnia 31 pazdziernika 2006 r.

prokurator prowadzacy sledztwo zwrócil sie do Dyrektora Aresztu Sledczego w Olsztynie o

zakwalifikowanie go do kategorii niebezpiecznych, z uwagi na przedstawione mu zarzuty

oraz przewidywane ogloszenie mu zarzutu sprawstwa kierowniczego do zabójstwa ze

szczególnym okrucienstwem (k. 485). W dniu 02 listopada 2006 r. Komisja Penitencjarna

Aresztu Sledczego w Olsztynie zgodnie z art. 212 a § 1 k.k.w. na podstawie art. 212 a § 4 ust.

1 lit. c k.k.w. podjela decyzje o zakwalifikowaniu tymczasowo aresztowanego Wojciecha

Franiewskiego jako wymagajacego osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu

sledczego lub zakladu karnego typu zamknietego w warunkach zapewniajacych wzmozona

ochrone spoleczenstwa i bezpieczenstwo aresztu lub zakladu. Sad Okregowy w Olsztynie III

Wydzial Penitencjarny po rozpoznaniu skargi Wojciecha Franiewskiego na wskazana

decyzje postanowieniem z dnia 11 stycznia 2007 r. sygn. III Kow 1382/06/sk utrzymal ja w

mocy. Wojciech Franiewski decyzje komisji penitencjarnej, ogloszona mu przez

wychowawce, przyjal spokojnie. Nie zglosil zadnych prósb i skarg. (k. 90, 82, 94, 111)

Oddzial I olsztynskiego aresztu sklada sie z dyzurki oddzialowego, 11 cel

mieszkalnych dla osadzonych, pokoju wychowawcy, lazni oraz pomieszczenia

gospodarczego. W wydzielonej czesci oddzialu znajduja sie dwie cele zabezpieczajace nr 13 i

14, trzy cele nr 9, 10 i 11 dla osadzonych wymagajacych osadzenia w wyznaczonym oddziale

lub celi oraz jedna cela do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi

izolacyjnej. Sluzba pelniona jest zmianowo w godz. od 700 do 1900 i od 1900 do 700• W porze

nocnej oddzialowy I oddzialu pelni równiez sluzbe na oddziale II. Miejscem pelnienia sluzby

jest dyzurka oddzialowego oraz korytarz oddzialu. Wedlug instrukcji Nr 20 dla posterunku

nieuzbrojonego Nr 9 - oddzialowy - P9 pole jego obserwacji stanowi korytarz oddzialu,

pomieszczenia gospodarcze, cele mieszkalne oraz cele zabezpieczajace, cele dla osadzonych

wymagajacych osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi oraz cele dyscyplinarne podczas

przebywania tam osadzonych. (k. 11)

Cela nr lI, w której zostal osadzony Wojciech Franiewski, byla monitorowana

calodobowo. Obraz z umieszczonej w celi kamery byl widoczny na monitorze

oddzialowego. Nie byl on jednak rejestrowany. Nagrywano tylko obraz z korytarza, w trybie

poklatkowym. Na wyposazeniu Aresztu Sledczego w Olsztynie znajdowaly sie w tym czasie

dwa magnetowidy analogowe, umieszczone w punkcie lacznosci. Oddzialowy mógl tylko

zmieniac widoczny na monitorze obraz, przelaczajac na obraz z jednej kamery lub z

czterech. W zaden sposób nie mógl wplywac na dokonywany zapis. W chwili zdarzenia

kamera w celi nr 11 byla sprawna. Obraz widoczny na monitorze w dyzurce oddzialowego

byl slabej jakosci. Szczególy nie byly rozpoznawalne. (k. 90, 430-431)
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Zachowanie Wojciecha Franiewskiego bylo zmIenne. W poczatkowym okresie

pobytu sprawial klopoty wychowawcze. Za wykroczenia natury porzadkowej wplynely

cztery wnioski o wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, co skutkowalo udzielona kara

nagany. Prezentowal swoje niezadowolenie z wielu rzeczy np. z decyzji prokuratury,

sposobu leczenia w areszcie. W miare uplywu czasu jego zachowanie uleglo poprawie.

Przystosowal sie do warunków bytowych, nie zglaszal zadnych problemów. (k. 133)

W dniu 21 sierpnia 2006 roku podczas wizyty lekarskiej Wojciech Franiewski

wymuszal na lekarzu sposób postepowania diagnostycznego i leczniczego. Szantazowal go,

ze jezeli nie otrzyma zgody na uzywanie opaski elastycznej, to bedzie pisal skargi. Byl

arogancki i niegrzeczny. Mówil podniesionym glosem. Wyszedl z gabinetu trzaskajac

drzwiami. Przebieg zdarzenia zostal odnotowany w dokumentacji lekarskiej. Wychowawca

przeprowadzil z nim rozmowe ostrzegawcza. (k. 87)

Z zapisku wychowawcy aresztu z dnia 03 wrzesnia 2006 r. wynika, ze Wojciech

Franiewski prawidlowo przystosowal sie do warunków panujacych w Areszcie Sledczym w

Olsztynie. Pomimo deklarowania przez niego uczestnictwa w grupie nieformalnej

podkultury wieziennej nie odnotowano na tym tle zachowan negatywnych. (k. 77,80,81).

W dniu 27 pazdziernika 2006 r. starszy psycholog Osrodka Diagnostycznego

Aresztu Sledczego w Olsztynie por. Marzena Zembrzuska-Pitura przeprowadzila

konsultacje Wojciecha Franiewskiego, wymagana przed osadzeniem w pojedynczej celi. W

zapisie sporzadzonym po tej wizycie, w/w odnotowala brak u Wojciecha Franiewskiego

oznak obnizonego nastroju. Podczas wywiadu zaprzeczyl, aby kiedykolwiek dokonywal

samouszkodzen i prób samobójczych. Oswiadczyl tez, ze samotne osadzenie go nie wplynie

na niego negatywnie. Stwierdzil wrecz, ze "dla niego to wszystko jedno" (k. 81). Dodal

jednak, ze samotne osadzenie traktuje jako kolejna restrykcje prokuratury, po pozbawieniu

widzen z rodzina. Wypowiedzial przy niej zdanie, ze "manipuluja, bo chca zeznan, które

sobie zalozyli, chca mnie zlamac" (k. 81). W sporzadzonej pisemnej opinii w/w psycholog

stwierdzila, ze Wojciech Franiewski nie przejawia "powazniejszych zaburzen regulacji

psychicznej". Moze sam przebywac w celi. Z uwagi na trudnosc osadzonego w pogodzeniu

sie z faktem tymczasowego aresztowania oraz z mozliwosc zapadniecia ewentualnego

wyroku zalecila monitorowanie jego sytuacji prawnej. W ocenie Marzeny Zembrzuskiej

Pitury zarówno analiza akt osobowych, jak i wypowiedzi osadzonego, mogly swiadczyc o

jego tendencji do postaw roszczeniowych. Oc 81)

W dniu 30 pazdziernika 2006 roku (data na pismie) Wojciech Franiewski sporzadzil

skarge zaadresowana do Sadu Okregowego w Plocku. Poinformowal on w niej sad, ze w

dniu 27 pazdziernika 2007 r. zostal "przez administracje aresztu umieszczony samotnie w

celi w specjalnym oddziale, gdzie nikt nie przebywa. Nie nadano mu nazwy wieznia

niebezpiecznego, ale osadzono go w celi izolacyjnej, takiej, w której inni wiezniowie
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stycznia; 08, 16, 22 lutego; Ol, 07, 15, 29; marca; 26 kwietnia; 09, 17 maja; 14, 16, 19, 2

czerwca; Ol, 21, 28 sierpnia; Ol, 07, 15 wrzesnia; 08, 24 listopada. W 2007 roku odnotowanI

wizyty w dniach: 02, 03, 15 stycznia. W dniu 03 stycznia wykonano mu badanie U5G jam)

brzusznej w ZK w Barczewie, gdyz uskarzal sie na wzdecia i bóle brzucha. (k. 203, 206, 209.

217)

W dniu 09 maja 2006 roku Wojciech Franiewski przedlozyl lekarzowi zaswiadczenie

o przebytej artroskopii kolana lewego (w 2002 r.) skutkujacej uszkodzeniami ACL oraz

potwierdzajace zmiany zwyrodnienie kregoslupa L.5. Lekarz zalecil mu chodzenie w
stabilizatorze kolana.

Nastepnego dnia" tj. 10 maja 2006 r. Wojciech Franiewski pisemnie zwrócil sie do

Dyrektora Aresztu Sledczego Warszawa-Mokotów o wyrazenie zgody na posiadanie i

uzywanie opaski kolanowej i drugiej opaski ze stabilizatorem. Jego wniosek zostal

pozytywnie zaopiniowany przez dra Ignacego Kwietniewskiego. Do wnioski Franiewski

zalaczyl dwa zaswiadczenia lekarskie. Pierwsze z dnia (data nieczytelna) i drugie z dnia 18

kwietnia 2005 r. z rozpoznaniem: niestabilnosc pourazowa kolana lewego, zmIany

zwyrodnieniowe pourazowe kolana lewego. Przedlozyl tez karte informacyjna leczenia

szpitalnego z dnia 21 czerwca 2002 r. Wynikalo z niej, ze w dniach 17-21 czerwca 2002 r.

przebywal w szpitalu. Rozpoznano wtedy u niego zastarzale uszkodzenie ACL i rogu

tylnego lekotki przysrodkowej kolana lewego, chondomolacje n stopnia klykcia (... ). Po

zapoznaniu sie z przedlozonymi dokumentarni i po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej

dyrektor aresztu wyrazil zgode na posiadanie przez Wojciecha Franiewskiego opasek

(bandazy elastycznych) i stabilizatora kolana. (k. 208 V, 211, 212)

W dniu 30 maja 2006 r. Prokuratura Okregowa w Warszawie przekazala sprawe VI

Ds. 169/04 Prokuraturze Okregowej w Olsztynie. Dalej byla ona prowadzona pod sygn. VI

Ds. 22/06. W toku tego postepowania rozszerzono zarzuty przedstawione Wojciechowi

Franiewskiemu o czyny z art. 258 § 2 i 3 kk, art. 252 § 2 kk, art. 282 kk w zw. z art. 11 § 2

kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 18 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 i 2 kk Ostatecznie

przedstawiono mu zarzuty, ze:

1. w okresie od co najmniej 26 pazdziernika 2001 roku do stycznia 2006 roku w

Warszawie i innych miejscach woj. mazowieckiego kierowal zorganizowana grupa

przestepcza o charakterze zbrojnym majaca na celu uprowadzenie dla okupu i zabójstwo

Krzysztofa Olewnika, wyludzenia pieniedzy i przestepcze wywieranie wplywu na relacje

swiadków

tj. o przestepstwa z art. 285 § 2 i 3 kk,
n. w nocy z 26/27 pazdziernika 2001 roku w Drobinie powiat plocki, woj.

mazowieckie, dzialajac w ramach zorganizowanej grupy przestepczej o charakterze

zbrojnym, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiagniecia

korzysci majatkowej, przemoca wzial zakladnika w osobie Krzysztofa Olewnika, a nastepnie
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4) nie dopelnienia w nieustalonym blizej okresie, nie pózniej niz do dnia 18 czerwca 2007

roku obowiazków sluzbowych przez funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej podczas

dozorowania osadzonego w Areszcie Sledczym w Olsztynie Wojciecha Franiewskiego

poprzez zaniechanie niezbednych czynnosci kontrolnych i umozliwienie mu weJscle w

posiadanie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilosci kilku mg oraz alkoholu

w nieustalonej postaci i spozycie ich, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec niewykrycia

sprawcy (art. 322 § 1 kp.k);

5) nieumyslnego niedopelnienia w nocy z 18/19 czerwca 2007 roku obowiazków przez

funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej podczas dozorowania osadzonego w Areszcie Sledczym

w Olsztynie Wojciecha Franiewskiego poprzez zaniechanie wlasciwego nadzoru nad

wymienionym i umozliwienie mu dokonania samobójstwa, tj. o czyn z art. 231 § 3 kk i art.

155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk - wobec stwierdzenia, ze czynu tego nie popelniono (art. 17 §

1 pkt 1 kp.k);

2. dowody rzeczowe - zarejestrowane pod poz. drz. 286/07 - w postaci:

1. fragment tasmy samoprzylepnej,

2. recznik z rozdarciem w ksztalcie litery "T",

3. krazek z tasma przezroczysta, z napisem "Grand",

4. bandaz elastyczny,

5. bezowy bandaz elastyczny,

6. kaseta VHS Maxwell 180 "Mega Power Tape" opisana a grzbiecie jako "Nr 18",

7 d· . . ~ 2e>t!'-So:?~b" /""

. o Zlez w postaCI: ~ /. . C A

a) koszula, b) spodnie,4majtki, ci) skarptttY; ?Jll/~
dalej przechowywac w skladnicy dowodó rzeczo Ih Prokuratury Rejonowej Olsztyn

Pólnoc w Olsztynie.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2007 r. okolo godz. 030 prokurator z Prokuratury Rejonowej

Olsztyn-Poludnie w Olsztynie zostal powiadomiony przez oficera dyzurnego KMP w

Olsztynie o naglym zgonie mezczyzny, który mial miejsce w Areszcie Sledczym w Olsztynie.

Wedlug przekazanych informacji, jeden z osadzonych" tj. Wojciech Franiewski (s. Jana i

Marianny z d. Królak, ur. 29.11.1960 r. w Warszawie), popelnil samobójstwo poprzez

powieszenie. (k. 1)

W zwiazku z tym zgloszeniem, przy udziale technika kryminalistyki i bieglego

lekarza medycyny sadowej dra Bogdana Zalewskiego przeprowadzono ogledziny zwlok i

miejsca ich ujawnienia. W trybie art. 308 kp.k przesluchano w charakterze swiadka

Mariusza Kowalczyka, oddzialowego pelniacego sluzbe na oddziale nr I Aresztu Sledczego

w Olsztynie. Zabezpieczono kopie raportu z przebiegu sluzby oddzialowego oraz


