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Informacja o postępowaniach prowadzonych w Oddziałowych Komisjach 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawach przestępstw 

popełnionych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie 

stanu wojennego. 

 

 

W sprawach o zbrodnie komunistyczne popełnione w okresie stanu 

wojennego 67 śledztw zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu, 

w tym: 

 w 16 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.; 

 w 9 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 158 § 1 k.k.; 

 w 8 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 246 k.k.; 

 w 8 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 184 § 1 d.k.k.; 

 w 6 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 247 § 1 k.k.; 

 w 3 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 189 § 2 k.k.; 

 w 3 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 191 § 1 k.k.; 

 w 3 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 233 § 1 k.k.; 

 w 2 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.; 

 w 2 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 167 § 1 k.k.; 

 w 2 sprawach skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 246 § 1 d.k.k.; 

 w 1 sprawie skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 258 § 2 k.k.; 
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 w 1 sprawie skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 235 k.k.; 

 w 1 sprawie skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 190 § 1 k.k.; 

 w 1 sprawie skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 165 § 2 d.k.k.;  

 w 1 sprawie skierowano akt oskarżenia o stanowiące zbrodnię 

komunistyczną przestępstwo z art. 157 § 2 k.k.  

W 10 sprawach skierowano do Sądu wnioski o umorzenie postępowania 

karnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii 

(Dz. U. nr 64, poz. 390), w tym: 

 w 4 sprawach skierowano wniosek o umorzenie postępowania 

o stanowiące zbrodnię komunistyczną przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.; 

 w 2 sprawach skierowano wniosek o umorzenie postępowania 

o stanowiące zbrodnię komunistyczną przestępstwo z art. 218 § 1 k.k.; 

 w 2 sprawach skierowano wniosek o umorzenie postępowania 

o stanowiące zbrodnię komunistyczną przestępstwo z art. 191 § 1 k.k.; 

 w 1 sprawie skierowano wniosek o umorzenie postępowania 

o stanowiące zbrodnię komunistyczną przestępstwo z art. 190 § 1 k.k.;  

 w 1 sprawie skierowano wniosek o umorzenie postępowania 

o stanowiące zbrodnię komunistyczną przestępstwo z art. 245 k.k. 

Prokuratorzy oddziałowych komisji zakończyli ponadto 701 postępowań 

o czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego 

w okresie stanu wojennego, w tym: 

 postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa 132 postępowania; 

 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. 

104 postępowania; 

 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. 

77 postępowań; 

 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. 

52 postępowania; 

 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. 

134 postępowania; 
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 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. 

6 postępowań; 

 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. 

12 postępowań; 

 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. 

2 postępowania; 

 postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. 

159 postępowań; 

 postanowieniem o zawieszeniu śledztwa 9 postępowań; 

 w inny sposób zakończono 14 postępowań. 

 

 

Według informacji przekazanych przez Naczelników oddziałowych 

komisji w podległych im jednostkach w toku pozostaje łącznie 57 

postępowań z tej kategorii (stan na 30 czerwca 2014 r.), w tym: 

 

 

W Oddziałowej Komisji w Białymstoku 

 

1. Sygn. akt S 44/05/Zk – śledztwo w sprawie przeciwko Sylwestrowi R., 

podejrzanemu o dokonanie 55 zbrodni komunistycznych, polegających na 

stosowaniu represji z powodów politycznych, poprzez bezprawne 

pozbawienie wolności w Białymstoku oraz innych miejscowościach 

ówczesnego województwa białostockiego działaczy opozycji 

antykomunistycznej, dokonanych w związku z wprowadzeniem stanu 

wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r., na mocy decyzji o internowaniu 

wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego w tym czasie dekretu o 

stanie wojennym – tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w z zb. z art. 189 § 

1 i 2 k.k. w zw.  z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 9 września 2005 r.  

Śledztwo jest w fazie końcowej, aktualnie wykonywane są czynności 

zaznajomienia podejrzanego i jego obrońcy z materiałami postępowania. 



 
 

4

Śledztwo będzie zakończone w III kwartale bieżącego roku poprzez 

sporządzenie aktu oskarżenia i skierowanie go do Sądu. 

   

2. Sygn. akt S 52/06/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na stosowaniu represji z powodów politycznych, przez 

funkcjonariuszy państwa komunistycznego, poprzez bezprawne 

pozbawienie wolności w Olsztynie oraz innych miejscowościach 

ówczesnego województwa olsztyńskiego działaczy opozycji 

antykomunistycznej, dokonane w związku z wprowadzeniem stanu 

wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. na mocy decyzji o internowaniu 

wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego w tym czasie dekretu o 

stanie wojennym – tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 189 § 1 

i 2 k.k. w zw.  z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 13 września 2006 r.  

W toku śledztwa przeprowadzono kwerendy archiwalne, dokonano 

oględzin szeregu materiałów archiwalnych i po ustaleniu pokrzywdzonych 

przesłuchano ich w charakterze świadków.  

Obecnie sporządzone jest postanowienie o umorzeniu niniejszego śledztwa 

– wobec śmierci sprawcy (nie żyje Komendant Wojewódzki MO w Olsztynie, 

który podpisywał decyzje o internowaniu). 

  

3. Sygn. akt S 3/08/Zk – śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego 

znęcania się nad działaczami opozycyjnymi, członkami NZSS Solidarność, 

w tym Waldemarem Z., w okresie od listopada 1982 r. do lutego 1983 r. 

przez żołnierzy zawodowego Ludowego Wojska Polskiego, w jednostce 

wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze – tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. w 

zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2008 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  
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W sprawie przesłuchiwani są sukcesywnie uczestnicy szkolenia 

wojskowego w Czerwonym Borze i zabezpieczana jest od nich 

dokumentacja świadcząca o pobycie w tejże jednostce wojskowej. 

Prowadzona jest kwerenda w Biurze Udostępniania i Archiwizacji 

Dokumentów (BUiAD) Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz w 

Centralnym Archiwum Wojskowym, w celu uzyskania pozostałej 

dokumentacji dotyczącej przedmiotowego „obozu wojskowego”. Część tej 

dokumentacji już zabezpieczono. Dokonywane są oględziny akt osobowych 

kadry  oficerskiej, prowadzącej przedmowie szkolenie. 

  

4. Sygn. akt S 51/08/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na stosowaniu represji z powodów politycznych przez 

funkcjonariuszy państwa komunistycznego, poprzez bezprawne 

pozbawienie wolności w Ostrołęce oraz innych miejscowościach 

ówczesnego województwa ostrołęckiego, działaczy opozycji 

antykomunistycznej dokonane w związku z wprowadzeniem stanu 

wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. na mocy decyzji o internowaniu 

wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego w tym czasie dekretu o 

stanie wojennym – tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w z zb. z art. 189 § 

1 i 2 k.k. w zw.  z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo  wszczęto w dniu 18 kwietnia 2007 r., postępowanie toczy się w 

sprawie.  

W jego toku przesłuchano już w charakterze świadków większość z osób 

internowanych na mocy decyzji byłego Komendanta KWMO w Ostrołęce.  

W sprawie planowane jest przesłuchanie w charakterze świadków osób 

najbliższych dla nieżyjących już osób  internowanych, po czym zostanie 

sporządzone postanowienie o umorzeniu śledztwa – wobec śmierci 

sprawcy, albowiem ustalono, iż b. Komendant KWMO w Ostrołęce zmarł 

w 2014 r.  

Planowany termin zakończenia śledztwa to koniec 2014 r.  
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5. Sygn. akt S 54/10/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na stosowaniu represji z powodów politycznych przez 

funkcjonariuszy państwa komunistycznego, poprzez bezprawne 

pozbawienie wolności w Ciechanowie oraz innych miejscowościach 

ówczesnego województwa ciechanowskiego, działaczy opozycji 

antykomunistycznej, dokonane w związku z wprowadzeniem stanu 

wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. na mocy decyzji o internowaniu 

wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego w tym czasie dekretu o 

stanie wojennym – tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w z zb. z art. 189 § 

1 i 2 k.k. w zw.  z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 7 listopada 2008 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W  toku postępowania  zgromadzono materiał dowodowy w postaci kopii 

materiałów archiwalnych związanych z przygotowaniem stanu wojennego 

w Polsce i  jego realizacją na terenie byłego województwa ciechanowskiego,  

w tym  akta  większości osób internowanych na podstawie decyzji 

Komendanta Wojewódzkiego MO w Ciechanowie. Przesłuchano też prawie 

wszystkie osoby pokrzywdzone.  

W sprawie planowane jest uzupełnienie materiału dowodowego poprzez 

podjęcie próby uzyskania brakujących akt osób internowanych i 

przesłuchanie pozostałych pokrzywdzonych. Następnie rozważone zostanie 

przedstawienie zarzutów popełnienia przez Komendanta Wojewódzkiego 

Milicji Obywatelskiej w Ciechanowie czynów będących przedmiotem 

śledztwa na szkodę osób internowanych, które należy uznać za zbrodnie 

przeciwko ludzkości. Planowany termin zakończenia postępowania 

przygotowawczego – koniec 2014 r. 

  

6. Sygn. akt S 25/12/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, 

będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na 

przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego, poprzez doprowadzenie w okresie od listopada 1982 r. 

do lutego 1983 r. do powołania osób pozostających w opozycji do 
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panującego wówczas ustroju politycznego na specyficzne ćwiczenia 

wojskowe do 1 Brygady Artylerii w JW 2568 w Węgorzewie, w celu 

stosowania wobec nich represji ze względów politycznych, co stanowiło 

działanie na szkodę tychże osób – tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w 

zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.)  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 10 maja 2012 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

W toku śledztwa przeprowadzono kwerendy archiwalne i oględziny 

uzyskanych materiałów – uzyskując dane osobowe 90 działaczy 

opozycyjnych powołanych w 1982 r. na ćwiczenia wojskowe do 1 Brygady 

Artylerii w Węgorzewie. Obecnie są oni sukcesywnie przesłuchiwani 

w charakterze świadków jako osoby pokrzywdzone.  

Planowane jest dalsze poszukiwanie osób mających wiedzę w niniejszej 

sprawie, a następnie ich przesłuchanie w charakterze świadków, 

poszukiwanie materiałów archiwalnych i przeprowadzenie ich oględzin.  

W zależności od zebranego materiału dowodowego śledztwo niniejsze 

zostanie umorzone bądź właściwym osobom zostaną przedstawione 

zarzuty i po wykonaniu czynności z ich udziałem oraz zebraniu materiałów 

osobo poznawczych o podejrzanych sporządzony zostanie akt oskarżenia.  

 

7. Sygn. akt S 38/13/Zk – śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień 

służbowych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego wobec Jana 

S., w okresie styczeń – maj 1982 r. w Częstochowie, poprzez podjęcie 

działań zmierzających do pozbawienia go studenckich praw socjalnych 

oraz w konsekwencji uniemożliwienia kontynuowania studiów w związku z 

jego internowaniem, co było wyrazem represji wobec przeciwnika 

politycznego ustroju komunistycznego – tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 

k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  
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Materiały w niniejszej sprawie wyłączono do odrębnego postępowania 

ze śledztwa sygn. S 44/05/Zk i postępowanie prowadzone jest od 31 maja 

2013 r.  

W sprawie zgromadzono niemal pełny materiał dowodowy, w ostatnim 

okresie do Oddziałowej Komisji w Katowicach skierowano odezwę o 

przesłuchanie dwóch świadków, ponadto ustalane są dane osobowe 

emerytowanego pracownika przedmiotowej uczelni, mogącego mieć wiedzę 

w sprawie. Są to ostatnie czynności zaplanowane w postępowaniu.  

 

8. Sygn. akt S 10/14/Zk – śledztwo w sprawie stosowania represji z powodów 

politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, 

polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności w Łomży i innych 

miejscowościach działaczy opozycji antykomunistycznej, dokonanych w 

związku z wprowadzeniem stanu wojennego na mocy decyzji o 

internowaniach wydanych na podst. art. 42 nieistniejącego dekretu „o 

ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie 

obowiązywania stanu wojennego” – tj. o przestępstwo  z art. 231 § 1 k.k. w 

zb. z art. 189 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 

grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, 

z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2006 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W śledztwie przesłuchano w charakterze świadków większość osób 

internowanych na mocy decyzji byłego Komendanta KWMO w Łomży, 

zgromadzono i poddano oględzinom niezbędną dokumentację archiwalną 

dotyczącą przygotowania stanu wojennego oraz internowań.  

W toku dalszego postępowania planowane jest przesłuchanie w 

charakterze świadków osób najbliższych dla nieżyjących już 

pokrzywdzonych, po czym zostanie sporządzone postanowienia o 

umorzeniu śledztwa – wobec śmierci sprawcy, albowiem ustalono, iż nie 

żyje b. Komendant KWMO w Łomży.  

Planowany termin zakończenia śledztwa to koniec 2014 r.  
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W Oddziałowej Komisji w Gdańsku 

 

1. sygn. akt S 117/06/Zk – śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia 

wolności  od dnia 13 grudnia 1981 r. działaczy opozycji poprzez ich 

internowanie na mocy decyzji Komendanta i Zastępców Komendanta 

Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku i Komendanta 

Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Elblągu – tj. o przestępstwa z art.  

165  § 2 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 

grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, 

z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 2 grudnia 2006 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

W jego trakcie dokonano oględzin szeregu dokumentów dotyczących 

działań organów bezpieczeństwa związanych z wprowadzeniem stanu 

wojennego i prowadzenia akcji internowania oraz innych, ujawniono 

pokrzywdzonych i przesłuchano większość z nich w charakterze świadków.   

Obecnie trwają czynności celem uzupełnienia listy pokrzywdzonych i   

kontynuowane są oględziny akt dotyczących internowań kolejnych osób 

oraz akt spraw odszkodowawczych.  

Planuje się przeprowadzenie badań pisma ręcznego celem identyfikacji 

funkcjonariuszy podpisujących decyzje o internowaniu. W zależności od 

treści opinii biegłego podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego 

przedstawienia zarzutów, bowiem żyje jeszcze jeden z typowanych 

sprawców.  

Planuje się zakończenie śledztwa w 2015 r. częściowo umorzeniem wobec 

śmierci sprawców, a być może aktem oskarżenia wobec jednej osoby.  

 

2. Sygn. akt S 73/11/Zk – śledztwo w sprawie stosowania represji wobec 

78 działaczy NSZZ „Solidarność”, w okresie od listopada 1982 r. do lutego 

1983 r. w Czarnem, poprzez przekroczenie uprawnień i bezprawne 

powołanie ich do odbycia ćwiczeń wojskowych rezerwy w specjalnym 

obozie wojskowym – tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 2 

ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
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Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 15 grudnia 2011 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania ujawniono już wszystkich 

pokrzywdzonych i przesłuchano większość z nich, zakończono już zlecone 

kwerendy i trwają oględziny wytypowanych materiałów archiwalnych, 

przesłuchania oficerów i podoficerów z kadry jednostki wojskowej oraz 

z właściwych Wojskowych Komend Uzupełnień i Wojewódzkich Sztabów 

Wojskowych z terenu Warszawskiego Okręgu Wojskowego.  

Po zakończeniu oględzin dokumentów planuje się rozważenie zasadności 

przesłuchania dalszych świadków i wykonanie innych czynności celem 

wykrycia wszystkich sprawców zbrodni.  

Zakończenie postępowania planowane jest w 2015 r.  

 

3. Sygn. akt S 53/13/Zk – śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia 

wolności,  od dnia 13 grudnia 1981 r., 74 działaczy opozycji poprzez ich 

internowanie na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji 

Obywatelskiej w Słupsku – tj. o przestępstwa z art.  165  § 2 k.k. z 1969 r. 

w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia  4 grudnia 2006 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania ujawniono wszystkich 

pokrzywdzonych i przesłuchano większość z nich w charakterze świadków 

oraz dokonano oględzin większości dokumentacji archiwalnej. Ustalono 

tożsamość sprawców zbrodni.  

W toku dalszego śledztwa konieczne jest jeszcze zapoznanie się z pozostałą 

dokumentacją archiwalną i podjęcie decyzji merytorycznej.  

Śledztwo zostanie zakończone do końca 2014 r. postanowieniem o 

umorzeniu wobec śmierci sprawców. 
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4. Sygn. akt S 80/13/Zk – śledztwo w sprawie wzięcia przez funkcjonariuszy 

ZOMO udziału w pobiciu uczestnika manifestacji Andrzeja G., 

następstwem którego był ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego w 

postaci ciężkiej choroby nieuleczalnej (lub długotrwałej), w dniu 3 maja 

1982 r. w Gdańsku – tj. o przestępstwo z art. 158 § 2 k.k. w zw. z art. 2 

ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia  3 marca 2014 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

Dotychczas przesłuchano 4 świadków, uzyskano zachowaną 

dokumentację lekarską leczenia pokrzywdzonego, dokonano oględzin 

materiałów archiwalnych: sprawy karnej przeciwko Andrzejowi G. i akt 

związanych z jego tymczasowym aresztowaniem, ujawnionych podczas 

prowadzonej kwerendy.  

Podjęto działania celem ujawnienia pozostałej dokumentacji obrazującej 

proces leczenia pokrzywdzonego i jego zgonu w 1987 r.  Powołano biegłego 

z zakresu neurologii celem ustalenia charakteru i kwalifikacji prawnej 

obrażeń doznanych przez Andrzeja G. oraz ich ewentualnego związku z 

późniejszym zgonem pokrzywdzonego.  

Do przesłuchania pozostało jeszcze kilku świadków mogących potwierdzić 

opozycyjną działalność pokrzywdzonego.  

Zakończenie śledztwa planowane jest do końca 2014 r.   

 

5. Sygn. akt S 39/14/Zk – czynności sprawdzające w sprawie stosowania 

represji wobec pozbawionego wolności Leonarda K., poprzez znęcanie się 

nad nim przez funkcjonariuszy SB i SW, w okresie od 16 grudnia 1981 r. 

do 30 kwietnia 1983 r. w Barczewie – tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. 

w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

 

 

W Oddziałowej Komisji w Katowicach 
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1. Sygn. akt S 54/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, 

polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności poprzez internowanie, w 

okresie od 12 do 16 grudnia 1981r w Żorach, Siemianowicach Śląskich, 

Rudzie Śląskiej, Chorzowie i innych miastach ówczesnego województwa 

katowickiego, co najmniej kilkuset osób, dokonywanych na podstawie 

decyzji o internowaniu wydawanych na podstawie art. 42 

nieobowiązującego w tym czasie dekretu o stanie wojennym przez 

Komendantów Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej, co stanowiło represje 

wobec przeciwników politycznych – tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w 

zb. z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, 

poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 24 czerwca 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków żyjących 

internowanych, ponadto poddano oględzinom akta znajdujące się w 

OBUiAD w Katowicach, a zawierające m.in. informacje o internowanych, o 

strukturze organizacyjnej KWMO w Katowicach, jak również dokumenty 

archiwalne dotyczące prowadzonych w latach 1980 – 1981 w KWMO w 

Katowicach dzienników korespondencyjnych oraz brakowania akt.  

Obecnie kontynuowane są przesłuchania w charakterze świadków 

ustalonych za pomocą bazy PESEL żyjących krewnych internowanych. 

Nadal prowadzona jest kwerenda w OBUiAD w Katowicach dotycząca osób 

internowanych.  

Ze względu na obszerność materiału dowodowego oraz ustaloną dużą 

liczbę osób pokrzywdzonych (ponad 2000) planowany termin zakończenia 

sprawy przewidziany jest na 2015 r. wydaniem postanowienia o 

umorzeniu śledztwa.  

 

2. Sygn. akt S 69/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, 

polegającej na przekroczeniu uprawnień w okresie od 16 grudnia 1981 r. 

do 13 stycznia 1982 r. w Katowicach, przez funkcjonariuszy państwa 
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komunistycznego, prokuratorów wnoszących i popierających akt 

oskarżenia oraz członków składu orzekającego Sądu Śląskiego Okręgu 

Wojskowego we Wrocławiu, rozpoznających sprawę o sygn. akt 

SoW 12/82, dotyczącą m.in. Piotra G., poprzez oskarżenie i skazanie go za 

czyny popełnione przez niego w okresie 13 – 14 grudnia 1981 r., a 

określone w art. 46 ust. 1 i ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o 

stanie wojennym, w sytuacji gdy w okresie 13 – 14 grudnia 1981r. czyny 

mu zarzucane nie były przez prawo zabronione i które to zachowania 

nosiły cechy represji politycznych stosowanych wobec w/w i były 

działaniem na jego szkodę oraz interesu publicznego – tj. o przestępstwo z 

art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k. w zw. z 

art. 2 ust. 1 i ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 14 lipca 2005 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

Dotychczas w prowadzonym śledztwie poddano oględzinom sprawy karne 

Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Przesłuchano w 

charakterze świadków pokrzywdzonych, skazanych przez te sądy za czyny 

z dekretu o stanie wojennym. Ponadto poddano oględzinom dokumenty 

dotyczące wejścia w życie przepisów stanu wojennego w pierwszych dniach 

po jego ogłoszeniu.  

Obecnie opracowywana jest końcowa decyzja merytoryczna. Planowany 

termin zakończenia sprawy to IV kwartał br. wydaniem postanowienia 

o umorzeniu śledztwa. 

  

3. Sygn. akt S 95/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej 

polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności poprzez internowanie, w 

okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Bielsku- Białej i innych miastach 

ówczesnego województwa bielskiego, co najmniej kilkudziesięciu osób 

poprzez realizację decyzji o internowaniu wydawanych na podstawie art. 

42 nieobowiązującego w tym zakresie dekretu o stanie wojennym przez 

Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, co stanowiło represje 

wobec przeciwników politycznych – tj. o przestępstwo z art. 189 § 2 k.k. w 
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zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z 

późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 23 listopada 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

Dotychczas przesłuchano w charakterze świadków internowanych oraz 

funkcjonariuszy KWMO w Bielsku – Białej, którzy brali lub mogli brać 

udział w akcji internowań. Poddano oględzinom materiały archiwalne 

dotyczące internowanych.  

Obecnie opracowywana jest końcowa decyzja merytoryczna. Planowany 

termin zakończenia sprawy – do końca września 2014 r. wydaniem 

postanowienia o umorzeniu śledztwa.  

 

4. Sygn. akt S 38/11/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na przekroczeniu uprawnień w okresie od grudnia 1981 r. do 

1982 r. w Bielsku – Białej, przez funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego, prokuratorów wnoszących i popierających akty 

oskarżenia oraz sędziów Sądu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, 

orzekających kary pozbawienia wolności wobec działaczy NSZZ 

„Solidarność” za czyny popełnione w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r., 

stypizowane w art. 46 ust. 1 lub 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o 

stanie wojennym, w sytuacji gdy w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r. 

czyny im zarzucane nie były przez prawo zabronione, przez co akty 

oskarżenia oraz wyroki skazujące za te czyny nosiły cechy represji 

politycznych stosowanych wobec oskarżonych i skazanych w ramach 

w/w postępowań i były działaniem na szkodę interesu publicznego 

– tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. l89 § 2 k.k. w zw. 

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

(Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 19 marca 2007 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  
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W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków ustalonych 

pokrzywdzonych, ponadto poddano oględzinom sprawy karne Sądu 

Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. Przesłuchano również w charakterze 

świadków adwokatów – obrońców osób oskarżonych z dekretu o stanie 

wojennym, mogących posiadać wiedzę na temat prawnego wejścia w życie 

przepisów dekretu o stanie wojennym.  

Do końca września br. planowane jest skierowanie wniosku o uchylenie 

immunitetu jednemu z sędziów byłego Sądu Wojewódzkiego w Bielsku 

– Białej. 

  

5. Sygn. akt S 18/14/Zk – śledztwo przeciwko Edwardowi K. podejrzanemu 

o przestępstwa z art. art. 231 § 1 k.k. w zb. z 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 

2 k.k. oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.). Śledztwo 

wszczęto postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2005 r.  

W sprawie przesłuchano w charakterze świadków kilkaset osób, zebrano 

materiał dowodowy w postaci decyzji o internowaniu i dokumentacji 

dotyczącej zatrzymania pokrzywdzonych oraz ogólną dokumentację 

dotyczącą wprowadzenia stanu wojennego.  

Przedstawiono Edwardowi K. zarzut bezprawnego pozbawienia wolności 

114 osób i przesłuchano go w charakterze podejrzanego.  

W zależności od stanu zdrowia podejrzanego śledztwo planuje 

się zakończyć do grudnia 2014 r. sporządzeniem aktu oskarżenia lub 

podjęciem innej decyzji merytorycznej. 

 

W Oddziałowej Komisji w Krakowie 

 

1. Sygn. akt S 84/06/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na stosowaniu represji wobec działaczy opozycji 

demokratycznej z terenu byłego województwa krakowskiego, polegających 

na pozbawieniu ich wolności poprzez internowanie na mocy decyzji 

Komendanta Wojewódzkiego MO w Krakowie – tj. o przestępstwo z art. 165 

§ 2 k.k z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 
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1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, 

z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 22 listopada 2006 r., 

postępowanie prowadzone jest w sprawie.  

Dotychczas zabezpieczono materiały archiwalne dotyczące sposobu 

realizacji dekretu o stanie wojennym na terenie byłego województwa 

krakowskiego oraz internowania poszczególnych osób działających w 

strukturach opozycji demokratycznej, przesłuchano w charakterze 

świadków osoby internowane, pozyskano opinię pismoznawczą odnośnie 

autorstwa podpisów na decyzjach o internowaniu.  

Konieczne jest uzupełnienie materiału dowodowego o wyniki 

uzupełniającej kwerendy materiałów archiwalnych i przesłuchanie 

dodatkowych świadków.  

Planowany termin zakończenia – III kwartał 2014 r. umorzeniem wobec 

śmierci ustalonych sprawców czynu. 

  

2. Sygn. akt S 21/08/Zk – śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni 

komunistycznych, polegających na bezprawnych zatrzymaniach i 

pozbawieniu wolności w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i innych 

miastach  małopolski, w okresie od  13 grudnia 1981 r. do  sierpnia 

1983r., kilkuset osób, na podstawie prowadzonych postępowań i 

zapadłych wyroków skazujących w trybie  przepisów Dekretu  o stanie 

wojennym z dnia  12 grudnia 1981 r. – tj. o przestępstwo z art. 189 § 1 i 2 

k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia października 2008 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku śledztwa poddano analizie kilkadziesiąt wyroków skazujących, 

zapadłych w trybie przepisów Dekretu  o stanie wojennym z dnia  

12 grudnia 1981 r., wobec kilkuset osób, które jako pokrzywdzone 

są sukcesywnie przesłuchiwane, na okoliczności pozbawienia ich wolności 

oraz późniejszego internowania, w kontekście nielegalnych działań 
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organów prowadzących postępowanie karne na wszystkich jego etapach. 

Obecnie prowadzona jest końcowa analiza materiału dowodowego pod 

kątem możliwości zakończenia postępowania.  

Przewidywany termin zakończenia postępowania – grudzień 2014 r. 

  

3. Sygn. akt S 10/14/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej w 

postaci stosowania represji, polegających na pozbawieniu wolności w dniu 

2 stycznia 1982 r. w Olkuszu Zbigniewa D. przez funkcjonariuszy MO – tj. 

o przestępstwo z art. 189 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z 

późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014 r., postępowanie 

prowadzone jest w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania prowadzono kwerendę w celu 

odszukania materiałów archiwalnych dot. pokrzywdzonego oraz aktów 

prawnych (w tym wewnątrzresortowych) dotyczących zasad zatrzymywania 

osób za naruszenie przepisów dekretu o stanie wojennym. Konieczne jest 

uzupełnienie kwerendy i pozyskanie jej ostatecznych wyników.  

Planowany termin zakończenia śledztwa – lipiec 2014 r., postanowieniem 

o umorzeniu. 

 

W Oddziałowej Komisji w Lublinie 

 

1. Sygn. akt S 45/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych 

stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na bezprawnych 

pozbawieniach wolności w okresie od 12 grudnia 1981 r. do dat bliżej 

nieustalonych, nie później jednak niż do początku 1983 r. w Chełmie i 

innych miejscowościach b. województwa chełmskiego, bliżej nieokreślonej 

liczby osób, w tym Tadeusza P. i Bogusława S. w związku z realizacją 

decyzji funkcjonariusza państwa komunistycznego, b. Komendanta 

Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Chełmie o internowaniu, wydanych 

bez podstawy prawnej, to jest z powołaniem się na art. 42 nigdy nie 

opublikowanego w Dzienniku Ustaw, a więc nieobowiązującego dekretu z 
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dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku 

publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, co było przejawem  

represji wobec przeciwników politycznych i stanowiło przestępstwo według 

polskiej ustawy karnej wówczas obowiązującej – tj. o przestępstwo z art. 

189 § 2 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 

ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano wszystkich, 

ustalonych z miejsca pobytu pokrzywdzonych. Ustalono też, że szereg osób 

spośród osób internowanych wyemigrowało za granicę wraz z całymi 

rodzinami lub ich aktualne miejsce pobytu nie jest znane. Część 

pokrzywdzonych zmarło. Zapoznano się z obszernym materiałem 

archiwalnym, w toku czynności korzystano z ustaleń historyka 

tut. Komisji. Przesłuchano też szereg byłych funkcjonariuszy KWMO 

w Chełmie. Czynności dowodowe będą kontynuowane, po skompletowaniu 

materiału dowodowego i przeprowadzeniu jego analizy podjęta zostanie 

decyzja co do sposobu zakończenia postępowania. Zakończenie 

postępowania dowodowego planowane jest w ciągu najbliższych 12 

miesięcy.   

 

2. Sygn. akt S 46/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych 

polegających na bezprawnych pozbawieniach wolności członków 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i osób 

wspierających działalność tego związku, w wykonaniu „Decyzji o 

internowaniu” wydanych bez podstawy prawnej, przez funkcjonariusza 

państwa komunistycznego, ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego 

Milicji Obywatelskiej w Siedlcach, w okresie od 12 grudnia 1981 r. do dat 

bliżej nieustalonych, nie później jednak niż do 1983 r., w Siedlcach i 

innych miejscowościach dawnego woj. siedleckiego - tj. o czyn z art. 189 § 

2 k.k.  w zb. art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 
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Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, 

poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęte postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano wszystkich, 

ustalonych z miejsca pobytu na terenie Polski pokrzywdzonych. Ustalono 

też, że szereg osób spośród internowanych wyemigrowało za granicę wraz z 

całymi rodzinami lub ich aktualne miejsce pobytu nie jest znane. Część 

pokrzywdzonych zmarło. W sytuacji ustalenia emigracji oraz zgonu 

pokrzywdzonego dokonano przesłuchania następców prawnych jak też 

innych członków rodziny. Zapoznano się z obszernym materiałem 

archiwalnym dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego oraz 

odnoszącym się do osób internowanych. W toku czynności korzystano z 

ustaleń historyka tut. Komisji oraz pracowników BUiAD Lublin. 

Przesłuchano też szereg byłych funkcjonariuszy KW MO w Siedlcach.  

W toku śledztwa do wykonania pozostały czynności kolejnych przesłuchań 

osób przebywających za granicą, których miejsce pobytu zostało ustalone, 

kontynuowanie ustalania funkcjonariuszy KWMO w Siedlcach pełniących 

służbę w okresie wprowadzenia stanu wojennego, dokonanie oględzin ich 

teczek osobowych i przesłuchanie ich w charakterze świadków na 

okoliczność przygotowań i przebiegu akcji internowań oraz ewentualnych 

ekscesów. Po skompletowaniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu 

jego analizy podjęta zostanie decyzja co do sposobu zakończenia 

postępowania. Zakończenie postępowania dowodowego planowane jest w 

ciągu najbliższych 12 miesięcy.   

  

3. Sygn. akt S 47/05/Zk – śledztwo w sprawie zaistniałych w okresie 

od 12 grudnia 1981 r. do dat bliżej nieustalonych, nie później jednak niż 

do 1983 r. w Białej Podlaskiej i innych miejscowościach byłego 

województwa bialskopodlaskiego, zbrodni komunistycznych, polegających 

na bezprawnych pozbawieniach wolności bliżej nieokreślonej liczby osób, 

w tym członków NSZZ „Solidarność”, w wykonaniu „Decyzji o 

internowaniu”, wydanych bez podstawy prawnej przez funkcjonariusza 

państwa komunistycznego – ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego 
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Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej - tj. o czyn z art. 189 § 2 k.k. w 

zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z 

późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano wszystkie osoby, 

które według uzyskanego wykazu zostały internowane na podstawie 

decyzji ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego MO w Białej Podlaskiej, 

z terenu byłego województwa bialskopodlaskiego. Ponadto przeprowadzono 

oględziny wszystkich udostępnionych materiałów archiwalnych. 

W charakterze świadków z odpowiednimi pouczeniami przesłuchano 

również funkcjonariuszy wyższego szczebla KWMO w Białej Podlaskiej, 

zgodnie z wykazem, który nadesłało do tut. Komisji Oddziałowe Biuro 

Edukacji Publicznej. W ostatnim okresie prowadzono oględziny materiałów 

archiwalnych, wyselekcjonowanych przez Głównego Specjalistę 

tut. Komisji oraz OBUiAD w Lublinie, a mające na celu ustalenie innych 

funkcjonariuszy, którzy brali udział w procesie internowań i mogą mieć 

wiedzę w przedmiotowej sprawie.  

Aktualnie prowadzone będą czynności procesowe z udziałem właśnie tych 

funkcjonariuszy KWMO w Białej Podlaskiej.  

W chwili obecnej termin ukończenia postępowania jest trudny 

do określenia. 

  

4. Sygn. akt S 48/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych 

stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na bezprawnym 

pozbawieniu wolności w okresie pomiędzy 12 – 16 grudnia 1981 r. do dat 

bliżej nieustalonych, w Zamościu i innych miejscowościach 

d. województwa zamojskiego, nieustalonej liczby osób poprzez realizację 

decyzji o internowaniu, wydawanych na podstawie art. 42 

nieobowiązującego w tym okresie dekretu o stanie wojennym przez 

Komendanta Wojewódzkiego b. Milicji Obywatelskiej w Zamościu, 

co stanowiło represje wobec przeciwników politycznych -  tj. o czyn 
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z art. 189 § 2 k.k.  w zb. art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. 

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku postępowania przesłuchano dotychczas prawie wszystkich 

ustalonych z miejsca pobytu pokrzywdzonych (pozostała 1 osoba, 

wezwana do tut. Komisji na dzień 7 lipca br.) spośród łącznie 140 

internowanych na terenie d. woj. zamojskiego. Podczas tych czynności 

ustalono, że część z pokrzywdzonych wyemigrowała na stałe za granicę, 

bądź już nie żyje. Jednocześnie zapoznano się z obszerną dokumentacją 

archiwalną dotyczącą wprowadzenia stanu wojennego oraz ustalono, 

że zarówno ówczesny Komendant Wojewódzki MO w Zamościu, jak i jego 

zastępca do spraw SB już nie żyją.   

W niniejszej sprawie pozostało do ustalenie (w drodze kwerendy 

archiwalnej)  funkcjonariuszy  KWMO w Zamościu niższego szczebla, 

pełniących służbę w okresie wprowadzenia stanu wojennego, zapoznanie 

się z ich aktami personalnymi, a następnie przesłuchanie ich w 

charakterze świadków na okoliczności związane 

z przygotowaniem i realizacją internowań na terenie woj. zamojskiego.  

Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego i przeprowadzeniu jego 

analizy podjęta zostanie decyzja, co do sposobu zakończenia 

postępowania. Termin zakończenia śledztwa jest obecnie do określenia, 

bowiem uzależniony jest od czasu trwania kwerendy archiwalnej i 

rezultatów czynności opisanych powyżej. W przypadku braku komplikacji 

zakończenie sprawy powinno nastąpić w okresie około 12 miesięcy.  

 

5. Sygn. akt S 49/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych 

stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na bezprawnym 

pozbawieniu wolności w okresie od 12 do 17 grudnia 1981 r. w Radomiu 

i innych miejscowościach b. województwa radomskiego, bliżej 

nieokreślonej liczby osób w związku z realizacją decyzji funkcjonariusza 

państwa komunistycznego, b. Komendanta Wojewódzkiego Milicji 
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Obywatelskiej w Radomiu o internowaniu, wydanych bez podstawy 

prawnej, to jest z powołaniem się na art. 42 nieobowiązującego dekretu 

z dnia 12 grudnia 1981r. o stanie wojennym (Dz. U. nr 29 poz.154), 

co było przejawem represji wobec przeciwników politycznych i stanowiło 

przestępstwo według polskiej ustawy karnej wówczas obowiązującej 

– tj. o czyn z art. 189 § 2 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. 

z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 7 grudnia 2005 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania ustalono, że na podstawie decyzji 

podpisanych przez byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji 

Obywatelskiej w Radomiu w okresie stanu wojennego internowano 

132 osoby. W toku czynności śledczych przesłuchiwani byli w charakterze 

świadków pokrzywdzeni oraz osoby wykonujące uprawnienia zmarłych 

pokrzywdzonych, równolegle przeprowadzane były kwerendy archiwalne 

oraz wykonywane były oględziny wytypowanych materiałów archiwalnych 

dotyczących problematyki stanu wojennego. W wyniku analizy materiału 

dowodowego wytypowano nazwiska funkcjonariuszy, którzy w okresie 

stanu wojennego wchodzili w skład kierownictwa Komendy Wojewódzkiej 

MO w Radomiu bądź byli pracownikami Wydziału Śledczego (zajmującego 

się prowadzeniem spraw osób internowanych), Wydziału III i IIIA, 

następnie Wydziału V (odpowiedzialnych za zwalczanie opozycji) KWMO 

w Radomiu. W wyniku zlecanych poszukiwań archiwalnych sukcesywnie 

uzyskiwane były akta osobowe wytypowanych funkcjonariuszy, 

a następnie w/w byli przesłuchiwani w charakterze świadków.  

Aktualnie w śledztwie kontynuowane są czynności procesowe z udziałem 

w/w funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa KWMO w Radomiu. 

Planowane jest również przesłuchanie funkcjonariuszy biorących udział 

w zatrzymaniach osób internowanych.  

Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego podjęta zostanie decyzja 

w przedmiocie ewentualnego przedstawienia byłemu Komendantowi 

Wojewódzkiemu MO w Radomiu zarzutów popełnienia zbrodni 
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komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości (bezprawne 

pozbawienia wolności działaczy opozycji na podstawie decyzji o 

internowaniach wydanych bez podstawy prawnej), bądź też o umorzeniu 

śledztwa.  

W chwili obecnej termin ukończenia postępowania jest trudny 

do określenia. 

  

6. Sygn. akt S 39/04/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na bezprawnych pozbawieniach wolności w okresie 

od 12 do 17 grudnia 1981 r. w Lublinie i innych miejscowościach b. 

województwa lubelskiego, ok. 122 osób, w tym Aleksandry L. 

w związku z realizacją decyzji funkcjonariusza państwa komunistycznego, 

b. Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie o 

internowaniu, wydanych bez podstawy prawnej, to jest z powołaniem 

się na art. 42 nieobowiązującego dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. 

o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 poz.154 ), co było przejawem represji 

wobec przeciwników politycznych i stanowiło przestępstwo według polskiej 

ustawy karnej wówczas obowiązującej – tj. o czyn z art. 189 § 2 k.k. w zb. 

z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, 

poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 15 grudnia 2004 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano osoby, które według 

uzyskanego wykazu były internowane na podstawie decyzji ówczesnego 

Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie, z terenu byłego województwa 

lubelskiego. Zapoznano się z obszernym materiałem archiwalnym 

dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego oraz odnoszącym się do osób 

internowanych. W toku czynności korzystano z ustaleń historyka 

tut. Komisji oraz pracowników OBU i AD Lublin. W wyniku zlecanych 

poszukiwań archiwalnych sukcesywnie uzyskiwane były akta osobowe 

wytypowanych funkcjonariuszy.  
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W najbliższym czasie prowadzone będą czynności procesowe z udziałem 

funkcjonariuszy KWMO w Lublinie.  

W chwili obecnej termin ukończenia postępowania jest trudny 

do określeni.  

 

W Oddziałowej Komisji w Łodzi 

 

1. Sygn. akt S 31/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej 

polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności, w okresie 

od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Sieradzu, Łasku, Zduńskiej Woli i innych 

miejscowościach ówczesnego województwa sieradzkiego, co najmniej 

pięćdziesięciu sześciu osób, w tym Janusza W., Romana J., Jana B., 

Bogdana G., Zenona B., Andrzeja O. i Ryszarda G., poprzez realizację 

decyzji o internowaniu, wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego 

Milicji Obywatelskiej w Sieradzu na podstawie 

art. 42 nieobowiązującego w tym czasie dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. 

o stanie wojennym, co stanowiło akt represji wobec osób uznawanych 

za przeciwników panującego wówczas w Polsce systemu społeczno 

– politycznego – tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w zb. 

z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63 

poz. 424 z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 20 września 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania zapoznano się z szeregiem 

materiałów archiwalnych dotyczących wprowadzenia stanu wojennego 

oraz internowania działaczy opozycyjnych na terenie b. woj. sieradzkiego. 

Przesłuchano ustalone osoby internowane bądź ich osoby najbliższe.  

Zapoznano się z aktami osobowymi funkcjonariuszy zajmujących 

kierownicze stanowiska w KWMO w Sieradzu., tj. Komendanta i jego 

zastępców oraz Naczelników Wydziałów, a także funkcjonariuszy, którzy 

jak wynikało z ustaleń śledztwa uczestniczyli w zatrzymaniach osób 

do internowań. Przesłuchano, b. Komendanta KWMO w Sieradzu. oraz 
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żyjących funkcjonariuszy z byłego kierownictwa KWMO w Sieradzu. oraz 

b. funkcjonariuszy SB KWMO w Sieradzu, w tym osoby, które dokonywały 

zatrzymań do internowań.  

Na obecnym etapie śledztwa planowana jest analiza całego materiału 

dowodowego pod kątem jego kompletności oraz potrzeby wykonania 

dalszych czynności w śledztwie. Po zakończeniu analizy i ewentualnym 

uzupełnieniu materiału dowodowego podjęta zostanie decyzja 

co do sposobu zakończenia śledztwa.  

Termin zakończenia śledztwa planowany jest na I półrocze 2015 r.  

 

2. Sygn. akt S 57/05/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności 236 osób z Łodzi i 

województwa łódzkiego w okresie od dnia 12 grudnia 1981 r. do maja 

1982 r., dokonanych poprzez realizację bezprawnych decyzji o 

internowaniu pokrzywdzonych w więzieniach w Łęczycy, Łowiczu i 

Kwidzyniu, wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Milicji 

Obywatelskiej w Łodzi na podstawie art. 42 nieistniejącego „dekretu z dnia 

12 (13) grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku 

publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, co stanowiło akt 

represji wobec osób uznawanych za przeciwników panującego wówczas w 

Polsce systemu społeczno – politycznego – tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 

k.k. w zb. z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., 

nr 63, poz. 424 z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 14 lutego 2006 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

Dotychczas przesłuchano w charakterze świadków 178 osób 

– pokrzywdzonych, bądź ich osób najbliższych. Zapoznano się z szeregiem 

materiałów archiwalnych dotyczących wprowadzenia stanu wojennego 

oraz internowania działaczy opozycyjnych na terenie Łodzi i województwa 

łódzkiego.  

W dalszym toku śledztwa będą przesłuchiwani kolejni świadkowie spośród 

236 ustalonych pokrzywdzonych – internowanych w okresie stanu 
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wojennego w województwie łódzkim. Po złożeniu zeznań przez wszystkich 

ustalonych pokrzywdzonych planowane jest przesłuchanie 

funkcjonariuszy z kierownictwa KWMO w Łodzi z okresu stanu wojennego, 

którzy mogli brać udział w przygotowaniu i realizacji akcji internowania 

działaczy opozycji od dnia 13 grudnia 1981 r.  

Termin zakończenia postępowania planowany jest na koniec  2015 r. 

  

3. Sygn. akt S 23/06/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych 

polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności, w okresie pomiędzy 

13 grudnia 1981 r. a 26 czerwca 1982 r. w Skierniewicach, Żyrardowie, 

Sochaczewie, Łowiczu i innych miejscowościach ówczesnego województwa 

skierniewickiego co najmniej trzydziestu ośmiu osób, dokonanych poprzez 

realizację bezprawnych decyzji o internowaniu pokrzywdzonych, 

wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej 

w Skierniewicach na podstawie art. 42 bądź art. 43 nieistniejącego 

„dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i 

porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, 

co stanowiło akt represji wobec osób uznawanych za przeciwników 

panującego wówczas w Polsce systemu społeczno – politycznego 

– tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i art. 189 § 2 k.k. w zw. 

z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 9 czerwca 2006 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

Ustalenia śledztwa wskazują, że z terenu byłego województwa 

skierniewickiego bezprawnie pozbawiono wolności, w okresie od dnia 

13 grudnia 1981 r. do 26 czerwca 1982 r., łącznie 38 osób. Do chwili 

obecnej przesłuchano w charakterze świadków wszystkich żyjących 

pokrzywdzonych. Przesłuchano również osoby najbliższe dla wszystkich 

pokrzywdzonych, którzy zmarli przed wszczęciem postępowania. 

Zapoznano się z szeregiem archiwalnych materiałów dotyczących 

wprowadzenia stanu wojennego i dotyczących internowania działaczy 

opozycyjnych na terenie b. woj. skierniewickiego. Zapoznano się z aktami 



 
 

27

osobowymi funkcjonariuszy zajmujących kierownicze stanowiska w 

KWMO w Skierniewicach., tj. Komendanta i Naczelników Wydziałów, oraz 

funkcjonariuszy, którzy jak wynikało z ustaleń śledztwa uczestniczyli w 

zatrzymaniach osób do internowań.  Przesłuchano funkcjonariuszy z 

byłego kierownictwa KWMO w Skierniewicach. oraz b. funkcjonariuszy SB 

KWMO w Skierniewicach, w tym osoby, które dokonywały zatrzymań 

do internowań.  

Na obecnym etapie postępowania planowane jest przeanalizowanie akt pod 

kątem zasadności wykonywania dalszych czynności w śledztwie, a 

następnie podjęcie decyzji o sposobie zakończenia postępowania.  

Termin zakończenia postępowania planowany jest na I półrocze 2015 r. 

  

4. Sygn. akt S 33/06/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności, w okresie pomiędzy 

13 grudnia 1981 r. a 30 kwietnia 1982 r. w Sieradzu i Łowiczu, około 

czterdziestu pięciu osób, zamieszkałych na terenie ówczesnego 

województwa piotrkowskiego, w tym Bogdana Z., Mieczysława Z., Romana 

W., Andrzeja W., Grzegorza U., Jacka T., Romana Sz., Zbigniewa F., 

Waldemara U., Andrzeja Ś., Wiesława T., Stanisława S., Wiesława P., 

Stanisława P., Wojciecha P., Zdzisława O., dokonanych poprzez realizację 

bezprawnych decyzji o internowaniu pokrzywdzonych, wydawanych przez 

Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim na podstawie art. 42 nieistniejącego „dekretu z dnia 

12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku 

publicznego, w czasie obowiązywania stanu wojennego”, co stanowiło akt 

represji wobec osób uznawanych za przeciwników panującego wówczas 

w Polsce systemu społeczno – politycznego – tj. o przestępstwa z art. 231 § 

1 k.k. w zb. z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. 

nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 17 października 2006 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  



 
 

28

Dotychczasowe czynności pozwoliły na ustalenie, że w b. woj. 

piotrkowskim przewidzianych do internowania było 47 osób, faktycznie 

internowano 44 osoby. W toku śledztwa przesłuchano 40 osób 

internowanych bądź, w przypadku zgonu pokrzywdzonych, ich osoby 

najbliższe. Zapoznano się z szeregiem materiałów archiwalnych 

dotyczących wprowadzenia stanu wojennego oraz internowania działaczy 

opozycyjnych na terenie b. woj. piotrkowskiego.  

Zapoznano się z aktami osobowymi funkcjonariuszy zajmujących 

kierownicze stanowiska w KWMO w Piotrkowie Tryb., tj. Komendanta i 

Naczelników Wydziałów, oraz funkcjonariuszy, którzy jak wynikało z 

ustaleń śledztwa, uczestniczyli w zatrzymaniach osób do internowań. 

Przesłuchano, b. Komendanta KWMO w Piotrkowie Tryb., żyjących 

funkcjonariuszy z byłego kierownictwa KWMO w Piotrkowie Tryb. Oraz b. 

funkcjonariuszy SB KWMO w Piotrkowie Tryb. w tym osoby, które 

dokonywały zatrzymań do internowań.  

Na obecnym etapie śledztwa planowana jest analiza całego materiału 

dowodowego pod kątem ewentualnej potrzeby wykonania dalszych 

czynności w śledztwie i podjęcie decyzji, co do sposobu jego zakończenia. 

Termin zakończenia śledztwa planowany jest na I półrocze 2015 r. 

  

5. Sygn. akt S 45/06/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, 

polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności, w okresie pomiędzy 

13 grudnia 1981 r. a 31 sierpnia 1982 r. w Ostrowie Wielkopolskim, 

Kaliszu, Jarocinie i innych miejscowościach ówczesnego województwa 

kaliskiego Zygmunta R., Mikołaja M., Lecha G., Jana M. i innych, łącznie, 

co najmniej siedemdziesięciu osób, dokonanych poprzez realizację 

bezprawnych decyzji o internowaniu pokrzywdzonych, wydawanych przez 

Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Kaliszu na podstawie 

art. 42 bądź art. 43 nieistniejącego „dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o 

ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie 

obowiązywania stanu wojennego”, co stanowiło akt represji wobec osób 

uznawanych za przeciwników panującego wówczas w Polsce systemu 

społeczno – politycznego – tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 

189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 
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grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z 

późn. zm.)  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 14 października 2006 r.,  

postępowanie toczy się w sprawie.  

Dotychczas podejmowane czynności zmierzały do ujawnienia personaliów 

osób pokrzywdzonych internowaniem z obszaru byłego województwa 

kaliskiego, ujawnienia materiałów MSW dotyczących poszczególnych 

pokrzywdzonych oraz zweryfikowania podejrzeń przekraczania uprawnień i 

niedopełniania obowiązków przez funkcjonariuszy SB i MO z grupy 

śledczej KWMO w Kaliszu, realizujących od dnia 13 grudnia 1981 r. 

decyzje o internowaniu działaczy opozycyjnych i związkowych na terenie 

byłego województwa kaliskiego. Przesłuchano w charakterze świadków 

szereg osób pokrzywdzonych jak również osoby najbliższe zmarłych 

pokrzywdzonych. Ponadto wystąpiono do OBUiAD w Łodzi z wnioskiem o 

udostępnienie akt osobowych funkcjonariuszy zatrudnionych 

w SB KWMO w Kaliszu realizujących lub też odpowiedzialnych za wydanie 

decyzji o internowaniu. Zapoznano się z szeregiem archiwalnych 

materiałów dotyczących wprowadzenia stanu wojennego oraz internowania 

działaczy opozycyjnych na terenie b. woj. kaliskiego. Zapoznano 

się z aktami osobowymi funkcjonariuszy zajmujących kierownicze 

stanowiska w KWMO w Kaliszu., tj. Komendanta i Naczelników Wydziałów 

oraz funkcjonariuszy, którzy jak wynikało z ustaleń śledztwa, uczestniczyli 

w zatrzymaniach osób do internowań.  

W dalszym ciągu planowane jest kontynuowanie czynności procesowych z 

udziałem pokrzywdzonych lub członków ich rodzin (dotychczas 

nieprzesłuchanych) oraz przesłuchanie w charakterze świadków 

b. funkcjonariuszy KWMO w Kaliszu realizujących czynności zatrzymania 

pokrzywdzonych w ramach wydanych decyzji o internowaniu.  

Termin zakończenia postępowania planowany jest na I półrocze 2015 r. 

  

6. Sygn. akt S 26/10/Zk w sprawie zbrodni komunistycznych, polegających 

na przekraczaniu uprawnień i niedopełnianiu obowiązków, w toku 

realizacji postanowień Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 
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wojennym i indywidualnych decyzji o internowaniu, przez funkcjonariuszy 

MO i SB KWMO w Płocku, na terenie byłego województwa płockiego 

w okresie od dnia 12 grudnia 1981 r., przez stosowanie represji lub innych 

form naruszania praw człowieka skutkujących pozbawieniem wolności 

Jana M. i co najmniej 121 innych działaczy demokratycznej opozycji 

politycznej i związkowej na okres powyżej 14 dni, z powodu ich 

wcześniejszej działalności w strukturach NSZZ Solidarność lub współpracy 

z demokratyczną opozycją polityczną i związkową, na szkodę interesu 

publicznego i prywatnego – tj. o czyny z art. 165 § 2 k.k. z 1969 r. w zw. 

z art. 2 ust. 1  ustawy z  dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej  - Komisji Ścigania  Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

(Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Zarządzeniem nr 16/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. Dyrektor Głównej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazał 

śledztwo sygn. akt S 89/07/Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (wszczęte w dniu 19 listopada 

2008 r.) do Oddziałowej Komisji w Łodzi, gdzie została zarejestrowana 

pod sygnaturą S 26/10/Zk. Postępowanie toczy się w sprawie.  

Dotychczas podejmowane czynności zmierzały do ujawnienia personaliów 

osób pokrzywdzonych internowaniem i tymczasowym aresztowaniem 

w oparciu o przepisy dekretu o stanie wojennym z obszaru byłego 

województwa płockiego, ujawnienia materiałów MSW dotyczących 

poszczególnych pokrzywdzonych oraz zweryfikowania podejrzeń 

przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków przez 

funkcjonariuszy SB i MO z grupy śledczej KWMO w Płocku, realizujących 

od dnia 13 grudnia 1981 r. decyzje o internowaniu działaczy opozycyjnych 

i związkowych na terenie byłego województwa płockiego. Na bieżąco 

kontynuowano weryfikację kompletności ustaleń w zakresie zapytań 

o aktualizację danych osobowych i aktualnych miejsc zamieszkania lub 

zgonu dotychczas ujawnionych pokrzywdzonych oraz wypisów 

ewidencyjnych odnalezionych w zasobie BUiAD IPN w Warszawie 

w związku z realizacją kwerend oraz wykonywano czynności procesowe 

z udziałem pokrzywdzonych. Przesłuchano w charakterze świadków szereg 

osób pokrzywdzonych jak również osoby najbliższe zmarłych 
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pokrzywdzonych. Ponadto wystąpiono do OBUiAD w Łodzi z wnioskiem o 

udostępnienie akt osobowych funkcjonariuszy zatrudnionych w SB KWMO 

w Płocku realizujących lub też odpowiedzialnych za wydanie decyzji o 

internowaniu.  

W dalszym ciągu planowane jest kontynuowanie czynności procesowych 

z udziałem pokrzywdzonych lub członków ich rodzin (dotychczas 

nieprzesłuchanych) oraz przesłuchanie w charakterze świadków 

b. funkcjonariuszy KWMO w Płocku realizujących czynności zatrzymania 

pokrzywdzonych w ramach wydanych decyzji o internowaniu.  

Termin zakończenia postępowania planowany jest na koniec 2015 r.  

 

W Oddziałowej Komisji w Poznaniu 

 

1. Sygn. akt S  4/05/Zk – śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia 

wolności osób internowanych w grudniu 1981 r. przez funkcjonariuszy 

państwa komunistycznego, na podstawie decyzji Komendanta 

Wojewódzkiego MO w Poznaniu o internowaniu – tj. o przestępstwo 

z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, 

z późn. zm.).   

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 13 czerwca 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku śledztwa przesłuchano pokrzywdzonych bądź osoby wstępujące 

w ich prawa, przeprowadzono kwerendy w celu odnalezienia dokumentacji 

związanej z przedmiotowym postępowaniem, zapoznano 

się z ujawnioną dokumentacją archiwalną i dokonano analizy 

udostępnionych dokumentów. Przesłuchano wytypowanych 

funkcjonariuszy państwa komunistycznego, w tym funkcjonariuszy 

pełniących kierownicze funkcje w KW MO w Poznaniu.     

W sprawie planuje się przesłuchanie ustalonych w ostatnim okresie 

funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy wchodzili w skład 

terenowych grup operacyjnych dokonujących zatrzymań osób, 

co do których podjęto decyzję o internowaniu.  
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Przewidywany sposób zakończenia postępowania to postanowienie 

o umorzeniu śledztwa wobec śmierci sprawcy (Komendanta 

Wojewódzkiego MO w Poznaniu), przewidywany termin zakończenia 

śledztwa do końca 2014 r.  

 

2. Sygn. akt S 9/05/Zk – śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia 

wolności osób internowanych w grudniu 1981 r. przez funkcjonariuszy 

państwa komunistycznego, na podstawie decyzji Komendanta 

Wojewódzkiego MO w Koninie o internowaniu – tj. o przestępstwo 

z  art. 231 § 1 k.k. i art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz w zw. 

z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 25 maja 2005 r., postępowanie 

toczy się przeciwko osobie.  

W toku śledztwa przeprowadzono kwerendy w celu odnalezienia 

dokumentacji związanej z przedmiotowym postępowaniem, zapoznano 

się z ujawnioną dokumentacją archiwalną i dokonano analizy 

udostępnionych dokumentów. Przesłuchano w charakterze świadków 

pokrzywdzonych oraz wytypowanych funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego.  

W sprawie tej w dniu 8 kwietnia 2014 r. ogłoszono postanowienie 

o przedstawieniu zarzutów byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji 

Obywatelskiej w Koninie Zenonowi J. Wymieniony podejrzany jest o to, że 

w okresie pomiędzy 12 a 16 grudnia 1981 r., pełniąc obowiązki 

Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Koninie, bezprawnie 

pozbawił wolności 33 działaczy NSZZ „Solidarność" regionu konińskiego 

na podstawie decyzji o internowaniu, z powołaniem jako podstawy prawnej 

aktu prawnego, który nie został opublikowany, w konsekwencji czego 

pokrzywdzeni zostali pozbawieni wolności w ośrodkach odosobnienia, przy 

czym działanie to stanowiło formę poważnej represji politycznej wobec 

osób przynależących do grupy o odmiennych zapatrywaniach 

ideologicznych, co kwalifikuje powyższe czyny jako zbrodnie 

komunistyczne i zbrodnie przeciwko ludzkości – to jest o popełnienie 
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przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zb. z  art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 

2 k.k. oraz w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).   

W toku prowadzonych czynności w tej sprawie zaplanowano przesłuchanie 

kolejnych ustalonych funkcjonariuszy SB oraz wykonanie czynności 

końcowych.  

W sprawie przewiduje się skierowanie aktu oskarżenia do końca 2014 r. 

  

3. Sygn. akt S 89/11/Zk – śledztwo w sprawie:  

1. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego – funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w wyniku 

złośliwego naruszenia praw pracowniczych J. M. w kwietniu 1982 r., w 

Koninie, poprzez podjęcie działań mających na celu usunięcie go z 

zajmowanego stanowiska – tj. o przestępstwo z art. 218 § 1 k.k. w zb. z 

art. 231 § 1 k.k. oraz w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. 

zm.);  

2. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego – funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w kwietniu 

1982 r. w Koninie, na szkodę Ryszarda S., poprzez podjęcie działań 

mających na celu uniemożliwienie mu nawiązania stosunku pracy, 

zatrudnienia na terenie Konina – to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. 

w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. zm.);  

3. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego – funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w styczniu 

1983 r. w Koninie, poprzez dokonanie tajnych przeszukań na szkodę 

Andrzeja W. – to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w zw. 

z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. zm.);  
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4. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego – funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Koninie, 

w kwietniu 1982 r., poprzez dokonywanie tajnych przeszukań na szkodę 

Ewy K. i innych nieustalonych pracowników Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno Epidemiologicznej w Koninie – to jest o przestępstwo 

z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. 

zm.).   

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 16 stycznia 2012 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku śledztwa przesłuchano pokrzywdzonych, przeprowadzono 

kwerendy w celu odnalezienia dokumentacji związanej z przedmiotowym 

postępowaniem, a dotyczącej inwigilacji środowiska opozycji 

antykomunistycznej w Koninie przez funkcjonariuszy SB, zapoznano się z 

ujawnioną dokumentacją archiwalną i dokonano analizy udostępnionych 

materiałów.  

W toku dalszych czynności prowadzonych w tej sprawie należy 

przesłuchać świadków wskazanych przez pokrzywdzonych, a nadto 

dokonać przeglądu materiałów archiwalnych dotyczących inwigilacji 

środowiska opozycji antykomunistycznej w Koninie przez funkcjonariuszy 

SB.  

Przewidywany termin zakończenia postępowania śledztwa, to grudzień 

2014 r. 

   

4. Sygn. akt S 113/12/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, 

polegającej na używaniu w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 22 lutego 

1982 r. w Lesznie przemocy przez funkcjonariuszy komunistycznych 

ze Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej w Lesznie, polegającej 

na wielokrotnym biciu członka NSZZ „Solidarność” regionu leszczyńskiego 

Grzegorza Sz., celem uzyskania od niego określonych informacji lub 

oświadczeń – tj. o przestępstwo z art. 246 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
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Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., nr 63, 

poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 3 stycznia 2013 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku śledztwa przeprowadzono kwerendy w celu odnalezienia 

dokumentacji sporządzonej przez funkcjonariuszy komunistycznych, 

zapoznano się i dokonano analizy udostępnionych dokumentów, 

przesłuchano ustalonych świadków, w tym pokrzywdzonego.  

W sprawie wykonywane są obecnie czynności kończące śledztwo, 

analizowane są dokumenty uzyskane w ostatnim okresie.  

Przewidywany termin zakończenia postępowania to 31 lipiec 2014 r. – 

umorzenie wobec śmierci sprawców. 

  

5. Sygn. akt S 115/12/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, 

polegającej na przekroczeniu uprawnień przez troje funkcjonariuszy 

państwa komunistycznego – milicjantów z Komendy we Wschowie 

i dokonaniu z 12/13 grudnia 1981 r. we Wschowie pobicia poprzez 

uderzanie rękoma i kopanie w różne części ciała zatrzymanego działacza 

NSZZ „Solidarność” regionu leszczyńskiego Władysława S., przez co 

narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego 

lub średniego uszczerbku na zdrowiu – tj. o przestępstwo określone 

w art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. 

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

(Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 3 stycznia 2013 r., 

postępowanie toczy się przeciwko osobie.  

W toku śledztwa przeprowadzono kwerendy w celu odnalezienia 

dokumentacji związanej z przedmiotowym postępowaniem, zapoznano 

się z ujawnioną dokumentacją archiwalną i dokonano analizy 

udostępnionych dokumentów, przesłuchano ustalonych świadków w tym 

pokrzywdzonego, któremu okazano tablice poglądowe z wizerunkami 

potencjalnych sprawców. Ustalono, że funkcjonariusze MO – potencjalni 

sprawcy pobicia pokrzywdzonego Władysława S. już nie żyją.  
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W wyniku przeprowadzonych czynności w sprawie tej w dniu 31 stycznia 

2014 r. sporządzono postanowienie o przedstawieniu zarzutów Józefie S., 

funkcjonariuszce Komisariatu MO we Wschowie, która w dniu 12 grudnia 

1981 r. dopuściła się przekroczenia uprawnień służbowych względem 

internowanego Władysława S., poprzez nakazanie mu wykonywania 

wyczerpujących ćwiczeń fizycznych – robienie „żabek” 

i śmianie się z tego, który to czyn stanowił zbrodnię komunistyczną 

będącą jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości – to jest przestępstwa 

z art. 231 § 1 k.k. w zw. z  art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424 z późn. 

zm.).  

Obecnie z uwagi na stan zdrowia Józefy S. powołano biegłych 

z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu w celu wydania opinii, 

co do możliwości brania udziału podejrzanej w prowadzonym przeciwko 

niej śledztwie.  

Termin zakończenia postępowania przewiduje się na koniec września 

2014r.  

Sposób zakończenia postępowania w sprawie przeciwko Józefie S. 

uzależniony będzie natomiast od treści opinii powołanych w sprawie 

biegłych.  

 

W Oddziałowej Komisji w Rzeszowie  

 

1. Sygn. akt S 24/06/Zk – śledztwo przeciwko b. Komendantowi 

Wojewódzkiemu MO w Krośnie i jego zastępcy. Podejrzanym zarzucono 

popełnienie w warunkach ciągu przestępstw 70 przestępstw 

z art. 189 § 2 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. 

z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci  Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko  Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. zm.), polegających 

na bezprawnym pozbawieniu pokrzywdzonych wolności poprzez wydanie 

decyzji o internowaniu.  
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Do chwili obecnej przesłuchano wszystkie żyjące osoby, które były 

internowane w okresie objętym zarzutami oraz – w przypadku zgonu takiej 

osoby – ich najbliższych. Niejednokrotnie takie czynności odbywały 

się w drodze międzynarodowej pomocy prawnej, bądź poprzez placówki 

dyplomatyczne naszego kraju. Dokonano też dziesiątek kwerend, 

odnajdując wszystkie akta internowanych. Przeprowadzono już oględziny 

niemal wszystkich takich akt. Ustalono też funkcjonariuszy biorących 

udział w internowaniach. Uzyskano wyciągi z przebiegu ich służby i pełne 

dane osobowe. Aktualnie dokonywane są ich sukcesywne przesłuchania. 

Po przeprowadzeniu wszystkich oględzin akt internowanych oraz 

przesłuchaniu pozostałych funkcjonariuszy biorących udział 

w internowaniach planuje się zakończenie w/w śledztwa wniesieniem aktu 

oskarżenia w terminie do miesiąca marca 2015 r. 

  

2. Sygn. akt S 25/06/Zk – śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia 

wolności działaczy NSZZ  „Solidarność” z terenu Tarnobrzega i Stalowej 

Woli oraz województwa tarnobrzeskiego, w wyniku wydawanych przez 

Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu decyzji o ich internowaniu 

w okresie od dnia 12/13 grudnia 1981 r. – tj. o czyn z art. 165 § 2 k.k. z 

1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 9 maja 2006 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

W toku postępowania przygotowawczego przesłuchano wszystkie żyjące 

osoby internowane po wprowadzeniu stanu wojennego, w oparciu o 

decyzje wydane przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu. W 

przypadku śmierci pokrzywdzonych przesłuchano osoby dla nich 

najbliższe. Dokonano również oględzin akt internowanych, 

przeprowadzono kwerendę w zasobach OBUiAD w Rzeszowie i Archiwum 

Państwowego w Rzeszowie. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

i OBUiAD w Rzeszowie uzyskano  pełne dane osobowe oraz informacje 

o przebiegu służby byłych funkcjonariuszy MO i SB, którzy uczestniczyli 

w realizacji decyzji o internowaniu działaczy „Solidarności”.  
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W trakcie śledztwa wydano 4 postanowienia o wyłączeniu materiałów 

do odrębnego prowadzenia w zakresie 37 czynów polegających 

na krótkotrwałym pozbawieniu wolności, naruszaniu nietykalności 

cielesnej i znieważaniu działaczy „Solidarności”, po czym sprawy 

te umorzono na zasadzie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. – wobec przedawnienia 

karalności tych czynów.  

W chwili obecnej przesłuchiwani są funkcjonariusze MO i SB, którzy brali 

udział  w realizacji decyzji o internowaniu wydawanych przez Komendanta 

Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu. Podejmowane są również czynności 

zmierzające do ukończenia kolejnych ujawnionych wątków w tej sprawie, 

polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu i pobiciu 

działaczy „Solidarności”. Zostaną one umorzone z uwagi na przedawnienie 

karalności tych czynów. Następnie rozważone zostanie wydanie 

postanowienia o przedstawieniu zarzutów byłemu Komendantowi 

Wojewódzkiemu MO w Tarnobrzegu oraz jego zastępcom, gdyż wymienieni 

podpisywali dokumenty będące podstawą internowania działaczy 

„Solidarności”. Biorąc pod uwagę ilość i rodzaj zaplanowanych czynności 

śledztwo sygn. S 25/06/Zk nie zostanie ukończone w bieżącym roku. 

  

3. Sygn. akt S 93/09/Zk – śledztwo w sprawie dopuszczenia się w dniu 

31 sierpnia 1982 r. w Rzeszowie zbrodni komunistycznych, polegających 

na przekroczeniu swoich uprawnień przez funkcjonariuszy MO w czasie 

tłumienia demonstracji opozycyjnej – tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. 

w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

(Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 18 stycznia 2010 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku postępowania przygotowawczego przesłuchano 90 świadków, 

głównie pokrzywdzonych. Zwrócono się do szpitali z prośbą o nadesłanie 

kopii dokumentów sporządzonych w związku z udzielaną przez 

te jednostki pomocą medyczną osobom pokrzywdzonym w dniu 

31 sierpnia 1982 r., dokonano kwerend w OBUiAD w Rzeszowie 

i Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Z Archiwum NSZZ „Solidarność” 
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Region w Rzeszowie uzyskano dokumenty wytworzone prze ten Związek 

w związku z wydarzeniami w dniu 31 sierpnia 1982 r. w Rzeszowie. 

Od dawnych członków Zespołu Pomocy Internowanym, Aresztowanym 

i Pozbawionym Pracy działającym przy kościele Ojców Bernardynów 

w Rzeszowie uzyskano kopie relacji osób pokrzywdzonych tego  dnia.  

W dalszym biegu śledztwa będą przesłuchiwani dalsi ustaleni świadkowie, 

w szczególności funkcjonariusze MO i SB. W trakcie dotychczasowych 

czynności nie zgromadzono materiału dowodowego pozwalającego 

na przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa konkretnej osobie.  

Z uwagi na wielką liczbę zaplanowanych czynności śledztwo 

to nie zostanie ukończone w bieżącym roku. 

 

W Oddziałowej Komisji w Szczecinie 

 

1. Sygn. akt S  69/08/Zk – śledztwo jest prowadzone na podstawie 

postanowienia z dnia 26 maja 2008 r. o częściowym wyłączeniu materiału 

dowodowego ze sprawy sygn. akt S 111/05/Zk, prowadzonej przeciwko 

byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Szczecinie Jarosławowi W.  

i innym, podejrzanemu o szereg czynów określonych 

w art. 231 § 1 k.k.  w zb. z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.  w zw. 

z art. 3 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu  (DZ.U. z 2007 r.  nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Celem prowadzonego postępowania jest wyjaśnienie, czy Naczelnik 

Zakładu Karnego w Goleniowie dopuścił się zbrodni komunistycznej 

polegającej na przekroczeniu uprawnień poprzez przyjęcie wbrew 

obowiązującym przepisom prawa do zakładu karnego osób internowanych 

– tj. czynu określonego w art. 231 § 1 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  (DZ.U. z 2007 r.  nr 63, 

poz. 424, z późn. zm.). Śledztwo jest prowadzone w sprawie.  

W przedmiotowej sprawie przesłuchano szereg świadków, zwłaszcza osób 

zatrudnionych w Zakładzie Karnym w Goleniowie. Ponadto śledztwo objęło 

obszerne kwerendy archiwalne prowadzone w Oddziałowym Biurze 
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Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Szczecinie, Gdańsku, 

Poznaniu oraz w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów  

w Warszawie. Istotą prowadzonych kwerend archiwalnych było uzyskanie 

dokumentów pozwalających na rozstrzygnięcie, czy naczelnicy jednostek 

penitencjarnych przyjmując internowanych mieli świadomość 

co do bezprawności podejmowanych czynności.  

Aktualnie, do wykonania pozostało jedynie przeprowadzenie oględzin kilku 

jednostek archiwalnych, które w 2013 r. zostały ujawnione w zbiorze 

wyodrębnionym  w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 

w Warszawie. Przedmiotowe jednostki latem 2013 r. zostały przekazane 

do ABW w celu dokonania przeglądu i do chwili obecnej nie zostały 

zwrócone. Zakończenie śledztwa obejmującego 35 tomów przewidziane jest 

na koniec 2014 r. 

  

2. Sygn. akt S 11/10/Zk – śledztwo jest prowadzone na podstawie 

postanowienia z dnia 18 grudnia 2009 r. o częściowym wyłączeniu 

materiału dowodowego ze sprawy sygn. akt S 87/06/Zk, prowadzonej 

przeciwko byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Gorzowie 

Wielkopolskim Lechowi K., podejrzanemu o czyn 

z art. 231 § 1 k.k.  w zb. z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.  w zw. 

z art. 3 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (DZ.U. z 2007 r.  nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo jest analogicznym postępowaniem w stosunku do sprawy 

sygn. akt S 69/08/Zk, przy czym dotyczy Naczelnika Zakładu Karnego 

w Gorzowie Wielkopolskim. Celem prowadzonego postępowania jest 

wyjaśnienie, czy Naczelnik Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim 

dopuścił się zbrodni komunistycznej polegającej na  przekroczeniu 

uprawnień poprzez przyjęcie wbrew obowiązującym przepisom prawa 

do zakładu karnego osób internowanych – tj. czynu określonego 

w art. 231 § 1 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu  (DZ.U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.). 

Śledztwo jest prowadzone w sprawie.  
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W prowadzonym śledztwie przesłuchano szereg świadków w tym 

pracowników pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie Karnym 

w Gorzowie Wielkopolskim. Przeprowadzono również rozległe kwerendy 

archiwalne obejmujące Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji 

Dokumentów w Szczecinie, Poznaniu oraz Biuro Udostępniania 

i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie. Istotą prowadzonych kwerend 

archiwalnych było uzyskanie dokumentów pozwalających 

na rozstrzygnięcie, czy naczelnicy jednostek penitencjarnych przyjmując 

internowanych mieli świadomość, co do bezprawności podejmowanych 

czynności. 

 Aktualnie, do wykonania pozostało jedynie przeprowadzenie oględzin 

kilku jednostek archiwalnych, które w 2013 r. zostały ujawnione w zbiorze 

wyodrębnionym w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 

w Warszawie. Przedmiotowe jednostki latem 2013 r. zostały przekazane 

do ABW w celu dokonania przeglądu i do chwili obecnej nie zostały 

zwrócone. Zakończenie śledztwa obejmującego 26 tomów przewidziane jest 

na koniec 2014 r. 

  

3. Sygn. akt S 54/10/Zk – śledztwo w sprawie mającej miejsce w dniach 

1 – 4 maja 1982 r. w Szczecinie, zbrodni komunistycznej stanowiącej 

jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w postaci fizycznego 

i psychicznego znęcania się oraz pobić, w tym przez stosowanie 

tzw. ścieżek zdrowia, co najmniej kilkudziesięciu osób, zatrzymanych 

podczas demonstracji majowych, w tym poprzez użycie przedmiotów 

niebezpiecznych, przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 

– tj. o przestępstwa z art. 247 § 1 k.k. w zb. z art. 159 k.k. w zw. 

z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 2007 r., nr 63, poz. 424, z późn. 

zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 9 września 2010 r., 

postępowanie jest w fazie in personam (5 osób).  
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W toku dotychczasowego postępowania gromadzono dokumentację 

archiwalną,  ustalano aktualne miejsca zamieszkania pokrzywdzonych 

i świadków i przesłuchiwano ich. (akta główne liczą XXX tomów).  

W toku dalszego śledztwa konieczne jest kontynuowanie kwerend w celu 

odszukania niezbędnej dokumentacji oraz przesłuchiwanie kolejnych 

świadków, zwłaszcza funkcjonariuszy mogących mieć wiedzę 

o zdarzeniach będących przedmiotem śledztwa lub tych, którzy 

są podejrzewani o udział w represjach.  

Zakończenie postępowania planowane jest w 2015 r., sposobu 

zakończenia nie można obecnie jednoznacznie określić. 

  

4. Sygn. akt S 45/14/Zk – czynności sprawdzające  w sprawie zbrodni 

komunistycznej, polegającej na wzięciu udziału w pobiciu Jarosława G., w 

dniu 31 sierpnia 1982 r. przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w 

Koszalinie, po zatrzymaniu go podczas manifestacji przed katedrą w 

Koszalinie.  

Dotychczas przyjęto od pokrzywdzonego ustne zawiadomienie 

o przestępstwie i przesłuchano go w charakterze świadka, skierowano 

stosowny wniosek do OBUiAD Szczecin, zapoznano się z materiałami 

archiwalnymi IPN Sz 443/61. Planowane jest zapoznanie się z kolejnymi 

materiałami wytypowanymi przez BUiAD.  

W terminie do początku sierpnia 2014 r. podjęta zostanie decyzja 

w przedmiocie wszczęcia śledztwa bądź odmowy wszczęcia śledztwa. 

 

 

W Oddziałowej Komisji w Warszawie 

 

1. Sygn. akt S 28/05/Zk – śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia 

wolności na czas powyżej 7 dni działaczy opozycyjnych, w grudniu 1981 r. 

na terenie Warszawy i byłego województwa warszawskiego, na podstawie 

decyzji  o ich internowaniu – tj. o przestępstwo z art. 189 § 2 k.k. w zb. 

z art. 231 § 1 k.k.  w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
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Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, 

z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 14 listopada 2005 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

Dotychczas ustalono pełne dane personalne i przesłuchano ponad 

420 pokrzywdzonych spośród ponad 800 osób internowanych z terenu 

byłego województwa warszawskiego. Przeprowadzono oględziny materiałów 

archiwalnych dotyczących internowania poszczególnych osób jak 

i materiałów archiwalnych dotyczących przygotowania i wprowadzenia 

stanu wojennego.  

W toku dalszego postępowania planowane jest ustalenie pełnych danych 

personalnych  i przesłuchanie pozostałych osób pokrzywdzonych oraz 

dokonanie oględzin pozostałych materiałów archiwalnych dotyczących 

internowań oraz wprowadzenia stanu wojennego.  Terminu zakończenia 

śledztwa nie można obecnie określić, z uwagi na dużą liczbę 

pokrzywdzonych, którzy do chwili obecnej nie zostali przesłuchani. 

  

2. Sygn. akt S 63/11/Zk – śledztwo prowadzone w sprawie:  

1. zbrodni komunistycznej polegającej na stosowaniu represji z powodów 

politycznych wobec internowanego Tadeusza B., będącej jednocześnie 

zbrodnią przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania osoby 

z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, poprzez fizyczne 

i psychiczne znęcanie się w nieustalonych bliżej datach, w okresie między 

19 grudnia 1981 r. a 23 lipca 1982 r. w więzieniu Warszawa – Białołęka 

przez funkcjonariuszy SB nad wymienionym, podczas co najmniej 9 

przesłuchań w trakcie, których przesłuchujący pokrzywdzonego 

funkcjonariusze SB dwukrotnie skrępowali mu ręce, a następnie tak 

skrępowanego zawiesili na haku umieszczonym w pomieszczeniu, w 

którym odbywało się przesłuchanie, a ponadto wielokrotnie ubliżali 

pokrzywdzonemu, używając wobec niego słów powszechnie uznawanych 

za obelżywe oraz grozili mu pozbawieniem życia, zmierzając w ten sposób 

do nakłonienia go, aby przyznał się do współpracy z wywiadem 

kanadyjskim oraz do podpisania tzw. deklaracji lojalności – tj. o 

przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 
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i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 

r. nr 63, poz. 424 z późn.zm.);  

2. w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na stosowaniu represji 

z powodów politycznych, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko 

ludzkości w postaci poważnego prześladowania osoby z powodu 

przynależności do określonej grupy politycznej, poprzez wzięcie udziału 

w pobiciu Tadeusza B., w dniu 25 października 1982 r. 

w Warszawie, przez 3 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa przy użyciu 

pałek milicyjnych – tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. w zw. 

z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn.zm.);  

3. w sprawie zbrodni komunistycznej, polegającej na stosowaniu represji z 

powodów politycznych wobec Tadeusza B., będącej jednocześnie zbrodnią 

przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania osoby z powodu 

przynależności do określonej grupy politycznej, poprzez wielokrotne 

grożenie pokrzywdzonemu pozbawieniem życia w nieustalonych bliżej 

dniach w 1984 r. w Warszawie, przez funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa, podczas rozmów przeprowadzonych z w/w na terenie 

Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, w celu nakłonienia Tadeusza B. 

do zaniechania działalności opozycyjnej polegającej na kolportażu 

podziemnej prasy i ulotek, przy czym groźby te wzbudziły u wymienionego 

uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione – tj. o przestępstwo z art. 190 § 

1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.);  

4. w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na stosowaniu represji 

z powodów politycznych, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko 

ludzkości w postaci poważnego prześladowania osoby z powodu 

przynależności do określonej grupy politycznej, wobec Tadeusza B. 

poprzez pobicie wymienionego w dniu 30 lub 31 maja 1986 r. w Warszawie 

przez 4 nieumundurowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 

państwa przy użyciu pałek milicyjnych – tj. o przestępstwo 
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z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, 

z późn.zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 10 marca 2012 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

Dotychczas przesłuchano świadków wskazanych przez pokrzywdzonego 

oraz niektórych ustalonych funkcjonariuszy, mających związek z 

przedmiotem postępowania. Ponadto przeprowadzono oględziny 

materiałów archiwalnych wytypowanych w wyniku kwerend, a 

dotyczących tworzenia Związków Zawodowych Funkcjonariuszy MO oraz 

rozpracowań dotyczących uznawanych wówczas za nielegalne wydawnictw 

kierowanych do funkcjonariuszy MO, z którymi był związany 

pokrzywdzony oraz oględziny akt osobowych funkcjonariuszy mających 

związek z przedmiotem postępowania.  

W toku dalszego postępowania planowane jest dokonanie oględzin 

pozostałych materiałów archiwalnych oraz ustalenie pełnych danych 

personalnych i przesłuchanie pozostałych funkcjonariuszy mających 

związek ze zdarzeniami podawanymi przez pokrzywdzonego.  

Przewidywane jest zakończenie śledztwa do końca 2014 r. 

  

3. Sygn. akt S 59/12/Zk – śledztwo w sprawie przekroczenia, w okresie 

od 21 października 1982 r. do listopada 1984 r. w Warszawie i Chełmie, 

uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy 

działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się popełnienia zbrodni 

przeciwko ludzkości będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną, w ten 

sposób, iż doprowadzili do powołania do podstawowego szkolenia 

wojskowego, na okres dwóch lat w 5 Pułku Artylerii w Chełmie – JW 1991, 

na podstawie wydanych z przekroczeniem uprawnień: „Założeń 

Organizacyjnych Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

z dnia 21.10.1982 r." oraz „Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego Nr 0141/Mob. z dnia 26.10.1982 r. w sprawie powołania 

określonej grupy poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej 

oraz żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe", nie więcej 
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niż 115 działaczy opozycji, głównie członków NSZZ „Solidarność", co było 

stosowaniem represji wobec wytypowanych, ze względu na poglądy 

polityczne, działalność i ich przekonania i poważnym prześladowaniem 

z powodu przynależności do określonej grupy politycznej – tj. o czyn 

z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 3 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. 

zm.) w zw. z art. 4 § 1 kk.  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 13 lipca 2012 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchiwani są świadkowie, 

ustalani pokrzywdzeni i analizowana jest dokumentacja archiwalna 

związana z przedmiotem śledztwa.  

Z uwagi na dużą liczbę pokrzywdzonych terminu zakończenia śledztwa nie 

można obecnie określić. 

  

4. Sygn. akt S 64/12/Zk – śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień, 

w okresie od 21 października 1982 r. do 6 listopada 1982 r. w Jarosławiu, 

przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy działając 

wspólnie i w porozumieniu dopuścili się popełnienia zbrodni przeciwko 

ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną w ten sposób, 

iż doprowadzili do wcielenia działaczy opozycji do 40 Pułku Artylerii 

JW 2376 Jarosław, na podstawie wydanych z przekroczeniem uprawnień 

„Założeń Organizacyjnych Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego” z dnia 21.10.1982 r. oraz „Zarządzenia Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego Nr.041/Mob”. z dnia 26.10.1982 r. 

w sprawie powołania określonej grupy poborowych do odbycia zasadniczej 

służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe, nie mniej 

niż 100 działaczy opozycji, głównie członków NSZZ „Solidarność”, co było 

stosowaniem represji wobec wytypowanych ze względu na poglądy 

polityczne, działalność i ich przekonania i poważnym prześladowaniem 

z powodu przynależności do określonej grupy politycznej – tj. o czyn 

z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
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przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. r 63, poz. 424, z późn. 

zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 6 września 2012 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchiwani są świadkowie, 

ustalani pokrzywdzeni i analizowana jest dokumentacja archiwalna 

związana z przedmiotem śledztwa.  

Na obecnym etapie śledztwa ustalono 20 pokrzywdzonych, z czego 

przesłuchano 10 osób.  

Planowane jest przesłuchanie kolejnych pokrzywdzonych oraz 

zgromadzenie dotyczącej ich dokumentacji archiwalnej.  

Terminu zakończenia śledztwa nie można obecnie określić z uwagi na brak 

możliwości określenia czasu trwania kwerend archiwalnych. 

  

5. Sygn. akt S 107/13/Zk – śledztwo w sprawie przekroczenia, w okresie 

od 21 października 1982 r. do 16 lutego 1983 r. w Warszawie i Rawiczu, 

uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy 

działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się popełnienia zbrodni 

przeciwko ludzkości będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną w ten 

sposób, iż doprowadzili do powołania do odbycia trzymiesięcznych ćwiczeń 

rezerwistów w 10 Batalionie Pontonowym w Rawiczu, na podstawie 

wydanych z przekroczeniem uprawnień: „Założeń Organizacyjnych 

Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 

21.10.1982 r.” oraz „Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego Nr 0141/Mob. z dnia 26.10.1982 r. w sprawie powołania 

określonej grupy poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej 

oraz żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe”, nie więcej niż 

150 działaczy opozycji, głównie członków NSZZ „Solidarność”, co było 

stosowaniem represji wobec wytypowanych, ze względu na poglądy 

polityczne, działalność i ich przekonania i poważnym prześladowaniem 

z powodu przynależności do określonej grupy politycznej – tj. o czyn 

z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 3 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
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przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. 

zm.) w zw. z art. 4 § 1 kk.  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 13 lipca 2012 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchiwani są świadkowie, 

ustalani pokrzywdzeni i analizowana jest dokumentacja archiwalna 

związana z przedmiotem śledztwa.  

Z uwagi na dużą liczbę pokrzywdzonych terminu zakończenia śledztwa 

nie można obecnie określić. 

  

6. Sygn. akt S 4/14/Zk – śledztwo przeciwko Stanisławowi W.  

podejrzanemu o to, że: w okresie od 27 marca 1982 r. do 3 kwietnia 

1982 r. w Rzeszowie jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, 

sprawując funkcję Szefa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej 

w Rzeszowie, wbrew ciążącemu na nim z mocy art. 213 Kodeksu 

postępowania karnego – ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. w zw. 

z art. 218 ust. 1 Kodeksu postępowania karnego – ustawy z dnia 

19 kwietnia 1969 r. obowiązkowi: opieki nad osobą pozbawioną wolności 

i niezwłocznego uchylenia środka zapobiegawczego ze względu 

na stwierdzone orzeczeniami lekarskimi fakty przeciwwskazań 

medycznych do dalszego pozostawania Mieczysława R. 

w areszcie bez stałej opieki medycznej, stanowiące zagrożenie dla życia 

i zdrowia osadzonego, nie dopełnił swoich obowiązków, i nie wyraził zgody 

na prezentowane przez prokuratora referenta Tadeusza Cz. stanowisko w 

sprawie konieczności uchylenia aresztu Mieczysławowi R., przez co 

bezprawnie pozbawił wolności Mieczysława R. 

w sposób połączony ze szczególnym udręczeniem polegający 

na kontynuowaniu osadzenia, chorego i wymagającego pilnej pomocy 

medycznej, w areszcie śledczym do tego nie przystosowanym, przez 

co naraził Mieczysława R. na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia, co stanowi zbrodnię 

komunistyczną w formie stosowania represji wobec jednostki i naruszenie 

prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz 

humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności, a także 
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zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania osób 

z powodu przynależności do określonej grupy politycznej – tj. o 

przestępstwo określone w art. 165 § 2 k.k. z 1969 r. w zb. z art. 160 § 2 

k.k. z 1969 r. w zw. z art. 10 § 2 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 2 § 1 k.k. z 

1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).   

Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2014 r. materiały dotyczące wskazanych 

wyżej czynów wyłączono ze śledztwa o sygn. S 17/06/Zk/XXVIII wraz 

z postanowieniem o wszczęciu śledztwa z dnia  5 lutego 2002 r.  

W dniu 30 czerwca 2014 r. sporządzono i przesłano do Sądu akt 

oskarżenia. 

 

 

W Oddziałowej Komisji we Wrocławiu 

 

1. Sygn. akt S 61/06/Zk – śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień 

przez  Komendanta Wojewódzkiego MO w Wałbrzychu, poprzez wydanie 

w dniu 13 grudnia 1981r. w Wałbrzychu decyzji o internowaniu Józefa G.  

i innych osób przyjmując jako jej podstawę przepisy nieistniejącego aktu 

prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981r. „o ochronie 

bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania 

stanu  wojennego”, a następnie zatrzymanie i przetrzymywanie 

pokrzywdzonych, tym samym bezprawnie  pozbawiając ich wolności -  tj. o 

przestępstwo z  art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z 18 

grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 

z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Postępowanie w niniejszej sprawie zainicjowane zostało postanowieniem 

z dnia 2 października 2006 r. o wyłączeniu do odrębnego postępowania 

materiałów ze śledztwa sygn. akt S 44/05/Zk.  

Aktualnie śledztwo jest w fazie ostatecznego ustalenia ilości osób 

internowanych i wykonania niezbędnych czynności procesowych 

zmierzających do zakończenia postępowania. 
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Planowany termin zakończenia śledztwa to grudzień 2014 r. 

  

2. Sygn. akt S 18/07/Zk – śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień 

przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Wrocławiu, w okresie 

od 13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1982 r., poprzez wydawanie poleceń 

zatrzymania, a następnie internowanie członków związku NSZZ 

„Solidarność” na podstawie decyzji administracyjnych opartych o 

nieistniejącą podstawę prawną i z pominięciem przeprowadzenia 

stosownego postępowania, a tym samym bezprawne pozbawienie wolności 

nie mniej niż 1500 osób na czas przekraczający 7 dni – tj. o czyn 

z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r.  nr 63, poz. 424, z późn. 

zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2007 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W toku prowadzonego śledztwa przesłuchiwane są osoby pokrzywdzone, 

internowane głównie w okresie od 12 do 17 grudnia 1981 r. oraz osoby 

z byłego kierownictwa KWMO we Wrocławiu. Jednocześnie gromadzony i 

analizowany jest materiał archiwalny.  

Z ustaleń wynika, że decyzjami Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu 

bezprawnie pozbawionych wolności mogło zostać około 1500 osób. 

Komendantem Wojewódzkim MO we Wrocławiu, który wydawał polecenia 

zatrzymania i decyzje o internowaniu ówcześnie był płk Zdzisław B, który 

zmarł 13 czerwca 1988 r. Osoby zakwalifikowane do internowania 

w stanie wojennym na obszarze Dolnego Śląska rozpracowywał i typował 

Wydział III SB we Wrocławiu, którego Naczelnikiem był mjr Stanisław J., 

zmarły 14 listopada 1988 r. Za osoby już internowane pochodzące 

z obszaru Dolnego Śląska odpowiadał natomiast Wydział Śledczy SB, 

którego funkcję Naczelnika pełnił wówczas ppłk Zbigniew B. który zmarł 

w dniu 17 stycznia 2001 r.  

Planowany termin zakończenia śledztwa, to połowa 2015 r. 
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3. Sygn. akt S 26/07/Zk – śledztwo w sprawie stosowania przez 

Komendanta Wojewódzkiego MO w Jeleniej Górze represji wobec nie mniej 

niż 99 osób, polegających na przekroczeniu uprawnień poprzez bezprawne 

pozbawienia wolności pokrzywdzonych na podstawie decyzji 

o internowaniu, w okresie od 13 do 31 grudnia 1982 r. – tj. o czyn 

z art. 189 § 2 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. 

z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

(Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.). 

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 26 lipca 2007 r., postępowanie 

toczy się w sprawie.  

W toku śledztwa ustalono, iż decyzje o internowaniu wydawane były 

zarówno przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Jeleniej Górze jak i jego 

zastępcę ds. SB (obaj nie żyją).  

Śledztwo znajduje się w końcowej fazie, po uzyskaniu brakujących zeznań 

osób internowanych, zostanie zakończone.  

Planowany termin zakończenia śledztwa to koniec września 2014 r. 

  

4. Sygn. akt S 34/07/Zk – śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia 

wolności, poprzez internowanie, w okresie od 12 – 17 grudnia 1981 r. w 

Opolu co najmniej 89-ciu osób, jako realizacji decyzji o internowaniu 

wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego w tym czasie dekretu o 

stanie wojennym przez miejscowego Komendanta Wojewódzkiego Milicji 

Obywatelskiej, co stanowiło zbrodnię komunistyczną – tj. o czyn z art. 189 

§ 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z 18 grudnia 1998 roku o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2007 r., 

postępowanie toczy się w sprawie.  

W sprawie przesłuchano zdecydowaną większość osób internowanych 

jak też osoby z kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 

w Opolu, dokonano też procesowych oględzin materiałów archiwalnych, 

uzyskano opinię grafologiczną.  
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Z ustaleń śledztwa wynika, że w krytycznym momencie Komendant 

Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Opolu był w szpitalu, decyzje o 

internowaniu podpisywał jego zastępca, który już nie żyje. Postępowanie 

jest w fazie końcowej, zostało do przesłuchania kilku świadków, w tym 

dwóch w drodze pomocy prawnej w przez konsulaty w USA.  

Planowany termin zakończenia śledztwa to czwarty kwartał 2014 r. 

  

5. Sygn. akt S 16/14/Zk – śledztwo przeciwko Leonardowi P. podejrzanemu 

o to, że: w okresie od stycznia do kwietnia 1983 r. w Legnicy, jako 

funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, a zarazem 

funkcjonariusz państwa komunistycznego, w celu uzyskania od 

Stanisława Z. określonych wyjaśnień i informacji, znęcał się nad nim 

fizycznie i psychicznie w ten sposób, że poddawał go wielokrotnym 

przesłuchaniom, podczas których bił go rękami po całym ciele, a w 

szczególności uderzał pięściami w żołądek i nerki, każąc uprzednio przyjąć 

pozycję klęczącą na podstawionym krześle, aż do upadku pokrzywdzonego 

na podłogę, zadawał uderzenia pałką milicyjną po piętach, kiedy Stanisław 

Z. klęczał na wspomnianym krześle, przy czym zachowań tych dopuszczał 

się w czasie pozbawienia wolności pokrzywdzonego, co stanowi formę 

represji, które to zachowania w czasie ich popełnienia stanowiły czyny 

zabronione określone w art. 184 § 1 kodeksu karnego – ustawy z dnia 19 

kwietnia 1969 r. (Dz. U. nr 13, poz. 94, z późn. zm.) – tj. o czyn z art. 247 

§ 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z późn. zm.).  

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2007 r. śledztwo w niniejszej sprawie 

zostało zawieszone z uwagi na nieustalenie miejsca zamieszkania 

podejrzanego, który od 1998 r. na stałe mieszka w U.S.A.  

Wobec ustalenia adresu zamieszkania podejrzanego, postanowieniem 

z 14 maja 2014 r. śledztwo to zostało podjęte celem wykonania czynności 

procesowych z udziałem podejrzanego. 

  

6. Sygn. akt S 25/14/Zk – czynności sprawdzające, zainicjowane przyjętym 

w dniu 13 czerwca 2014 r. zawiadomieniem o przestępstwie, w sprawie 
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fizycznego i psychicznego znęcania się, w latach 1982 – 1983 w 

Krapkowicach, nad Bartłomiejem M. przez funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa – tj. o czyn z art. 247 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy 

z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424, z 

późn. zm.). 
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