26.06.2019 Komunikat w sprawie doniesień medialnych
dotyczących uszkodzonych nośników
W związku z pojawiającymi się publikacjami medialnymi, sugerującymi dokonywanie w
sprawie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, przeciwko Sebastianowi K. oskarżonemu o przest.
z art. 177 § 1 kk celowego niszczenia materiałów dowodowych, w postaci dwóch płyt DVD
uprzejmie informuje co następuje.
W okresie od 11 do 15 lutego 2017 roku w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę
Okręgową w Krakowie dokonano protokolarnego zatrzymania rzeczy w postaci
kilkudziesięciu nagrań z monitoringów zainstalowanych na trasie od Chrzanowa do
Oświęcimia, co do których istniało przypuszczenie, iż mogą zawierać utrwalenie przejazdu
kolumny BOR z dnia 10 lutego 2017 roku.
Między innymi, w dniu 13 lutego 2017 roku zabezpieczono nagranie z monitoringu
umieszczonego na budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Bolesława Prusa w
Oświęcimiu.
Kamera monitoringu skierowana była wzdłuż budynku przedszkola, rejestrując teren
chodnika oraz części jezdni ulicy Bolesława Prusa.
Kamera umieszczona na budynku przedszkola znajdowała się w odległości około 300 metrów
od skrzyżowania ulicy Orzeszkowej z ulicą Powstańców Śląskich, jednakże jak ujawniono już
po zabezpieczeniu nagrania, swoim zasięgiem obejmuje jedynie niewielki fragment
skrzyżowania ulicy Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej. W polu widzenia tej kamery nie
znajdował się choćby fragment trasy przejazdu kolumny BOR.
W dniu 14 lutego 2017 roku funkcjonariusze KPP w Oświęcimiu dokonali oględzin
zabezpieczonego nagrania, sporządzając z tej czynności protokół, do którego dołączono dwa
zdjęcia pojazdu przemieszczającego się ulicą Bolesława Prusa. Z uwagi na bardzo słabą
jakość nagrania jak również słabe oświetlenie ulicy oraz porę nocną, nagranie nie pozwalało
na identyfikację zarówno pojazdu jak i jego numeru rejestracyjnego. Na trwającym około 60
minut nagraniu nie ujawniono przejazdu innych pojazdów. Ponownie podkreślić przy tym
należy, iż ulica Bolesława Prusa jest ulicą równoległą do ulicy Powstańców Śląskich, odległą
od niej o około 300 metrów.
Wykonana czynność procesowa nie dostarczyła jakichkolwiek informacji pozostających w
związku z wypadkiem drogowym, będącym przedmiotem postępowania przygotowawczego.
Pole widzenia kamery obejmowało obszar sięgający jedynie do skrzyżowania z ulicą Elizy
Orzeszkowej, tj. maksymalnie oddalony od kamery o kilkadziesiąt metrów. Podobnie
negatywne ustalenia dotyczyły zawartości szeregu innych zabezpieczonych nagrań. Jedynie
część zabezpieczonych nagrań obejmowała rejestrację trasy przejazdu kolumny BOR w dniu
10 lutego 2017 roku.
Wszystkie zabezpieczone nagrania z monitoringów zostały poddane identycznym
czynnościom procesowych oględzin, z których zostały sporządzone protokoły.
Płyty CD, DVD oraz inne nośniki, na których dokonano utrwalenia nagrań
z monitoringów, zostały następnie przekazane do dyspozycji Pracowni Badań Zapisów

Wizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie, którego opinii zasięgnięto
na mocy postanowienia z dnia 20 lutego 2017 roku.
Przedmiotem opinii było poddanie obróbce zapisów z monitoringów zabezpieczonych w
śledztwie, mającej na celu uzyskanie obrazu o większej rozdzielczości i ostrości, dokonanie
pomiarów odległości oraz oględzin miejsc zabezpieczenia poszczególnych zapisów,
dokonania czasoprzestrzennej rekonstrukcji trasy przejazdu pojazdów BOR, wchodzących w
skład kolumny transportującej Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 lutego 2017 roku na
trasie Kraków – Oświęcim, z podaniem odległości między pojazdami wchodzącymi
w skład kolumny na poszczególnych odcinkach trasy, a w szczególności na wjeździe do
Oświęcimia od Ronda Niwa do momentu uderzenia pojazdu marki Audi A 8 w drzewo na ul.
Powstańców Śląskich, z podaniem czasu przejazdu na poszczególnych odcinkach trasy, a
także ustalenia marek oraz numerów rejestracyjnych pojazdów stojących za pojazdem marki
Seicento na ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu w dniu 10 lutego 2017 roku w momencie
przejazdu kolumny BOR.
W dniu 15 marca 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie uzyskała opinię biegłych, w
zakresie zadanych pytań, w treści której - w części wstępnej - wskazano, iż płyta DVD z
zapisem z monitoringu z ulicy Prusa posiada uszkodzenie w postaci pęknięcia w jej centralnej
części, co skutkowało odstąpieniem przez biegłych od odczytania jej zawartości.
Jeszcze raz podkreślić należy, iż oględziny zapisu z monitoringu z ulicy Prusa w Oświęcimiu
wykonane w dniu 14 lutego 2017 roku wskazały jednoznacznie, iż materiał ten jest
całkowicie nieprzydatny dla odtworzenia przejazdu kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017
roku przez ulicę Powstańców Śląskich i z tej też przyczyny nie podjęto dalszych działań
nakierowanych bądź na ponowne zabezpieczenie nagrania bądź na próbę jego odtworzenia
przez biegłych.
O złożeniu opinii przez biegłych strony postępowania zostały powiadomione w dniu 24 marca
2017 roku zbiorczą informacją, odnoszącą się do ośmiu różnych opinii, złożonych dotychczas
w sprawie, z określeniem możliwości zapoznania się z ich wynikami w siedzibie Prokuratury
Okręgowej w Krakowie.
Z możliwości takiej żadna ze stron nie skorzystała do daty wydania postanowienia o
zamknięciu śledztwa.
Zarządzeniem z dnia 18 września 2017 roku wyrażono obrońcy podejrzanego zgodę na
udostępnienie akt sprawy w wersji zdigitalizowanej i akta w takiej formie, w zakresie
obejmującym również opinię sporządzoną w dniu 15 marca 2017 roku przez Laboratorium
Kryminalistyczne KWP w Krakowie wraz z informacja o uszkodzeniu płyty, obrońca uzyskał
w dniu 16 października 2017 roku.
W konsekwencji do dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu przekazana została płyta
DVD z zapisem monitoringu z kamery umieszczonej na budynku przedszkola przy ul.
Bolesława Prusa w Oświęcimiu, w stanie przesłanym z KWP w Krakowie, albowiem
Prokuratura Okręgowa w Krakowie uznała, iż wcześniej wykonane czynności pozwoliły na
negatywne zweryfikowanie przydatności dowodowej utrwalonego nagrania, które nie
zarejestrowało przejazdu kolumny BOR w dniu 10 lutego 2017 roku, zaś żadne wnioski
dowodowe w tym zakresie nie zostały przez strony złożone.

Nie jest zatem prawdą aby doszło do zniszczenia dowodu. W przypadku gdyby sąd uznał za
niewystarczający zapis z protokołu oględzin z dnia 14 lutego 2017 roku wraz z załączonymi
doń zdjęciami, wskazujący na całkowity brak przydatności dowodowej zabezpieczonego
nagrania dla czynienia ustaleń faktycznych w sprawie, możliwe jest zlecenia odczytania
nagrania biegłym.
W odniesieniu do pojawiających się również informacji medialnych dotyczących zniszczenia
płyty zawierającej nagranie z programu „TVN 24 Czarno Na Białym” oznaczone dodatkowo
zapisem „Waldemar”, podaję:
W początkowej fazie postępowania Prokuratura Okręgowa w Krakowie poszukiwała
świadków zdarzenia.
Cześć stacji telewizyjnych w prezentowanych programach przedstawiała wywiady z osobami,
które podawały informacje, mogące mieć znaczenia dla odtworzenia przebiegu zdarzenia.
Jedną z osób, z którymi przeprowadzona została rozmowa przez stację TVN 24 był
mężczyzna o imieniu Waldemar. Nagranie to zostało utrwalone na płycie jako źródło
informacji o potencjalnym świadku.
Na potrzeby ustalania danych świadków zdarzenia dokonywano bieżącej analizy
poszczególnych programów telewizyjnych a następnie weryfikowano uzyskiwane przez
funkcjonariuszy Policji we własnym zakresie informacje, dotyczące ustalonych przez nich
świadków zdarzenia.
Dane świadków zebrane zostały do końca lutego 2017 roku a następnie osoby te zostały
przesłuchane.
Pośród tych osób była również osoba o imieniu Waldemar.
Z uwagi na wykonanie czynności procesowych z udziałem tego świadka odstąpiono od
dokonywania oględzin zabezpieczonego nagrania z jego medialną wypowiedzią.
Już po przesłuchaniu tego świadka, Prokuratura Okręgowa w Krakowie zwróciła się w dniu
20 marca 2017 roku do stacji telewizyjnych TVP, Polsat oraz TVN
o udostępnienie kopii programów dotyczących wypadku z dnia 10 lutego 2017 roku, które
były emitowane przez te stacje w okresie od 10 do 14 lutego 2017 roku. Prośby do stacji
Polsat i TVN zostały ponowione w dniu 30 marca 2017 roku. W dniu 4 kwietnia 2017 roku
stacja TVN przekazała w miejsce nagrań wykaz linków internetowych do wszystkich
wyemitowanych programów dotyczących zdarzenia z dnia 10 lutego 2017 roku w
Oświęcimiu.
Wszystkie wskazane programy telewizyjne zostały w dniu 24 kwietnia 2017 roku poddane
protokolarnym oględzinom przez funkcjonariuszy KPP
w Oświęcimiu, jednakże nie ujawniono w nich jakichkolwiek informacji mogących mieć
znaczenie dla ustalenia kolejnych świadków zdarzenia. Protokół ten znajduje się w aktach
sprawy.

Płyta z nagraniem programu „TVN 24 Czarno Na Białym” oznaczona dodatkowo zapisem
„Waldemar” została przekazana do dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na żadnym etapie postępowania przygotowawczego nie stwierdzono jej uszkodzenia. Jeżeli
na płycie jest uszkodzony zapis uniemożliwiający jego odtworzenie, możliwe jest jego
ponowne uzyskanie od stacji telewizyjnej przez sąd.
Podkreślić należy, iż informacja dotycząca uszkodzenia płyty z utrwaleniem monitoringu z
przedszkola przy ul. Bolesława Prusa w Oświęcimiu jak również brak wartości dowodowej
tego nagrania dostępne były dla stron postępowania w aktach sprawy od dnia 24 marca 2017
roku, zaś obrońca podejrzanego akta w wersji elektronicznej otrzymał w październiku 2017
roku. Do daty zamknięcia śledztwa nie składał w odniesieniu do tego dowodu żadnych
wniosków.

