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Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej okoliczności
śmierci Barbary Blidy.
W dniu 20.04.2009r. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu
Rejonowego w Siemianowicach Śląskich akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi S.
- ówczesnemu funkcjonariuszowi Wydziału Postępowań Karnych Delegatury
ABW w Katowicach, któremu zarzucono niedopełnienie, w dniu 25.04.2007r. w
Siemianowicach Śląskich, obowiązków służbowych i działanie na szkodę interesu
publicznego oraz prywatnego. Zarzucone przestępstwo zagrożone jest karą
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony wykonywał obowiązki
kierownika tzw. „grupy realizacyjnej”, powołanej do przeprowadzenia - na
podstawie decyzji Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia
24.04.2007 roku - czynności zatrzymania Barbary Blidy, przeszukania miejsca
zamieszkania oraz jej osoby. Z tego tytułu był odpowiedzialny za prawidłowy
przebieg, w szczególności czynności związanych z zatrzymaniem i do niego
należało wydawanie poleceń pozostałym członkom grupy realizacyjnej, które
służyć powinny temu celowi. Jak wynika z dokonanych ustaleń Grzegorz S. nie
dopełnił obowiązków wynikających z procedur, gdyż nie podjął działań mających
na celu ujawnienie i zabezpieczenie broni palnej, bądź innych niebezpiecznych
narzędzi, czym stworzył niebezpieczeństwo dla prawidłowego przebiegu czynności
procesowych oraz dla życia i zdrowia Barbary Blidy.
Zebrane w sprawie dowody nie dostarczyły podstaw do przedstawienia
zarzutów dwóm pozostałym funkcjonariuszom Delegatury ABW w Katowicach,
wchodzącym w skład tzw. grupy realizacyjnej. Ich rola w trakcie czynności
związanych z zatrzymaniem, sprowadzała się bowiem, zgodnie z obowiązującymi
procedurami, do wykonywania poleceń wydawanych przez kierującego grupą i w
tym zakresie swoje obowiązki wypełnili prawidłowo. Dokonane ustalenia
skutkowały podjęciem w dniu 20.04.2009r. decyzji o umorzeniu postępowania w

tym zakresie.
Do tragicznej śmierci Barbary Blidy doszło w dniu 25.04.2007r.
Początkowo postępowanie w tej sprawie prowadzenie było przez Prokuraturę
Okręgową w Gliwicach, a następnie powierzone zostało Prokuraturze Okręgowej
w Łodzi. W śledztwie zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, na który
składają się w szczególności: wyniki oględzin, wizji lokalnej oraz eksperymentów
procesowych. Przeprowadzono ponad 200 przesłuchań i konfrontacji. Pozyskano
szereg opinii biegłych, w tym z zakresu medycyny sądowej oraz z wielu dziedzin
kryminalistyki. Zabezpieczono liczną dokumentację związaną z przygotowaniem
czynności procesowych realizowanych w związku ze śledztwem prowadzonym
przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, w toku którego doszło do wydania
postanowienia o przedstawieniu zarzutów B. Blidzie.
Szereg ustaleń i
pozyskanych materiałów ma charakter niejawny.
W zakresie pozostałych wątków postępowania trwają czynności
procesowe.
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