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Kolejne czynności w śledztwie, dotyczącym nieprawidłowości  

w postępowaniu przeciwko Tomaszowi Komendzie  

 

 

 Dzisiaj i jutro prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Łodzi zamierzają 

przesłuchać 12 świadków, w tym kontynuować przesłuchanie pokrzywdzonego. 

Zaplanowane czynności odbywać się będą we Wrocławiu.  

To już kolejne przesłuchania w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę 

Okręgową w Łodzi. Na dzisiaj zaplanowano przesłuchania 6 prokuratorów 

wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu  

w różnych okresach tj. począwszy od przejęcia śledztwa przez tę prokuraturę, 

zatrzymania i aresztowania Tomasza Komendy, skierowania aktu oskarżenia, do 2010 

roku kiedy to z aktami sprawy zapoznawał się prokurator Bartosz Biernat, dopatrując 

się nieprawidłowości.  

Wśród osób zaplanowanych do przesłuchania są zarówno prokuratorzy 

prowadzący śledztwo, jak i przedstawiciele kierownictwa.  

Na jutro natomiast zaplanowano kontynuację przesłuchania Tomasza Komendy. 

Wcześniej przesłuchiwany był w obecności psychologa, a przebieg czynności 

rejestrowano z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Prokuratorzy zamierzają 

także przesłuchać jedną z funkcjonariuszek policji, pracownika sekretariatu 

prokuratury i trzech prokuratorów, w tym prokurator prowadzącą śledztwo  

w Prokuraturze Rejonowej w Oławie, bezpośrednio po zabójstwie i zgwałceniu 15 – 
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latki. Niezależnie od czynności wykonywanych przez prokuratorów, realizacja szeregu 

przesłuchań zlecona została funkcjonariuszom  Wydziału we Wrocławiu BSWP.  

Postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi objęty jest 

okres 21 lat tj. od 1 stycznia 1997 roku kiedy po zabójstwie i zgwałceniu 15 – latki 

wszczęto śledztwo, do czasu opuszczenia przez Tomasza Komendę zakładu karnego tj. 

do 12 marca 2018 roku. Śledztwo toczy się w sprawie o przestępstwo przekroczenia 

uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poplecznictwa, tworzenia fałszywych 

dowodów i zatajania dowodów niewinności, oraz pozbawienia wolności połączonego 

ze szczególnym udręczeniem.  
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