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KOMUNIKAT 

Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach w związku z dzisiejszymi 

doniesieniami radia RMF FM, dotyczącymi sprawy zabójstwa Generała 

Marka Papały. 

 

 

    Radio RMF FM podało informację, z treści której wynika, iŜ zeznania 

Artura Z. „ps. Iwan” – kluczowego świadka w sprawie zabójstwa generała Marka 

Papały – okazały się niewiarygodne. 

W informacji przekazano, iŜ Artur Z. miał być świadkiem spotkania, na którym 

omawiano sprawę zabójstwa Marka Papały, a śledztwo w sprawie niniejszego 

spotkania umorzył pięć lat temu gdański prokurator Zbigniew N. 

Z informacji wynika takŜe, iŜ decyzja o umorzeniu tego śledztwa - w ocenie 

obrońców Edwarda Mazura podwaŜyła wiarygodność zeznań Artura Z. 

Radio RMF FM podało równieŜ, iŜ w stosunku do prokuratora Zbigniewa N., 

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wystąpiła z wnioskiem o uchylenie 

immunitetu. Oświadczam, iŜ informacje podane przez radio RMF FM. 

Prokuratura Apelacyjna w Katowicach nie prowadziła postępowania 

przygotowawczego w sprawie spotkania, na którym omawiano kwestię zabójstwa 

generała Marka Papały. 

Prokuratura ta prowadzi natomiast śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści 

majątkowej, w okresie od stycznia do kwietnia 1998 roku w Warszawie, przez 

osobę określoną jako prokurator Regulski, w związku z pełnieniem funkcji 

publicznej, tj. o czyn z art. 228 § 1 kk i inne (sygn. Ap II Ds. 11/06/s). Do 
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prowadzenia tego śledztwa została wyznaczona decyzją Zastępcy Prokuratora 

Generalnego. 

Podstawą prowadzenia tego postępowania są materiały wyłączone ze 

śledztwa VI Ds. 77/98 Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a w szczególności 

protokoły zeznań świadka Artura Z. 

Uprzednio postępowanie w niniejszej sprawie zostało umorzone przez 

Prokuraturę Okręgową w Gdańsku wobec braku danych statecznie uzasadniających 

podejrzenie popełnienia przestępstwa (sygn. akt V Ds. 58/99). 

W toku kontynuowanego przez Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach 

śledztwa (sygn. akt Ap II Ds. 11/06/s), zgromadzono materiał dowodowy 

wskazujący, iŜ prok. Krzysztof N., w toku śledztwa o przywołanej powyŜej 

sygnaturze, złoŜył fałszywe zeznania w zakresie przebiegu czynności konfrontacji 

pomiędzy Arturem Z. a Januszem R., przeprowadzonej na uŜytek śledztwa 

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku (sygn. akt VI Ds. 58/99). 

W związku z powyŜszym materiały w tym zakresie wyłączono do odrębnego 

prowadzenia i przekazano Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie (tamt. sygn. V 

Ds. 18/07/Sw, w kierunku przestępstw z art. 233 § 1 kk). 

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, dnia 14 maja 2007 

roku Prokurator Okręgowy w Częstochowie skierował do Sądu Dyscyplinarnego 

dla Prokuratorów wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności 

karnej prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Krzysztofa N. za złoŜenie 

fałszywych zeznań co do okoliczności związanych z przebiegiem czynności 

procesowej z udziałem m.in. świadka Artura Z. tj. o czyn z art. 233 § 1 kk. 

Dnia 3 lipca 2007 roku uzyskano zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do 

odpowiedzialności karnej. Postanowienie w tym przedmiocie nie jest prawomocne.  

Podkreślić naleŜy, iŜ w Ŝaden sposób, co wynika ze zgromadzonych przez 

Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach oraz Prokuraturę Okręgową w 

Częstochowie dowodów, nie moŜna stawiać tezy, iŜ jakoby zeznania świadka 

Artura Z. są niewiarygodne. Jest natomiast w pełni uprawnione stanowisko, iŜ 
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zeznania złoŜone przez Artura Z. były i są w pełni prawdziwe oraz wiarygodne, 

czego nie moŜna odnieść do zeznań złoŜonych przez prokuratora Krzysztofa N., 

autora postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

(sygn. V Ds. 58/99). W rezultacie informację podaną przez radio RMF FM uznać 

naleŜy za nieprawdziwą. 

Podkreślić naleŜy, iŜ szczególnym obowiązkiem dziennikarzy jest 

dochowanie, w kaŜdym przypadku, naleŜytej staranności w pozyskiwaniu, 

weryfikowaniu a następnie przekazywaniu opinii publicznej informacji dotyczących 

określonych śledztw. W niniejszej sprawie takich standardów nie zastosowano.  

W konsekwencji podano informację zmanipulowaną, nie odpowiadającą 

ustaleniom śledztw prowadzanych przez Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach 

oraz Prokuraturę Okręgową w Częstochowie. 

 

 

Prokurator Apelacyjny 
 

/Tomasz Janeczek/ 
 


