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Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają systematycznie skargi osób 

pozbawionych wolności dotyczące zaginięcia ich rzeczy osobistych, oddanych do 

depozytu więziennego. W ostatnim czasie jedna z tego typu spraw dotyczyła osadzonego, 

który od 30 listopada 2005 r. do 13 listopada 2007 r. był zakwalifikowany jako 

wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu 

karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę 

społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a jednocześnie w okresie tym 

wielokrotnie transportowano go pomiędzy jednostkami penitencjarnymi. 

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego we wskazanej sprawie było 

utrudnione ze względu na nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej depozytu 

odzieżowego osadzonych. Jak pokazała analiza kart depozytowych, w niektórych 

jednostkach doprecyzowuje się kolor odzieży, wskazując na widniejące na niej napisy, w 

innych z kolei wskazuje się ogólnie rodzaj ubrania (koszulka, trzewiki), bez podania 

jakichkolwiek szczegółów identyfikujących. W rezultacie nie jest możliwe dokładne 

ustalenie przepływu depozytu odzieżowego pomiędzy jednostkami penitencjarnymi, co 

nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza w stosunku do osadzonych niebezpiecznych nie 

posiadających własnych ubrań w celi mieszkalnej. 

W moim przekonaniu, sprawa ta wymaga ujednolicenia w skali kraju, aby uniknąć 

w przyszłości ze strony osób pozbawionych wolności zarzutów zaginięcia rzeczy 
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oddanych do depozytu. Doprowadzenie do przyjęcia jednolitych zasad wypełniania kart 

depozytowych zapewne jest w interesie Służby Więziennej i zapobiegnie sytuacjom, w 

których nie jest możliwe ustalenie składu depozytu odzieżowego. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie 

proszę Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie i wskazanie 

działań, które podjęto w celu zapobieżenia w przyszłości przypadkom podobnym do 

opisanego. 


