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Rzeszów/ Śledztwo ws. śmiertelnego postrzelenia się
funkcjonariusza SW
 
Funkcjonariusz Służby Więziennej zginął na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie. Mężczyzna
się postrzelił. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie.
 
Jak nieoficjalnie ustaliła PAP funkcjonariusz, który zginął to zbrojmistrz, który odpowiada za
broń strażników w więzieniu. Miał 43 lata i pracował w Zakładzie Karnym od 2003 roku.
 
Natomiast rzecznik Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Maciej Słysz w oficjalnym komunikacie
przekazał jedynie, że "18 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie doszło do tragicznego
zdarzenia z udziałem funkcjonariusza".
 
Dodał, że zgodnie z przepisami sprawę bada policja i prokuratura, jak również specjalny
zespół Służby Więziennej.
 
Wiceszefowa Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prok. Magdalena Ziemba-Kołacz przekazała
PAP, że postępowanie zostało wszczęte z art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego
spowodowania śmierci. Jednak zastrzegła, że ze względu na dobro śledztwa na obecnym jego
etapie prokuratura nie udziela informacji.
 
Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, prokuratura wyjaśnia m.in. czy postrzelenie się
funkcjonariusza to był wypadek czy samobójstwo.
 
Prokurator dodała, że ze względu na wagę sprawy został złożony wniosek o przejęcie śledztwa
przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


