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SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonej kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich w Wojskowym Ośrodku 

Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności - Ciechanów.

W dniu 17 listopada 2008 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania praw i wolności 

 ̂ ich żołnierzy odbywających karę ograniczenia wolności w wyżej wymienionym ośrodku.
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A t  Przedmiotem dokonywanych czynności kontrolnych było zapoznanie się z warunkami
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odbywania kary przez żołnierzy służby zasadniczej.Py

'  Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że karę ograniczenia

wolności odbywa 5 żołnierzy służby zasadniczej. Dwóch żołnierzy w czasie kontroli uczestniczyło 

. w przygotowaniu do zajęć strzeleckich, jeden wypoczywał po służbie wewnętrznej i jeden przejął 

obowiązki dyżurnego. Jeden żołnierz natomiast powrócił do Ośrodka z Izby Chorych.

W czasie kontroli dokonano przeglądu sal żołnierskich i ich wyposażenia, pomieszczeń 

socjalno -  bytowych, warunków szkolenia i pełnienia służb, stanu umundurowania, wyżywienia, 

przestrzegania czasu ustalonego dla wypoczynku oraz możliwości kontaktu z bliskimi. 

Przeprowadzono nadto z wszystkimi żołnierzami odbywającymi karę ograniczenia wolności rozmowy 

mające na celu przyjęcie ewentualnych skarg, także na sposób odbywania kary.

W czasie rozmów żołnierze ci nie zgłosili skarg, choć w rozmowach podkreślali trud 

prowadzonego z nimi szkolenia wojskowego.

Nie wnieśli także skarg na warunki socjalno -  bytowe, dostępność pomocy medycznej, 

wyżywienie oraz stosunki międzyludzkie panujące w Ośrodku. Stwierdzili nadto, że w zakresie 

utrzymania dyscypliny oraz szkolenia wojskowego nie zgłaszają uwag o stwierdzonych



nieprawidłowościach czy skarg dotyczących tej problematyki. Potwierdzili także przestrzeganie przez 

kadrę Ośrodka ich prawa do wypoczynku i kontaktu z rodzinami oraz bliskimi.

Skontrolowane sale żołnierskie, węzły sanitarne oraz inne pomieszczenia socjalne znajdowały 

się we właściwym zewnętrznie stanie technicznym.

W rozmowie z Komendantem Ośrodka ustalono, że z uwagi na zawieszenie poboru do 

zasadniczej służby wojskowej, jednostka ta została przeznaczona do likwidacji.

W 2008 r. w Ośrodku odbywało karę ograniczenia wolności 89 żołnierzy służby zasadniczej, 

z czego 67% żołnierzy było karanych za opuszczenie swych jednostek wojskowych bez zezwolenia, 

12% zaś za posiadanie lub używanie narkotyków. Reszta żołnierzy karanych była głównie za odmowę 

powrotu z urlopów lub przepustek.

W czasie kontroli nie podejmowano problematyki dotyczącej służby żołnierzy zawodowych, 

choć z uwagi na planowaną likwidację jednostki, żołnierze zawodowi obawiają się nowych warunków 

dalszej służby. Ze słów Komendanta tego Ośrodka wynika jednak, że według jego wiedzy, wszystkim 

żołnierzom zawodowym zostaną zaproponowane nowe miejsca służby.

Pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji BRPO nie zgłaszali uwag do sposobu realizacji 

celu prowadzonej kontroli oraz problematyki będącej jej przedmiotem.

Wnioski.

- sprawozdanie przekazać do Krajowego Mechanizmu Prewencji -  do wykorzystania.


