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ZARZĄDZENIE .

(› zatrzymaniu i przymiisowym doprowadzeniu podejrzanego

Piotr Zwierzyński — prokurator Prokuratury Rejonowej w Rybniku: po zapoznaniu się 7.

materiałami postępowania w sprawie przeciwko Zbigniewowi Ge'lzokowrpodejrzanej o_ czyn z art. 21.2

par. 1 kk.
na podstawie art. 247 5 1 kpk

zarządził:

i. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do Centrum Diagnostyki Psychiatryczno-
Psychologicznej i Orzecznictwa Psychiatrycznego MEDLEX Rybnik ul. Sławików 14

w dniu 15 stycznia 2019 r. godz. 9.00
- bigniewa Gelzoka (Gelzok) &. Stanisława, PESEL: 70032912538, zam. Rybnik

ul. Bracka lóA,
jako podejrzanego w sprawie tut. Prokuratury nr PR Pp 140.2018 (PR Pyrzyce nr PR Ds. 456.2018)

2, zlecić wykonanie niniejszego zarządzenia oraz jego doręczenie podej innemu, a tak o obrońcy

(adw. Maciej Metecki ~ KA ul. Mickiewicza 1A/3; 73-110 Stargard) KMP Rybnik

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Rybniku prowadzi czynności na zlecenie Prokuratury Rejonowej w
Pyrzycach dot. podejrzanego Zbigniewa Gclzoka podejrzanego w sprawie o czyn z art. 212 par. ”1 kk.

W trakcie postępowania przygotowawczego zachodzi potrzeba wykonania badań

psychiatrycznych z udziałem podejrzanego. Podejrzany pomimo prawidlowego doręczenia mu
wezwania nie zgłosił się na wskazany termin. Nie usprawiedliwił swej absencji.

W tym stanie rzeczy decyzja o WW” i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego jest
konieczna i. uzasadniona..

pm@2uryRejonowej
Piotr ZwEr—z'yi'iaki

Pouczenie:
Na powy-Lwie mrzqdzcnip zatrzynmnemu przysługuje zamieniedo Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejnce zatrzymania lub prowadzenia

postępowania ( art. 247 i? 2 wzw. z art ?46 g 1 i 2 kpk) w terminie 7 dni od daty zatrzymaniaWniesienie zażalenia po iym terminie jest herskuiecme
(_ art. 122 1 %D kpk ). Zażalenie wnoai ale mi pośrednictwem prokuratora, ktory wydal zarządzenie.
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Sygn. akt Pp 140.2018

POSTANOWIENIE
o powołaniu biegłych

Dnia, 18.12.2018 r.
Piotr Zwierzyński - prokurator Prokuratury Rejonowej w Rybniku
w sprawie przeciwko Zbigniewowi Gelzokowi podejrz. o przest. z art. 212 S 1 kk
na podstawie art. 193, 194 i 202 5 1 kpk

p o s t a n owił
I. Powołać dwóch biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologa w osobach:

- lek. med. Marioli Myśliwiec Kowol,
- lek. med. Marka Ksol
z Centrum Diagnostyki Psychiatryczno ~ Psychologicznej i Orzecznictwa Psychiatrycznego w Rybniku,
ul. Sławików 14, Rybnik

w celu stwierdzenia
1) czy u ZbigniewaGelzoka rozpoznaje się chorobe psychiczną, upośledzenieumysłowelub inne
zakłócenia czynnościpsychicznych? '
2) w przypadkurozpoznaniaww/w choroby psychicznej, upośledzeniaumysłowegolub innego zakłócenia
czynności psychicznych czy podejrzanamiała w chwili popełnieniaczynu zachowaną,zniesionąlub
ograniczonązdolność do rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowaniaswoim postępowaniem ?

3). w przypadku stwierdzenia, że podejrzanadziałała wwarunkachokreślonychw art.
31 5 1 kk lub art. 31 5 2 kk, czy jej pozostawaniena wolności grozi poważnymniebezpieczeństwemdla
porządkuprawnego ?

4) czy zachodziwysokie prawdopodobieństwo,że popełni ponownie czyn zabronionyo znacznej społecznej
szkodliwości ?

5) jaki jest aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanej i czy może ona brać udział w czynnościach
procesowych? , _ , *_r
6) czy podejrzariaijest osobą uzależnionaod alkoholu lub innego środkaodurzającego?
7) czy ustaływątpliwości co do poczytalnościpodejrzanej ?

I I I . Wydać - biegłym akta sprawy Ds 456.2018
IV. Zakreślić termin do wydania opinii do dnia - niezwłocznie
Wmyśl artykułu 197 € 3 w związku z art. 190 9 1 kpk uprzedza się, że za Wydanie niezgodnej z prawdąopinii grozi
odpowiedzialnośćkarna z art. 233 9 1 kk (pozbawienie wolności do lat 3)

Uzasadnienie
Prokuratura Rejonowaw Rybniku nadzoruje dochodzenieo sygn. akt Ds. 456.2018 przeciwko

Zbigniewowi Gelzokowi podejrz. o przest. z art. 212 $ 1 kk. Przesłuchanyw charakterze podejrzanego
Zbigniew Gelzokwyjaśnił, iż leczył się psychiatrycznie i odwykowe. Okoliczność ta wywołuje wątpliwości
co do poczytalności Zbigniewa Gelzoka in tempore criminis. Dlatego też celem poznaniaw tej kwestii
stanowiska biegłych psychiatrównależało postanowić jak na wstępie.

Zarządzenie:
Stosownie do art. 318 kpk doręczyć odpis postanowienia
podejrzanemu—- ZbigniewGelzok,Rybnik, Bracka 16A

- o rońcy — adw. Maciej Metecki, KA, Stargard, Mickiewicza 1A/3

Prokura
Pro onowej
@

' ' ”ski.


