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Dotyczy ; KMP.570.5.2018JZ.

Uprzejmie informuję, iż zapoznałem się z treścią „Raportu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii 

Wojskowej w Warszawie”. Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach ujętych zaleceń:

Ad. 1. Izba Zatrzymać MOŻW spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 716) została ujęta w projekcie budynku zlokalizowanego przy 

ul. Ostroroga 35 w Warszawie. W projekcie pomieszczeń Izby Zatrzymań ujęto techniczne 

przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Nowy obiekt w chwili obecnej pozostaje w ostatniej fazie projektowej.

Ad. 2. W zakresie realizacji prawa zatrzymanego do powiadomienia osoby trzeciej
0 fakcie zatrzymania informuję, iż zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Wojskowego Sądu 

Garnizonowego w Warszawie z dnia 20 września 2018 r. żądanie osobistego 

powiadamiania osoby zostanie umożliwione, z zastrzeżeniem przj-padku gdy zatrzymany 

w trybie art. 244 kpk pozostaje w dyspozycji innego organu (np. Prokuratury, Sądu)

1 zależnie od uzyskania zgody tego organu. Zgodnie z tym stanowiskiem wyłączenie 

dotyczy również sytuacji, w której zatrzymany ma ograniczoną zdolność do komunikacji 

(np. pozostaje pod wpływem środków odurzających bądź pod wpływem alkoholu) bądź 
nadzwyczajnych przypadków, gdy nie bidzie to możliwe z innych przyczyn.
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Ad. 3. Listy adwokatów i radców prawnych zostaną udostępnione zatrzymanym 

w Izbie Zatrzymań MOŻW po ich uzyskaniu z Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Warszawie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie -  skierowano pisemne 

wystąpienia.

Ad. 4. Ujęto dodatkowo w programie S2koIeń dla personelu obsługującego Izbę 

zatrzymań zajęcia z zakresu praw człowieka, komunikacji interpersonalnej radzenia sobie 

ze stresem.

Ad. 5. Osoby zatrzymane umieszczane są na I piętrze Izby Zatrzymań

Ad. 6 i 8. Pozyskano dodatkowe środki finansowe w celu zamontowania światła 

o natężeniu spełniającym przepisy w tym zakresie oraz w celu wykonania prac 

konserwacyjnych w sanitariatach, w tym zmian gwarantujących intymność osobom 

korzystającym z urządzeń sanitarnych. Przedmiotowe prace zostaną rozpoczęte w miesiącu 

październiku i będą obejmowały pomieszczenia na I piętrze. Prace konserwacyjne na 
parterze ujęto w planach na 2019 r.

Ad. 7. Doposażono Izbę Zatrzymań w środki higieniczne dla kobiet.
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