
Komenda Powiatowa Policji 

W Makowie Mazowieckim 

Wydział Prewencji 

PMk-E-2265/2110/13

T>

Maków M az^cjfiS

w,i l aa m .

 ̂Z At. 

Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Warszawa Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

n 9

Zastępca Dyrektora Zespołu 

Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Marcin Mazur

f(c
m  -87' 11

Informuję, źe po zapoznaniu się z treścią raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z 

wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy 

Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim przeprowadzonej w dniu 04 kwietnia 2013 roku 

ustosunkowałem się do zwartych w nim wniosków w następujących kwestiach:

1. udzielono instruktarzu służbie dyżurnej, że w przypadku uzyskania informacji z których 

wynika, że zachowanie osoby zatrzymanej lub doprowadzonej wskazuje na możliwość 

zamachu na własne zdrowie lub życie należy wzmóc nadzór nad ta osobą, zgodnie z 

przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 130 § 12 Komendanta Głównego z dnia 7 sierpnia 

2012 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

2. w dniu 28 czerwca 2013 roku ponownie zwrócono się do KWP z/s w Radomiu o naprawienie 

monitoringu przemysłowego w PDoZ KPP w Makowie Mazowieckim,

3. Zaktualizowano tłumaczenia regulaminu na języki obce

4. W dniu 01 lipca 2013 roku zwrócono się do Wydziału Inwestycji KWP z/s w Radomiu o zakup 

i zamontowanie urządzeń ułatwiających korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne,

5. Wydzielono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej osób zatrzymanych przy 

pomieszczeniu nr 13 znajdującym się w PDoZ

6. najbliższym możliwym terminie zostaną przeszkoleni policjanci pełniący służbę przy PDoZ z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, korzy nie posiadają takiego 

przeszkolenia

7. Na bieżąco sprzątane są pokoje dla osób zatrzymanych, w chwili kontroli sprzątaczka 

przebywała na zwolnieniu lekarskim,

8. Przyciski instalacji przyzywowej zostały już zakupione, w najbliższym czasie zostaną 

wymienione przez elektryka,



9. Osoby zatrzymane badane są zgodnie przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 roku w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję

10. w apteczce znajdującej się w pokoju lekarskim zostały wymienione leki i posiadają już ważną 

data przydatności,

11. wymieniono poduszki przeznaczone dla osób zatrzymanych

12. W pomieszczeniu służby dyżurnej i w pomieszczeniu PDoZ została umieszczona lista 

adwokatów pełniących dyżur na terenie obejmującym rejon działania Sadu Rejonowego w 

Przasnyszu oraz została on wpięta w teczkę gdzie znajduje się regulamin

Wyk. w 2 egz. 

Wyk. S.K.
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Zastępca Dyrektora Zespołu 
„Krajowy Mechanizm Prewencji” 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

AL Solidarności 77, 00 -  090 Warszawa

W odpowiedzi na^pismo RPO-728082“VII-720.6/13/PK z dnia 14 czerwca 2013 roku 

w sprawie wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu

przesłanie kopii powizytacyjnego Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji, z treścią 

którego zapoznani zostali także:

Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu: 

Kontroli, Konwojowego, Prewencji,

Pełnomocnik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw 

Człowieka.

Odnosząc się do sformułowanych zaleceń uprzejmie informuję, że Komendant 

Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim przedsięwziął już czynności na rzecz 

wyartykułowanych pod jego adresem zaleceń (w załączeniu pisemna informacja z dnia 

01.07.2013 roku). Informuję również, że Naczelnik Wydziału Kontroli tut. KWP będzie 

monitorował realizację tych zaleceń, przy udziale przedstawicieli Wydziału Konwojowego 

KWP z s. w Radomiu, którzy sprawują nadzór nad pomieszczeniami PDOZ w KMP i ICPP 

garnizonu mazowieckiego (w załączeniu pismo z dnia 04.07.2013 roku).

wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, bardzo dziękuję za



Zaleceniami wyartykułowanymi pod adresem Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w zakresie: „przekazania środków finansowych niezbędnych do 

realizacji zaleceń wymienionych w p-tach:2, 4, 5, 8 i 11”, został zaabsorbowany Zastępca 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, organizujący i nadzorujący realizację 

zadań w zakresie logistycznym i technicznym, który także wydał już w tej materii stosowne 

dyspozycje dla Naczelników Wydziałów tut. KWP: Gospodarki Materiałowo -  Technicznej 

i Inwestycji.

Załączniki:

1 - Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim,
1. dz. PMk-E-2264/2197/13 z dnia 01.07.2013 roku,

2 - Pismo Naczelnika Wydziału Kontroli KWP z s. w Radomiu,
1. dz. KN- 4725/4427/2013, RTJ -  30/11 z dnia 04.07.2013 roku.

Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki Policji 

m ł. insp. Rafał Batkowski

z upoważnienia

ZA STt] PC M A 70  v>' n ■ r  :< I'C i O 
K O M E N D Aj^yvi.;,; ■■■>'!):. i l , K J

m l insp. Miwilf&yjuac

Sporz. w 7 egz.
Egz. nr 1 -  adresat,
Egz. nr 2 -  Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji -  Pan insp. Janusz Stępniak, 
Egz. nr 3 -  Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim,
Egz. nr 4 -  Naczelnik W ydziału Konwojowego KWP z siedzibą w Radomiu,
Egz. nr 5 -  Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
Egz. nr 6 -  Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka,
Egz. nr 7 -  a/a.

Opracował: Z. Romanelc
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Komenda Powiatowa Policji Maków Maz. dn. 01.07.2013r

W Makowie Mazowieckim 

Wydział Prewencji 

PMk-E-2264/2197/13

Pełnomocnik

Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji 

d.s Ochrony Praw Człowieka

W odpowiedzi na pismo nr ZPC-96//95/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku informują, że:

1. udzielono instruktarzu służbie dyżurnej, że w przypadku uzyskania informacji z których 

wynika, że zachowanie osoby zatrzymanej lub doprowadzonej wskazuje na możliwość 

zamachu na własne zdrowie lub życie należy wzmóc nadzór nad ta osobą,

2. w dniu 28 czerwca 2013 roku ponownie zwrócono się do KWP z/s w Radomiu o naprawienie 

monitoringu przemysłowego w PDoZ KPP w Makowie Mazowieckim,

3. Zaktualizowano tłumaczenia regulaminu na języki obce

4. W dniu 01 lipca 2013 roku 7wrócono się do Wydziału Inwestycji KWP z/s w Radomiu o zakup 

urządzeń ułatwiających korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne,

5. Wydzielono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej osób zatrzymanych przy 

pomieszczeniu nr 13
6. Należy ująć w najbliższym terminie przeszkolenie policjantów pełniących służbę przy PDoZ z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

7. Na bieżąco sprzątane są pokoje dla osób zatrzymanych, w chwili kontroli sprzątaczka 

przebywała na zwolnieniu lekarskim,

8. Przyciski instalacji przyzywowej zostały już zakupione, w najbliższym czasie zostaną 

wymienione przez elektryka,

9. Osoby zatrzymane badane są zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. w apteczce znajdującej się w pokoju lekarskim zostały wymienione leki zna ważną data 

przydatności,

11. wymieniono poduszki przeznaczone dla osób zatrzymanych

Komendant 

Powiatowy Policji 

W Makowie Mazowieckim 

Insp. Witold Lemański

Wyk. w 1 egz. 

Wyk. S.K.



KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI 
z siedzibą w Radomiu 
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Radom, dnia 04.07.2013 r. 

Egz. n r . / . . .

Pełnomocnik
Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. dr Zenon Romanek

W odpowiedzi na pismo l.dz. ZPC -  97/95/13z dnia 19.06.2013 r. dot. „Raportu 
Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Makowie 
Mazowieckim”, uprzejmie informuję, że Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu będzie 
monitorował realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w w/w „Raporcie...” przez 
Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim, przy udziale Wydziału 
Konwojowego KWP zs. w Radomiu mającego nadzór na pomieszczeniami PDOZ w KMP i KPP 
garnizonu mazowieckiego.

Z poważaniem

NACZHUMiK 
Wyd-ijżfiU 

KWP

mgr Piotr Sieczkcm ki

Wyk, w 2 egz.
Egz. nr 3 -  adresat. 
Egz. nr 2 -  a/a.
Wyk. / Opr. E. Mazur.


