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W związku z Raportem Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zakładu Karnego w Płocku, 
przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich przesłanego za pismem RPO -  
610974-YII-7020/7013/11/PK z dnia 22 kwietnia 201 lr. przekazuję informację w zakresie realizacji 
wniosków zawartych w raporcie :

ad 1.
Dokonano uzgodnień co do kształtu zapisu pkt. 11 Rozdział III Porządku Wewnętrznego Zakładu 
Karnego w Płocku Obowiązującego Skazanych -  usunięto zapisy : Odbywają się one w czasie 
trwania spaceru, z użyciem sprzętu określonego w wykazie oraz zgodnie z wywieszonym 
regulaminem” oraz zapis „Godziny tych zajęć pokrywają się z godzinami spacerów”.

Natomiast zdanie 3 uzyskało brzmienie ; „ Dostępność do zajęć na wyznaczonym placu 
określona jest oddzielnym grafikiem, odbywają się one z użyciem sprzętu określonego w wykazie 
oraz zgodnie z wywieszonym regulaminem.”

ad 2.
Walory smakowe posiłków przygotowywanych w kuchni są właściwe i codziennie kontrolowane 
przez pracownika służby zdrowia Zakładu Karnego w Płocku.

ad 3
Zakład Karny w Płocku jest użytkownikiem łóżek piętrowych wykonanych z metalu, nie 
posiadających bocznych zabezpieczeń, uniemożliwiających upadek z górnego łóżka Łóżka te 
wykonane były zgodnie z wcześniejszymi przepisami technicznymi, które nie przewidywały w ich 
konstrukcji elementów dodatkowych. Jednostka penitencjarna nie ma możliwości samodzielnego 
dokonywania zmian konstrukcyjnych w wyrobach przemysłowych, polegająca na nawiercaniu, 
gwintowaniu, bądź spawaniu, gdyż produkcja tego typu produktu obwarowana jest Polskimi 
Normami Technicznymi. Nie posiadając wymaganych uprawnień nie wolno, np. dospawać barierek 
uniemożliwiających upadek z górnego łóżka . W zakupach nowego sprzętu kwaterunkowego służba 
kwatermistrzowska dostała polecenie nabywania na potrzeby jednostki łóżek piętrowych 
zaopatrzonych obowiązkowo w barierki i drabinki posiadające atesty i badania obciążeniowe.

ad 4.
Place spacerowe dla tymczasowo aresztowanych zostaną w bieżącym roku wyłożone dodatkowymi 
płytami chodnikowymi na szerokość trzech płyt, co zwiększy szerokość ciągu spacerowego 
powyżej 1,5 m, umożliwiając swobodny spacer dwóch osób obok siebie. Zostanie w ten sposób 
wyeliminowana konieczność przemieszczania się po gruncie nieutwardzonym.



ad 5.
Zakupiono defibrylator, 

ad 6.
Systematycznie prowadzone są prace konserwacyjno -  remontowe oddziałów mieszkalnych. 
Do wyremontowania pozostało 6 oddziałów.
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