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W odpowiedzi na pismo PRO-668210-VII-720.6/11PK z dnia 17 września dotyczące Raportu
Krajowego Mechanizmu Prewencji z re-wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych w KPP
Sochaczew, informuję, że dokonano analizy stanu faktycznego i możliwości zainicjowania zmian w
odniesieniu do formułowanych w treści raportu zaleceń.

Problem organizacji magazynu do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz
bielizny pościelowej w PdOZ był w stałym zainteresowaniu kierownictwa jednostki.
Uwarunkowania architektonicznie powodują że magazyn pełniący jednocześnie funkcję pokoju do
przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w PdOZ
ma wymiary 2,8m x 2,Im. Z powodu tak małej powierzchni przyjęto rozwiązanie zastosowania
plastikowych koszy na brudną bieliznę o których zakup zwrócono sie się do Wydziału Gospodarki
Materiałowo Technicznej KWP z/s w Radomiu. W 2011 roku KPP Sochaczew zwracała się o zakup
pismami PSch-E-E1612/ll z dnia 08.04.2011, PSch-E-3721 z dnia 22.08.2011 pisma pozostawały
bez odpowiedzi. Wystąpiono ponownie w dniu 04 października 2012 o zakup koszy na brudną
bieliznę z otrzymanej odpowiedzi z Wydziału GMT KWP z/s w Radomiu nadesłanej pismem GMT-
5976/12 z dnia 09.10.2012 wynika", iz w chwili obecnej zpowodu braku środków finansowych zakup
w/w asortymentu jest niemożliwy, jednakże po otrzymaniu niezbędnego zasilenia finansowego
potrzeby w przedmiotowym zakresie będą zrealizowane w pierwszej kolejności.

Z wnioskami wynikającymi z raportu zostali zapoznania funkcjonariusze zespołu dyżurnych
pełniący służbę w PdOZ, jak również ponownie zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu
obowiązujących przepisów. Szkolenie zostało przeprowadzone podczas odprawy służbowej
funkcjonariuszy Wydziału Prewencji, która dobyła się w dniu 12 października 2012 r.

Małe i ciasne pomieszczenie dyżurnego pełniące funkcję stanowiska kierowania, recepcyjną-
obsługa przybyłych interesantów i równocześnie wejścia do PdOZ, jest przeładowane sprzętem
teleinformatycznym z tego też powodu obecne umiejscowienie ekranu podglądu monitoringu jest
jedynym możliwym w znaczeniu pełnionej przez niego roli - nadzoru nad bezpieczeństwem osób
zatrzymanych. Zobowiązano policjantów pełniących służbę do opuszczania rolet okna od strony
ulicy, ponadto pismem Psch-E-4646/2012 z dnia 04.10.2012 wystąpiono do Wydziału Gospodarki
Materiałowo Technicznej KWP z/s w Radomiu o zakup foli na szyby uniemożliwiającej widzenie
wnętrza pomieszczenia dyżurnego z ulicy. Z otrzymanej odpowiedzi z Wydziału GMT KWP z/s w
Radomiu nadesłanej pismem GMT-5976/12 z dnia 09.10.2012 wynika, iż w chwili obecnej z
powodu braku środków finansowych zakup w/w asortymentu jest niemożliwy, jednakże po
otrzymaniu niezbędnego zasilenia finansowego potrzeby w przedmiotowym zakresie będą
zrealizowane w pierwszej kolejności.

W sprawie zakupu rejestratora video i modernizacji funkcjonującego monitoringu, KPP w
Sochaczewie zwracała się do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP z/s w Radomiu pismem Psch-
E-4186/12 z dnia 03.09.2012r. Otrzymano odpowiedź (pismo IR-7353/12 z dnia 11.09.2012), iż



aktualnie brak jest środków finansowych na powyższą modernizację i powyższe może być 
realizowane w przyszłości w miarę posiadanych środków finansowych.

Jedynym ostatecznym rozwiązaniem powyższych problemów wynikających głównie z 
trudnej sytuacji lokalowej KPP Sochaczew jest budowa nowej siedziby jednostki, której rozpoczęcie 
planowane jest z początkiem 2013 roku.

Wyk. 1 egz. Przesiano faxeni.
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W odpowiedzi na pismo RPO 668210-VIl-720.6/l 1 PK z dnia 17.09.2012r. oraz
nawiązaniu do pisma Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie znak P-Sch-E -
RDE-2895/12 z dnia 16.10.2012 r., dotyczącego re-wizytacji pomieszczeń dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych, Komenda Wojewódzka Policji z /s w Radomiu
informuje:
- zakup koszy na brudną bieliznę dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie
w bieżącym roku był niemożliwy z powodu braku środków finansowych. Powyższy zakup
został zaplanowany na rok 2013 i zostanie zrealizowany w pierwszej kolejności.
- wykonanie brakujących pomieszczeń magazynowych, zakup rejestratora i modernizacja
istniejącego monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie wiązałoby się
z koniecznością rozbudowy istniejącego budynku co nie jest technicznie możliwe. Komenda
Wojewódzka Policji zs w Radomiu jest w posiadaniu działki budowlanej i uzgadniania
z biurem projektów programu inwestycyjnego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej
Policji w Sochaczewie. W programie powyższym przyjęto wykonanie nowego obiektu
Komendy zgodnie z wytycznymi i nowoczesnymi standardami w latach 2013-2016.
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