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W dniu 16 stycznia 2009 roku do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku za ldz. 
RPO-603583-VII-715/08/WJ/KMP wpłynęła “Informacja o czynnościach 
przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach 
dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Otwocku”. Z powyższą 
informacją zostali zapoznani wszyscy funkcjonariusze pełniący służbę w PDGZ oraz kadra 
kierownicza Pionu Prewencji sprawująca bezpośredni nadzór nad właściwym ich 
funkcjonowaniem.

Zawarte w przekazanej nam informacji z wizytacji wnioski i zalecenia zostały 
dokładnie przeanalizowane. Na podstawie dokonanej analizy i konsultacji 
z funkcjonariuszami nadzorującymi właściwe funkcjonowanie PDOZ, oraz biorąc pod uwagę 
możliwości lokalowe, poleciłem, jedno pomieszczenie magazynowe w całości wykorzystać 
na przechowywanie czystej pościeli dla osób zatrzymanych. W drugim pomieszczeniu 
magazynowym umieścić pięć szafek na rzeczy osobiste osób zatrzymanych, dwie brakujące 
szafki zostały zamówione w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, a jedną 
szafkę przeznaczyć na rzeczy osobiste chorych zakaźnie. W tym samym pomieszczeniu już 
zostały ustawione dwa kosze na brudną pościel, w tym jeden z przeznaczeniem na brudną 
pościel chorych zakaźnie. Taki podział uwarunkowany jest wielkościami pomieszczeń 
magazynowych, które uniemożliwiają zgromadzenie zgodnie z przekazanymi zaleceniami 
szafek na rzeczy osobiste, koszy na brudną pościel i czystej pościeli w jednym magazynie.

W celu realizacji zalecenia dotyczącego właściwego zabezpieczenia szyby w drzwiach 
pomieszczenia sanitarnego, poleciłem, wystąpić do Naczelnika Wydziału Nieruchomości 
Komendy Stołecznej Policji z prośbą o obustronne zabezpieczenie jej siatką ochronną lub 
zastosowanie powłoki uniemożliwiającej rozbicie, ewentualnie wymianę na nietłukące szkło.

Problemem niemożliwym do rozwiązania ze względu na aktualne możliwości 
lokalowe jest wydzielenie odrębnego pomieszczenia na palarnię dla osób osadzonych 
w PDOZ, tak by osoby niepalące nie były narażone na wdychanie dymu tytoniowego.
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Ponadto informuję, iż Pomieszczenia Dla Osób Zatrzymanych są już wyposażone 
w aktualne regulaminy pobytu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 13 października 2008 roku. Umieszczenie regulaminu w innym, łatwo 
dostępnym miejscu spowoduje, że będą one niszczone przez osoby zatrzymane. Do niszczenia 
regulaminów dochodziło również wtedy gdy były one' umieszczone za siatką. W celu 
zapoznania z regulaminem osób zatrzymanych, poleciłem umieścić go w łatwo dostępnym 
miejscu w pomieszczeniu dyżurki, aby osoby zatrzymane przed osadzeniem w pokojach 
mogły się z nim zapoznać.
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