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W odpowiedzi na pismo RPO-605907-VII-7015/09/ZK/KMP dotyczące

przeprowadzonej wizytacji PDOZ KPP w Pruszkowie zs. w KP Piastów przez 

pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 6 stycznia 2009 roku 

informuję, że stwierdzone nieprawidłowości oraz niedociągnięcia zostały 

niezwłocznie usunięte.

Odnosząc się do poszczególnych uwag informuję, że:

- na drzwiach wejściowych do sanitariatu dla osób chorych zakaźnie został 

usunięty napis „HIV", a zastąpiony informacją „toaleta dla osób chorych 

zakaźnie",

- w toalecie do wycierania rąk zastosowano ręczniki papierowe, natomiast 

do kąpieli wydawany jest każdorazowo czysty ręcznik płócienny,

- wyodrębniono i oznakowano poszczególne regały i szafki na rzeczy 

osobiste osób zakaźnie chorych,
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- polecono funkcjonariuszom pełniącym służbę w PDOZ wydawanie 

pościeli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz porą roku,

- apteczka wyposażona w środki opatrunkowe znajduje się w  pokoju 

dyżurnego PDOZ,

- stwierdzona pusta szafa na leki w pokoju lekarskim przeznaczona jest na 

leki przepisane przez lekarza dla osób osadzonych w  PDOZ ( osoby 

przebywające w  trakcie kontroli nie posiadały takich zaleceń ), w związku 

z tym szafa była pusta,

- osoby nadzorujące sporządzanie dokumentacji procesowej zostały 

zobowiązane poleceniem do zwrócenia szczególnej uwagi na realizację 

praw osoby zatrzymanej bez względu na stan trzeźwości osoby 

zatrzymanej,

- funkcjonariuszom pełniącym służbę w PDOZ zalecono udostępnianie 

regulaminu pobytu w PDOZ osadzonym do pokoju w celu dokładnego 

zapoznania się z w/w dokumentem przez osoby osadzone,

- polecono aby każdy osadzony pisemnie potwierdzał fakt zapoznania się z 

regulaminem na oddzielnym druku.

- zgodnie z § 3 Rozporządzenia M inistra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 13 października w sprawie pomieszczeń 

w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu 

pobytu w  tych pomieszczeniach w PDOZ nie jest wymagane wyznaczenie 

oddzielnego pokoju do palenia. Jednak mając na uwadze realizację prawa 

określonego w  § 11 ust.l pkt 9 Regulaminu , gdzie mówi się 

o „wyznaczonym miejscu" osoby ósadżone palą papierosy w toalecie ze 

względu na dobrą wentylację tych pomieszczeń i brak możliwości 

wyznaczenia miejsca do palenia odizolowanego od reszty pokoi, gdzie 

przebywają osoby niepalące, jak również od niepalących funkcjonariuszy.
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Ponadto w toalecie jest możliwy nadzór nad osadzonym bez konieczności 

wdychania dymu przez osobę nadzorującą,

- posiłki do PDOZ dostarczane są zgodnie z umową zawartą pomiędzy 

Komendą Stołeczną Policji a firmą w której została określona ich 

kaloryczność, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Policjanci nie mają 

możliwości sprawdzenia posiłków pod względem odpowiedniej 

energetyczności, a także nie mają stosownej wiedzy na ten temat. 

Zobowiązano firmę dostarczającą posiłki do PDOZ do podawania ilości 

poszczególnych składników posiłku oraz jego kaloryczność przypadającą 

na jednego zatrzymanego,

- osoby osadzone do wytrzeźwienia w razie wątpliwości co do ich stanu 

trzeźwości są badane alkomatem dostępnym u dyżurnego KP Piastów.
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