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W związku z zaleceniami sformułowanymi w Informacji z dnia 22.12.2008r. 
(nr RPO-602254-VII-706/08/MM/KMP) po przeprowadzonej przez zespół pracowników 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytacji Zakładu Karnego w Opolu, stwierdzam, że 
zostały one zrealizowane w następujący sposób:

1. Zgodnie z poleceniem pokontrolnym Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu 
wystąpiono do urzędu miejskiego z wnioskiem o zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami medycznymi. Jak poinformował urząd - wobec faktu wytwarzania odpadów 
w ilości mniejszej niż 100 kg rocznie -  procedura ta dla jednostki jest nieobowiązującą. 
Pismem z dnia 5.02.2009r. Urząd Miejski w Opolu stwierdził jedynie przyjęcie informacji 
o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami.
W celu systematycznego odbioru odpadów zmieniono umowę z ich odbiorcą -  tak, jak 

zawarto to we wnioskach, odpady nie będą przechowywane dłużej niż do dwóch 
tygodni.

2. Przeprowadzona analiza cen artykułów sprzedawanych w kantynie nie wykazała 
generalnie różnic w stosunku do cen obowiązujących w placówkach sprzedaży 
detalicznej. Monitoring cen towarów w kantynie będzie w dalszym ciągu realizowany.

3. Z uwagi na utrzymywanie się stanu zaludnienia jednostki na poziomie 50 -  60%, z cel 
wyniesiono dodatkowe łóżka. Część łóżek pozostających na stałym wyposażeniu 
pomieszczeń mieszkalnych została po złożeniu pozostawiana w celach, ale w taki 
sposób, aby maksymalnie powiększyć powierzchnię dostępną do poruszania się przez 
osadzonych. Większa liczba miejsc niż ich faktyczne obłożenie likwiduje konieczność 
umieszczania osadzonych na łóżkach górnych. Sposób rozmieszczanie osób w celach 
przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego uwzględnia możliwość przeznaczania na 
spoczynek wyłącznie pojedynczych łóżek.
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4. Zwracanie uwagi na sposób użytkowania przez osadzonych pomieszczeń i urządzeń

zadań realizowanych przez dowódców zmian, oddziałowych i osoby dokonujące 
inspekcji jednostki.
Informuję także, że w chwili obecnej trwa gruntowny remont części łaźni (gdzie 
usytuowane są stanowiska prysznicowe) na pierwszej kondygnacji budynku 
penitencjarnego.
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