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1. Wprowadzenie

Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowa-
nia albo karania (zwany dalej OPCAT lub Protokołem), został  przyjęty 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 
w dniu 18 grudnia 2002 r. W Polsce, został on ratyfi kowany za uprzed-
nią zgodą wyrażoną w ustawie, w związku z czym stanowi część pol-
skiego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowany.

Celem Protokołu jest ustanowienie systemu regularnych wizytacji, 
w celu zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkie-
mu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, przeprowadzanych 
przez niezależne międzynarodowe i krajowe organy, w miejscach, gdzie 
przebywają osoby pozbawione wolności. System ten tworzą Podkomi-
tet do Spraw Prewencji – powołany na podstawie art. 2 OPCAT oraz 
krajowe mechanizmy prewencji, do których utworzenia każde Państwo 
Strona Protokołu zostało zobowiązane na podstawie art. 3 OPCAT. Ideą 
Protokołu było bowiem przekonanie, że ochrona osób pozbawionych 
wolności przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poni-
żającym traktowaniem albo karaniem, może zostać wzmocniona przez 
pozasądowe środki o charakterze prewencyjnym, oparte na regular-
nych wizytacjach w miejscach zatrzymań. Przy czym, przez to ostatnie 
pojęcie Protokół rozumie jakiekolwiek miejsce pozostające pod jurys-
dykcją i kontrolą danego państwa, gdzie przebywają lub mogą przeby-
wać osoby pozbawione wolności, na podstawie polecenia organu władzy 
publicznej bądź za jego namową, zgodą lub przyzwoleniem (art. 4 ust. 1 
OPCAT). Przez pozbawienie wolności w świetle Protokołu rozumie się 
z kolei jakąkolwiek formę zatrzymania lub uwięzienia bądź umieszcze-
nia osoby w publicznym lub prywatnym miejscu odosobnienia, którego 
osobie tej nie wolno z własnej woli opuszczać, na mocy polecenia jakiej-
kolwiek władzy sądowej, administracyjnej lub innej (art. 4 ust. 2 OP-
CAT). Defi nicje te są więc bardzo szerokie, co oznacza, że wizytacjami 
są objęte różnorodne jednostki. 

W Polsce zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji (dalej KMP) wy-
konuje Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej RPO), począwszy od 18 



8 Biuletyn RPO – Źródła Nr 4

stycznia 2008 r. W dniu tym, Pan Łukasz Rędziniak, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, działając na podstawie 
uchwały Rady Ministrów Nr 144/2005 z dnia 25 maja 2005 r., skie-
rował do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo powierzające mu wy-
konywanie zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji. 

Niniejszy raport jest drugim sprawozdaniem z działalności Krajo-
wego Mechanizmu Prewencji w Polsce, do którego opracowania oraz 
upublicznienia Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na podsta-
wie art. 23 OPCAT. Przedstawia on wnioski z wizytacji, jakie zostały 
przeprowadzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., z po-
działem na określone typy miejsc zatrzymań. Wskazuje także dzia-
łania Polskiego Ombudsmana będące następstwem stwierdzonych 
w trakcie wizytacji nieprawidłowości. W raporcie zwrócono również 
uwagę na współpracę międzynarodową Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji, w tym kontakty z Podkomitetem do Spraw Prewencji, Euro-
pejskim Komitetem do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Stowarzy-
szeniem Zapobiegania Torturom.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajo-
wego Mechanizmu Prewencji w roku 2009 został przygotowany w wer-
sji dwujęzycznej, celem upowszechnienia go również wśród instytucji 
międzynarodowych oraz krajowych mechanizmów prewencji funkcjo-
nujących w innych państwach.



2. Mandat Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w Polsce

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonując zada-
nia Krajowego Mechanizmu Prewencji, mają na celu wzmocnienie, jeśli 
to niezbędne, ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami 
oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo 
karaniem. Celem przybliżenia czytelnikom znaczenia tych bliskoznacz-
nych pojęć, poniżej poświęcono im więcej uwagi, podobnie jak upraw-
nieniom i roli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

A.  Pojęcie tortur, okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania

Mówiąc o zakazanych formach złego traktowania osób pozbawio-
nych wolności, w Protokole używa się sformułowań bliskoznacznych, 
spośród których jedynie defi nicja tortur została określona w aktach 
prawa międzynarodowego. 

Zgodnie z art. 1 Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur 
(…), przez tortury rozumie się „każde działanie, którym jakiejkolwiek 
osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fi zyczne bądź psy-
chiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub 
wyznania w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę 
trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu 
zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w ja-
kimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, 
gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza pań-
stwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub 
z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą”. 

Pojęcie tortur nie obejmuje przy tym bólu lub cierpienia, jakie mogą 
być następstwem zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych 
z nimi lub też wywołanych przez te sankcje przypadkowo. 

Łagodniejsze niż tortury zakazane formy złego traktowania osób po-
zbawionych wolności nie zostały natomiast zdefi niowane w Konwencji 



10 Biuletyn RPO – Źródła Nr 4

ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (…). Artykuł 16 ust. 1 Kon-
wencji nawiązuje jedynie do nich, stanowiąc iż Państwa Strony zobo-
wiązują się do zapobiegania na całym terytorium podlegającym jego 
jurysdykcji stosowania innych aktów okrutnego, nieludzkiego lub po-
niżającego traktowania albo karania, nie określonych w defi nicji tortur, 
gdy akty takie dokonywane są przez funkcjonariusza państwowego lub 
inną osobę występującą w charakterze urzędowym, na skutek ich po-
lecenia lub za ich wyraźną lub milczącą zgodą. 

Przy analizie, jakie zachowania lub warunki mogą być uznane 
za tortury, czy też inne niedopuszczalne formy traktowania, szczególnie 
pomocne jest również bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Orzekając w kontekście naruszenia art. 3 Europej-
skiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
który stanowi, iż nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkie-
mu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, Trybunał wielokrot-
nie analizował bowiem znaczenie poszczególnych pojęć.

Jak podkreślał wielokrotnie do tej pory Trybunał, należy uwzględnić 
zróżnicowanie, jakie zostało wprowadzone pomiędzy pojęciem tortur, 
a okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem1. Pojęcie nie-
ludzkiego traktowania albo karania należy traktować jako ogólniejsze 
niż tortury, a te z kolei obejmują nieludzkie traktowanie. Poniżające 
traktowanie jest zaś osobną kategorią zachowania2. Brutalne traktowa-
nie musi z kolei powodować poważne i okrutne cierpienie oraz osiąg-
nąć pewien poziom dolegliwości, aby zostać uznanym za tortury. Nale-
ży przy tym podkreślić, iż wolność od tortur ma charakter absolutny, 
podobnie jak prawo do rzetelnego procesu, brak możliwości skazania 
za czyn, który nie był zakazany przez prawo karne w czasie jego po-
pełnienia, wolność sumienia oraz wolność przekonań. Żadna sytuacja, 
nawet względy bezpieczeństwa państwa, stan wojenny, wyjątkowy, wal-
ka z terroryzmem, czy zorganizowaną przestępczością, nie mogą uspra-
wiedliwiać użycia tortur, czy innych form nieludzkiego traktowania. 

Posługując się orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w Strasburgu należy wskazać, iż z nieludzkim traktowaniem 
mamy do czynienia, gdy występuje zamiar złego traktowania, poważne 
cierpienie oraz brak uzasadnienia dla tego cierpienia. Jednakże każdy 
przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, przy ocenie, czy doszło 
do tego typu niedozwolonego zachowania. 

1 Wyrok ETPC z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie Egmez v. Cyprus, skarga nr 30873/96, s. 17.
2 R. St. J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold, The European system for the protection of hu-

man rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-London 1993, s. 229.
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Z kolei traktowanie osoby pozbawionej wolności uznawane jest 
za poniżające, jeżeli mocno poniża daną osobę przed samym sobą albo 
innymi, doprowadzając do działań wbrew jej świadomości lub woli. Na-
tomiast kara jest uznana za poniżającą, jeżeli poniżenie albo obniżenie 
wartości osiąga pewien poziom, różniący się od normalnego poziomu 
poniżenia, jaki wiąże się z odbywaniem kary pozbawienia wolności. 
Do uznania sposobu traktowania skazanego za poniżające nie jest jed-
nak konieczne, aby powodowało ono poważne i długotrwałe efekty fi -
zyczne, czy psychiczne3.

Z perspektywy analizy omawianych w tym miejscu pojęć, warto rów-
nież przytoczyć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008 r.4, 
zgodnie z którym art. 248 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy5 został uznany za niezgodny z art. 40, art. 41 ust. 4 
i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten jest szczególnie 
istotny, gdyż art. 40 Konstytucji stanowi, iż nikt nie może być poddany 
torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 
i karaniu. Łączy się z nim treść art. 41 ust. 4 Konstytucji, w świetle 
którego każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w spo-
sób humanitarny. Zaskarżony i nieobowiązujący już obecnie przepis 
Kodeksu karnego wykonawczego stanowił zaś, iż w szczególnie uza-
sadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego lub aresztu śled-
czego może umieścić osadzonych, na czas określony, w warunkach, 
w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m2. 
O takim umieszczeniu należało bezzwłocznie powiadomić sędziego pe-
nitencjarnego. 

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, iż traktowanie „humanitarne” 
obejmuje coś więcej niż tylko niestosowanie tortur i zakaz traktowa-
nia okrutnego, nieludzkiego i poniżającego. Traktowanie humanitarne 
musi bowiem uwzględniać minimalne potrzeby każdego człowieka, bio-
rąc pod uwagę przeciętny poziom życia w danym społeczeństwie. Poza 
tym, wymaga ono od władzy publicznej pozytywnych działań, w celu 
zaspokojenia tych potrzeb.

Trybunał wskazał, iż nadmierne zagęszczenie w celi może samo 
w sobie być kwalifi kowane jako traktowanie niehumanitarne, a w ra-
zie wyjątkowej kumulacji różnych niedogodności – nawet jako tortura. 
Ocena stopnia dolegliwości wynikających z przeludnienia jednostek 
penitencjarnych, wymaga ewentualnej kumulacji także innych czynni-

3 Tamże, s. 242.
4 SK 25/07.
5 Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, ze zm.
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ków, jakie wpływają na wartościowanie warunków przebywania w izo-
lacji penitencjarnej. Każdy przypadek musi być jednak analizowany 
odrębnie. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, treść zaskarżonego art. 248 
§ 1 k.k.w. i jego interpretacja w praktyce powoduje, że przepis ten jest 
niezgodny z art. 40 i art. 41 ust. 4 Konstytucji. Przeludnienie w wię-
zieniach, na skutek stosowania zaskarżonego przepisu k.k.w., może 
bowiem powodować niehumanitarne traktowanie więźniów. Trudno bo-
wiem uznać sytuację, w której w celi o powierzchni na osobę mniejszej niż 
3 m2 (co i tak jest standardem jednym z najniższych w Europie) można 
mówić o humanitarnym traktowaniu. Poza tym, to ostatnie oznacza rów-
nież konieczność prowadzenia działań wychowawczych i pomocowych, 
które przygotowują do życia na wolności oraz powstrzymują od powrotu 
do przestępstwa.

Do opisanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nawiązał w 2009 r. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Orchowski 
przeciwko Polsce6. Rozpatrując ją, Trybunał podkreślił, iż art. 3 Konwen-
cji zawiera jedną z najważniejszych wartości demokratycznego społeczeń-
stwa – zakaz stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego trak-
towania albo karania. Tak jak w wielu poprzednich swych orzeczeniach 
Trybunał przypomniał, iż niewłaściwe traktowanie musi osiągnąć pewne 
minimum, które zależy od wielu czynników – długości tego traktowania, 
jego fi zycznych i psychicznych skutków, a w niektórych sprawach od płci, 
wieku oraz stanu zdrowia ofi ary. Ponadto, Trybunał weryfi kuje, czy po-
wodem takiego traktowania była chęć poniżenia osoby, ale nawet jeśli 
nie było to celem, to nie można wykluczyć naruszenia art. 3 Konwencji. 
Orzekając w sprawie Orchowski przeciwko Polsce, Trybunał powołał się 
również na stanowisko Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania 
Torturom (CPT), który zaleca aby w Polsce więźniom przysługiwało min. 
4 m² powierzchni celi mieszkalnej na osobę. 

Trybunał w Strasburgu podniósł, iż skarżący przebywał w przelud-
nionej celi praktycznie całą dobę, dysponując jedynie 1 godziną space-
ru i ewentualnie 1 godziną zajęć w świetlicy (i to nie zawsze). W ciągu 6 
lat pobytu w jednostkach penitencjarnych był 27 razy transportowany 
pomiędzy 8 jednostkami i bardzo często zmieniał cele. Może to stano-
wić naruszenie Konwencji poprzez narażenie na wzrost poziomu stresu 
u osadzonego.  Ustalono, iż skarżący większość czasu spędzał w celi, 
w której nie miał zagwarantowanych 3 m² na osobę, a czasami nawet 

6 Skarga nr 17885/04, orzeczenie z dnia 22 października 2009 r.
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2m².  Kąpiele odbywały się we wspólnej łaźni, w której w zależności 
od pojemności, jednocześnie brało prysznic od 12 do 24 osadzonych. 
Warunki te nie zapewniały nawet minimum prywatności i pogarszały 
jego sytuację. Mając to wszystko na uwadze, Trybunał uznał, iż dolegli-
wości te osiągnęły minimum, które pozwala na stwierdzenie narusze-
nia art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Wskazany wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest 
o tyle istotny, że przed Trybunałem toczy się nadal wiele spraw prze-
ciwko Polsce, dotyczących osadzenia w przeludnionych jednostkach 
penitencjarnych.

B.  Uprawnienia krajowych mechanizmów prewencji 
w świetle OPCAT

Status krajowych mechanizmów prewencji został szczegółowo okre-
ślony w części IV OPCAT. Jest on stosunkowo szeroki, mając na celu 
zapewnienie efektywnej działalności tych nowych instytucji w poszcze-
gólnych krajach.

Przede wszystkim krajowym mechanizmom prewencji gwarantuje 
się funkcjonalną niezależność, jak również niezależność ich persone-
lu. Ich eksperci powinni posiadać wymagane umiejętności oraz wiedzę 
zawodową. W składzie mechanizmu dąży się również do zapewnienia 
równowagi pod względem płci oraz odpowiedniej reprezentacji grup et-
nicznych i mniejszościowych w kraju.

Ponadto, zgodnie z  art. 19 OPCAT, krajowym mechanizmom pre-
wencji przyznaje się uprawnienia co najmniej do regularnego spraw-
dzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w miejscach 
zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed 
torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym trakto-
waniem albo karaniem. Mechanizmy mają prawo do przedstawiania 
rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz 
warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz 
innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu. Przy prezentowaniu tych zaleceń mechanizmy biorą pod uwa-
gę odpowiednie normy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chodzi 
tu o tzw. Zasady Paryskie, które odnoszą się do funkcjonowania krajo-
wych instytucji powołanych do ochrony i promocji praw człowieka, wy-
raźnie wskazując na konieczność zapewnienia adekwatnych środków 
umożliwiających wykonywanie ich zadań. 
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Dodatkowo mechanizmy przedstawiają propozycje i uwagi odnośnie 
do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych. 

W celu umożliwienia krajowym mechanizmom prewencji realizacji 
powyższych zadań, jego członkowie mają prawo dostępu do wszystkich 
informacji dotyczących liczby osób pozbawionych wolności w miejscach 
zatrzymań, liczby tych miejsc oraz ich położenia. Poza tym, w czasie 
przeprowadzanych wizytacji członkowie mechanizmów mają prawo do-
stępu do wszystkich informacji dotyczących traktowania tych osób, jak 
również warunków ich zatrzymania, a także mają zapewniony dostęp 
do wszystkich miejsc uwięzienia, ich instalacji i urządzeń. Co istot-
ne, mają oni również możliwość odbywania prywatnych rozmów, bez 
świadków, z wybranymi przez siebie osobami pozbawionymi wolno-
ści, bądź osobiście, bądź poprzez tłumacza, jeśli uznane to zostanie 
za niezbędne. Członkowie mechanizmu mają także prawo do rozmowy 
z każdą inną osobą, co do której uznają, że może ona dostarczyć istot-
nych informacji. Krajowe mechanizmy prewencji dysponują swobodą 
wyboru miejsc, w których są przeprowadzane wizytacje oraz prawem 
kontaktowania się z Podkomitetem do Spraw Prewencji, przesyłania 
mu informacji oraz spotykania się z nim.

Biorąc powyższe pod uwagę, powierzenie polskiemu Ombudsma-
nowi zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji gwarantuje właściwą 
implementację przepisów OPCAT, odnoszących się do mandatu krajo-
wych mechanizmów prewencji. Rzecznik Praw Obywatelskich jest bo-
wiem w swojej działalności niezawisły oraz niezależny od innych orga-
nów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem. 

C.  Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz jego 
działalność w praktyce

Celem krajowych mechanizmów prewencji jest:
1) regularne sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych 

wolności w miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbęd-
ne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub 
poniżającym traktowaniem albo karaniem;

2) przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu popra-
wy traktowania oraz warunków bytowych osób pozbawionych wolności, 
a także zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpo-
wiednie normy Organizacji Narodów Zjednoczonych;
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3) przedstawianie propozycji i uwag na temat obowiązujących oraz 
projektowanych przepisów prawnych; 

4) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat problematy-
ki zapobiegania torturom oraz odpowiednich standardów traktowania 
osób pozbawionych wolności.

Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji polega zatem na przepro-
wadzaniu wizytacji zapobiegawczych w miejscach zatrzymań, ale nie 
kończy się na samych wizytacjach. 

Defi nicja placówek, jakie wizytują mechanizmy, jest zawarta w art. 4 
OPCAT, podobnie jak defi nicja osób pozbawionych wolności. W prakty-
ce każde państwo musi przeanalizować, jakie miejsca w niej się miesz-
czą. W Polsce jest to około 1000 jednostek, w tym samych jednostek 
penitencjarnych 192. Poza tym, są to: zakłady poprawcze, schroniska 
dla nieletnich, policyjne izby dziecka, pomieszczenia dla osób zatrzy-
manych jednostek organizacyjnych Policji, wydzielone pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni 
tymczasowo aresztowani i skazani, usytuowane w jednostkach orga-
nizacyjnych Policji oraz Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej, izby 
wytrzeźwień, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii, areszty w celu wydalenia, ośrodki dla cudzoziemców ubie-
gających się o nadanie statutu uchodźcy lub azylu, szpitale psychia-
tryczne, a także domy pomocy społecznej. 

Wizytacje powinny być przeprowadzane systematycznie, co gwaran-
tuje ich wysoką efektywność. To zapewne stanowi trudność dla wie-
lu mechanizmów, gdyż wymaga odpowiednich środków fi nansowych 
i osobowych. 

W 2008 r. przedstawiciele polskiego Ombudsmana, wykonując za-
dania Krajowego Mechanizmu Prewencji, przeprowadzili wizytacje 76 
placówek, zaś w 2009 r. – 106. Były to w zdecydowanej większości 
wizytacje niezapowiedziane. Miejsca zatrzymań wybierano losowo, 
z uwzględnieniem wszelkich dostępnych informacji na ich temat. 

W Polsce wykaz każdego rodzaju miejsc zatrzymań, które są wizyto-
wane przez Mechanizm, jest na bieżąco aktualizowany. Harmonogram 
wizytacji KMP jest opracowywany na rok z góry i nie jest upubliczniany. 
Uwzględnia on zróżnicowane typy miejsc zatrzymań oraz różnorodne 
położenie na terenie całego kraju. 

Minimalna częstotliwość wizytacji w poszczególnych miejscach de-
tencji zależy od typu wizytacji, kategorii wizytowanych miejsc oraz po-
siadania innych źródeł informacji o danej jednostce. Uwzględnia się 
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również wyniki poprzednich wizytacji, które były w przeszłości przepro-
wadzane w ramach ustawowych kompetencji Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Poza tym, dane o nieprawidłowościach występujących w miej-
scach zatrzymań przekazują do Biura RPO organizacje pozarządowe, 
z którymi polski Ombudsman współpracuje w związku z działalnoś-
cią Mechanizmu. W Polsce zostało bowiem utworzone „Porozumienie 
na rzecz wprowadzenia OPCAT”. W jego skład wchodzą takie organi-
zacje, takie jak: Amnesty International Polska, Międzynarodowa Komi-
sja Prawników – Sekcja Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Fundacja Sławek. Dodatko-
wa wiedza pozyskiwana jest z raportów na temat wypadków nadzwy-
czajnych w jednostkach penitencjarnych, jednostkach Policji oraz pla-
cówkach dla nieletnich, jakie są z inicjatywy Rzecznika systematycznie 
przesyłane do Biura RPO. Zdarzyło się, iż informacja o dużej liczbie 
ucieczek z jednego z młodzieżowych ośrodków wychowawczych była 
inspiracją do przeprowadzenia w nim wizytacji Krajowego Mechanizmu 
Prewencji. W rezultacie okazało się, że w placówce potrzebne są liczne 
zmiany o charakterze generalnym, a dziewczęta w niej przebywające 
są narażone na nieludzkie formy traktowania i karania, co skutkuje 
ucieczkami.

Generalnie miejsca, co do których wiadomo, że mają poważniejsze 
problemy, będą wymagały częstszych wizytacji, podobnie jak areszty 
śledcze, policyjne izby zatrzymań oraz miejsca, gdzie przebywają tzw. 
„osoby bezbronne”, a więc kobiety, nieletni, czy osoby chore psychicz-
nie. 

Zadaniem Mechanizmu jest przeprowadzanie wizytacji ad-hoc lub 
szczegółowych. Celem tych ostatnich jest dokonanie dogłębnej analizy 
systemu detencji, zidentyfi kowanie źródeł i przyczyn, które prowadzą 
lub mogą w przyszłości prowadzić do tortur albo okrutnego lub po-
niżającego traktowania (łącznie z niską jakością warunków detencji) 
i formułowanie rekomendacji. 

Z kolei wizytacje ad-hoc przeprowadzane są pomiędzy wizytacjami 
szczegółowymi, aby sprawdzić realizację rekomendacji oraz zapewnić, 
że osoby pozbawione wolności nie są poddawane represjom. 

W Polsce w zdecydowanej większości przeprowadzamy wizytacje 
szczegółowe, ze względu na bardzo dużą liczbę miejsc zatrzymań i nie-
wielką kadrę, która zajmuje się wizytacjami zapobiegawczymi. Reali-
zacja rekomendacji weryfi kowana jest więc przede wszystkim poprzez 
prowadzenie korespondencji, stałego dialogu z dyrektorami wizytowa-
nych placówek, a w razie potrzeby z ich organami nadrzędnymi.
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Długość wizytacji zależy oczywiście od wielkości jednostki oraz za-
stanych na miejscu problemów. Jeżeli chodzi o wizytacje szczegółowe, 
to w dużych jednostkach penitencjarnych trwają one zwykle 3-4 dni, 
zaś w placówkach dla nieletnich, czy jednostkach Policji 1-2 dni. Wizy-
tacje ad-hoc są odpowiednio krótsze. 

Przedstawiciele polskiego Ombudsmana, wykonując zadania KMP, 
dysponują legitymacją służbową oraz upoważnieniem do przeprowa-
dzenia wizytacji w określonej placówce. 

W 99% kierownictwo jednostki nie jest uprzedzane o planowanej 
wizytacji. Powiadomienie jednostek ma miejsce wyłącznie w przypadku 
bardzo dużych zakładów karnych lub aresztów śledczych, o pojemno-
ści 800-1000 osób, w formie faksu wysyłanego w dniu wizytacji lub 
dzień wcześniej, celem usprawnienia wizytacji i otrzymania niezwłocz-
nie po przybyciu do jednostki wszystkich niezbędnych informacji, które 
warunkują dalsze czynności. Kierownictwo jednostki nie ma więc czasu 
na dokonanie ewentualnych zmian. Zdarzało się jednak, że osadzeni 
informowali przedstawicieli Rzecznika o takich zmianach wprowadza-
nych tuż przed wizytacją w jednostkach penitencjarnych jak: rozdawa-
nie porządku wewnętrznego jednostki do cel mieszkalnych, czy wyno-
szenie z nich trzypiętrowych łóżek, co ich zdaniem było spowodowane 
wizytacją KMP. 

W przypadku pozostałych typów miejsc zatrzymań, nie informujemy 
o planowanych czynnościach. Jak dotąd mieliśmy w związku z tym 
wyłącznie pojedyncze problemy z dostępem do jednostek Policji. Mimo, 
że wszystkie organy były na samym początku informowane o nowej 
roli polskiego Ombudsmana jako Krajowego Mechanizmu Prewencji, 
to trudności te wynikały wyraźnie z braku wiedzy poszczególnych funk-
cjonariuszy Policji na temat podstaw jego działalności w Polsce. Dialog 
z organami Policji pozwolił jednak na wyeliminowanie tych trudności. 
Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich7, Komendant Główny Poli-
cji poinformował bowiem wszystkich podległych sobie Komendantów 
o pełnionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Mechanizmu 
oraz zasadach przeprowadzania wizytacji w jednostkach organizacyj-
nych Policji.

Przebieg wizytacji jest ściśle uwarunkowany zadaniami Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, a więc wzmocnieniem, jeśli to niezbędne,  ochro-
ny osób pozbawionych wolności przed torturami oraz innym okrutnym, 
nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. Mając powyż-

7 RPO-605914-VII/09.
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sze na względzie, przedstawiciele Rzecznika dokonują oglądu całej jed-
nostki, jej instalacji, urządzeń oraz pomieszczeń, w których przebywają 
osoby pozbawione wolności, w tym między innymi sanitariatów, kuchni, 
świetlic, pomieszczeń mieszkalnych. Istotnym elementem każdej wizyta-
cji są także rozmowy, przeprowadzane w sposób uniemożliwiający oso-
bom postronnym zapoznanie się z treścią odpowiedzi udzielanych przez 
respondentów. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały opraco-
wane kwestionariusze wykorzystywane w trakcie wizytacji KMP, odrębne 
dla: jednostek penitencjarnych, izb wytrzeźwień, pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji, policyjnych izb 
dziecka, wspólny kwestionariusz dla zakładów poprawczych i schronisk 
dla nieletnich oraz wspólny kwestionariusz dla młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Kwestionariusze obejmują kilkadziesiąt pytań, zarówno otwartych, 
jak i zamkniętych. Część osób jest przy tym typowana do rozmów z uwa-
gi na większe, niż w przypadku pozostałych, narażenie na niewłaściwe 
traktowanie. Dlatego też wśród osób, z którymi przedstawiciele Rzeczni-
ka rozmawiają na przykład w zakładach karnych i aresztach śledczych, 
są zawsze osadzeni powyżej 60 roku życia, niepełnosprawni ruchowo, 
cudzoziemcy, osoby wobec których w okresie ostatnich 6 miesięcy 
stosowano środki przymusu bezpośredniego, w stosunku do których 
wymierzono karę dyscyplinarną osadzenia w celi izolacyjnej, czy więź-
niowie tzw. niebezpieczni. Niezależnie od rodzaju miejsca zatrzymań 
została przyjęta zasada, iż każdorazowo rozmowy są przeprowadzane 
z 10% populacji danej jednostki. Jeżeli w trakcie wizytacji ujawnione 
zostaną niepokojące okoliczności, zakres rozmówców jest odpowiednio 
poszerzany. Generalnie są oni dobierani losowo, ale dopuszczamy też 
rozmowy z osobami, które same się zgłaszają. Dodatkowo krótkie kon-
wersacje z osobami pozbawionymi wolności są prowadzone w trakcie 
oglądu jednostki, zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych.

Skład grupy wizytacyjnej powinien być interdyscyplinarny. Zapewne 
dla części mechanizmów jest to problem, gdyż zwykle urzędy Ombud-
smanów zatrudniają prawników, a w większości państw zadania kra-
jowych mechanizmów prewencji powierzono Ombudsmanom. W Pol-
sce do składu zespołu wizytacyjnego włączamy ekspertów zewnętrz-
nych. Do tej pory byli to psycholodzy, w tym psycholodzy kliniczni, 
lekarz, specjalista ds. uzależnień. Brali oni udział w wizytacjach, jeżeli 
było to uzasadnione profi lem danej jednostki8. Ich opinie prezentowa-

8 W 2008 r. eksperci zewnętrzni wzięli udział w wizytacjach 10 miejsc zatrzymań, w 2009 r. 
– 14. Zdarzało się, iż w wizytacji jednej placówki uczestniczyło dwóch ekspertów.
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ne są w treści raportu opracowywanego w następstwie wizytacji oraz 
uwzględniane przy formułowaniu rekomendacji. Sam skład Zespołów, 
które przeprowadzają wizytacje KMP, to przede wszystkim prawnicy, 
politolodzy, pedagodzy resocjalizacyjni.

Raporty KMP sporządzane w następstwie wizytacji miejsc detencji, 
są przesyłane do dyrektora jednostki wizytowanej, organów nadrzęd-
nych, sędziego sprawującego nadzór nad placówką oraz Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Przekazujemy je także do „Porozumienia 
na rzecz wprowadzenia OPCAT”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż monitorowany jest okres, jaki upłynął 
od przesłania zaleceń do otrzymania odpowiedzi. Jeżeli w ciągu miesią-
ca do Biura RPO nie wpłynie odpowiedź od adresatów rekomendacji, 
wysyłane jest ponaglenie, przypominające o potrzebie odniesienia się 
do przesłanych zaleceń. Niejednokrotnie potrzebna jest także polemika 
i ponowne wyjaśnienie przyczyn ich wydania. W kilku sprawach, w na-
stępstwie zastanych w wizytowanych placówkach sytuacji, skierowano 
sprawy do organów prokuratury.

Jak dotąd raporty powizytacyjne nie były upubliczniane. Na stronie 
internetowej Rzecznika9, w osobnej zakładce zatytułowanej „Krajowy 
Mechanizm Prewencji” (wersja polskojęzyczna oraz anglojęzyczna), za-
mieszczano jedynie bieżące informacje dotyczące aktywności KMP, ra-
porty roczne, jak i kwartalne Mechanizmu. Począwszy od 2010 r. będą 
tam również zamieszczane wyciągi raportów powizytacyjnych, uwzględ-
niające stanowisko organów wizytowanych.

Oprócz systematycznego przeprowadzania wizytacji zapobiegaw-
czych, rola krajowych mechanizmów prewencji polega na przedsta-
wianiu propozycji i uwag odnośnie obowiązujących oraz projektowa-
nych przepisów prawa. Jeżeli chodzi o to pierwsze zadanie, w 2009 r. 
w trakcie wizytacji KMP stwierdzono na przykład brak zapisanego 
w obowiązujących przepisach prawa – prawa nieletnich (przebywają-
cych w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, młodzie-
żowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapii) do codziennego 
pobytu (spaceru) na świeżym powietrzu oraz uregulowania warunków 
bytowych, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka. W związ-
ku z tym,  Rzecznik zwrócił się do odpowiednich ministrów o podję-
cie inicjatywy legislacyjnej. Polski Ombudsman nie dysponuje bowiem 
prawem inicjatywy legislacyjnej. Każdorazowo monitorowany jest prze-
bieg procesu legislacyjnego, a w razie odmowy podjęcia inicjatywy usta-

9 www.rpo.gov.pl
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wodawczej, prowadzi się dalszą polemikę, zwłaszcza jeżeli sprawa jest 
istotna z perspektywy celów działalności KMP. Do tej pory w większości 
sytuacji Rzecznik spotykał się z pozytywnym stosunkiem adresatów 
do wskazanych problemów. Sam proces legislacyjny w Polsce trwa jed-
nak zwykle stosunkowo długo. Zrealizowanie więc rekomendacji wy-
magających zmian legislacyjnych jest czasochłonne. 

Z kolei w związku z wymogiem analizowania projektowanego usta-
wodawstwa, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w dniu 24 grud-
nia 2008 r. do Prezesa Rady Ministrów10, aby podlegli mu ministrowie 
przesyłali do Biura RPO projekty wszystkich aktów prawnych, które 
w jakimkolwiek stopniu odnoszą się do osób pozbawionych wolności, 
wskazując, że jest to niezbędne z perspektywy zadań Mechanizmu. Pro-
jekty te systematycznie wpływały do Biura RPO w 2009 r. Jak dotąd, 
w praktyce znacznie więcej uwag Rzecznik zgłasza jednak w odniesie-
niu do obowiązujących przepisów prawa, po zweryfi kowaniu praktyki 
ich stosowania. Jako przykład można podać, iż w chwili obecnej anali-
zowana jest praktyka stosowania przepisów dotyczących używania ka-
mer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych. 

10 RPO-R-072-45/07.



3. Organizacja działalności Krajowego Mechanizmu 
Prewencji w ramach Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich

Aktualnie zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji (dalej KMP) 
wykonuje przede wszystkim sześciu pracowników Zespołu Prawa 
Karnego Wykonawczego, wyznaczonych do realizacji zadań Mecha-
nizmu. Pozostali pracownicy Zespołu (osiem osób, w tym Dyrektor) 
uczestniczą w wizytacjach zapobiegawczych KMP w zależności od po-
trzeby. Pracownicy Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego wizytują 
zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla 
nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii, po-
licyjne izby dziecka, pomieszczenia dla osób zatrzymanych jedno-
stek organizacyjnych Policji oraz izby wytrzeźwień. 

Ponadto, zadania Mechanizmu wykonuje czterech pracowników 
Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzo-
ziemców, którzy przeprowadzają wizytacje ośrodków dla cudzoziem-
ców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu, aresz-
tów w celu wydalenia, ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców oraz 
szpitali psychiatrycznych. Pracownicy tego Zespołu wspierają rów-
nież Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy wizyta-
cjach domów pomocy społecznej. W tym ostatnim Zespole wyzna-
czono wstępnie siedmiu pracowników, którzy będą wizytować domy 
pomocy społecznej. 

Ponadto, w 2010 r. wydzielono pomieszczenia usytuowane w jed-
nostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani 
i skazani. Dlatego też będą one wizytowane przez jednego pracowni-
ka Zespołu Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych. 

Powyżej wskazani pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich zatrudnieni są na pełnym etacie, w większości przypadków 
wykonując zadania KMP od momentu powierzenia tej funkcji Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich. Okres zatrudnienia jedynie niektórych 
z nich jest krótszy, wszyscy jednak zostali odpowiednio przygotowa-
ni do przeprowadzania wizytacji zapobiegawczych.
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Dodatkowo zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji wykonują: 
jeden pracownik z Zespołu Terenowego w Katowicach, jeden pra-
cownik z Zespołu Terenowego we Wrocławiu oraz dwóch pracowni-
ków z Zespołu Terenowego w Gdańsku. Wszyscy zostali przeszkoleni 
w zakresie metodologii wizytacji. 

Należy jednak wskazać, iż wobec braku wyodrębnienia Krajowego 
Mechanizmu Prewencji w ramach Biura RPO, wszyscy wskazani pra-
cownicy wykonują jednocześnie ustawowe zadania Rzecznika, a więc 
rozpatrują liczne wnioski od obywateli.



4. Finansowanie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w Polsce

W drugim roku swojej działalności w Polsce, Krajowy Mechanizm 
Prewencji miał znacznie lepszą sytuację fi nansową niż w roku 2008. 
W budżecie na rok 2009 przyznano bowiem 1,4 mln zł (około 350 tys. 
euro) na działalność KMP, podczas gdy w 2008 r. było to 426 tys. zł 
(około 106 tys. euro). Pozwoliło to między innymi zwiększyć częstotli-
wość wizytacji z 76 wizytacji w roku 2008, do 106 w 2009 r. oraz wypo-
sażyć pracowników Mechanizmu w niezbędny do pracy sprzęt.

Ostatnie miesiące 2009 r. sprowadziły się jednak ponownie do po-
dejmowania intensywnych zabiegów celem pozyskania środków fi nan-
sowych na działalność Mechanizmu w roku 2010. Ostatecznie jednak 
w toku prac na budżetem państwa na rok 2010, budżet Biura RPO 
zmniejszono o 1,3 mln zł, czyli niemal o całą sumę, jaka była przyzna-
na na działalność KMP w roku 2009. W budżecie na rok 2010, Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich nie otrzymało żadnych środków na wy-
konywanie zadań Mechanizmu. Jego działalność musi być fi nansowa-
na ze środków ogólnych Biura. Oznacza to wykonywanie tych zadań 
kosztem innej jego aktywności oraz znaczne ograniczenia w zakresie 
działalności Mechanizmu. Tym samym narusza to art. 18 ust. 3, jak 
i art. 18 ust. 4 OPCAT. Państwo Polskie jest bowiem zobowiązane udo-
stępnić niezbędne środki na działalność Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji oraz respektować tzw. Zasady Paryskie w zakresie fi nansowania 
instytucji zajmujących się ochroną praw.

Z odpowiednim pismem informującym o poważnych trudnościach 
fi nansowych Mechanizmu, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się 
zarówno do Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Zapobiegania Tor-
turom (APT), do Podkomitetu do Spraw Prewencji (SPT), jak i Europej-
skiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT).



5. Współpraca Krajowego Mechanizmu Prewencji  
z innymi instytucjami

A. Podkomitet do Spraw Prewencji (SPT)

Podkomitet do Spraw Prewencji11 jest organem, który wraz z krajo-
wymi mechanizmami prewencji współtworzy system regularnych wizy-
tacji w miejscach zatrzymań, celem zapobiegania torturom oraz innym 
formom okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania. Jest to nowe ciało Organizacji Narodów Zjednoczonych, które 
zostało powołane do życia dnia 18 grudnia 2006 r. Nastąpiło to zatem 
cztery lata po przyjęciu OPCAT przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych. Jego zadaniem jest nie tylko przeprowadzanie wizyta-
cji miejsc zatrzymań. Jest to również ciało doradcze dla Państw Stron 
i powołanych przez nich krajowych mechanizmów prewencji, które in-
tegruje wszystkie istniejące mechanizmy. Zarówno SPT, jak i krajowe 
mechanizmy prewencji, mają za zadanie prowadzenie konstruktywne-
go dialogu z władzami poszczególnych państw oraz przedkładanie im 
rekomendacji, celem zapobiegania torturom oraz innym zakazanym 
formom traktowania osób pozbawionych wolności.

Jak dotąd Podkomitet do Spraw Prewencji nie wizytował polskich 
miejsc zatrzymań. W 2009 r. SPT przeprowadził wizytacje w Paragwaju, 
Hondurasie oraz Kambodży.

Obecnie członkiem SPT jest  również przedstawiciel Polski – prof. 
Zbigniew Lasocik12. 

W 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich nie zwracał się do Podko-
mitetu w sprawie problemów zastanych w trakcie wizytacji KMP. Pod 
koniec tego roku, w związku z problemami z pozyskaniem środków fi -
nansowych na działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2010 r., 
poinformował jednak Podkomitet o zaistniałej sytuacji, zwracając się 
z prośbą o interwencję. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu, SPT 
nie udzielił jednak odpowiedzi w tej sprawie. 

11 Subcommittee on Prevention of Torture, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/
index.htm.

12 Kadencja Profesora upływa z dniem 31 grudnia 2012 r.
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B. Stowarzyszenie Zapobiegania Torturom (APT)

Stowarzyszenie Zapobiegania Torturom jest międzynarodową orga-
nizacją pozarządową, funkcjonującą od 1977 r. i obecnie nadzorującą 
działalność krajowych mechanizmów prewencji w poszczególnych Pań-
stwach Stronach OPCAT.

APT zajmuje się prowadzeniem kampanii na rzecz ratyfi kacji Pro-
tokołu i jego właściwej implementacji. Na swojej stronie internetowej13 
Stowarzyszenie upowszechnia również szereg publikacji na temat za-
sad funkcjonowania krajowych mechanizmów prewencji i sposobu 
przeprowadzania wizytacji zapobiegawczych, co jest cennym źródłem 
informacji dla funkcjonującego w Polsce Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji. Udostępniono na niej między innymi, przetłumaczony na język 
polski, przewodnik pt. „Tworzenie Krajowych Mechanizmów Prewen-
cji”. Tłumaczenie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Interwen-
cji Prawnej, a więc jedną z organizacji wchodzących w skład „Porozu-
mienie na rzecz wprowadzenia OPCAT”.

Rzecznik Praw Obywatelskich, wykonując zadania Krajowego Me-
chanizmu Prewencji w Polsce, pozostawał w 2009 r. w kontakcie 
z członkami APT. Informował ich o działalności KMP na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej oraz problemach z tym związanych.

C.  Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom 
oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu 
albo Karaniu (CPT)

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom został powo-
łany na podstawie art. 1  Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom 
oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Jego zadaniem 
jest badanie, poprzez wizytacje, traktowania osób pozbawionych wolno-
ści w celu wzmocnienia, w razie potrzeby, ich ochrony przed torturami 
bądź nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. Cele 
CPT są zatem zbieżne z zadaniami Krajowego Mechanizmu Prewencji. 

Warto zatem zwrócić uwagę na czwartą okresową wizytację Euro-
pejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (…), jaka miała 
miejsce w Polsce w okresie od 26 listopada do 8 grudnia 2009 r. De-
legacja CPT spotkała się z pracownikami Biura Rzecznika Praw Oby-

13 www.apt.ch
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watelskich, wykonującymi zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji 
oraz zapoznała się z raportem rocznym  Mechanizmu za rok 2008. 
Przedstawiciele RPO uczestniczyli również w podsumowaniu wizytacji 
Komitetu, które odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Delegacja 
CPT oceniła w jakim stopniu uwzględniono rekomendacje, które zostały 
wydane po ostatniej wizytacji okresowej Komitetu w Polsce w 2004 r., 
w szczególności dotyczące jednostek Policji, Straży Granicznej oraz 
jednostek penitencjarnych. Poza tym, po raz pierwszy CPT wizytowało 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dom pomocy społecznej. 

D. Organizacje pozarządowe

W związku z wykonywaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, raz na 3-4 miesiące spotyka 
się On z przedstawicielami „Porozumienia na rzecz wprowadzenia OP-
CAT”. Pod nazwą tą, w dniu 26 października 2007 r. na Uniwersyte-
cie Warszawskim, Instytucie Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji, 
została utworzona grupa inicjatywna, w skład której wchodzą przed-
stawiciele środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz praw człowieka oraz ich ochrony. Do współ-
pracy zostały również zaproszone kluczowe organizacje humanitarne 
oraz strażnicze, takie jak: Amnesty International Polska, Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Mię-
dzynarodowa Komisja Prawników Sekcja Polska, Katedra Krymino-
logii i Polityki Kryminalnej UW oraz Fundacja Sławek. 

W 2009 r. Rzecznik spotykał się trzykrotnie z przedstawiciela-
mi Porozumienia, omawiając problemy związane z funkcjonowaniem 
Mechanizmu w Polsce. W czasie spotkań wymieniano się informacja-
mi na temat problemów polskich jednostek penitencjarnych, czy też 
innych miejsc zatrzymań. Wspólnie omówiono również pierwszy roczny 
raport Mechanizmu z jego działalności w 2008 r. 

Wspomniana współpraca Krajowego Mechanizmu Prewencji z orga-
nizacjami pozarządowymi jest bardzo cenna. Prowadzi bowiem do dys-
kusji na temat dostrzeganych problemów w funkcjonowaniu miejsc 
zatrzymań w Polsce, wymiany poglądów na ten temat. Przedstawiciele 
organizacji, którzy spotykają się z członkami KMP, są to bowiem osoby 
doświadczone jeżeli chodzi o wizytacje miejsc zatrzymań, posiadające 
szeroką wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka. Wszystko to służy 
również transparentności działalności Mechanizmu. 
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E.  Współpraca międzynarodowa – udział 
w konferencjach, seminariach, dotyczących 
problematyki Krajowego Mechanizmu Prewencji

W 2009 r. problematyka działalności Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji była poruszana wielokrotnie na forum międzynarodowym. Co-
raz liczniejsze kontakty zagraniczne KMP związane są bowiem z rozwi-
jającą się działalnością mechanizmów prewencji w innych państwach 
oraz potrzebą wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Omawiając kolejno poszczególne spotkania i konferencje należy 
wskazać, iż działalność KMP została zaprezentowana na  konferen-
cji Human Dimension Seminar: „Strengthening the rule of law in the 
OSCE area”. Odbyła się ona w maju 2009 r. w Warszawie, a orga-
nizatorem konferencji było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 
Człowieka (ODIHR). Zagadnienia te przedstawiono również na corocz-
nej konferencji Human Dimension Implementation Meeting, jaka miała 
miejsce w Warszawie na przełomie września i października 2009 r.

Z kolei w ramach realizacji „Projektu współpracy Ombudsmanów 
państw Partnerstwa Wschodniego”, w dniu 25 października 2009 r. 
w Warszawie-Natolinie przedstawiono problematykę wykonywania 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu 
Prewencji. Przedstawiciele Ombudsmanów Gruzji, Republiki Mołdowy 
oraz Azerbejdżanu omówili kwestie związane z wykonywaniem zadań 
KMP w reprezentowanych przez nich państwach. Wszystkie strony 
wyraziły zainteresowanie dalszą dyskusją na temat szczegółów zwią-
zanych z działalnością krajowych mechanizmów prewencji wszystkich 
państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego.

Poza tym, działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce 
szeroko zaprezentowano w ramach warsztatów przeprowadzonych 
w Kijowie (11-16 października 2009 r.) oraz w Warszawie (24-27 listo-
pada 2009 r.). Organizacja warsztatów dla przedstawicieli Ombudsma-
na Ukrainy związana była z realizacją komponentu projektu „Wsparcie 
reform sektorowych na Ukrainie II” – „Wzmocnienie współpracy Om-
budsmanów Polski i Ukrainy”. W ich trakcie przeprowadzono wizytację 
Zakładu Karnego w Białej Cerkwii na Ukrainie, jak i Zakładu Karnego 
oraz Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce. Mimo, że na Ukrai-
nie nie wyznaczono dotąd ofi cjalnie krajowego mechanizmu prewencji, 
liczne wizytacje i interwencje w jednostkach penitencjarnych podejmu-
je urząd Ombudsmana Ukrainy. Stąd, problematyka właściwej imple-
mentacji OPCAT była istotnym elementem warsztatów. 
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Działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji była również przed-
miotem zainteresowania Ombudsmana Tadżykistanu, którego gości-
liśmy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W trakcie spotkania 
w dniu 7 października 2009 r. zaprezentowano między innymi organi-
zację działalności KMP w ramach Biura RPO oraz metodologię wizytacji 
prewencyjnych. 

Ponadto, w związku z coraz większą liczbą państw, które wyzna-
czyły krajowe mechanizmy prewencji, jak i potrzebą nawiązania bliż-
szej współpracy pomiędzy nimi, Rada Europy oraz Stowarzyszenie Za-
pobiegania Torturom zapoczątkowały realizację projektu współpracy 
mechanizmów, funkcjonujących w państwach członkowskich Rady 
Europy. Projekt jest współfi nansowany przez Radę Europy oraz Ko-
misję Europejską14. Jego prezentacja odbyła się w trakcie konferencji 
zorganizowanej w Strasburgu w dniach 5-6 listopada 2009 r., w któ-
rej uczestniczyli także przedstawiciele RPO. Projekt ma na celu stwo-
rzenie aktywnej sieci współpracy wszystkich europejskich krajowych 
mechanizmów prewencji, zwrócenie uwagi na standardy Europejskie-
go Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub 
Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu oraz Podkomitetu do Spraw 
Prewencji, wzmocnienie współpracy pomiędzy mechanizmami a CPT 
i SPT, jak również promowanie ratyfi kacji OPCAT oraz wyznaczenia 
krajowych organów prewencyjnych tam, gdzie jeszcze to nie nastąpiło. 
W jego ramach, w latach 2010-2011, odbędzie się łącznie sześć warszta-
tów tematycznych, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych 
z wykonywaniem zadań prewencyjnych. W poszczególnych państwach 
zostaną również zorganizowane szkolenia dla pracowników krajowych 
mechanizmów prewencji. W Polsce tego typu przedsięwzięcie („On-site 
visits&Exchange of experiences”) odbędzie się w maju 2010 r. Co istot-
ne, w szkoleniach wezmą udział eksperci CPT, SPT oraz APT. 

W czwartym kwartale 2009 r., przedstawicielka Rzecznika Praw Oby-
watelskich uczestniczyła również, w dniach 25-26 listopada 2009 r., 
w konferencji na temat implementacji OPCAT w Azerbejdżanie, która 
miała miejsce w Baku. Została ona zorganizowana przez Ombudsmana 
Azerbejdżanu – panią prof. Elmirę Suleymanovą, wraz z OSCE i ODIHR. 
W trakcie seminarium, z udziałem ekspertów z Uniwersytetu w Bristo-
lu, Estonii oraz Gruzji, zajmujących się wizytacjami zapobiegawczymi 
w miejscach detencji, przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich 
przedstawiła szczegółowe informacje na temat praktycznych aspektów 

14 „European NPM Project”, www.apt.ch/region/eca/EuropeanNPMProject.pdf
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działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce, w tym mię-
dzy innymi omówiła zagadnienia dotyczące: wydawania rekomendacji, 
opracowywania sprawozdań z wizytacji, raportów kwartalnych i rocz-
nych.

Oprócz powyżej wskazanych konferencji i seminariów, w dniu 8 
grudnia 2009 r., Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Janusz Kocha-
nowski uczestniczył w konferencji Okrągłego Stołu na temat warunków 
odbywania kary pozbawienia wolności w państwach Unii Europejskiej, 
zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli. Tematem była 
działalność krajowych mechanizmów prewencji oraz aktualne proble-
my jednostek penitencjarnych. W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw 
Obywatelskich przedstawił dotychczasowe wnioski wynikające z wizy-
tacji KMP w zakładach karnych i aresztach śledczych.



6. Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w roku 2009

Jak wspomniano już wcześniej, defi nicja miejsc zatrzymań, w rozu-
mieniu art. 4 ust. 1 OPCAT, jest bardzo szeroka i obejmuje w Polsce 
blisko 1000 różnego typu jednostek. W praktyce wizytacje Krajowego 
Mechanizmu Prewencji objęły w 2009 r. takie jednostki jak:

•  zakłady karne, areszty śledcze oraz oddziały zewnętrzne poszcze-
gólnych jednostek penitencjarnych;

•  zakłady poprawcze; 
•  schroniska dla nieletnich; 
•  młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 
•  młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
•  pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia jednostek organizacyjnych Policji;
•  policyjne izby dziecka;
•  izby wytrzeźwień;
•  szpitale psychiatryczne;
•  ośrodki strzeżone dla cudzoziemców;
•  pomieszczenia do wykonywania aresztu w celu wydalenia, przy 

jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;
•  ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu 

uchodźcy lub azylu;
•  domy pomocy społecznej;
•  wojskowe areszty dyscyplinarne.

Od 18 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiciele Rzecznika 
Praw Obywatelskich, wykonując zadania Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji, przeprowadzili wizytacje zapobiegawcze w 106 różnego rodzaju 
miejscach zatrzymań. Przy ich wyborze brano pod uwagę ich rodzaje, 
wielkość, zróżnicowane położenie na terenie kraju. Uwzględniano rów-
nież wszystkie dostępne informacje na temat problemów poszczegól-
nych placówek. 

Szczegółowy wykaz miejsc zatrzymań, w których przeprowadzono 
wizytacje KMP w 2009 r., jest dostępny na stronie internetowej RPO. 
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Załączono go również do niniejszego raportu (zob. załącznik nr 1 i 2).
Poniżej przedstawiono wyniki wizytacji, z podziałem na poszczegól-

ne typy miejsc zatrzymań. Wskazują one na określone problemy oraz 
działania o charakterze generalnym, jakie zostały podjęte w następ-
stwie wizytacji. 

A. Jednostki penitencjarne

W 2009 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonu-
jąc zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, przeprowadzili wizyta-
cje 16 zakładów karnych (dalej ZK), 10 aresztów śledczych (dalej AŚ) 
oraz 4 oddziałów zewnętrznych jednostek penitencjarnych (dalej OZ). 

W trakcie wizytacji zwrócono uwagę na kwestie związane przede 
wszystkim z warunkami bytowymi oraz opieką medyczną, jaką zapew-
nia się osobom pozbawionym wolności.

Warunki bytowe panujące w wizytowanych jednostkach peniten-
cjarnych były zróżnicowane. W wielu oddziałach mieszkalnych prowa-
dzono prace remontowe. Niemniej jednak dostrzeżono, że brak środ-
ków fi nansowych uniemożliwia przeprowadzenie wymaganych prac 
w najbardziej wyeksploatowanych jednostkach. Przykładem był Zakład 
Karny w Płocku, w którym w dniu wizytacji budynki mieszkalne były 
zniszczone oraz przeludnione, wobec czego warunki bytowe osadzonych 
były niewątpliwie dość trudne. Taką ocenę uzasadniał w szczególności 
stan techniczny i estetyczny wielu cel oraz łaźni, brak całkowitej zabu-
dowy kącików sanitarnych oraz ciasnota panująca w części cel. Pod-
kreślono, iż przy skumulowaniu się tego typu uciążliwości, mogą one 
zostać uznane za nieludzkie lub poniżające. Osoby wizytujące dostrze-
gły jednocześnie, iż administracja Zakładu podejmuje działania, aby 
poprawić osadzonym warunki bytowe i w miarę posiadanych środków 
sukcesywnie prowadzi (metodą gospodarczą) prace remontowe. Mimo 
to działania te należy uznać za niewystarczające. W celu doprowadzenia 
do wyraźnej poprawy warunków osadzenia w Zakładzie Karnym w Pło-
cku, jednostka powinna otrzymać więcej środków fi nansowych, aby 
mogła przeprowadzić remont kapitalny dwóch najstarszych budynków 
mieszkalnych (m.in. zabudowa kącików sanitarnych, wymiana stolarki 
okiennej, remont łaźni ogólnych) oraz możliwie szybko dokończyć pro-
wadzone od 2007 r. prace modernizacyjno-remontowe kuchni. 

W odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawicieli RPO, Dyrektor Okrę-
gowy Służby Więziennej w Łodzi poinformował, że Zakład Karny w Pło-
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cku został objęty szczególnym nadzorem i kontrolą. Powołano specjal-
ny zespół do przeprowadzenia reorganizacji stanowiska dowodzenia 
w jednostce oraz zorganizowania stanowiska monitoringu. Część cel 
przeznaczonych dla osób pozbawionych wolności, wymagających osa-
dzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu, w warunkach zapew-
niających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu, 
została wyremontowana – pomalowano ściany, wymieniono nawierzch-
nię podłóg, wyremontowano kąciki sanitarne. Ponadto, przeprowadzo-
no generalny remont łaźni, zlikwidowano łóżka usytuowane na trzecim 
piętrze, wymieniono zużyte egzemplarze materacy i koców. Jednostka 
została zatem wsparta fi nansowo, a weryfi kacja wskazanych zmian zo-
stanie dokonana również w trakcie ponownej wizytacji Mechanizmu, 
jaka będzie przeprowadzona w możliwie najkrótszym terminie.

Osoby wizytujące jednostki penitencjarne zgłaszały także zastrzeże-
nia odnośnie warunków bytowych panujących między innymi w Aresz-
cie Śledczym w Warszawie – Mokotowie oraz w Zakładzie Karnym 
w Krakowie – Nowej Hucie. We wskazanym Areszcie, pomimo przepro-
wadzania bieżących remontów i wykonywania prac modernizacyjnych, 
nadal występują cele, w których warunki są niezadowalające. Dodat-
kowym problemem są niezabudowane kąciki sanitarne. Z kolei, w pa-
wilonie przeznaczonym dla osadzonych stwarzających poważne zagro-
żenie społeczne, wymagających umieszczenia w odpowiednim oddziale 
jednostki penitencjarnej, poważnym problemem jest stan wentylacji. 
Mimo że jest ona sprawna, nie zapewnia prawidłowej wymiany powie-
trza, zwłaszcza w okresie letnim, co wizytujący mieli okazję odczuć 
ze względu na wysoką temperaturę panującą w wizytowanych celach. 

W odpowiedzi na powyższe zalecenia powizytacyjne, Dyrektor Aresz-
tu Śledczego w Warszawie-Mokotowie poinformował, iż uzupełniono 
brakujące zasłony w kącikach sanitarnych, a cele mieszkalne, których 
stan jest niezadowalający, są w miarę możliwości fi nansowych odna-
wiane. Wskazał również, iż wentylacja w pawilonie przeznaczonym dla 
tzw. osadzonych niebezpiecznych została wykonana w 2004 r., zgodnie 
z projektem zatwierdzonym przez odpowiednie organy. W celu zapew-
nienia właściwego komfortu w strefi e przebywania ludzi, zamontowano 
wentylację mechaniczną wywiewną, współpracującą z nawiewem gra-
witacyjnym.

Natomiast, w następstwie wizytacji w Zakładzie Karnym w Kra-
kowie – Nowej Hucie uznano, iż konieczne jest między innymi prze-
prowadzenie generalnego remontu cel mieszkalnych zlokalizowanych 
w starych budynkach, a także wyposażenie cel w brakujący sprzęt 
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kwaterunkowy. Istotnym jest również rozwiązanie problemu dostępu 
do ciepłej wody w oddziałach kobiecych oraz naprawienie wentylacji 
w łaźni jednego z oddziałów. W odpowiedzi na wskazane rekomenda-
cje, Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie poinformował, 
iż zwrócono się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o ujęcie 
w planach inwestycyjno-remontowych wykonania remontu general-
nego cel mieszkalnych w czterech pawilonach penitencjarnych. Poza 
tym, w celu zapewnienia prawidłowego wyposażenia cel mieszkalnych, 
wydano z magazynów posiadany sprzęt kwaterunkowy, jednocześnie 
zwracając się do Dyrektora Okręgowego SW w Krakowie o zabezpiecze-
nie środków fi nansowych na zakup nowego. W oddziałach kobiecych 
wydłużono czas podawania ciepłej wody zarówno do umywalek oraz 
sitek natryskowych, tak aby spełnić dyspozycję § 30 ust. 4 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawie-
nia wolności, zgodnie z którą skazana kobieta korzysta co najmniej raz 
dziennie z ciepłej wody i dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli.

Brak wystarczających środków na remonty był wskazywany przez 
dyrektorów niemal wszystkich wizytowanych w 2009 r. jednostek. 
Podkreślali oni, iż prace modernizacyjne oraz wymiana sprzętu kwate-
runkowego na nowy zostały wstrzymane wobec trudności fi nansowych 
polskiego więziennictwa. W następstwie wizytacji wnioskowano zatem 
o dofi nansowanie części zakładów karnych lub aresztów śledczych, 
gdzie sytuacja była najgorsza. Odnosiło się to również do potrzeby do-
konania zakupu np. niezbędnej szpitalowi aparatury medycznej (AŚ 
Bydgoszcz), przeprowadzenia remontu generalnego kotłowni (ZK Gło-
gów), czy też remontu kuchni (AŚ Bartoszyce).

W Zakładzie Karnym w Koziegłowach w celach mieszkalnych w dniu 
wizytacji nie było bieżącej zimnej i ciepłej wody, ani kącików sanitar-
nych. We wszystkich pawilonach mieszkalnych pomieszczenia sanitar-
ne (łaźnie z prysznicami oraz umywalkami, WC – ubikacje typu ture-
ckiego) zlokalizowane były poza celami mieszkalnymi. Ściany, sufi ty 
i podłoga wymagały przeprowadzenia remontów. Jedynie cele odnowio-
ne w latach 2008 – 2009 nie budziły zastrzeżeń. Trzy z czterech łaźni, 
z uwagi na zły stan techniczny i wygląd, również wymagały odnowie-
nia. Ściany oraz sufi ty były zawilgocone i zagrzybione. Brakowało też 
skutecznej wentylacji. Przedstawiciele Rzecznika uznali, iż kąpiel osób 
pozbawionych wolności w takich warunkach może nosić cechy nieludz-
kiego i poniżającego traktowania. Tylko jedna łaźnia, w końcowej fazie 
remontu nie budziła zastrzeżeń wizytujących. Stąd, większe wsparcie 
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fi nansowe jednostki, umożliwiające dalsze prowadzenie prac remon-
towych, uznano za niezwykle istotne. Pozytywnie oceniono natomiast 
fakt, iż osadzeni mają możliwość korzystania z kąpieli bez ograniczeń. 
W odpowiedzi na przesłane rekomendacje, Dyrektor Zakładu Karnego 
w Koziegłowach wskazał, iż w roku 2009 planowane było zakończenie 
remontu WC oraz łaźni, jak również rozpoczęcie remontu cel w jednym 
z pawilonów penitencjarnych. Z powodu poważnych trudności fi nanso-
wych resortu więziennictwa, zakończenie tego remontu zgodnie z pla-
nem w 2009 r. nie było możliwe.

W Zakładzie Karnym w Sztumie, w którym przeprowadzono w 2009 r. 
wizytację, sprawdzając stopień wdrożenia zaleceń Rzecznika Praw 
Obywatelskich, jakie zostały wydane w następstwie wizytacji przepro-
wadzonej we wrześniu 2007 r., stwierdzono, iż w dalszym ciągu nie 
wyremontowano celi przeznaczonej do wykonywania kary dyscyplinar-
nej umieszczenia w celi izolacyjnej. Podczas wizytacji, mimo otwartego 
okna, panował w niej odór, który wydobywał się z kanalizacji. Ścia-
ny były brudne i zniszczone. W opinii przedstawicieli RPO, umiesz-
czenie osadzonego w takich warunkach może nosić cechy okrutnego, 
nieludzkiego i poniżającego traktowania. Za konieczne uznano także 
przeprowadzenie remontu nawierzchni boiska do gry w siatkówkę. Jed-
nocześnie zwrócono uwagę, iż warunki w jakich przebywają skazani 
niepełnosprawni w oddziale terapeutycznym uległy znacznej poprawie 
w stosunku do stanu z poprzedniej wizytacji. Wskazane jest jednak 
dostosowanie wybranych cel wyłącznie do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Poza tym, z informacji uzyskanych od kierownictwa Zakładu wy-
nika, iż zabudowa kącików sanitarnych w celach dwuosobowych jest 
niemożliwa, ze względu na warunki architektoniczne jednostki. W tej 
ostatniej kwestii sytuacja nie zmieniała się zatem od poprzedniej wizy-
tacji. 

W odpowiedzi na przesłane Dyrektorowi Zakładu Karnego w Sztumie 
zalecenia, otrzymano informację, iż niezwłocznie po wizytacji KMP wy-
remontowano celę przeznaczoną do wykonywania kary dyscyplinarnej 
osadzenia w celi izolacyjnej. Przeprowadzono także  remont nawierzch-
ni boiska do piłki siatkowej, znajdującego się na polu spacerowym. 
W 2009 r. jednostka poradziła sobie również z problemem przeludnie-
nia oddziału terapeutycznego.

Jak sygnalizowano powyżej, uwagi sformułowane w następstwie 
wizytacji jednostek penitencjarnych dotyczyły także kwestii zabudo-
wy kącików sanitarnych oraz zapewniania poczucia intymności 
osobom pozbawionym wolności. Zgodnie bowiem z regulacjami za-
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wartymi w przepisach § 28 pkt 1 i 30 regulaminów organizacyjno-po-
rządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego 
aresztowania, urządzenia sanitarne sytuuje się w sposób zapewniający 
ich niekrępujące użytkowanie. Poza tym, biorąc pod uwagę orzeczni-
ctwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przebywanie w prze-
ludnionej celi mieszkalnej, w połączeniu z innymi niedogodnościami, 
między innymi potrzebą załatwiania potrzeb fi zjologicznych na oczach 
innych, może prowadzić do stwierdzenia nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania osób pozbawionych wolności. Stąd, przykładowo w Aresz-
cie Śledczym w Inowrocławiu przedstawiciele Rzecznika Praw Obywa-
telskich zwrócili uwagę na wąskie, niefunkcjonalne cele, w większości 
z niezabudowanymi kącikami sanitarnymi. W niektórych przypadkach, 
w dniu wizytacji łóżka osadzonych zajmowały niemal całą powierzchnię 
celi, utrudniając poruszanie się po niej. Osłonięta zaś jedynie kotarą 
toaleta nie zapewniała poczucia intymności korzystającym z niej oso-
bom. 

W odpowiedzi na wskazane uwagi, Dyrektor Aresztu Śledczego 
w Inowrocławiu poinformował, iż w trakcie prowadzonych remontów 
cel mieszkalnych, w każdym przypadku gdzie względy architektoniczne 
i konstrukcyjne na to pozwalają, dokonywana jest zabudowa kącika sa-
nitarnego. Jednak z uwagi na fakt, iż jeden z budynków jest konstrukcją 
stuletnią, zabudowa kącika wiąże się zwykle ze skomplikowaną przebu-
dową, która powoduje zmiany konstrukcyjne budynku. Rodzi to znacz-
ne nakłady fi nansowe oraz zmniejszenie pojemności cel mieszkalnych, 
co wymaga zgody Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Podobnie jak w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu, także w in-
nych jednostkach, brak możliwości zabudowania kącików sanitarnych 
w niektórych celach wiązał się z architekturą obiektów. Sytuacja taka 
miała przykładowo miejsce w dwuosobowych celach przejściowych 
Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, wobec czego za niezbędne uznano za-
pewnienie przynajmniej kotar osłaniających kąciki sanitarne i dokona-
nie ich wymiany w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń. 
Załatwianie potrzeb fi zjologicznych na oczach współwięźniów narusza 
bowiem dobra osobiste, takie jak godność oraz prawo do intymności. 
Biorąc pod uwagę obowiązek poszanowania ostatniego z wymienionych 
praw, postulowano również zainstalowanie w łaźniach przesłon oddzie-
lających poszczególne stanowiska prysznicowe (np. AŚ Bartoszyce).

Niemal we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych, 
które zostały objęte wizytacjami Krajowego Mechanizmu Prewencji, 
zwrócono także uwagę na potrzebę wprowadzenia zabezpieczeń pię-
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trowych łóżek. W zdecydowanej większości jednostek brakowało za-
montowanych drabinek oraz zabezpieczeń górnych łóżek, chroniących 
osoby pozbawione wolności przed upadkiem. W związku z tym, iż prob-
lem ten wymaga rozwiązania systemowego, w dniu 29 grudnia 2009 r. 
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości15 
z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie potrzeby znowelizowa-
nia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 
2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych16 oraz wprowadzenia w nim wymogu 
stosowania w łóżkach koszarowych, które podlegają piętrowaniu, za-
bezpieczeń przed upadkiem. Zapewne wymaga to określonych nakła-
dów fi nansowych ze strony więziennictwa, jednak wprowadzenie tego 
rodzaju zabezpieczeń w łóżkach piętrowych jest potrzebne, ze względu 
na zdarzające się wypadki, łączące się niejednokrotnie ze znacznymi 
obrażeniami osadzonych. Do końca 2009 r. nie otrzymano odpowiedzi 
w tej sprawie.

Poza tym, niejednokrotnie w trakcie wizytacji Krajowego Mechani-
zmu Prewencji zwracano uwagę na braki w wyposażeniu łaźni w  maty 
antypoślizgowe (np. AŚ Bydgoszcz, ZK Wojkowice). Zrealizowanie za-
równo tego zalecenia, jak i wprowadzenie zabezpieczeń łóżek kosza-
rowych, które podlegają piętrowaniu, poprawi zdecydowanie bezpie-
czeństwo osadzonych. W jednym z zakładów względy bezpieczeństwa 
nakazywały także uzyskanie odpowiednich atestów dla sprzętu do ćwi-
czeń siłowych, z którego korzystają osoby pozbawione wolności (ZK 
Głogów).  

Analizując kwestię odpowiednich warunków bytowych, zwrócono 
również uwagę na brak odrębnego oświetlenia kącika sanitarnego 
w celach mieszkalnych. W tej sprawie powtarzały się bowiem skargi osób 
pozbawionych wolności. W związku z tym, w dniu 21 grudnia 2009 r., 
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Dyrektora Ge-
neralnego Służby Więziennej17. Wskazano w nim, iż  osoby pozbawione 
wolności skarżą się, że w porze nocnej, z powodu przerwy w dostarcza-
niu do cel mieszkalnych energii elektrycznej, brakuje oświetlenia w ką-
cikach sanitarnych. Powoduje to dyskomfort w czasie załatwiania po-
trzeb fi zjologicznych, a przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo 
doznania urazu. Skargi kierują w tej mierze przede wszystkim osoby 
starsze oraz niepełnosprawni ruchowo. Administracja wielu jednostek 

15 RPO-629291-VII/09.
16 Dz. U. z 2003 r. Nr 186, poz. 1820.
17 RPO-628927-VII/09.
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nie dostrzega potrzeby wydzielenia oświetlenia kącików sanitarnych, 
uznając dotychczasowe rozwiązania za wystarczające i wskazując przy-
kładowo, że w porze nocnej kąciki sanitarne oświetlane są przez ze-
wnętrzne, sztuczne oświetlenie spoza budynku. W innych przypadkach 
administracja więzienna proponuje, aby osadzeni, którzy chcą skorzy-
stać z toalety, każdorazowo informowali o tym funkcjonariusza Służby 
Więziennej, który na życzenie ma możliwość włączenia oświetlenia celi. 
Takie sposoby postępowania z osadzonymi nie stanowią rozwiązania 
zaistniałego problemu, co więcej można je uznać za niehumanitarne. 
Dlatego też Rzecznik wystąpił do Dyrektora Generalnego SW o zmianę 
stosowanej w tym zakresie praktyki. Do końca 2009 r. nie otrzymano 
odpowiedzi w sprawie. 

W trakcie przeprowadzanych wizytacji zwracano także uwagę na ko-
nieczność doposażenia świetlic oraz cel mieszkalnych w sprzęt kwa-
terunkowy (np. AŚ Bartoszyce, ZK Wojkowice), czy też uzupełnienia 
wyposażenia pomieszczeń do przeprowadzania kontroli osobistych oraz 
pokoi do tzw. widzeń intymnych w sprzęt, określony w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wa-
runków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach 
śledczych (np. AŚ Bartoszyce, ZK Dubliny, ZK Wojkowice).  

Ponadto, w trakcie wizytacji jednostek penitencjarnych dokonywa-
no oglądu ich terenu, w tym między innymi pól spacerowych, z których 
korzystają osoby pozbawione wolności. W związku z dostrzeżonymi 
brakami, za konieczne uznano zainstalowanie ławek na części pól spa-
cerowych (np. AŚ Bartoszyce, ZK Wojkowice) oraz dostosowanie liczeb-
ności grup spacerowych do rozmiarów placów spacerowych. Zwróco-
no również uwagę na potrzebę naprawienia zniszczonych nawierzchni 
na niektórych polach spacerowych (np. ZK Wojkowice). W kontekście 
prawa osadzonych do codziennego, godzinnego spaceru, w jednej z jed-
nostek zalecono wyeliminowanie przypadków, w których osoba pozba-
wiona wolności musi dokonać wyboru pomiędzy skorzystaniem ze spa-
ceru i wyjściem na zajęcia kulturalno-oświatowe (ZK Wojkowice). 

Z oceną warunków bytowych wiąże się także nierozłącznie zagadnienie 
zaludnienia jednostek penitencjarnych. W kwestii tej Rzecznik Praw 
Obywatelskich systematycznie występował do odpowiednich organów. 
W dniu 12 marca 2009 r. skierował w tej sprawie wystąpienie do Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości18 w sprawie projektowanych 
zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, mających na celu wykonanie 

18 RPO-572925-VII/07.
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wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 26 maja 2008 r. W odpo-
wiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, 
że w Departamencie Wykonania Orzeczeń  i Probacji opracowano projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych 
innych ustaw, uwzględniający stanowisko Trybunału Konstytucyjnego 
oraz kompleksowo rozwiązujący problem przeludnienia w jednostkach 
penitencjarnych. Projekt, w wersji z dnia 6 marca 2009 r., po przeprowa-
dzonych konsultacjach społecznych, z uwagi na nowatorskie, nieznane 
dotychczas obowiązującemu prawu penitencjarnemu regulacje, został 
poddany ocenie naukowej autorytetów przedmiotowej dziedziny przede 
wszystkim pod względem zgodności z Konstytucją RP proponowanych 
zmian przepisów. Poszczególne instytucje prawne wywołały kontrower-
sje nie tylko naukowców, ale również praktyków. 

Kolejne wystąpienie, odnoszące się do problematyki przeludnienia, 
Rzecznik skierował w dniu 13 marca 2009 r. do Ministra Sprawied-
liwości – Prokuratora Generalnego19, w sprawie możliwości realizacji 
przez rząd polski wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego 
niezgodność z Konstytucją RP przepisu zezwalającego na długotrwałe 
przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych oraz problemu 
wykonywania kar wobec osób, które z różnych przyczyn nie odbywają 
prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności. W odpowiedzi Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz nie-
których innych ustaw, którego założeniem jest systemowe rozwiązanie 
problemu przeludnienia, znajduje się na etapie uzgodnień społecznych. 
Projekt zakłada przekazanie dyrektorom aresztów śledczych upraw-
nień do elastycznego wyznaczania skazanym terminów stawiennictwa 
do odbycia kary. Dopuszczono możliwość osadzenia skazanych w celi 
poniżej 3 m² na jedną osobę na czas do jednego miesiąca w wyjątko-
wych sytuacjach. Ponadto poinformował, iż z dniem 1 września 2009 r. 
wejdzie w życie ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Projekt noweli-
zacji Kodeksu karnego wykonawczego zakłada również likwidację in-
stytucji odroczenia i przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 
a tym samym spowoduje, że skazani nie korzystający z tych instytucji 
będą odbywać orzeczone kary. 

Ostatecznie, wobec wejścia w życie zapowiadanych powyżej zmian 
w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz uwzględniając rea-

19 RPO-515967-VII/05.
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lizację rządowego „Programu pozyskania 17.000 miejsc w jednostkach 
organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009”, Rzecznik dostrze-
ga znaczną poprawę w zakresie zaludnienia jednostek penitencjarnych. 
Jak bowiem wynika ze statystyki Centralnego Zarządu SW, w latach 
2007-2009 rozmiary przeludnienia zakładów karnych i aresztów śled-
czych uległy istotnemu zmniejszeniu, zaś liczba miejsc zakwaterowania 
więźniów znacząco wzrosła. Na koniec roku 2007 i 2008 stany osadzo-
nych w zakładach karnych i aresztach śledczych wynosiły odpowied-
nio: 87.462 (110,9% pojemności) i 82.882 osób (99,7% pojemności), 
a liczba miejsc ich zakwaterowania: 78.883 i 83.112. W dniu 4 stycznia 
2010 r. ten stan wynosił 83.791 osadzonych (99,6% pojemności jedno-
stek penitencjarnych). 

Warto jednak zwrócić uwagę, iż w świetle nowych przepisów Ko-
deksu karnego wykonawczego20, dyrektor zakładu karnego lub aresz-
tu śledczego może umieścić skazanego na czas określony, nie dłuż-
szy niż 90 dni, w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca 
na skazanego wynosi poniżej 3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, w okre-
ślonych okolicznościach lub w przypadku konieczności umieszczenia 
w jednostce określonej kategorii skazanych. Tymczasem  standardem, 
jaki jest wymagany przez Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania 
Torturom (CPT), jest powierzchnia 4 m² celi mieszkalnej przypadająca 
na jednego osadzonego. 

Kwestię zaludnienia poszczególnych jednostek weryfi kowano każdo-
razowo w trakcie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji. Przykła-
dowo w Zakładzie Karnym w Koziegłowach kształtowało się ono w dniu 
wizytacji na poziomie 111%, w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu – 
116,7% jego pojemności, w Zakładzie Karnym w Płocku – 117,5%, zaś 
w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim – 120%. Szczególna 
sytuacja występowała w Zakładzie Karnym w Krakowie-Nowej Hucie, 
gdzie zaludnienie kształtowało się w dniu wizytacji na poziomie 115%, 
w tym na oddziale dla skazanych kobiet wynosiło 140%, a w oddziale 
dla skazanych mężczyzn 127%, podczas gdy oddział dla tymczasowo 
aresztowanych kobiet był zaludniony zaledwie w 27%.

Sposób radzenia sobie z zagadnieniem przeludnienia był podobny 
w poszczególnych wizytowanych w 2009 r. zakładach karnych, czy 
aresztach śledczych – adaptacja do celów mieszkalnych świetlic, izb 
chorych, a w pojedynczych przypadkach nawet cel do wykonywania 
kary dyscyplinarnej w postaci umieszczenia w celi izolacyjnej, cel prze-

20 Dz. U. Nr 190, poz. 1475, ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy.
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znaczonych dla osadzonych zakwalifi kowanych do kategorii stwarzają-
cych poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa aresztu, a niekiedy także cel przejściowych.

W jednostkach, w których w czasie wizytacji przeludnienie nie wy-
stępowało, w praktyce nie wszystkich osadzonych zakwaterowywano 
jednak w celach mieszkalnych z zachowaniem normy 3 m2 powierzchni 
przypadającej na jedną osobę. 

Z zagadnieniem nadmiernego zaludnienia jednostek penitencjar-
nych, a tym samym potrzebą pozyskania dodatkowych miejsc zakwa-
terowania, wiąże się problem ubogiej oferty zajęć kulturalno-oświa-
towych, z których mogłaby korzystać większość osadzonych. W nie-
których jednostkach, świetlice zamieniane są bowiem czasowo na cele 
mieszkalne (np. AŚ Bydgoszcz) lub są bardzo małe (ZK Płock), wyposa-
żone jedynie w krzesła (ZK Wierzchowo), co nie mobilizuje osadzonych 
do wychodzenia z cel mieszkalnych. Jak wskazywały osoby pozbawio-
ne wolności, w ich odczuciu nie ma to sensu. Uwagi te nie odnoszą 
się oczywiście do wszystkich oddziałów wskazanych jednostek. Wiele 
zakładów karnych i aresztów śledczych zostało również ocenionych 
bardzo wysoko, jeżeli chodzi o ofertę zajęć kulturalno-oświatowych. 
Wszystkie biblioteki jednostek penitencjarnych dysponowały egzem-
plarzami m.in. aktualnych kodeksów i szerokim księgozbiorem. W tym 
miejscu warto wskazać, iż wydany w 2009 r. poradnik pt. „Codzien-
nik prawny”21, którego redaktorem był Rzecznik Praw Obywatelskich 
– dr Janusz Kochanowski, został rozesłany przez Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich do wszystkich jednostek penitencjarnych w kraju. 

Przechodząc do zagadnienia więziennej służby zdrowia, każdora-
zowo zwracano na nie uwagę w trakcie wizytacji Krajowego Mechani-
zmu Prewencji. Weryfi kowano pracę więziennych ambulatoriów oraz 
respektowanie prawa osadzonych do opieki zdrowotnej. Wielokrotnie 
wskazywano na potrzebę wzmocnienia etatowego służby zdrowia, co po-
prawiłoby dostępność osadzonych do świadczeń zdrowotnych. Na przy-
kład w Areszcie Śledczym w Warszawie – Mokotowie zwrócono uwagę, 
iż z powodu trudności z pozyskaniem lekarzy i pielęgniarek, chętnych 
podjąć pracę w szpitalu funkcjonującym przy jednostce penitencjarnej, 
obecna kadra medyczna jest przeciążona pracą. W efekcie, podczas wi-
zytacji przedstawiciele Rzecznika zastali w oddziale chorób wewnętrz-
nych osadzonego z ostrym zespołem odstawiennym, unieruchomio-

21 Zawiera on m.in. wzory pism, umów, podstawowe informacje na temat różnych dziedzin pra-
wa. Jego wersja elektroniczna, dostępna na stronie www.rpo.gov.pl, jest na bieżąco aktualizo-
wana.
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nego pasami, pilnowanego przez osobę pozbawioną wolności, zatrud-
nioną przy pracach porządkowych. Jest to konsekwencją braku sali 
dla pacjentów wymagających intensywnej opieki lub częstych kontroli 
stanu zdrowia. Ponadto, wątpliwości wizytujących budził fakt, że wszy-
scy pacjenci oddziału psychiatrii sądowej przebywają w zamkniętych 
celach, co nie ma medycznego uzasadnienia. Nie proponuje się im rów-
nież żadnej formy aktywności, co może niekorzystnie wpływać na ich 
stan zdrowia. Za niewłaściwą praktykę uznano także fakt umieszcza-
nia w jednej celi osób przebywających na obserwacji sądowo-psychia-
trycznej i chorych psychicznie, a także nie zwalnianie z unieruchomie-
nia pacjentów w godzinach nocnych. Ponadto, w następstwie wizytacji 
omawianej jednostki wskazano, iż koniecznym wydaje się uzupełnienie 
aparatury medycznej potrzebnej szpitalowi (aparatu do badań echo-
grafi cznych serca, „ramienia C” aparatu rentgenowskiego niezbędnego 
w trakcie operacji ortopedycznych). Należy także przystosować łazienki 
w oddziałach chirurgicznych szpitala do pacjentów niepełnosprawnych 
ruchowo. 

W następstwie wizytacji Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, 
w dniu 17 sierpnia 2009 r., Rzecznik skierował pismo do Dyrektora Ge-
neralnego Służby Więziennej22, wskazując na trudności z pozyskaniem 
pracowników kadry medycznej w wizytowanym Areszcie, jak i w innych 
jednostkach penitencjarnych w kraju. W odpowiedzi Dyrektor Gene-
ralny SW wskazał na różnorodne przyczyny, które leżą u podłoża wy-
stępujących w więziennictwie trudności w pozyskaniu do pracy leka-
rzy. Między innymi podkreślił powiększającą się dysproporcję na rynku 
płac więziennej kadry medycznej w stosunku do uposażenia pracow-
ników publicznej służby zdrowia. Wskazał na liczne odejścia ze służby 
po osiągnięciu uprawnień emerytalnych, ze względu na trudne warun-
ki pracy. Dodatkowo nienobilitujący obraz lekarza więziennego, nie za-
chęca do pracy w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie Dyrektor 
Generalny podkreślił, iż prowadzone są intensywne działania mające 
na celu pozyskanie dodatkowych lekarzy do pracy w więziennej służbie 
zdrowia, poprzez ogłoszenia prasowe, ogłoszenia w izbach chorych, za-
trudnianie specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Problem zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiedniej, 
do ich stanu zdrowia, opieki medycznej, w tym psychiatrycznej, jest 
szczególnie istotny z perspektywy przegranych przez Polskę w 2009 r. 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu 

22 RPO-623027-VII/09.
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spraw23. W związku z niepokojącą w tym zakresie sytuacją, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, pismem z dnia 18 maja 2009 r.24  skierował wystą-
pienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczących braku właści-
wej opieki zdrowotnej w polskich jednostkach penitencjarnych. W od-
powiedzi, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformo-
wał, że osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych 
generalnie zapewnia się należyte warunki bytowe oraz odpowiednią 
opiekę zdrowotną. Potwierdzeniem tego jest ilość wyroków zasądzają-
cych odszkodowania dla osadzonych w stosunku do ilości wnoszonych 
przez nich pozwów. Na 440 zakończonych w 2007 r. spraw przed sąda-
mi powszechnymi, zasądzenia zapadły w 21 sprawach, a w roku 2008, 
gdzie ilość zawisłych spraw o naruszenie dóbr osobistych za niewłaści-
we warunki odbywania kary przekroczyła 1000, symboliczne zasądze-
nia zapadły jedynie w kilkunastu sprawach. Poinformowano również 
Rzecznika o działaniach mających na celu obniżanie poziomu prze-
ludnienia polskich jednostek penitencjarnych. Stwierdzono ponadto, 
iż obowiązujące regulacje zawarte w Kodeksie karnym wykonawczym 
w sposób odpowiedni zabezpieczają potrzeby osób pozbawionych wol-
ności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, a wskazane przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka uchybienia mogą wynikać z wad-
liwej praktyki w stosowaniu tych uregulowań. Dlatego też działania 
bieżące zostaną ukierunkowane na właściwą realizację obowiązujących 
w tej materii uregulowań prawnych.

W kontekście problematyki zapewnienia osadzonym odpowiedniej 
opieki medycznej, warto zwrócić uwagę, że w trakcie wizytacji KMP do-
strzeżono, iż w wielu jednostkach nie opracowano Karty Praw Pacjen-
ta (zbiór informacji o prawach i obowiązkach pacjenta-więźnia) w taki 
sposób, aby znajdujące się w niej zapisy dotyczyły sytuacji pacjenta wię-
ziennej służby zdrowia. Często nie była ona także udostępniana oso-
bom pozbawionym wolności w ambulatorium, czy też w innym miejscu, 
umożliwiającym osadzonym zapoznanie się z nią (np. AŚ Jelenia Góra, 
ZK Bydgoszcz-Fordon, ZK Płock). W związku z tym Rzecznik, w dniu 
3 czerwca 2009 r., skierował w tej sprawie wystąpienie do Dyrektora Ge-
neralnego Służby Więziennej25, wskazując na potrzebę opracowania jed-

23 Np. wyrok z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie Musiał przeciwko Polsce (skarga nr 28300/06), 
wyrok z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie Kaprykowski przeciwko Polsce (skarga nr 23052/05), 
wyrok z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie Wenerski przeciwko Polsce (skarga nr 44369/02).

24 RPO-561484-VII/07.
25 RPO-561484-VII/07.
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nolitej wersji Karty Praw Pacjenta, dostosowanej do potrzeb osób pozba-
wionych wolności, która byłaby udostępniona osadzonym we wszystkich 
zakładach karnych i aresztach śledczych. W odpowiedzi na wskazane 
wystąpienie, Dyrektor Biura Służby Zdrowia CZSW przedłożył projekt 
dokumentu pt. „Prawa pacjenta – osoby pozbawionej wolności”, zwraca-
jąc się o opinię na jego temat. Kontynuując korespondencję w tej spra-
wie, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, iż jego zdaniem informa-
cje o prawach pacjenta pozbawionego wolności należy wydać w formie 
broszury, w której pierwsza część to wyciąg aktów prawnych, zapropo-
nowanych przez Dyrektora Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej. W drugiej części warto z kolei zamieścić podstawowe 
pytania, jakie stawiają w tym przedmiocie osadzeni, wraz z odpowiedzia-
mi. Pozwoli to bowiem na lepsze zrozumienie przez osoby pozbawione 
wolności przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

Pozytywna reakcja na wystąpienie Rzecznika oraz podjęcie dzia-
łań w zakresie opracowania praw pacjenta pozbawionego wolności 
jest istotne i zasługuje na uznanie. Dokument ten został rozesłany 
do wszystkich jednostek penitencjarnych w kraju, a jego udostępnianie 
osadzonym będzie weryfi kowane w trakcie wizytacji KMP.

Tak jak w roku 2008, także w 2009 w niektórych z wizytowanych 
jednostek nie było respektowane rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopusz-
czalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych 
podległych Ministrowi Sprawiedliwości26. Najczęściej przejawiało się 
to wprowadzeniem w porządku wewnętrznym jednostki zakazu pale-
nia w porze nocnej (np. AŚ Jelenia Góra, ZK Bydgoszcz-Fordon, ZK 
Malbork, ZK Koziegłowy, AŚ Inowrocław, ZK Głogów). Poza tym, w ZK 
w Wojkowicach wskazano na potrzebę rozważenia możliwości zmiany 
miejsc przeznaczonych do palenia w niektórych pawilonach mieszkal-
nych, w taki sposób, aby dym papierosowy z palarni nie docierał do cel 
mieszkalnych. 

Wszystkie jednostki penitencjarne, w których stwierdzono opisane 
uchybienia, odniosły się pozytywnie do wydanych w tym zakresie re-
komendacji i wprowadziły stosowne zmiany do porządków wewnętrz-
nych.

W 2009 r. istotnym zagadnieniem było także wejście w życie przepi-
sów dotyczących stosowania w jednostkach penitencjarnych kamer 
telewizji przemysłowej. Rzecznik Praw Obywatelskich, w dniu 24 li-

26 Dz. U. z 1996 r. Nr 140, poz. 658 z późn. zm.



44 Biuletyn RPO – Źródła Nr 4

stopada 2009 r., skierował w tej sprawie wystąpienie generalne do Mi-
nistra Sprawiedliwości27. Wskazał w nim, iż do Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich wpłynęło wiele skarg od osób pozbawionych wolności 
na stosowanie w zakładach karnych i aresztach śledczych monitorin-
gu. Odnoszą się one do nowych regulacji, jakie w tym zakresie wpro-
wadziła do Kodeksu karnego wykonawczego ustawa z dnia 18 czerwca 
2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Analiza zawar-
tych w niej rozwiązań skłania do stwierdzenia, iż przyznane dyrektoro-
wi zakładu karnego lub aresztu śledczego – w sposób ogólny – szerokie 
uprawnienia do określania miejsc i pomieszczeń, w których może być 
stosowane monitorowanie za pomocą obrazu lub dźwięku, są sprzeczne 
w szczególności z – wyrażoną w Konstytucji RP oraz Europejskiej Kon-
wencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – zasadą 
ochrony prawnej życia prywatnego. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie konstytucyjności 
tych nowych rozwiązań. W odpowiedzi, Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości, nie podzielając stanowiska Rzecznika po-
informował, że ustawodawca w art. 88c, art. 116 oraz w art. 212b § 2 
k.k.w. wyczerpująco określił czyje zachowanie podlega obligatoryjnemu 
bądź fakultatywnemu monitoringowi i w jakich miejscach. Dyrektorowi 
zakładu karnego pozostawiono jedynie decyzję o stosowaniu monito-
ringu w miejscach i pomieszczeniach innych niż wymienione w art. 
88c oraz art. 212b § 2 k.k.w. Będą to więc miejsca ogólnie dostępne, 
takie jak: ciągi komunikacyjne, pola spacerowe, teren zakładu kar-
nego na zewnątrz budynków. Nie wydaje się zatem zasadnym zarzut 
o niekonstytucyjności rozwiązania wyposażającego dyrektora zakładu 
karnego w kompetencję wprowadzenia w takich jak wyżej wymienio-
ne miejsca monitoringu, jeżeli ma to na celu zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa w zakładzie karnym. Nieadekwatny jest także zarzut 
o naruszeniu zasady ochrony prawnej życia prywatnego wyrażonej 
w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Zaproponowane w ustawie rozwiązania spełniają, w ocenie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Eu-
ropy do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich 
Reguł Więziennych.

W związku z powyższym, Rzecznik rozważa wystąpienie z wnioskiem 
do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności nowych regulacji 
z Konstytucją RP. Ponadto, w 2010 r. planowane jest przeprowadzenie 

27 RPO-572925-VII/07.
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analizy praktyki stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednost-
kach penitencjarnych.  

B.  Młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii

W 2009 r. w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji przepro-
wadzono wizytacje 7 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (dalej 
MOW) oraz 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii (dalej MOS).

W ich następstwie uznano, że w niektórych młodzieżowych ośrod-
kach wychowawczych dochodzi do niedopuszczalnych form trak-
towania nieletnich.  Szczególnie zła sytuacja panowała w placówce, 
w  której w wyniku rozmów z nieletnimi uzyskano informacje wska-
zujące, że wychowawcy krzyczą i wyzywają nieletnich, używają wobec 
nich wulgaryzmów bądź też zastraszają wyjazdem do szpitala psychia-
trycznego (MOW w Kruszwicy). W innej wizytowanej placówce Policja 
prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie fi zycznego i psychicz-
nego znęcania się personelu ośrodka nad wychowankami. Sprawy te 
są stale monitorowane przez Rzecznika.

Natomiast w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii nie stwierdzo-
no przypadków złego traktowania nieletnich. Przeciwnie, zauważono 
bardzo dobre relacje pomiędzy wychowankami a pracownikami pla-
cówki oraz zaufanie jakim są oni obdarzani (np. MOS „Kąt” w War-
szawie-Aninie). Należy jednak zaznaczyć, iż bardzo rzadko zdarza się, 
aby we wskazanej placówce umieszczano nieletnich, wobec których 
sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszcze-
nia w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. W zdecydowanej większości 
są to osoby, które same zgłaszają się do placówki. 

W wizytowanych ośrodkach zastrzeżenia budziły wewnętrzne re-
gulacje w zakresie stosowania kar i nagród. Na przykład w MOS 
w Ostrowcu Świętokrzyskim regulamin przewidywał karę w postaci za-
kazu wyjazdu do domu. Zapis taki jest niezgodny z art. 66 § 4 ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (dalej u.p.n.), który stanowi, 
że „dyrektor zakładu, placówki lub schroniska (…), może ograniczyć 
lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza zakładu, placówki 
lub schroniska dla nieletnich wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten 
stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakła-
du, placówki lub schroniska bądź może wpłynąć niekorzystnie na prze-
bieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego”. 
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Unormowanie to zawiera zamknięty katalog przesłanek ograniczania 
lub zakazu kontaktu nieletniego z osobami spoza placówki, a tym sa-
mym uniemożliwia powszechne stosowanie kary w postaci „zakazu 
wyjazdu do domu”. Ponadto, zastrzeżenia wizytujących budziła prze-
widziana w regulaminie tego Ośrodka możliwość łączenia kilku kar. 
W opinii przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, za jedno prze-
kroczenie powinno się wymierzać tylko jedną karę. W przypadku zaś 
gdy wychowanek popełnił więcej przekroczeń, zanim został ukarany 
za którekolwiek z nich, powinno się wymierzać jedną karę, odpowied-
nio surowszą. 

Ponadto, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy 
miały miejsce sytuacje powszechnego stosowania kary dyscyplinarnej 
w postaci zakazu rozmów telefonicznych z najbliższymi, co narusza 
wspomniany art. 66 § 4 u.p.n. Postępowanie takie jest sprzeczne także 
z art. 9 pkt 2 Konwencji o Prawach Dziecka, w świetle którego „Państwa-
Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub 
obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych 
i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypad-
ków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka”. Tym 
samym wskazane przepisy uniemożliwiają wprowadzenie „zakazu roz-
mów telefonicznych” jako kary, na stosowanie której wskazywały wy-
chowanki podczas wizytacji. 

Za niedopuszczalne należy także uznać stosowanie odpowiedzialno-
ści zbiorowej w stosunku do nieletnich. W jednej z placówek, w razie 
ucieczki lub używania wyrobów tytoniowych przez jedną z dziewcząt, 
wszystkie wychowanki były karane zakazem wychodzenia na świeże 
powietrze (potwierdzało to hasło „Zakaz spacerniaków”, wywieszone 
na tablicy w pokoju wychowawców). Ograniczanie wychowankom do-
stępu do świeżego powietrza jest niezgodne z Zaleceniami „Europej-
skich Zasad w sprawie Nieletnich Sprawców Przestępstw będących 
podmiotem Sankcji i Środków” (Strasburg, 4 kwietnia 2008). Zgodnie 
z regułą 82 „Wszystkim nieletnim pozbawionym wolności przysługu-
je prawo do regularnych ćwiczeń na świeżym powietrzu, przynajmniej 
dwie godziny każdego dnia”. Pomimo zatem, że w krajowych przepisach 
nie ma unormowań prawnych, które gwarantowałyby nieletniemu co-
dzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu, ich zapewnienie należy 
uznać za niezbędne, biorąc pod uwagę potrzeby rozwoju psycho – fi -
zycznego młodego człowieka, a także konieczność rozładowania trud-
nych emocji w przypadku młodzieży niedostosowanej. Podkreślenia 
wymaga również fakt, że w pozostałych młodzieżowych ośrodkach wy-
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chowawczych, które wizytowano w omawianym okresie, wychowankom 
oferowano szeroką gamę zajęć sportowych, w tym na świeżym powie-
trzu, co było przez nieletnich pozytywnie oceniane (np. MOW Księży 
Orionistów w Warszawie). Ich przebywanie na zewnątrz budynków po-
szczególnych ośrodków nie skutkowało większą liczbą ucieczek. Także 
atmosfera wychowawcza wśród nieletnich, którzy mogli korzystać bez 
przeszkód z zajęć na świeżym powietrzu, była znacznie korzystniejsza, 
niż w ośrodku, w którym wprowadzano stałe ograniczenia w tym za-
kresie. W związku z tym, w dniu 7 grudnia 2009 r. Rzecznik Praw 
Obywatelskich skierował do Ministra Edukacji Narodowej wystąpie-
nie28, w którym wskazał na potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodaw-
czej w zakresie zapewnienia prawa nieletnich do codziennego pobytu 
na świeżym powietrzu. Była to już kolejna korespondencja w tej spra-
wie. W odpowiedzi na poprzednie wystąpienie Rzecznika w tej kwestii, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odpowiedział 
bowiem w sposób wymijający, stwierdzając iż obowiązujące przepisy 
umożliwiają wychowankom udział w zajęciach wychowania fi zycznego 
w ramach programowego kształcenia ogólnego oraz planów naucza-
nia odpowiednich typów szkół, które wchodzą w skład młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych lub socjoterapii. 

Tymczasem wyniki wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji 
wspomnianych ośrodków wskazują, iż obecna praktyka oraz obowią-
zujące w tym zakresie przepisy są niewystarczające dla rozwiązania 
problemu. Możliwość przebywania przez nieletnich na świeżym po-
wietrzu jest bowiem uzależniona od indywidualnej zgody wychowaw-
ców, zaś zajęcia wychowania fi zycznego prowadzone pod kierunkiem 
nauczycieli, nie zawsze są realizowane na zewnątrz budynku. Stąd, 
w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, unormowania prawne winny 
gwarantować wychowankom umieszczonym w młodzieżowych ośrod-
kach wychowawczych i socjoterapii, prawo do korzystania z codzienne-
go, przynajmniej godzinnego spaceru na świeżym powietrzu. Sytuacja 
nieletnich nie może być bowiem gorsza, niż w przypadku dorosłych 
pozbawionych wolności, którzy mają zagwarantowane takie prawo 
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej wskazał, iż wymóg zapewnienia wychowankom co najmniej go-
dziny zajęć na świeżym powietrzu zostanie ujęty w przepisach prawa 
oświatowego – w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-

28 RPO-614994-VII/09.
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dowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek 
publicznych. Uzyskana odpowiedź nie zamyka dalszych interwencji 
w tej sprawie. Będą one kontynuowane w 2010 r.

Poza powyższymi zagadnieniami, w dwóch ośrodkach wychowaw-
czych wizytujący zaobserwowali bezład w zakresie opieki wycho-
wawczej nad nieletnimi. Głównym problemem była bezsilność kadry 
pedagogicznej wobec sytuacji konfl iktowych między wychowankami 
(np. MOW w Trzcińcu). Brak wypracowanych metod postępowania 
w trakcie sporów oraz niewłaściwe, czasami nazbyt emocjonalne, rea-
gowanie kadry na problemy przysparzane przez nieletnich, które rodzi 
w wychowankach frustrację i niechęć do współpracy z wychowawcami, 
zaobserwowano również w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kruszwicy. Niewłaściwą atmosferę w placówce potwierdzają liczne 
ucieczki nieletnich, samookaleczenia oraz częste interwencje Policji. 
W pozostałych wizytowanych jednostkach wypracowano odpowiednie 
metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nieletnim zapewnio-
no bogatą ofertę wychowawczą (np. MOS „Jędruś” w Józefowie, MOW 
w Krupskim Młynie, MOW w Kuźni Raciborskiej).

W trakcie wizytacji młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili także uwa-
gę na znacznie zróżnicowane warunki bytowe, jakie w nich panują. 
Na przykład Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie stwa-
rza nieletnim bardzo dobre warunki bytowe. Pokoje dla dziewcząt są ko-
lorowe, wyposażone w nowe meble, udekorowane osobistymi rzeczami 
nieletnich, w tym zabawkami. Wszystko to tworzy miłą, domową atmo-
sferę, co wychowanki oceniały bardzo pozytywnie.  Natomiast w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy, mimo że jest to sto-
sunkowo nowa placówka, funkcjonująca od dnia 1 września 2008 r., 
warunki bytowe zapewnione w niej wychowankom należy ocenić jako 
przeciętne. Ściany we wszystkich sypialniach wychowanek wymagają 
odnowienia. W dniu wizytacji w części pomieszczeń były one zdewasto-
wane oraz brudne. Pokoje sprawiały wrażenie zaniedbanych i tylko nie-
liczne były udekorowane i miały estetyczny wygląd. Remontu wymagały 
też sanitariaty. Ponadto, nieletnie zwracały uwagę na niezapewnienie 
im poczucia intymności, ze względu na brak zamontowanych przesłon 
w kabinach prysznicowych.

W związku z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wycho-
wawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w trakcie wizy-
tacji pojawiał się problem dopuszczalności używania wyrobów ty-
toniowych przez nieletnich przebywających w tego typu placówkach. 
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Obowiązujące przepisy stanowią o zakazie używania wyrobów tyto-
niowych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (usta-
wa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych29). Jednakże wprowadzenie 
zakazu palenia i karanie, w tym zbiorowe, za jego złamanie, wydaje 
się nie rozwiązywać problemu, prowadząc wręcz do zaognienia kon-
fl iktów pomiędzy nieletnimi a kadrą placówki (np. MOW w Kruszwicy). 
Ze względu na fakt, iż w tego typu ośrodkach zdecydowana większość 
wychowanków pali papierosy, bardziej optymalnym rozwiązaniem 
wydaje się być wydzielenie miejsca przeznaczonego do palenia, chro-
niąc tym samym osoby niepalące przed szkodliwym wpływem dymu 
tytoniowego. Niezbędne jest również prowadzenie szeroko zakrojonych 
oddziaływań profi laktycznych, zajęć prozdrowotnych, informujących 
o skutkach palenia oraz zachęcających młode osoby do zdrowotnego 
stylu życia, na co zwracano uwagę w każdej z wizytowanych placó-
wek.

Analizując regulaminy wewnętrzne placówek, dostrzeżono pew-
ne sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
np. w zakresie dopuszczonych do stosowania środków przymusu bez-
pośredniego. Zgodnie bowiem z art. 95a § 5 u.p.n., środki przymusu 
bezpośredniego w postaci umieszczenia w izbie izolacyjnej, założenia 
pasa obezwładniającego lub kaftana bezpieczeństwa, stosuje się wy-
łącznie wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym lub 
schronisku dla nieletnich. W związku z tym, środków tych nie można 
używać wobec nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, czy młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W stosun-
ku do tych nieletnich, jedynym dopuszczalnym środkiem przymusu 
bezpośredniego jest siła fi zyczna. 

We wszystkich placówkach zwracano także uwagę na dostępność 
informacji na temat instytucji, do których nieletni mogą zwrócić się 
w razie potrzeby. Każdorazowo wobec braku takich danych na tab-
licach ogłoszeń, postulowano zamieszczenie adresów instytucji stoją-
cych na straży praw nieletnich, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Rzecznika Praw Dziecka, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy sę-
dziego rodzinnego. Mimo, że wychowankowie mają możliwość poroz-
mawiać o swoich problemach, czy sytuacjach konfl iktowych, na zebra-
niach społeczności bądź bezpośrednio z wychowawcami lub psycho-
logami, istnienie alternatywy i możliwości zwrócenia się z problemem 

29 Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.
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do instytucji zewnętrznej, jest niezwykle istotne. Nieletni powinni być 
o tym informowani i mieć stały dostęp do wyżej wskazanych adresów.

C. Schroniska dla nieletnich oraz zakłady poprawcze

W 2009 r. przeprowadzono, w ramach działalności Krajowego Me-
chanizmu Prewencji, wizytacje 5 schronisk dla nieletnich (dalej SdN) 
oraz 4 zakładów poprawczych (dalej ZP). 

Przede wszystkim jeżeli chodzi o sposób traktowania nieletnich, 
w trakcie wizytacji KMP stwierdzono niepokojący przypadek użycia siły 
fi zycznej przez pracownika Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nie-
letnich w Głogowie wobec jednego z wychowanków. Obawy wizytujących 
wzbudził również brak reakcji ze strony pracowników placówki, którzy 
powzięli informację o tym zdarzeniu. Podkreślono, iż stosowanie prze-
mocy wobec wychowanków winno być bezwzględnie wyeliminowane, 
natomiast w przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy podejmować 
natychmiastowe i adekwatne działania, zmierzające do jednoznaczne-
go określenia sprawców, przyczyn i okoliczności naruszenia praw nie-
letnich. W następstwie stwierdzonego zdarzenia, co potwierdził zapis 
z monitoringu, Biuro RPO powiadomiło o nim Prokuraturę Rejonową 
w Głogowie. Sprawa jest nadal w toku. 

Poza tym, we wskazanej jednostce zwrócono uwagę, iż należy za-
pewnić ochronę wychowanków przed przemocą fi zyczną, psychiczną, 
wyzyskiem i nadużyciami, będącymi konsekwencjami funkcjonowa-
nia tzw. drugiego życia. W odpowiedzi na te uwagi, Dyrektor ZP i SdN 
w Głogowie wskazał, iż systematyczne i konsekwentne postępowanie 
kadry placówki doprowadziło do zminimalizowania form manifestowa-
nia przez wychowanków przynależności do subkultury przestępczej. 
Wychowankowie, którzy podejmują próby wprowadzania zasad tzw. 
„drugiego życia” są szybko rozpoznawani przez pracowników i w sto-
sunku do nich prowadzone są indywidualne oddziaływania wychowaw-
cze, mające na celu przewartościowanie ich postaw i doprowadzenie 
do przestrzegania przez nich regulaminu placówki. Zwrócono również 
uwagę na zakaz swobodnego poruszania się wychowanków w czasie 
przerw międzylekcyjnych – nieletni byli zmuszeni siedzieć na ławce pod 
nadzorem osób dorosłych. W następstwie wizytacji, wspomniany zakaz 
został zniesiony. Dyrektor placówki podkreślił jednak, że jego wprowa-
dzenie było rezultatem zachowań agresywnych, do jakich dochodziło 
w przeszłości w czasie swobodnych przerw w zajęciach szkolnych. Na-
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leży przy tym wskazać, iż ograniczenia tego rodzaju nie powtórzyły się 
w żadnej z pozostałych wizytowanych jednostek. 

Z kolei w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzy-
mano od nieletnich informację o wprowadzeniu niedopuszczalnej 
praktyki polegającej na zakładaniu im kajdanek na ręce podczas spa-
ceru. Należy podkreślić, że żadne przepisy nie zezwalają na stosowa-
nie kajdan przez pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla 
nieletnich, dlatego też działania takie powinny zostać wyeliminowane. 
W placówce tej odebrano również sygnały świadczące o niewłaściwym 
odnoszeniu się przez personel placówki do wychowanków. W odpowie-
dzi na wskazane nieprawidłowości, Dyrektor placówki zaprzeczył, aby 
kiedykolwiek stosowano kajdanki podczas spacerów. Podkreślił rów-
nież, że jeżeli taki przypadek wystąpił, to nastąpiło to bez jego wiedzy 
i zgody, wobec czego po raz kolejny strażnicy zostali pouczeni o zaka-
zie stosowania kajdan. Dyrektor zaznaczył również, iż zawsze reaguje 
na niewłaściwe odnoszenie się przez personel do wychowanków.

W pozostałych wizytowanych placówkach nie stwierdzono przypad-
ków niewłaściwego traktowania wychowanków. Przeciwnie, w ocenie 
wizytujących w sferze kontaktów pomiędzy personelem placówek a wy-
chowankami panuje prawidłowa atmosfera (np. Schronisko dla Nielet-
nich w Warszawie-Okęciu, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nielet-
nich w Zawierciu, Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach). 

Istotny problem stanowi natomiast postępowanie z nieletnimi 
upośledzonymi umysłowo, którzy są umieszczani w schroniskach dla 
nieletnich. W Schronisku dla Nieletnich w Warszawie-Okęciu aż ¼ wy-
chowanków stanowiły w czasie wizytacji osoby upośledzone umysłowo, 
zarówno w stopniu umiarkowanym, jak i lekkim. Praca z tak dużą gru-
pą nieletnich z defi cytem intelektualnym jest wyzwaniem dla placówki. 
Wychowankowie ci wymagają stosowania wobec nich odmiennych od-
działywań wychowawczych, jak również prowadzenia edukacji według 
odpowiednio dostosowanych programów,  placówka zaś nie zatrudnia 
osób przygotowanych do pracy z osobami z upośledzeniem umysło-
wym.

Kolejnym problemem, który został dostrzeżony w związku z wizyta-
cjami tego typu placówek, jest niezgodne z przepisami umieszcza-
nie nieletnich w izbie przejściowej „ze względów wychowawczych” 
oraz niewyodrębnienie izby izolacyjnej (Schronisko dla Nieletnich 
w Warszawie-Okęciu, Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu, Schronisko 
dla Nieletnich w Pobiedziskach). Wielokrotnie rolę izby izolacyjnej pełni 
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izba przejściowa, jednak z osobami wobec których to umieszczenie jest 
stosowane, nie postępuje się tak, jak nakazują to przepisy rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec 
nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla 
nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii30. Poza tym, ponieważ rozporządzenie to utraci-
ło moc obowiązującą w dniu 22 sierpnia 2009 r., w wystąpieniu z dnia 
21 grudnia 2009 r., skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Sprawiedliwości31, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwa-
gę na pilną potrzebę podjęcia działań prawodawczych, zmierzających 
do wydania nowego rozporządzenia regulującego szczegółowe warunki 
i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich 
umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii. Jest to szczególnie ważne z perspektywy istoty samej ma-
terii, jak i nieprawidłowości spotykanych w trakcie wizytacji placówek 
dla nieletnich w zakresie stosowania środków przymusu bezpośrednie-
go. Do końca 2009 r. nie otrzymano odpowiedzi w tej sprawie.

Ponadto, w trakcie wizytacji zwrócono uwagę na niewłaściwe wy-
posażenie izb przejściowych. W Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu 
Świętokrzyskim warunki w dwóch pojedynczych izbach nie spełniały 
wymagań określonych przepisami (§ 44 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich32). W wizytowanej placówce 
pobyt wychowanków w tych pomieszczeniach trwa zwykle kilka dni 
(stwierdzono także przypadek przebywania wychowanka w izbie przez 
okres powyżej 14 dni). W tym czasie nie uczestniczą oni w zajęciach 
szkolnych i warsztatowych, nie biorą udziału w zajęciach sportowych 
i nie korzystają ze spaceru. Z uwagi na niedostateczne oświetlenie po-
mieszczeń, zarówno światłem dziennym, jak i sztucznym, nieletni mają 
utrudnioną możliwość korzystania z prasy i książek. Otrzymują także 
ograniczone racje żywnościowe. Z zapisów w książce umieszczonych 
w izbie przejściowej wynika, że przebywający w niej nieletni nie mają 
zapewnionej wystarczającej opieki psychologicznej i pedagogicznej. 
W ocenie wizytujących, kumulacja dolegliwości wobec osób przebywa-
jących w jednoosobowych izbach przejściowych we wskazanej jednost-

30 Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 203.
31 RPO-629059-VII/09.
32 Dz. U. Nr 124, poz. 1359 z późn. zm.
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ce jest tak znaczna, że nosi cechy okrutnego, nieludzkiego i poniżają-
cego traktowania. 

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, odno-
sząc się do przesłanych w tym zakresie uwag, zgodził się, iż postę-
powanie z osobami umieszczonymi w izbie przejściowej może budzić 
wątpliwości. W związku z tym, podjął on działania mające na celu wy-
eliminowanie nieprawidłowości. W świetle otrzymanych informacji po-
mieszczenie izby przejściowej i izolacyjnej zostało przeniesione do no-
wego skrzydła placówki, do dnia sporządzania niniejszego raportu izba 
izolacyjna nie została jednak dostosowana do obowiązujących przepi-
sów prawa.

Brak odpowiedniego wyposażenia izby przejściowej (powinny być 
urządzone w sposób odpowiadający warunkom pomieszczenia miesz-
kalnego) oraz stosowanie umieszczenia w tym pomieszczeniu jako kary, 
wystąpił również w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich 
w Zawierciu. W wyniku wizytacji tej placówki zalecono podjęcie działań 
mających na celu ograniczenie do niezbędnego minimum pozbawia-
nia wychowanek możliwości realizacji obowiązku szkolnego w czasie 
ich pobytu w izbie przejściowej oraz odstąpienie od ograniczania wy-
chowankom umieszczonym w takiej izbie kontaktów telefonicznych 
z rodzicami (opiekunami). W odpowiedzi na przesłane w tym zakre-
sie uwagi, Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 
w Zawierciu zobowiązał się do opracowania nowego regulaminu izby 
przejściowej, którego treść zostanie dostosowana do obowiązujących 
przepisów prawa, poprzez precyzyjne wskazanie podstaw umieszczenia 
nieletnich w izbie przejściowej. Jednocześnie Dyrektor zaprzeczył, aby 
stosowano umieszczenie wychowanek w izbie przejściowej jako środek 
dyscyplinarny. Taka interpretacja i odczucia wychowanek wynikają 
z faktu, iż pobyt w izbie przejściowej stanowi dla każdej nieletniej dużą 
uciążliwość. W kwestii wyposażenia, w następstwie wizytacji KMP, zo-
stało ono dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

W związku z powyższym, w dniu 12 maja 2009 r. Rzecznik skierował 
wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości33. Wskazał, że potrzebne jest 
właściwe uregulowanie zasad umieszczania nieletnich w izbie przej-
ściowej. Obecnie obowiązujące przepisy są nieprecyzyjnie w tym za-
kresie, co w praktyce prowadzi do umieszczania w niej wychowanków 
na zbyt długi okres czasu (niekiedy przekraczający miesiąc). Ponadto 
Rzecznik wskazał, że konieczne jest wprowadzenie przepisu gwarantu-

33 RPO-597667-VII/08.
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jącego nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych i schroni-
skach dla nieletnich codzienne przebywanie na świeżym powietrzu. 
W tym ostatnim zakresie, jak pokazuje praktyka, nieletni napotykają 
na szereg trudności.

W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości po-
informował, że resort na podstawie własnych czynności nadzorczych 
oraz analizy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w stosunku 
do nieletnich dostrzega, podobnie jak Rzecznik, konieczność zmian 
w zakresie postępowania w stosunku do nieletnich. W pracach nad 
kompleksowym uregulowaniem postępowania w stosunku do nieletnich 
będą podejmowane starania, aby zmiany postulowane przez Rzeczni-
ka, z uwagi na ich gwarancyjny charakter, znalazły swoje miejsce nie 
w rozporządzeniu dotyczącym zakładów poprawczych i schronisk dla 
nieletnich, lecz w ustawie regulującej to postępowanie. Ministerstwo 
Sprawiedliwości, do czasu wejścia w życie nowych regulacji, w ramach 
sprawowanego nadzoru będzie monitorować stosowanie istniejących 
obecnie regulacji dotyczących funkcjonowania izb przejściowych.

W większości wizytowanych placówek panowały dobre warunki byto-
we i higieniczne. Także informacje uzyskane od nieletnich wskazywały, 
że dobrze oceniają stworzone im warunki pobytu. W części placówek za-
lecono zmodernizowanie sanitariatów bądź łaźni ogólnej (np. Schronisko 
dla Nieletnich w Stawiszynie, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nie-
letnich w Zawierciu), zamontowanie przesłon pomiędzy poszczególnymi 
stanowiskami prysznicowymi, w celu zapewnienia nieletnim poczucia 
intymności (np. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawier-
ciu, Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach) oraz stosowanie mat 
antypoślizgowych pod prysznicami (np. Zakład Poprawczy i Schronisko 
dla Nieletnich w Zawierciu, Zakład Poprawczy w Witkowie). 

W trakcie wizytacji w Schronisku dla Nieletnich w Pobiedziskach 
dostrzeżono, że placówka dysponuje niewielką bazą do prowadzenia 
zajęć sportowych. Mankamentem jest brak sali gimnastycznej, co ogra-
nicza możliwości korzystania przez wychowanków z zajęć sportowych 
– zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i pozalekcyjnych – zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym. Mając na względzie przepis § 15 ust. 2 
pkt 3, w związku z § 34 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk 
dla nieletnich, który wśród pomieszczeń, jakie powinny znajdować się 
w schronisku, aby mogło ono prawidłowo realizować nałożone na nie 
zadania, wymienia salę gimnastyczną, wskazano, że właściwym byłoby 
podjęcie takiej inwestycji. 
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W trakcie wizytacji zauważono również problem z opracowywaniem 
aktów wewnętrznych placówek. W regulaminach zakładów popraw-
czych lub schronisk dla nieletnich nie określano dokładnie podstaw 
umieszczenia wychowanków w izbie przejściowej, powoływano błędną 
podstawę prawną utworzenia placówki bądź niewłaściwie regulowano 
kwestie przyznawania kieszonkowego, czy też wprowadzano nieprze-
widziane prawem kary dyscyplinarne. W wyniku interwencji wizytu-
jących, wskazywane każdorazowo nieprawidłowości były niezwłocznie 
usuwane, o czym informowano listownie przedstawicieli Rzecznika.

Podobnie jak w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, także w zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich zwracano uwagę na dostępność infor-
macji na temat instytucji, do których nieletni mogą się zwrócić 
w razie potrzeby. W tych, w których stwierdzono ich brak, postulowa-
no zamieszczenie adresów instytucji stojących na straży praw nielet-
nich, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz sądu rodzinnego. 

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia wychowankom schronisk 
dla nieletnich i zakładów poprawczych dostępu do informacji o przy-
sługujących im prawach i obowiązkach oraz instytucjach, do których 
mogą się zwrócić w przypadku łamania ich praw, w dniu 22 lipca 2009 r. 
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie34 do Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie przygotowania informatora dla nieletnich 
przebywających w tego typu placówkach. W odpowiedzi Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podzielając w tej kwestii po-
gląd Rzecznika, poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości planu-
je opracować standardowy wzór informacji o prawach i obowiązkach 
nieletnich, aby wyeliminować zdarzające się w praktyce różnice między 
placówkami w przedstawianiu katalogu praw i obowiązków oraz spo-
sobie ich interpretacji. Jednocześnie zostanie określony sposób roz-
powszechniania tej informacji wśród nieletnich, mający na względzie 
potrzebę zapewnienia do niej stałego dostępu. Sposób wykorzystania 
wzoru informacji o prawach i obowiązkach będzie na bieżąco kontrolo-
wany w drodze czynności nadzorczych.

W dniu 30 grudnia 2009 r., Rzecznik skierował także wystąpienie 
do Ministra Sprawiedliwości35, dotyczące zasad i trybu kwalifi kowania 
nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowot-
nej. Wskazano w nim, iż od wielu lat wzrasta liczba nieletnich, wobec 

34 RPO-603898-VII/08. 
35 RPO-587722-VII/08.
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których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub 
kary w sądach powszechnych, w związku z demoralizacją i czynami 
karalnymi. Z roku na rok zwiększa się również liczba nieletnich le-
czonych z powodu zaburzeń psychicznych, w tym także związanych 
z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Za-
pewnienie tym osobom wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 
zdrowotnej powinno być priorytetem w podejmowanych działaniach 
na rzecz ochrony praw nieletnich. Tymczasem zlikwidowano funk-
cjonującą w Instytucie Psychiatrii i Neurologii komisję ds. opiniowa-
nia sądowo – psychiatrycznego nieletnich, która odgrywała dużą rolę 
we właściwym kwalifi kowaniu nieletnich do placówek wychowawczych 
i placówek opieki zdrowotnej. W związku z tym Rzecznik zaakcentował 
potrzebę wprowadzenia do ustawy o postępowaniu w sprawach nielet-
nich przepisów, tworzących podstawę do powołania Komisji Psychia-
trycznej do Spraw Nieletnich, jako organu, do którego sądy mogłyby 
się zwracać w sprawie wskazania odpowiedniego dla nieletnich zakładu 
opieki zdrowotnej. Do końca 2009 r. Rzecznik nie otrzymał odpowiedzi 
w tej sprawie.

D. Policyjne izby dziecka

W 2009 r. w ramach działalności Krajowego Mechanizmu Prewen-
cji  przeprowadzono  wizytacje 5 policyjnych izb dziecka (dalej PID). 
W ich trakcie dostrzeżono przede wszystkim potrzebę dofi nansowania 
części z nich. W szczególności niezbędne jest wyposażenie sypialni dla 
nieletnich w łóżka (np. PID Płock, PID Słupsk), czy przeprowadzenie re-
montu (np. PID Częstochowa). Zdaniem osób wizytujących, niedopusz-
czalna jest także sytuacja, w której wobec braku środków fi nansowych, 
pracownicy izby wyposażają ją z własnych funduszy, przynosząc rzeczy 
z domów (np. PID Płock). Ich zaangażowanie należy ocenić bardzo po-
zytywnie. Dbają oni bowiem o stworzenie nieletnim lepszych warunków 
bytowych, jednakże kwestia ta powinna zostać rozwiązana inaczej. 

Zróżnicowane warunki bytowe panujące w wizytowanych policyj-
nych izbach dziecka to efekt braku odpowiedniej regulacji prawnej, 
określającej warunki jakim powinny odpowiadać te placówki. W dniu 
13 lutego 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w tej spra-
wie wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji36. 

36 RPO-605914-VII/09.



Raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji 57

W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w tym Ministerstwie poinformował, 
że na podstawie upoważnienia zawartego w art. 83 § 3 u.p.n., Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 
21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich 
w policyjnych izbach dziecka. Jednak delegacja ustawowa nie zawiera 
jednoznacznej podstawy do uregulowania w rozporządzeniu warun-
ków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w policyjnych izbach 
dziecka. Zdaniem Ministra, optymalnym rozwiązaniem byłoby zawarcie 
takiej delegacji ustawowej w ustawie o Policji. W związku z powyższym, 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji zaproponowano dodanie 
w art. 15 ust. 10 delegacji dla ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych do określenia w drodze rozporządzenia warunków, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia w policyjnych izbach dziecka. Prace legis-
lacyjne zostały w tym zakresie podjęte, jednak do dnia sporządzania 
niniejszego raportu stosowne rozporządzenie nie zostało wydane, ani 
nie zawarto odpowiedniej delegacji w ustawie o Policji. Sprawa będzie 
monitorowana przez Rzecznika w roku 2010.

Poza tym, w trakcie wizytacji zwrócono uwagę na przedłużające 
się, ponad ramy czasowe określone w art. 40 § 6 pkt 4 oraz art. 40 
§ 7 u.p.n., pobyty nieletnich w policyjnych izbach dziecka. Jest 
to powtarzający się problem wielu tego typu miejsc zatrzymań (np. PID 
Płock, PID Słupsk, PID Łódź, PID Częstochowa). Każdorazowe podej-
mowanie interwencji w takich sytuacjach przez kierowników poszcze-
gólnych izb jest niezbędne. W następstwie wizytacji zwracano uwagę 
na ten problem także prezesom sądów, którym podlegają sędziowie wi-
zytatorzy.

Podkreślano także, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami umiesz-
czenie nieletniego w pomieszczeniu izolacyjnym nie może być sto-
sowane jako kara. Tymczasem, w jednej z wizytowanych jednostek było 
ono wymienione wśród katalogu kar, zawartych w prawach i obowiąz-
kach nieletniego zatrzymanego w policyjnej izbie dziecka  (PID Płock).

W trakcie wizytacji policyjnych izb dziecka zwracano szczególną 
uwagę na dostępność nieletnich do zajęć na świeżym powietrzu 
oraz stan pól spacerowych. W przypadku braku ławki na polu space-
rowym, zalecano jej zainstalowanie (np. PID Łódź, PID Częstochowa). 
Wielokrotnie powtarzał się również brak na tablicach informacyjnych 
adresów organów ochrony prawa, takich jak: sąd rodzinny, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, do których nieletni mogliby się zwrócić w przypadku 
naruszenia ich praw. 
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E.  Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia jednostek 
organizacyjnych Policji

W 2009 r. przeprowadzono wizytacje 21 pomieszczeń przy jednost-
kach organizacyjnych Policji, w których mogą być umieszczane osoby 
zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia (zwanych dalej 
PdOZ lub izbą).

W jednej z wizytowanych jednostek Policji przedstawiciele Rzecz-
nika, wykonujący zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, spotka-
li się ze znacznymi trudnościami w rozpoczęciu wizytacji i dopiero 
interwencja telefoniczna u Komendanta Wojewódzkiego Policji umożli-
wiła przeprowadzenie czynności w PdOZ. W związku z tym, iż nie był 
to pierwszy przypadek tego typu utrudnień oraz wobec potrzeby upo-
wszechnienia wiedzy wśród Policjantów na temat podstaw działalności 
Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce, w dniu 27 marca 2009 r. 
zostało wystosowane odpowiednie pismo do Dyrektora Biura Prewen-
cji Komendy Głównej Policji, z prośbą o poinformowanie jednostek or-
ganizacyjnych Policji w całym kraju o działalności Mechanizmu i jego 
uprawnieniach. W odpowiedzi Komenda Główna Policji przypomniała 
poszczególnym jednostkom o uprawnieniach przedstawicieli Rzecznika 
do przeprowadzania wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w po-
mieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policyjnych izbach dziecka, 
wskazując jednocześnie podstawę tej działalności. Poza tym, Komendant 
Główny Policji zwrócił się do Biura RPO o przedstawienie wzoru legi-
tymacji służbowej oraz upoważnienia jakim dysponują przedstawiciele 
Rzecznika w trakcie wizytacji. Stosowne wzory zostały udostępnione.

Odnośnie obowiązku informowania zatrzymanych o przysługu-
jących im prawach, we wszystkich wizytowanych jednostkach zaleca-
no, aby tekst Regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszcze-
niach jednostek organizacyjnych Policji został udostępniony w miejscu 
widocznym dla osób zatrzymanych w PdOZ, w pełnej wersji zawartej 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń 
w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu 
pobytu w tych pomieszczeniach37. W związku z tym, iż był on dostępny 
np. w pokoju ofi cera dyżurnego, wywieszony na drzwiach wejściowych 

37 Dz. U z 2008 r. Nr 191, poz. 1187.
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do izby, czy na korytarzu, zalecano jego wypożyczenie zatrzymanym, 
na czas niezbędny do zapoznania się z Regulaminem. W przeciwnym 
razie nie można uznać, że zatrzymany został zapoznany z jego treścią. 

W niektórych jednostkach Policji izba nie dysponowała egzempla-
rzami Regulaminu w językach obcych, które są dostępne na stronie in-
ternetowej Komendy Głównej Policji. Sam pomysł udostępnienia w ten 
sposób Regulaminu, w kilkudziesięciu językach, należy ocenić bardzo 
pozytywnie. 

W zakresie prowadzenia dokumentacji w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych, zwrócono uwagę na: konieczność złożenia pod-
pisów przez dwóch funkcjonariuszy Policji na kwicie depozytowym 
(każdorazowo w przypadku odmowy lub niemożności złożenia podpisu 
przez osobę zatrzymaną); dokładne wypełnianie protokołów zatrzyma-
nia, ze wskazaniem podstawy prawnej zatrzymania (np. KRP Warsza-
wa IV); podawanie w kwitach depozytowych słownie kwoty pieniężnej 
przekazywanej przez zatrzymanych do depozytu oraz zadbanie o czy-
telność ich zapisów (np. KRP Warszawa VI, KPP Nakło), a w przypadku 
dokonywania jakichkolwiek skreśleń w dokumentacji, potwierdzanie 
tego podpisem osoby dokonującej poprawki (np. KPP Nakło). Niejedno-
krotnie nierzetelnie była również wypełniana książka wizyt lekarskich. 
Faktem jest, że dane dotyczące tego, kiedy i komu lekarz pogotowia 
udzielał pomocy, można uzyskać również z innej dokumentacji prowa-
dzonej w PdOZ. Wydaje się jednak, że przede wszystkim powinny być 
one odnotowane w tej książce.

 W trakcie wizytacji niejednokrotnie spotykano się z problemem 
nierespektowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie dopuszczalności 
używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych mi-
nistrowi właściwemu do spraw wewnętrznych38. W niektórych izbach 
zezwalano na palenie na korytarzu, czy w pokoju sanitarnym. W jednej 
wywieszono z kolei tabliczkę informującą o całkowitym zakazie palenia, 
mimo że osoby zatrzymane mają prawo używania wyrobów tytoniowych 
w wyznaczonych pokojach dla zatrzymanych lub w wyodrębnionym 
i specjalnie oznaczonym pomieszczeniu. Zalecano zatem wyodrębnie-
nie pomieszczenia przeznaczonego do używania wyrobów tytoniowych 
lub wyznaczenie pokoi dla osób palących (np. KPP w Stalowej Woli, 
w Nisku, KRP w Warszawie VII, KRP w Warszawie IV, KPP w Nakle, KPP 
w Bartoszycach). 

38 Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1163.
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W związku z powtarzaniem się opisanych nieprawidłowości, Rzecznik 
Praw Obywatelskich skierował, w dniu 3 czerwca 2009 r., wystąpienie 
do Komendanta Głównego Policji39 w sprawie nieprzestrzegania przepisów 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiek-
tów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

W odpowiedzi Komendant Główny Policji poinformował, że w celu 
ujednolicenia zasad realizacji uprawnień osób zatrzymanych do uży-
wania wyrobów tytoniowych, zobligował podległych kierowników jed-
nostek Policji do zapewnienia realizacji prawa osób zatrzymanych, do-
tyczącego używania wyrobów tytoniowych, zgodnie z przepisami wska-
zanego rozporządzenia.

Poza tym, w jednej z wizytowanych Komend (KRP w Warszawie IV), 
pomieszczenia dla osób zatrzymanych usytuowano w suterenie. Przed-
stawiciele RPO wskazali na brak przewidzianego prawem zezwolenia 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, które jest wymagane w przypadku takiego usytuowania 
izby. W odpowiedzi na wskazane uchybienie, Komendant wizytowanej 
jednostki podjął natychmiastową decyzję o wyłączeniu z eksploatacji 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Komenda Stołeczna Policji wystą-
piła zaś do Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA o przeprowadze-
nie kontroli mającej na celu ustalenie, czy wymienione pomieszczenia 
mogą być użytkowane zgodnie z aktualnym przeznaczeniem oraz o wy-
danie stosownego zezwolenia.

Warunki bytowe panujące w wizytowanych pomieszczeniach, 
w większości przypadków uznano za odpowiednie. Niemniej jednak 
zalecano najczęściej m. in. wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzy-
manych w instalację alarmową oraz przyzywową, dokonanie stosownej 
przebudowy w pokoju sanitarnym, tak aby natryski zostały częściowo 
odgrodzone od reszty pomieszczenia, udostępnienie mat antypoślizgo-
wych w brodzikach prysznicowych, poprawienie oświetlenia sztuczne-
go w pokojach dla zatrzymanych, tak aby było ono właściwe do pisania 
i czytania (np. KRP w Warszawie IV), zapewnienie w pokojach dostatecz-
nego dopływu powietrza (np. KPP w Bartoszycach), czy zainstalowanie 
taboretu i stołu w pokojach dla zatrzymanych, przy którym zatrzymani 
mogliby spożywać posiłki (np. KPP we Wrześni).  Zwracano także uwa-
gę na potrzebę zapewnienia środków czystości, niezbędnych do utrzy-
mania higieny osobistej, w tym mydła i papieru toaletowego (np. KRP 

39 RPO-614993-VII/09.
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w Warszawie VI, KPP w Malborku, KMP w Płocku, KPP w Pruszkowie) 
oraz konieczność wyodrębnienia miejsca przeznaczonego do przecho-
wywania rzeczy osobistych osób chorych zakaźnie  (np. KPP w Płocku, 
KPP w Pruszkowie, KRP w Warszawie VI, KPP we Wrześni). W odpowie-
dzi jedna z jednostek Policji wskazała, iż ze względu na ograniczenia 
lokalowe nie ma możliwości wyodrębnienia pomieszczenia przeznaczo-
nego wyłącznie na przechowywanie rzeczy osobistych osób chorych za-
kaźnie (KPP we Wrześni). W pozostałych przypadkach rekomendacje 
w tym zakresie zostały uwzględnione.

Rekomendacje dotyczyły także potrzeby posiadania do dyspozycji 
ubrań zastępczych dla przyjmowanych do pomieszczeń zatrzymanych 
skazanych, oskarżonych lub podejrzanych o: popełnienie przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym; udział w zorganizowanej grupie przestęp-
czej; popełnienie przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem 
broni palnej lub materiałów wybuchowych (np. KRP w Warszawie IV, KPP 
w Nakle). Ponadto, podkreślano konieczność respektowania prawa osób 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do otrzymania napoju, a w przy-
padku pobytu tych osób w izbie powyżej 12 godzin, do otrzymania posiłku. 
Poza tym, każdorazowo weryfi kując zawartość apteczki będącej w dyspo-
zycji funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób za-
trzymanych, sprawdzano daty ważności przechowywanych w nich leków. 
W niektórych wizytowanych jednostkach zalecono usunięcie przetermino-
wanych środków medycznych (np. KRP w Warszawie IV, KPP w Nakle). 

W odpowiedzi na wskazane powyżej uchybienia, poszczególne jed-
nostki organizacyjne Policji informowały Biuro Rzecznika Praw Obywa-
telskich o wprowadzanych zmianach. Wskazano, że podjęto starania 
zmierzające do wyeliminowania błędów w prowadzonej dokumentacji, 
a także zapewniono zatrzymanym możliwość zapoznawania się z Regu-
laminem pobytu w PdOZ. Tam, gdzie zrealizowanie zaleceń przedstawi-
cieli Rzecznika wymagało pozyskania środków fi nansowych, jednostki 
zwracały się do organów nadrzędnych, jako decydentów w tej sprawie, 
co wydłużyło czas uwzględnienia rekomendacji. 

F. Izby wytrzeźwień

W 2009 r. w ramach działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji 
przeprowadzono wizytacje 11 izb wytrzeźwień (zwanych dalej IW lub izbą).

Z ustaleń poczynionych przez pracowników Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich wynika, że większość izb właściwie realizuje zadania 
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nałożone ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi40 oraz rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, 
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji 
izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego41. 

Stwierdzone w trakcie wizytacji nieprawidłowości dotyczyły kilku za-
sadniczych spraw. Po pierwsze, w kwestii stosowania przymusu bezpo-
średniego polegającego na unieruchomieniu, zwrócono uwagę, iż zgod-
nie z prawem należy poddać kontroli stan zdrowia osoby wobec której 
zakończono stosowanie tego rodzaju środka przymusu. Ponadto, wska-
zano, że przymus polegający na unieruchomieniu nie może trwać dłużej, 
niż do czasu ustania przyczyny jego zastosowania. Natomiast, w Izbie 
Wytrzeźwień w Kielcach, w wyniku dokonanej analizy udostępnionej 
przedstawicielom Rzecznika Praw Obywatelskich dokumentacji stwier-
dzono, iż podczas zastosowania unieruchomienia doszło do wielu nie-
prawidłowości, począwszy od wątpliwości związanych z podstawą zasto-
sowania środka przymusu bezpośredniego, poprzez stwierdzenie braku 
odpowiedniej kontroli przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa, 
braku weryfi kacji dalszej potrzeby stosowania środka, uniemożliwienie 
pacjentowi zaspokojenia potrzeb fi zjologicznych, a skończywszy na bez-
prawnym przedłużeniu unieruchomienia, bez wcześniejszego zbadania 
pacjenta i zgody lekarza. Potwierdza to również zapis z monitoringu. 

W odpowiedzi na przesłane rekomendacje, Dyrektor Izby Wytrzeź-
wień w Kielcach zapewnił o uwzględnieniu przedstawionych rekomen-
dacji oraz podjęciu stosowanych działań naprawczych. Prezydent Mia-
sta Kielce poinformował zaś, iż aktualnie trwają prace nad przekształ-
ceniem Izby pod względem merytorycznym, organizacyjno-prawnym 
oraz fi nansowym.

Brak właściwego dokumentowania faktu zastosowania środków 
przymusu bezpośredniego, jak również wypadków nadzwyczajnych, 
jakie miały miejsce w placówce, był powtarzającą się uwagą w czasie 
wizytacji izb wytrzeźwień (np. Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnie-
niom w Przemyślu, IW w Częstochowie, IW w Kielcach, IW w Bydgosz-
czy, IW w Płocku).

Stan techniczny i wyposażenie większości izb, które wizytowano 
w 2009 r. nie budził zastrzeżeń wizytujących. Nieprawidłowości w tym 
zakresie stwierdzono w Izbie Wytrzeźwień w Bydgoszczy. W dniu wizyta-

40 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.
41 Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.



Raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji 63

cji w bardzo złym stanie był budynek, w którym usytuowano pomiesz-
czenia Izby. Zdaniem przedstawicieli RPO, dalsza eksploatacja stanowi 
zagrożenie zarówno dla jej pracowników, jak i osób doprowadzonych 
do wytrzeźwienia.  Dlatego też w następstwie wizytacji postulowano, 
aby władze miasta przyznały Izbie nową siedzibę. W odpowiedzi Pre-
zydent Miasta Bydgoszczy poinformował, iż w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Bydgoszczy prowadzone są prace nad pozyskaniem 
i wyremontowaniem obiektu, który będzie przeznaczony dla placówki 
udzielającej świadczeń związanych z wytrzeźwieniem osobom bezdom-
nym, sama zaś Izba Wytrzeźwień ulegnie likwidacji.

Poza tym, w czasie wizytacji stwierdzono przypadki nie respektowania 
przepisu wyżej wskazanego rozporządzenia (§ 24 ust. 5), zgodnie z którym 
czynności związane z przyjęciem do izby wytrzeźwień kobiet mogą 
być sprawowane wyłącznie przez żeński personel (np. IW w Kielcach). 

Zwracano również uwagę, iż należy informować osoby  przebywające 
w izbie wytrzeźwień o możliwości przeprowadzenia świadczeń higie-
niczno-sanitarnych (np. IW w Płocku, Miejski Ośrodek Zapobiegania 
Uzależnieniom w Przemyślu, IW w Krakowie, Zakład Medycyny Uzależ-
nień w Łodzi, IW w Głogowie).

Zastrzeżenia budził także brak rzetelności w prowadzeniu do-
kumentacji izb wytrzeźwień. Na przykład w Zakładzie Medycyny 
Uzależnień w Łodzi ujawniono uchybienia polegające na nieoznacza-
niu we właściwych księgach, kto z pracowników jest odpowiedzialny 
za działalność Izby w trakcie pełnionego dyżuru. 

We wszystkich wizytowanych placówkach postulowano opracowa-
nie regulaminu izby wytrzeźwień, przeznaczonego dla osób przeby-
wających w izbie. Mogłyby one zapoznać się z nim przy opuszczaniu 
placówki. W większości izb pozytywnie odniesiono się do tego zalecenia 
i opracowano „prawa osób przebywających w izbie wytrzeźwień”. Infor-
macje te umieszczono na tablicy ogłoszeń, w miejscu ogólnie dostęp-
nym dla osób opuszczających placówkę.

G.  Ośrodki Strzeżone dla Cudzoziemców oraz Areszty 
w Celu Wydalenia 

W 2009 r. wizytacjami Krajowego Mechanizmu Prewencji objęto 
2 ośrodki strzeżone dla cudzoziemców oraz 2 areszty w celu wydalenia.

W wizytowanych miejscach panowały bardzo dobre warunki by-
towe. W przypadku Ośrodka Strzeżonego dla Cudzoziemców w Lesz-
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nowoli odnotowano znaczną ich poprawę, w porównaniu do stanu 
z  poprzedniej wizytacji. Niemniej jednak w następstwie dokonanego 
oglądu pomieszczeń wizytowanych jednostek sformułowano zalecenia 
dotyczące między innymi: wymiany urządzeń sanitarnych w łazienkach 
(np. Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Lesznowoli), zapewnienia 
osobom korzystającym z nich należytej intymności (np. Areszt w Celu 
Wydalenia i Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Kętrzynie), po-
prawy standardu pomieszczenia przeznaczonego dla osób naruszają-
cych porządek w placówce (np. Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców 
w Lesznowoli), zmiany sposobu zabezpieczenia okien w celach miesz-
kalnych, tak aby osadzeni samodzielnie i według potrzeb mogli je ot-
wierać (np. Areszt w Celu Wydalenia w Kętrzynie). 

Ponadto, dostrzeżono potrzebę podjęcia odpowiednich działań w celu 
organizacji comiesięcznych kontrolnych badań lekarskich, stosow-
nie do wymogu zawartego w § 24 Regulaminu organizacyjno – porząd-
kowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu 
wydalenia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wa-
runków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu 
wydalenia oraz regulaminu organizacyjno – porządkowego pobytu cu-
dzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia42.  

W kwestii respektowania praw osób przebywających w tego typu 
ośrodkach, zwrócono uwagę na konieczność wyjaśnienia przyczyn 
ograniczania tygodniowej liczby widzeń osadzonych oraz rozważenia 
zasadności wprowadzonych w regulaminach wewnętrznych ograniczeń 
czasowych w zakupie określonych produktów. Zastrzeżenia przedsta-
wicieli Rzecznika wzbudziło również odnotowywanie w dokumentacji 
służbowej numerów telefonów, pod które dzwonią osadzeni.

Dostrzeżono także potrzebę podjęcia działań w celu rozpowszech-
nienia wśród osadzonych informacji o możliwości skorzystania z po-
mocy tłumaczy, na przykład poprzez wywieszenie stosownej informa-
cji na tablicy ogłoszeń. 

We wszystkich wizytowanych placówkach nie stwierdzono występo-
wania okoliczności, które mogłyby prowadzić do okrutnego, nieludzkie-
go lub poniżającego traktowania umieszczonych w nich osób. Są one 
traktowane z poszanowaniem godności ludzkiej.

Omawiając zagadnienia związane z funkcjonowaniem ośrodków 
strzeżonych dla cudzoziemców oraz aresztów w celu wydalenia, warto 

42 Dz. U. z 2004 r. Nr 190, poz. 1953.
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dodatkowo zwrócić uwagę, iż w związku z rozpoczęciem prac nad założe-
niami do nowej ustawy o cudzoziemcach, Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą 
o ustosunkowanie do projektu. W odpowiedzi z dnia 31 lipca 2009 r. 43 
Rzecznik podkreślił, iż istotne jest, aby prawo tworzone przez państwo 
w zakresie migracji odpowiadało wyzwaniom wynikającym ze złożono-
ści tej problematyki. Dotyczy to zatem zarówno regulacji kształtujących 
warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium państwa, legalizacji ich 
pobytu, jak i zasad postępowania wobec osób przebywających na jego 
terytorium nielegalnie. Przepisy te powinny być czytelne i jasne przede 
wszystkim dla najbardziej zainteresowanych osób. Uproszczenie proce-
dur legalizacji pobytu powinno polegać również na skróceniu czasu trwa-
nia postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych. Rzecz-
nik zwrócił również uwagę, iż celowe wydaje się rozważenie możliwości 
korekty zasad traktowania osób pozostających w procedurze deportacyj-
nej, zatrzymanych i osadzonych w ośrodkach strzeżonych lub aresztach 
w celu wydalenia. Zgodnie bowiem z modelem przyjętym w obowiązu-
jącej obecnie ustawie, osoby umieszczane w aresztach deportacyjnych 
i ośrodkach strzeżonych poddawane są typowo więziennym rygorom. 
Istota zaś zastosowania w procedurze deportacyjnej środków o charak-
terze detencyjnym nie jest odpłatą za popełnienie czynu zabronionego, 
ale zapewnieniem wykonania decyzji o wydaleniu z terytorium Polski.  

H.  Ośrodki dla Cudzoziemców Ubiegających się 
o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu

W 2009 r. wizytacjami Krajowego Mechanizmu Prewencji objęto 
4 ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy lub azylu. 

Wizytacje dwóch ośrodków zostały przeprowadzone w związku z na-
głośnioną w mediach sprawą protestu grupy cudzoziemców pochodzą-
cych z Czeczenii i Gruzji, którzy w dniu 14 grudnia 2009 r. zatrzy-
mani zostali przez służby graniczne w trakcie próby wyjazdu z Polski. 
Jak ustalono, akcja protestacyjna związana była ze zmianą praktyki 
w zakresie przyznawania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniają-
cej (Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu 
Uchodźcy lub Azylu w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz Radomiu). 

43 RPO-R-071-24/09.
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Jeżeli chodzi o warunki bytowe panujące w ośrodkach, były one zróż-
nicowane. W Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Sta-
tusu Uchodźcy lub Azylu w Łomży, warunki w jakich przebywają cudzo-
ziemcy oceniono jako dobre. Pokoje mieszkalne, w dniu wizytacji, były 
utrzymane w dobrym  stanie, z temperaturą dostosowaną do pory roku. 
Zwrócono uwagę jedynie na potrzebę przeprowadzenia remontu elewa-
cji budynku, której stan nie uległ poprawie od wizytacji przeprowadzonej 
przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 2005 r. 

Znacznie gorsze warunki bytowe panowały w Ośrodku dla Cudzo-
ziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu w Ra-
domiu. Stwierdzono, że obiekt, w którym mieści się Ośrodek, a także 
wyposażenie części mieszkalnej, wymagają nakładów fi nansowych. Za-
lecono odnowienie elewacji budynku, a także przeprowadzenie renowacji 
klatek schodowych i korytarzy. Wskazano na potrzebę poprawy warun-
ków panujących w pomieszczeniach mieszkalnych, w szczególności wy-
mianę lub uszczelnienie okien – w dniu wizytacji w pokojach było chłod-
no, cudzoziemcy byli zmuszeni do korzystania z zakupionych przez sie-
bie urządzeń grzewczych. Ponadto zaznaczono, iż meble znajdujące się 
w części pokoi są stare i znacznie zużyte. Gruntownego remontu, w oce-
nie osób wizytujących, wymagały również ogólnodostępne pomieszczenia 
sanitarne. Łazienki i toalety były bowiem zabrudzone, panował w nich 
uciążliwy zapach, a część urządzeń sanitarnych była uszkodzona. 

Jeżeli chodzi o informowanie cudzoziemców o przysługujących im 
prawach, w jednej z wizytowanych placówek odnotowano dobrą prak-
tykę zapoznawania cudzoziemców w chwili przyjęcia z treścią regulami-
nu pobytu w ośrodku. Tekst regulaminu – w rosyjskiej wersji językowej 
– wywieszono na tablicy ogłoszeń. Ponadto, zainteresowanym udostęp-
niano także ulotki informacyjne, dotyczące przysługujących im praw 
i ciążących na nich obowiązków. W placówce w miarę regularnie odby-
wają się także wizyty przedstawicieli organizacji pozarządowych, pro-
gramowo zajmujących się ochroną praw cudzoziemców. Cudzoziemcy 
mają także zapewniony dostęp do listy adresowej takich organizacji, 
a także właściwych organów i instytucji publicznych, do których mogą 
się zwrócić w razie potrzeby. 

I. Szpitale psychiatryczne

W 2009 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonu-
jąc zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, przeprowadzili wizyta-
cje w 9 szpitalach psychiatrycznych. 



Raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji 67

We wszystkich wizytowanych w 2009 r. szpitalach stwierdzono nie-
prawidłowości w zakresie stosowania środków przymusu bezpośrednie-
go. Ujawniono, że personel medyczny nie traktuje przymusowego poda-
wania leków oraz przetrzymywania jako formy przymusu bezpośrednie-
go i nie umieszcza w dokumentacji medycznej odpowiednich wzmianek 
dotyczących stosowania tych środków. Ponadto, zasadność zastosowania 
przetrzymywania oraz przymusowego podania leku nie była poddawana 
ocenie, zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego44. Stwierdzono także pojedyncze przy-
padki niedopełnienia wymogu krótkotrwałego uwalniania unieruchomio-
nego pacjenta, nie rzadziej niż co 4 godziny, w celu zmiany jego pozycji 
lub zaspokojenia potrzeb fi zjologicznych i higienicznych (np. Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu, Wo-
jewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach). 
Zdarzało się również, że środek przymusu bezpośredniego w postaci unie-
ruchomienia był stosowany z powodów, które nie znajdują oparcia w wyżej 
wymienionej ustawie, przykładowo – silne pobudzenie ruchowe (np. Wo-
jewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach). 
Regulacje zawarte w ustawie ograniczają zastosowanie tego środka wyłącz-
nie do zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, 
przeciwko bezpieczeństwu publicznemu albo też do gwałtownego niszcze-
nia lub uszkadzania przedmiotów znajdujących się w otoczeniu. Niejedno-
krotnie uzasadnienia zastosowania środków przymusu bezpośredniego, 
odnotowywane w dokumentacji, były formułowane bardzo lakonicznie, nie 
określono też rodzaju stosowanego środka, jedynie sposób jego wykony-
wania (np. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach). 

Warunki bytowe w wizytowanych placówkach były zróżnicowane. 
Przykładowo w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
wizytowane sale chorych były czyste, jednakże Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził, że szpital nie spełnia odpo-
wiednich wymogów higienicznych i sanitarnych. Pacjentom ogranicza-
no dostęp do sanitariatów, biorąc pod uwagę potrzebę oszczędności 
w zakresie zużycia wody. 

Z kolei Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. M. Ma-
rzyńskiego w Sieniawce zapewniał chorym dość dobre warunki bytowe. 
Większość pacjentów przebywała na kilkunastoosobowych salach. Ko-
rytarze, sale oraz inne pomieszczenia były w dniu wizytacji czyste. 

44 Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.
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Wątpliwości wizytujących wzbudziły warunki utrzymywania higie-
ny osobistej pacjentów. Przykładowo, w jednym z oddziałów Woje-
wódzkiego  Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa 
Bednarza w Świeciu, łazienkę zamykano na klucz, a wieczorem pacjen-
ci nie mogli z niej korzystać. W Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. dr. M. Marzyńskiego w Sieniawcach, na kilkudziesięciu 
pacjentów przypadały zaś zaledwie 2 kabiny prysznicowe. Dodatkowo 
w jednej z łazienek zainstalowano nieosłonięty brodzik do kąpieli osób 
niepełnosprawnych. Takie warunki wydają się nie zapewniać pacjen-
tom poczucia intymności. Ponadto, w łazience stały miednice – we-
dług personelu służące do prania. Chorzy twierdzili jednak, że w mied-
nicach są kąpani pacjenci niepełnosprawni. Dodatkowo jeden z pa-
cjentów wskazał, że chorzy myci są kolejno w niezmienionej wodzie. 
Takie traktowanie może zostać uznane za nieludzkie i poniżające. Za-
instalowanie kamer telewizji przemysłowej w toaletach również uznano 
za działanie, które nie gwarantuje pacjentom poczucia intymności (Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku).

W kilku placówkach stwierdzono uchybienia polegające na zatrud-
nieniu niewystarczającej liczby personelu medycznego w stosunku 
do liczby pacjentów w oddziałach szpitalnych, przeznaczonych do wy-
konywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnione-
go zabezpieczenia (np. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Rybniku).

Dostrzeżono również nieprawidłowości w systemie przyjmowania 
skarg i wniosków. Skargi ustne pacjentów nie były protokołowane. 
Brakowało dokumentacji potwierdzającej ich rozpoznanie (np. Woje-
wódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kiel-
cach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku). 

Ponadto stwierdzono, że w regulaminach wewnętrznych szpitali 
znajdują się zapisy ograniczające prawa pacjentów oraz nakładające 
obowiązki niezgodne z obowiązującymi przepisami (Szpital dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu). Zwrócono 
uwagę na próby utrzymania porządku za pomocą niedopuszczalnych 
reguł. Przykładem tego typu zachowań było między innymi wydzielanie 
– według uznania personelu – papierosów, będących własnością pa-
cjentów, zakaz przynoszenia pacjentom domowych posiłków, czy napo-
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jów przez rodziny w czasie odwiedzin. Reglamentowano także używanie 
własnej odzieży – zezwalano na posiadanie dwóch par spodni, dwóch 
swetrów oraz jednej pary butów. Pacjenci skarżyli się również na sto-
sowanie wobec nich odpowiedzialności zbiorowej, w postaci zakazu 
wykonywania rozmów telefonicznych, czy zakazu używania wyrobów 
tytoniowych przez określoną grupę pacjentów (Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Rybniku).

W kwestii sposobu traktowania pacjentów przez personel wizy-
towanych szpitali, podkreślano potrzebę właściwego odnoszenia się 
do nich. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybni-
ku zalecono podjęcie działań zmierzających do poprawy nastawienia 
personelu medycznego wobec pacjentów, gwarantujące należyte posza-
nowanie ich godności. Stosunek personelu medycznego do pacjentów 
budził bowiem wątpliwości wizytujących, skoro w dokumentacji pielęg-
niarek określa się pacjentów jako natrętnych, zadających pytania.

J. Wojskowe miejsca zatrzymań

W związku z zawieszeniem powoływania poborowych do zasadniczej 
służby wojskowej, ze względu na utworzenie zawodowej służby woj-
skowej, w ubiegłym roku stopniowo likwidowano jednostki, w których 
mogli być umieszczani żołnierze pozbawieni wolności. 

Stąd, w 2009 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich 
przeprowadzili wizytację Krajowego Mechanizmu Prewencji zaledwie 
w jednym Wojskowym Areszcie Dyscyplinarnym w Bydgoszczy, któ-
ry ma ulec likwidacji w 2010 r. W czasie kontroli nie odbywał tam 
kary żaden żołnierz. Stwierdzono jednak, że zarówno pomieszczenia 
przeznaczone do przebywania w nich żołnierzy, jak i socjalne, zosta-
ły wyremontowane, a ich stan techniczny można ocenić w większości 
jako odpowiadający wymogom technicznym i organizacyjnym, jakie zo-
stały określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 
25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych 
aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 
ich pomieszczenia45. Jedynie umywalki oraz miski ustępowe wykonane 
były z materiałów, które nie spełniały wymogów § 4 pkt 7 ppkt 9 wyżej 

45 Dz. U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1529.
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wskazanego rozporządzenia, pod względem zalecenia o wykonaniu ich 
z materiałów nietłukących się.

Ponadto stwierdzono, że od stycznia 2009 r. do wizytowanego Aresz-
tu nie była kierowana codzienna prasa. Jak wynika z uzyskanych wy-
jaśnień, spowodowane jest to brakiem przebywania w nim żołnierzy 
oraz koniecznymi oszczędnościami. Areszt nie posiada gabinetu lekar-
skiego z uwagi na pobliski 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, gdzie doko-
nywane są konieczne badania zarówno przed, jak i w trakcie odbywa-
nia kary przez żołnierzy. 

K. Domy pomocy społecznej 

W 2009 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przepro-
wadzili jedną wizytację Krajowego Mechanizmu Prewencji w Domu Po-
mocy Społecznej w Szczytnej. W 2010 r. planowane jest zwiększenie 
intensywności wizytacji KMP w domach pomocy społecznej.

Wizytowana w 2009 r. placówka jest przeznaczona dla mężczyzn, 
niepełnosprawnych intelektualnie. W dniu wizytacji przebywało w niej 
110 osób. Warunki bytowe zastane w czasie wizytacji w zasadzie odpo-
wiadały przepisom rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 
19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej46. 

W czasie wizytacji zaobserwowano jednak praktyki naruszające 
godność i intymność osób przebywających w Domu Pomocy Społecz-
nej. Między innymi polegały one na prowadzeniu grupy nagich miesz-
kańców do łazienki. Zastrzeżenia budził sposób dokonywania zabiegów 
higienicznych oraz załatwiania potrzeb fi zjologicznych przez chorych 
ze znaczną dysfunkcją narządów ruchu, czy wreszcie zezwolenie oso-
bie z zewnątrz na swobodne fotografowanie nagich chorych (na stronie 
internetowej Newsweeka umieszczono tzw. fotocast, na którym, poza 
pokazem slajdów, znajdują się krótkie ujęcia nakręcone w placówce, 
przedstawiające m.in. nagich i półnagich mieszkańców Domu). Wska-
zuje to na przedmiotowe traktowanie podopiecznych placówki. Przed-
stawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzili więc, iż należy 
bezwzględnie doprowadzić do uświadomienia całego personelu, że nie-
zależnie od stopnia niepełnosprawności, każdemu z mieszkańców, jako 
osobie ludzkiej, przysługują identyczne prawa podmiotowe jak osobom 
nie dotkniętym niepełnosprawnością. Należy kategorycznie wyelimino-

46 Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1837.
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wać niedopuszczalne praktyki, jako nieludzkie i poniżające, narusza-
jące godność mieszkańców i ich prawo do intymności. W następstwie 
wizytacji uznano, iż niezbędne jest podjęcie działań, mających na celu 
wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania 
środków przymusu bezpośredniego. Ponadto, w placówce należy zapew-
nić stosowne warunki do udzielania mieszkańcom świadczeń podstawo-
wej opieki zdrowotnej i zaprzestać praktyki badań chorych mieszkańców 
w pomieszczeniu dyżurki. Istotne jest również uporządkowanie sprawy 
dokumentowania wszystkich, a nie jedynie uznanych za „poważne”, 
skarg i wniosków składanych ustnie przez mieszkańców. 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami uznano, iż w wizyto-
wanym Domu Pomocy Społecznej dochodzi do niedopuszczalnych form 
traktowania mieszkańców. 

W następstwie zgłoszonych uwag, Starosta Powiatowy w Kłodzku 
poinformował o kontroli problemowej, jaka została przeprowadzona 
w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej przez Kierownika Referatu 
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Starosta wystąpił również do Dyrektora placówki 
o takie zorganizowanie pracy, która uwzględniałaby bezwzględne po-
szanowanie i ochronę godności osobistej, intymności oraz bezpieczeń-
stwa mieszkańców placówki. Jednocześnie Dyrektor Domu został zo-
bowiązany do wdrożenia określonego standardu w przypadku potrzeby 
zastosowania środków przymusu bezpośredniego, który byłby znany 
wszystkim pracownikom oraz zgodny z przepisami rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie 
sposobu stosowania przymusu bezpośredniego47.

47 Dz. U. z 1995 r. Nr 103, poz. 514.



7. Wypadki nadzwyczajne

W niniejszym raporcie warto również zwrócić uwagę na aktywność 
Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie badania wypadków nad-
zwyczajnych. Mimo, iż są to indywidualne sprawy, a więc ich anali-
za wykracza poza ideę działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji, 
to jednak pozwala ona na zwrócenie uwagi na problemy systemowe 
oraz uzyskanie szerszej informacji o danej jednostce. W praktyce oka-
zało się, iż wizytacja w jednym z młodzieżowych ośrodków wychowaw-
czych, w którym wykazywano dużą liczbę ucieczek nieletnich, ujawniła 
bardzo poważne problemy w funkcjonowaniu ośrodka, których konse-
kwencją były właśnie ucieczki wychowanek.

W 2009 r. w Zespole Prawa Karnego Wykonawczego prowadzono 
203 sprawy dotyczące wypadków nadzwyczajnych, jakie miały miejsce 
w jednostkach penitencjarnych (150), zakładach poprawczych i schro-
niskach dla nieletnich (11), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i socjoterapii (28), jednostkach Policji (13) oraz izbach wytrzeźwień (1). 
Były to sprawy dotyczące m.in.: samobójstw (39), pobicia osadzonego 
skutkującego ciężkim uszkodzeniem ciała (32), buntu i złego traktowa-
nia wychowanków (2), zgonu osób pozbawionych wolności (15), znęca-
nia się nad osadzonym (63) lub jego zgwałcenia (16).

 W kilkunastu takich sprawach organy prokuratury skierowały 
do sądu akty oskarżenia wobec osób pozbawionych wolności, którym 
zarzuca się popełnienie jednego z wymienionych wyżej czynów. W kilku 
badanych sprawach aktem oskarżenia objęci zostali byli funkcjona-
riusze lub pracownicy Służby Więziennej, którym postawiono zarzuty 
nieumyślnego spowodowania śmierci lub niedopełnienia obowiązków 
służbowych. 

Badanie poszczególnych przypadków polega przede wszystkim 
na analizie materiałów z postępowań wyjaśniających przeprowadzo-
nych przez organy Służby Więziennej lub prokuratury oraz na analizie 
dokumentacji osobopoznawczej uczestników wypadku nadzwyczajne-
go. Niektóre zdarzenia są badane ad hoc na miejscu, inne w trakcie 
systematycznych wizytacji przeprowadzanych przez pracowników Ze-
społu Prawa Karnego Wykonawczego.
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 Zaznaczenia wymaga także działalność Biura Rzecznika polega-
jąca na występowaniu do prokuratur wyższego szczebla o zbadanie, 
w trybie sprawowanego nadzoru służbowego, spraw pod kątem oceny 
prawidłowości stanowiska zajętego przez wskazany organ prokuratury 
oraz  zmianę lub uchylenie decyzji prokuratora w trybie przewidzianym 
ustawą o prokuraturze.  

Warto również wskazać, iż w toku badania wypadków nadzwyczaj-
nych, zwrócono się do Biura Postępowania Przygotowawczego Proku-
ratury Krajowej z informacją o stwierdzanej praktyce przedwczesne-
go umarzania postępowań przygotowawczych (albo odmawiania ich 
wszczęcia) i poproszono o zajęcie wobec niej stanowiska. 

W celu realizacji wniosku Rzecznika, Biuro Postępowania Przygo-
towawczego Prokuratury Krajowej poleciło prokuratorom apelacyjnym 
zbadanie w trybie nadzoru akt postępowań prowadzonych w latach 
2007–2009 w sprawach pobić, spowodowania obrażeń ciała osób po-
zbawionych wolności albo udziału w bójkach w zakładach karnych 
i aresztach śledczych, w których umorzono postępowanie, bądź odmó-
wiono jego wszczęcia. Analiza ta doprowadziła do zakwestionowania 
decyzji w 81 sprawach i wydania polecenia prokuratorom okręgowym 
spowodowania podjęcia w trybie art. 327 § 1 kodeksu postępowania 
karnego (k.p.k.) 77 spraw, a w 4 sprawach przeprowadzenia czynności 
dowodowych w trybie  § 3 art. 327 k.p.k.

Dokonana w Biurze RPO w okresie od lipca 2008 r. do czerwca 
2009 r. analiza  poszczególnych wypadków nadzwyczajnych pozwoliła 
na określenie najczęstszych źródeł (przyczyn i okoliczności) ich zaist-
nienia. Zostały one opisane w  „Raporcie Rzecznika Praw Obywatel-
skich w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób 
pozbawionych wolności”48.

48 Biuletyn RPO. Źródła 2009, nr 6, Warszawa, 2009. 



8. Podsumowanie

Mechanizm regularnych wizytacji miejsc zatrzymań jest uważany 
za jeden z najefektywniejszych środków zapobiegania torturom i innym 
niedozwolonym formom traktowania osób pozbawionych wolności. 
Uzupełnia on mechanizm sądowy, realizowany w tym zakresie przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

W toku działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2009 r. nie 
stwierdzono stosowania tortur na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich zaobserwowali jednak 
w trakcie wizytacji sytuacje, czy okoliczności, które mogą być uznane 
za nieludzkie traktowanie albo karanie, albo mogą prowadzić do tego 
rodzaju niedopuszczalnych form traktowania. 

Główne uwagi i rekomendacje formułowane w następstwie wizyta-
cji dotyczyły warunków bytowych takich typów miejsc zatrzymań, jak: 
jednostki penitencjarne, ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy lub azylu, pomieszczenia dla osób zatrzy-
manych jednostek organizacyjnych Policji, czy policyjne izby dziecka. 
Z zagadnieniem tym wiązała się również kwestia zapewniania poczucia 
intymności osobom pozbawionym wolności. 

Poza tym, w zakładach karnych i aresztach śledczych powtarzał się 
problem z pozyskaniem lekarzy do pracy w więziennej służbie zdrowia. 
Jest to niepokojące w kontekście coraz większej liczby spraw przegra-
nych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, dotyczących nie 
zapewnienia osadzonym odpowiedniej opieki medycznej.

Wizytacje jednostek dla nieletnich ujawniły potrzebę podjęcia odpo-
wiednich działań prawodawczych, zmierzających do zagwarantowania 
wychowankom określonych praw. Ujawniono w nich również niedo-
puszczalne formy karania nieletnich, mogące być w niektórych przy-
padkach uznane za nieludzkie i poniżające. W większości zakładów 
poprawczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków wy-
chowawczych i socjoterapii oraz policyjnych izb dziecka, postulowano 
także zamieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu adresów instytucji, 
do których wychowankowie mogą się zwrócić w przypadku naruszenia 
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ich praw. Nieprawidłowości w zakresie umieszczania nieletnich w iz-
bach przejściowych, były również częstym zjawiskiem. W pojedynczych 
przypadkach pojawiały się zarzuty stosowania siły fi zycznej przez pra-
cowników placówek wobec nieletnich.

Poza tym, nieprawidłowości miały miejsce w zakresie stosowania 
środków przymusu bezpośredniego, zarówno w szpitalach psychia-
trycznych, domu pomocy społecznej, jak i izbach wytrzeźwień.

Podsumowując działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w za-
kresie wykonywania zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 
2009, należy wyrazić nadzieję, że odpowiednie władze Rzeczypospolitej 
Polskiej dostrzegą potrzebę wsparcia tej dodatkowej aktywności Pol-
skiego Ombudsmana. Zapewnienie odpowiednich środków osobowych 
i fi nansowych jest bowiem obowiązkiem każdego Państwa Strony Pro-
tokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowa-
nia tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego trak-
towania albo karania. 



9. Załącznik nr 1. 
Wykaz wizytowanych w 2009 r. miejsc zatrzymań, 

według daty przeprowadzenia wizytacji

WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI W 2009 R.
Lp. Wizytowana jednostka Miejscowość Data

1 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych 
Komendy Powiatowej Policji (KPP) Pruszków 06.01.2009

2 Policyjna Izba Dziecka (PID) Płock 07.01.2009

3 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Miejskiej Policji (KMP) Płock 07.01.2009

4
Samodzielny Publiczny ZOZ-Woje-
wódzki Szpital dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych „Drewnica”

Ząbki 08.01.2009

5
Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców 
przy Nadwiślańskim Oddziale Straży 
Granicznej

Lesznowola 09.01.2009

6 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Międzyrzecz 20.01.2009

7 Zakład Karny Gorzów 
Wielkopolski 21-23.01.2009

8 Oddział Zewnętrzny (OZ) Zakładu 
Karnego w Gorzowie Wielkopolskim Słońsk 22.01.2009

9 Zakład Karny (ZK) Barczewo 26-28.01.2009
10 Schronisko dla Nieletnich (SdN) Warszawa-Okęcie 30.01.2009

11 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Miejskiej Policji

Piotrków 
Trybunalski 02.02.2009

12 Areszt Śledczy (AŚ) Piotrków 
Trybunalski 02-04.02.2009

13 Areszt Śledczy Jelenia Góra 17-19.02.2009
14 Policyjna Izba Dziecka Wałbrzych 19-20.02.2009
15 Zakład Karny Malbork 25-26.02.2009

16 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Malbork 24.02.2009

17 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
(MOW) Trzciniec 03-04.03.2009

18 Zakład Karny Wierzchowo 05-06.03.2009
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19 Wojskowy Areszt Dyscyplinarny Bydgoszcz 09.03.2009
20 Zakład Karny Bydgoszcz-Fordon 09-11.03.2009
21 Izba Wytrzeźwień (IW) Bydgoszcz 10.03.2009
22 Zakład Karny Płock 17-19.03.2009
23 Izba Wytrzeźwień Płock 18.03.2009

24 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
(MOS)

Ostrowiec 
Świętokrzyski 01.04.2009

25 Zakład Poprawczy Ostrowiec 
Świętokrzyski 02.04.2009

26
Ośrodek  dla Cudzoziemców Ubiegają-
cych się o Nadanie Statusu Uchodźcy 
lub Azylu

Bytom 02.04.2009

27 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji

Ostrowiec 
Świętokrzyski 03.04.2009

28 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Strzelce Opolskie 21.04.2009

29 Zakład Karny Nr 2 Strzelce Opolskie 22-23.04.2009

30 Pomieszczenie dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Inowrocław 27.04.2009

31 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kruszwica 28.04.2009
32 Areszt Śledczy Inowrocław 29-30.04.2009

33  Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledcze-
go w Inowrocławiu Inowrocław 29-30.04.2009

34 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Miejskiej Policji Kraków 05.05.2009

35 Areszt Śledczy Kraków 06-08.05.2009
36 Dom Pomocy Społecznej (DPS) Szczytna 12.05.2009

37 Areszt w Celu Wydalenia przy Sude-
ckim Oddziale Straży Granicznej Kłodzko 13.05.2009

38
Zakład dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych (przy Wielospecjalistycznym 
Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu)

Sieniawka 14.05.2009

39 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Warszawa 
(ul.Barska) 18.05.2009

40 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Warszawa 
(ul.J.Brożka) 19.05.2009

41 Zakład Karny Sztum 25-26.05.2009

42 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Koźmin 
Wielkopolski 26,29.05.2009

43 Zakład Karny Koziegłowy 27-28.05.2009
44 Izba Wytrzeźwień Słupsk 18.06.2009
45 Policyjna Izba Dziecka Słupsk 15.06.2009
46 Areszt Śledczy Słupsk 16-17.06.2009
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47 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledcze-
go w Słupsku Ustka 17.06.2009

48
Areszt w Celu Wydalenia przy War-
mińsko-Mazurskim Oddziale Straży 
Granicznej

Kętrzyn 16.06.2009

49
Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców 
przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale 
Straży Granicznej

Kętrzyn 16.06.2009

50

Wojewódzki Samodzielny Psy-
chiatryczny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 
J.Mazurkiewicza 

Pruszków 22.06.2009

51 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Miejskiej Policji

Siemianowice 
Śląskie 23.06.2009

52 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków 24.06.2009

53 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kuźnia 
Raciborska 25.06.2009

54 Izba Wytrzeźwień Ruda Śląska 26.06.2009

55
Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Rejonowej Policji 
(Warszawa VII) (KRP)

Warszawa 01.07.2009

56 Zakład Karny Kraków-Nowa 
Huta 01-03.07.2009

57 Izba Wytrzeźwień Kraków 02.07.2009

58 Areszt Śledczy Warszawa-
Mokotów 06-09.07.2009

59
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Od-
wykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecz-
niczy

Gorzyce 20.07.2009

60 Zakład Karny Nr 1 Łódź 20-22.07.2009

61
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych

Rybnik 21-22.07.2009

62 Policyjna Izba Dziecka Łódź 22.07.2009

63 Miejski Ośrodek Profi laktyki i Terapii 
Uzależnień (Izba Wytrzeźwień) Łódź 23.07.2009

64 Schronisko dla Nieletnich Stawiszyn 27-28.07.2009

65 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Miejskiej Policji Radom 28.07.2009

66 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
„Jędruś” Józefów 31.07.2009

67 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Nisko 04.08.2009
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68 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Stalowa Wola 04.08.2009

69 Zakład Karny Przemyśl 05-06.08.2009

70
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. dr Józefa 
Bednarza

Świecie 06-07.08.2009

71 Izba Wytrzeźwień Przemyśl 07.08.2009

72 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
nr 2 „Kąt” Warszawa-Anin

13.08.2009    
                       
 24.09.2009

73 Zakład Karny Garbalin 17-19.08.2009

74 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Opieki Neuropsychiatrycznej Kielce 25.08.2009

75 Areszt Śledczy Kielce 25-28.08.2009
76 Izba Wytrzeźwień Kielce 26.08.2009
77 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii Morawica 26.08.2009

78 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Miejskiej Policji Świnoujście 26.08.2009

79 Areszt Śledczy Świnoujście 27-28.08.2009
80 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Krupski Młyn 01-02.09.2009
81 Zakład Poprawczy Zawiercie 03-04.09.2009
82 Schronisko dla Nieletnich Zawiercie 03-04.09.2009
83 Zakład Karny Głogów 16.09.2009
84 Schronisko dla Nieletnich Głogów 17-18.09.2009
85 Zakład Poprawczy Głogów 17-18.09.2009

86 Miejski Ośrodek Profi laktyki Uzależ-
nień (Izba Wytrzeźwień) Głogów 17.09.2009

87 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komisariatu Policji (KP)

Warszawa-
Białołęka 24.09.2009

88 Areszt Śledczy Bartoszyce 28-29.09.2009

89 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Bartoszyce 29.09.2009

90 Zakład Karny Dubliny 30.09-
01.10.2009

91
Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegają-
cych się o Nadanie Statusu Uchodźcy 
lub Azylu

Łomża 06.10.2009

92 Policyjna Izba Dziecka Częstochowa 06.10.2009
93 Zakład Karny Wojkowice 07-08.10.2009

94 Ośrodek Pomocy Osobom z Problema-
mi Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień) Częstochowa 09.10.2009

95 Schronisko dla Nieletnich Pobiedziska 14.10.2009
96 Zakład Poprawczy Witkowo 15.10.2009
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97 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Września 16.10.2009

98 Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Powiatowej Policji Nakło 27.10.2009

99 Areszt Śledczy Bydgoszcz 26-29.10.2009

100 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledcze-
go w Bydgoszczy Bydgoszcz 28.10.2009

101 Izba Wytrzeźwień Tychy 29.10.2009

102
Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Rejonowej Policji 
(Warszawa IV)

Warszawa 08.12.2009

103
Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych Komendy Rejonowej Policji 
(Warszawa V)

Warszawa 08.12.2009

104 Specjalistyczny Szpital im. dr Józefa 
Babińskiego SPZOZ Kraków 14,16.12.2009

105
Ośrodek  dla Cudzoziemców Ubiegają-
cych się o Nadanie Statusu Uchodźcy 
lub Azylu

Dębak 21.12.2009

106
Ośrodek  dla Cudzoziemców Ubiegają-
cych się o Nadanie Statusu Uchodźcy 
lub Azylu

Radom 21.12.2009



10. Załącznik nr 2. Wykaz wizytacji w 2009 r. 
według rodzajów miejsc zatrzymań

Lp.
Zakłady Karne

Miejscowość Data
1 Gorzów Wielkopolski 21-23.01.2009
2 Barczewo 26-28.01.2009
3 Malbork 25-26.02.2009
4 Wierzchowo 05-06.03.2009
5 Bydgoszcz-Fordon 09-11.03.2009
6 Płock 17-19.03.2009
7 Strzelce Opolskie Nr 2 22-23.04.2009
8 Sztum 25-26.05.2009
9 Koziegłowy 27-28.05.2009
10 Kraków-Nowa Huta 01-03.07.2009
11 Łódź Nr 1 20-22.07.2009
12 Przemyśl 05-06.08.2009
13 Garbalin 17-19.08.2009
14 Głogów 16.09.2009
15 Dubliny 30.09-01.10.2009
16 Wojkowice 07-08.10.2009

Lp.
Areszty Śledcze

Miejscowość Data
1 Piotrków Trybunalski 02-04.02.2009
2 Jelenia Góra 17-19.02.2009
3 Inowrocław 29-30.04.2009
4 Kraków 06-08.05.2009
5 Słupsk 16-17.06.2009
6 Warszawa-Mokotów 06-09.07.2009
7 Kielce 25-28.08.2009
8 Świnoujście 27-28.08.2009
9 Bartoszyce 28-29.09.2009
10 Bydgoszcz 26-29.10.2009
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Lp.
Oddziały Zewnętrzne jednostek penitencjarnych

Miejscowość Data
1 OZ  Słońsk  (ZK Gorzów Wielkopolski) 22.01.2009
2 OZ  Inowrocław  (AŚ Inowrocław) 29-30.04.2009
3 OZ  Ustka  (AŚ Słupsk ) 17.06.2009
4 OZ  Bydgoszcz   (AŚ Bydgoszcz) 28.10.2009

Lp.
Zakłady poprawcze

Miejscowość Data
1 Ostrowiec Świętokrzyski 02.04.2009
2 Zawiercie 03-04.09.2009
3 Głogów 17-18.09.2009
4 Witkowo 15.10.2009

Lp.
Schroniska dla nieletnich

Miejscowość Data
1 Warszawa-Okęcie 30.01.2009
2 Stawiszyn 27-28.07.2009
3 Zawiercie 03-04.09.2009
4 Głogów 17-18.09.2009
5 Pobiedziska 14.10.2009

Lp.
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Miejscowość Data
1 Trzciniec 03-04.03.2009
2 Kruszwica 28.04.2009
3 Warszawa (ul. Barska) 18.05.2009
4 Koźmin Wielkopolski 26, 29.05.2009
5 Radzionków 24.06.2009
6 Kuźnia Raciborska 25.06.2009
7 Krupski Młyn 01-02.09.2009

Lp.
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
Miejscowość Data

1 Ostrowiec Świętokrzyski 01.04.2009
2 Warszawa (ul. J. Brożka) 19.05.2009
3 Józefów „Jędruś” 31.07.2009

4 Warszawa - Anin „Kąt” 13.08.2009 
24.09.2009
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Lp.
Policyjne Izby Dziecka

Miejscowość Data
1 Płock 07.01.2009
2 Wałbrzych 19-20.02.2009
3 Słupsk 15.06.2009
4 Łódź 22.07.2009
5 Częstochowa 06.10.2009

Lp.
Pomieszczenia dla osób zatrzymanych 

jednostek organizacyjnych Policji
Miejscowość Data

1 Pruszków (przy KPP)  (PdOZ w Piastowie) 06.01.2009
2 Płock  (przy KMP) 07.01.2009
3 Międzyrzecz  (przy KPP) 20.01.2009
4 Piotrków Trybunalski  (przy KMP) 02.02.2009
5 Malbork  przy KPP 24.02.2009
6 Ostrowiec Świętokrzyski (przy KPP) 03.04.2009
7 Strzelce Opolskie (przy KPP) 21.04.2009
8 Inowrocław  (przy KPP) 27.04.2009
9 Kraków (przy KMP) 05.05.2009
10 Siemianowice Śląskie (przy KMP) 23.06.2009
11 Warszawa VII (przy KRP) 01.07.2009
12 Radom (przy KMP) 28.07.2009
13 Nisko (przy KPP) 04.08.2009
14 Stalowa Wola (przy KPP) 04.08.2009
15 Świnoujście (przy KMP) 26.08.2009
16 Warszawa-Białołęka (KP) 24.09.2009
17 Bartoszyce (przy KPP) 29.09.2009
18 Września (przy KPP) 16.10.2009
19 Nakło (przy KPP) 27.10.2009
20 Warszawa IV (KRP) 08.12.2009
21 Warszawa V (KRP) 08.12.2009
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Lp.
Izby wytrzeźwień

Miejscowość Data
1 Bydgoszcz 10.03.2009
2 Płock 18.03.2009
3 Słupsk 18.06.2009
4 Ruda Śląska 26.06.2009
5 Kraków 02.07.2009
6 Łódź 23.07.2009
7 Przemyśl 07.08.2009
8 Kielce 26.08.2009
9 Głogów 16.09.2009
10 Częstochowa 09.10.2009
11 Tychy 29.10.2009

Lp.
Pomieszczenia do wykonywania aresztu w celu wydalenia

Miejscowość Data

1 Areszt w Celu Wydalenia przy Sudeckim Oddziale 
Straży Granicznej w Kłodzku 13.05.2009

2
Areszt w Celu Wydalenia przy Warmińsko-
Mazurskim Oddziale Straży Granicznej 
w Kętrzynie

16.06.2009

Lp.
Ośrodki dla Cudzoziemców Ubiegających się 

o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu
Miejscowość Data

1 Bytom         02.04.2009
2 Łomża        06.10.2009
3 Dębaku      21.12.2009
4 Radom       21.12.2009

Lp.
Ośrodki Strzeżone dla Cudzoziemców

Miejscowość Data

1
Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców przy 
Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej 
w Lesznowoli

09.01.2009

2
Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców przy 
Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży 
Granicznej w Kętrzynie

16.06.2009
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Lp.
Wojskowe Areszty Dyscyplinarne
Miejscowość Data

1 Bydgoszcz 09.03.2009

Lp.
Szpitale Psychiatryczne

Miejscowość Data

1
Samodzielny Publiczny ZOZ – Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” 
w Ząbkach

08.01.2009

2
Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Sieniawce (przy Wielospecjalistycznym Szpitalu 
SPZOZ W Zgorzelcu) 

14.05.2009

3
Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej          
im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie

22.06.2009

4 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu 06-07.08.2009

5 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki 
Neuropsychiatrycznej w Kielcach 25.08.2009

6 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy 26.08.2009

7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku

21-22.07.2009

8  Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego 
i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach 20.07.2009

9 Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego 
SPZOZ w Krakowie 14,16.12.2009

Lp.
Domy Pomocy Społecznej

Miejscowość Data
1  Szczytna 12.05.2009
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1. Introduction

The Optional Protocol to the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter 
referred to as the OPCAT or the Protocol) was adopted by the General 
Assembly of the United Nations in New York on 18 December 2002. It 
was ratifi ed in Poland with earlier consent provided for in the act. As a 
result, it is a part of the Polish legal order and is directly applied. 

The objective of the Protocol is to establish a system of regular visits 
of independent international and national bodies to places where people 
are deprived of their liberty, in order to prevent torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment. The system consists 
of the Subcommittee on Prevention of Torture, established pursuant 
to Article 2 of the OPCAT, and the national preventive mechanisms 
the establishment of which is the obligation of each State Party to the 
Protocol pursuant to Article 3 of the OPCAT. The guiding principle of 
the Protocol was the belief that the protection of persons deprived of 
their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment can be strengthened by non-judicial measures 
of preventive nature, based on regular visits to places of detention. 
According to the Protocol, the latter concept means any place under 
the jurisdiction and control of a given State where persons are or may 
be deprived of their liberty, either by virtue of an order given by a 
public authority or at its instigation or with its consent or acquiescence 
(Article 4(1) of the OPCAT). The deprivation of liberty means any form of 
detention or imprisonment or the placement of a person in a public or 
private custodial setting which that person is not permitted to leave at 
will by order of any judicial, administrative or other authority (Article 
4(2) of the OPCAT).These defi nitions are very broad which means that 
various places are subject to visits. 

In Poland the tasks of the National Preventive Mechanism (hereinafter 
referred to as the NPM) are performed by the Human Rights Defender, 
starting from 18 January 2008. On this day, Mr. Łukasz Rędziniak, 
the Undersecretary of State in the Ministry of Justice, acting on the 
grounds of the resolution of the Council of Ministers No 144/2005 
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of 25 May 2005, addressed a letter to the Human Rights Defender 
entrusting him with fulfi lling the tasks of the National Preventive 
Mechanism. 

The present Report is the second report of the National Preventive 
Mechanism in Poland, which Poland is obliged to prepare and 
publish, pursuant to Article 23 of the OPCAT. The Report presents 
the conclusions from visits organised between 1 January and 
31 December 2009, broken down by specifi c types of places of 
detention. It also shows the activities of the Polish Ombudsman 
undertaken in consequence of the irregularities revealed during the 
visits. The Report also touches upon international cooperation of 
the National Preventive Mechanism, including the contacts with the 
Subcommittee on Prevention of Torture, the European Committee 
for the Prevention of Torture and the Association for the Prevention 
of Torture.

The Report of the Human Rights Defender on the activities of the 
National Preventive Mechanism in Poland in 2009 was drawn up in 
two languages in order to disseminate it also among international 
institutions and national preventive mechanisms in other countries.



2. The mandate of the National Preventive 
Mechanism in Poland

The representatives of the Human Rights Defender performing the 
tasks of the National Preventive Mechanism aim at strengthening, if 
necessary, the protection of people deprived of liberty against torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In 
order to make those terms, which are very close in meaning, cleared 
to the readers, they have been discussed in detail below, as were the 
powers and role of the National Preventive Mechanism.

A.  The concept of torture, cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment

When prohibited forms of ill-treatment of persons deprived of their 
liberty are referred to in the Protocol, synonyms are used, and only the 
defi nition of torture is specifi ed in acts of international law. 

Pursuant to Article 1 of the UN Convention against Torture (…), 
torture means “any act by which severe pain or suffering, whether 
physical or mental, is intentionally infl icted on a person for such 
purposes as obtaining from him or a third person information or a 
confession, punishing him for an act he or a third person has committed 
or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or 
a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, 
when such pain or suffering is infl icted by or at the instigation of or 
with the consent or acquiescence of a public offi cial or other person 
acting in an offi cial capacity.” 

It does not include pain or suffering arising only from, inherent in 
or incidental to lawful sanctions. 

The UN Convention against Torture (…) does not defi ne any 
prohibited forms of ill-treatment of persons deprived of their liberty 
which are less severe than torture. Article 16(1) of the Convention 
only refers to them by stating that each State Party shall undertake 
to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, 
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inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount 
to torture as defi ned in article 1, when such acts are committed by or 
at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public 
offi cial or other person acting in an offi cial capacity. 

The extensive case-law of the European Court of Human Rights is 
particularly helpful for the analysis which behaviour or conditions may 
be deemed torture or other unacceptable forms of treatment. The Court 
on numerous occasions analysed the meaning of those individual 
concepts in its judgments on violations of Article 3 of the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, which states that “No one shall be subjected to torture or to 
inhuman or degrading treatment or punishment”.

As the Court emphasized on numerous occasions, account should 
be taken of the distinction drawn between the notion of torture and 
of cruel, inhuman and degrading treatment.1 Inhuman treatment or 
punishment should be considered more general than torture, while 
torture covers inhuman treatment. Degrading treatment is a separate 
category of behaviour.2 Ill-treatment has to occasion suffering of the 
particular intensity and cruelty and attain a minimum level of severity 
in order to be considered as torture. It must be emphasized that the 
right to freedom from torture is absolute, as well as the right to a fair 
trial, the right not to be punished for an act which was not yet a crime 
at the time of its commission, and the right to freedom of thought, 
conscience and religion. No circumstances, even the interests of the 
state security, the martial law, the state of emergency, the fi ght against 
terrorism and organized crime cannot justify the use of torture or other 
forms of inhuman treatment. 

Referring to the judgments of the European Court of Human Rights 
in Strasbourg, it should be stressed that inhuman treatment occurs 
when ill-treatment is intended, severe suffering is infl icted and there 
is no justifi cation for such suffering. However, each case has to be 
examined individually while determining if such prohibited behaviour 
occurred. 

The treatment of a person deprived of liberty is considered degrading, 
if it severely humiliates a given person in front of that person or in public, 
making them act against their consciousness or will. A punishment is 

1 Judgment of the European Court of Human Rights of 21 December 2000 in the case of Egmez 
v. Cyprus,  Application no. 30873/96, p.17.

2 R. St. J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold, The European system for the protection of hu-
man rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-London 1993, p. 229.
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deemed degrading if humiliation or degrading reaches a certain level 
different from the normal level of humiliation associated with serving a 
prison sentence. However, a treatment of a sentenced person does not 
have to infl ict serious and long-lasting physical or mental distress to 
be considered degrading3.

For the analysis of the discussed notions, it is also worth quoting 
the judgment of the Constitutional Tribunal of 26 May 20084 which 
deemed Article 248(1) of the Act of 6 June 1997 – Executive Penal Code5 
to be inconsistent with Article 40, Article 41(4) and Article 2 of the 
Constitution of the Republic of Poland. The judgment is of particular 
importance as Article 40 of the Constitution states that no one may 
be subjected to torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or 
punishment. It is related to Article 41(4) of the Constitution, pursuant 
to which anyone deprived of liberty should be treated in a humane 
manner. The challenged and no longer effective provision of the 
Executive Penal Code stated that in particularly justifi ed cases the 
head of a prison or a pre-trial detention centre may place inmates, 
for a specifi ed period of time, in the conditions where the cell area per 
person is less than 3 m2. The penitentiary judge had to be notifi ed 
immediately about each such placement. 

The Constitutional Tribunal emphasized that “humane” treatment 
is something more than the lack of torture and the prohibition of cruel, 
inhuman or degrading treatment. Humane treatment has to take into 
account the minimum needs of each human being, considering the 
average living standard in a given society. Furthermore, it requires 
positive actions on the part of the public authorities in order to meet 
those needs.

The Tribunal pointed out that overcrowding in a cell may itself be 
classifi ed as inhumane treatment, and if combined with additional 
aggravating circumstances, it might even be considered as torture. The 
assessment of the level of severity of inconveniences resulting from 
overcrowding in penitentiary establishments requires accumulation 
of other factors which affect the evaluation of the conditions of being 
detained in the penitentiary establishment. Each case must nevertheless 
be analysed separately. 

The Constitutional Tribunal believes that the content of the challenged 
Article 248(1) of Executive Penal Code and its interpretation result in its 

3 Ibid., p. 242.
4 SK 25/07.
5 Dz. U. of 1997 No 90, item 557, as amended.
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non-compliance with Article 40 and Article 41(4) of the Constitution. 
Overcrowding in prisons, resulting from the implementation of the 
impugned provision of the Executive Penal Code, may lead to inhuman 
treatment of prisoners. It is diffi cult to imagine that a person could be 
afforded humane treatment in a cell, in which the space per person 
is less than 3 m² (one of the lowest standards in Europe). Moreover, 
humane treatment also includes the requirement of corrective and 
supportive measures which prepare for life outside prison and prevent 
a relapse into crime.

The above judgment of the Constitutional Tribunal was referred to in 
2009 by the European Court of Human Rights in Strasbourg in the case 
of Orchowski v. Poland6. Examining the case the Court emphasized 
that Article 3 of the Convention enshrines one of the most fundamental 
values of democratic societies, namely, the prohibition of torture and 
inhuman or degrading treatment or punishment. As in numerous 
previous judgments, the Court reminded that ill-treatment must attain 
a minimum level of severity which depends on many circumstances 
of the case, such as the duration of the treatment, its physical and 
mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health 
of the victim. Furthermore, the Court verifi es whether the object of 
such treatment was to humiliate the person concerned and even if it 
was not the purpose, the breach of Article 3 of the Convention cannot 
be excluded. In its judgment in the case of Orchowski v. Poland, the 
Court also referred to the position of the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) which recommends providing a minimum of 4 m² of 
living space per prisoner in Poland.

The Court in Strasbourg pointed out that the applicant was confi ned 
to his overcrowded cell virtually 24 hours a day, save for one hour 
of daily outdoor exercise and, possibly, an additional hour spent in 
an entertainment room (not always). During six years of detention 
in penitentiary establishments, the applicant had been transferred 
twenty-seven times between eight different prisons and was also very 
frequently moved between cells. It may be a breach of the Convention 
as it may increase the feelings of distress experienced by an inmate. 
It has been established that for the most part of his detention the 
applicant had been afforded below 3 and at times, even below 2 m² of 
personal space inside his cells. He showered in a common room along 

6 Application no. 17885/04, judgment of 22 October 2009.
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with 12 to 24 inmates. Those conditions did not allow any elementary 
privacy and aggravated the applicant’s situation. Having regard to 
all circumstances of the case, the Court considered that the distress 
attained the minimum level of severity which pointed to a violation of 
Article 3 of the European Convention on Human Rights.

The invoked judgment of the European Court of Human Rights 
is signifi cant, as there are numerous cases against Poland pending 
before the Court which concern detention in overcrowded penitentiary 
establishments.

B.  The powers of the National Preventive Mechanisms 
in the light of the OPCAT

The status of national preventive mechanisms is described in detail 
in Part IV of the OPCAT. It is relatively broad, in order to ensure that 
these new institutions operate effi ciently in individual states.

First of all, national preventive mechanisms are guaranteed the 
functional independence as well as the independence of their personnel. 
Their experts should have the required skills and professional 
knowledge. As regards the composition of the mechanism, there is a 
strive for a gender balance and the adequate representation of ethnic 
and minority groups in the country.

Furthermore, in accordance with Article 19 of the OPCAT, the 
national preventive mechanisms shall be granted at a minimum the 
power to regularly examine the treatment of the persons deprived of 
their liberty in places of detention, with a view to strengthening, if 
necessary, their protection against torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment. They have the right to make 
recommendations to the relevant authorities with the aim of improving 
the treatment and the conditions of the persons deprived of their 
liberty and to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. While making such recommendations, the 
mechanisms take into consideration the relevant norms of the United 
Nations, such as the so-called Paris Principles, which relate to the 
functioning of national institutions for protection and promotion of 
human rights, explicitly indicating the necessity to ensure adequate 
measures allowing these institutions to fulfi l their tasks. 

In addition, the mechanisms submit proposals and observations 
concerning existing or draft legislation. 
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In order to enable the national preventive mechanisms to fulfi l their 
mandate, their members have the right of access to all information 
concerning the number of persons deprived of their liberty in places of 
detention, as well as the number of places and their location. Moreover, 
during the visits the members of the mechanisms have the right of access 
to all information referring to the treatment of those persons as well as 
their conditions of detention, and to all places of detention and their 
installations and facilities. What is important, they have the opportunity 
to have private interviews with chosen persons deprived of their liberty, 
without witnesses, either personally or with an interpreter, if deemed 
necessary. The members of the mechanism also have the right to have 
interviews with any other person who they believe may supply relevant 
information. The national preventive mechanisms also have the liberty 
to choose the places to visit and the right to contact, send information to 
and meet with the Subcommittee on Prevention of Torture.

In view of the above, entrusting the Polish Ombudsman with the tasks 
of the National Preventive Mechanism ensures a proper implementation 
of the OPCAT provisions relating to the mandate of national preventive 
mechanisms. The Human Rights Defender acts independently of other 
state authorities and reports only to the Sejm. 

C.  The role of the National Preventive Mechanism 
and its activities in practice

The objective of the national preventive mechanisms is:
1) to regularly examine the treatment of the persons deprived of 

their liberty in places of detention, with a view to strengthening, if 
necessary, their protection against torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment;

2) to make recommendations to the relevant authorities with the 
aim of improving the treatment and the conditions of the persons 
deprived of their liberty and to prevent torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment taking into consideration the 
relevant norms of the United Nations;

3) to submit proposals and observations concerning existing or 
draft legislation; 

4) to raise awareness of the society on the issues of preventing 
torture and on the relevant norms concerning the treatment of people 
deprived of their liberty.
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The role of the National Preventive Mechanism consists in but is not 
limited to preventive visits to places of detention. 

The defi nition of places to be visited under the mechanisms is 
provided in Article 4 of the OPCAT, as well as the defi nition of persons 
deprived of their liberty. In practice, each country has to determine which 
places are covered by the defi nition. In Poland, there are approximately 
1,000 such places, including 192 penitentiary establishments. Other 
establishments include juvenile detention centres, juvenile shelters, 
the Police emergency centres for children, rooms for detained persons 
within the Police organisational units, rooms for apprehended persons 
or persons brought to sober up within the Police organisational units or 
the premises of the Military Forces of the Republic of Poland, sobering 
stations, youth care centres, youth sociotherapy centres, deportation 
custody centres, facilities for foreigners applying for a refugee status or 
asylum, psychiatric hospitals, and social care centres. 

The visits should be carried out on a regular basis to guarantee their 
high effi ciency. It poses a problem for many mechanisms, as regular 
visits require adequate fi nancial and human resources. 

Within the framework of the National Preventive Mechanism tasks, 
the representatives of the Human Rights Defender carried out visits to 
76 establishments in 2008, and 106 in 2009. These were predominantly 
unannounced visits, the places of detention were selected at random, 
and all the available information on the visited facilities was taken into 
consideration. 

The list of all types of places of detention visited by the Mechanism is 
updated on a current basis. The schedule of the NPM visits is prepared 
a year in advance, but it is not made public. It includes different types 
of places of detention and different locations around the country. 

The minimum frequency of visits to individual places of detention 
depends on the type of visit, the category of the place to be visited, and 
the availability of other sources of information on a given place. The 
results of former visits, which were carried out within the framework 
of the Human Rights Defender’s statutory tasks, are also taken 
into consideration. Moreover, the data on irregularities in places of 
detention are submitted to the Offi ce of the Human Rights Defender by 
non-governmental organisations with which the Polish Ombudsman 
cooperates in connection with functioning of the Mechanism. An 
Agreement on the implementation of the OPCAT has been introduced 
in Poland. It includes such organisations as Amnesty International 
Poland, Polish Section of the International Commission of Jurists, the 
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Association for Legal Intervention, the Helsinki Foundation for Human 
Rights, and the Sławek Foundation. Additional information is obtained 
from reports, regularly submitted to the Offi ce of the Human Rights 
Defender, which concern extraordinary incidents in penitentiary 
establishments, in the Police units and in juvenile facilities. Once, an 
information on a high number of escapes from a youth care centre 
resulted in a visit of the National Preventive Mechanism to the 
establishment. The visit revealed that numerous changes of a general 
nature were necessary in the facility, and that the girls living there 
were subjected to inhuman forms of treatment and punishment, which 
was the reason behind such an elevated number of escapes.

In general, the places which are known to be facing more serious 
problems require more frequent visits, similarly to pre-trial detention 
centres, Police detention centres and places housing the so-called 
vulnerable persons (i.e. women, juveniles, psychiatric patients).

The objective of the Mechanism is to make ad-hoc or detailed 
visits. The aim of a detailed visit is to conduct a thorough analysis 
of the detention system, to identify the sources and causative factors 
that lead, or may lead in the future, to torture or cruel or degrading 
treatment (including low quality of detention conditions), and to make 
appropriate recommendations. 

Ad-hoc visits are carried out in-between detailed visits in order 
to check whether the recommendations are being followed, and to 
ensure that the persons deprived of their liberty are not subjected to 
repressions. 

In Poland, a substantial majority of visits are detailed visits, due 
to a very high number of places of detention and a limited number 
of staff responsible for preventive visits. The implementation of 
recommendations is verifi ed mainly by way of correspondence, 
continuous dialogue with the head of visited establishments, and, if 
necessary, with their supervisory authorities.

The length of a visit depends on the size of the visited place and on 
the problems encountered on site. Detailed visits usually last 3-4 days 
in large penitentiary establishments, and 1-2 days in juvenile facilities 
or the Police units. Ad-hoc visits are appropriately shorter. 

While performing the tasks of the NPM, the representatives of the 
Polish Ombudsman hold an offi cial identity card and an authorisation 
to a visit in a given establishment. 

In 99% of the cases, the management of the establishment is not 
informed in advance of the planned visit. The information about the 
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planned visit is provided only in the case of large prisons or pre-trial 
detention centres for 800-1000 people, by fax sent on the day of the 
visit or a day in advance, with the aim to make the visit more effi cient 
and to obtain, immediately upon arrival to the establishment, all the 
necessary information which determine further activities. In this way 
that the management of a facility does not have time to introduce 
any changes. However, there were cases where inmates informed the 
representatives of the Ombudsman about the changes being introduced 
just before visits to penitentiary establishments. Such changes included 
the distribution of the establishments internal regulations in the cells, 
or the removal of triple-decker beds from the cells, and, in the opinion 
of the inmates, were due to the NPM visit. 

As regards other types of detention places, we do not notify of the 
planned activities. So far we have only had a few problems with access to 
some Police units. Despite the fact that all the institutions were informed 
at the very beginning about the new role of the Polish Ombudsman 
as the National Preventive Mechanisms, these diffi culties obviously 
resulted from the lack of knowledge on the part of individual Police 
offi cers about the formal basis for the activities of the Mechanism in 
Poland. The dialogue with the Police authorities allowed us to eliminate 
these diffi culties. At the request of the Human Rights Defender7, the 
Police Commander in Chief informed all subordinate commanders 
about the fact that the Human Rights Defender acts as the NPM and 
about the rules of conducting visits to the Police organisational units.

The course of a visit is strictly determined by the tasks of the National 
Preventive Mechanism, that is by the need to strengthen, if necessary, 
the protection of persons deprived of their liberty against torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. With this 
objective in mind, the representatives of the Human Rights Defender 
inspect the entire establishment, its installations and equipment, 
as well as the rooms where the persons deprived of their liberty are 
held, including sanitary facilities, kitchens, common rooms and 
living quarters. An important element of every visit are the interviews 
conducted in such a way that no third parties can learn the answers 
given by the respondents. The Offi ce of the Human Rights Defender has 
drawn up questionnaires to be used during the NPM visits, separate 
for penitentiary establishments, sobering stations, rooms for detained 
persons in the Police organisational units, the Police emergency centres 

7 RPO-605914-VII/09.
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for children, a common questionnaire for juvenile detention centres and 
juvenile shelters, and a common questionnaire for youth care centres 
and youth sociotherapy centres.

The questionnaires consist of several dozens of open and closed 
ended questions. Some of the respondents are selected because they 
are at a greater risk of inappropriate treatment than others. Therefore, 
the persons interviewed by the Ombudsman representatives in prisons 
and pre-trial detention centres always include inmates aged above 
60 years, physically disabled, foreigners as well as persons who were 
subjected to direct coercive measures or who received the disciplinary 
punishment of solitary confi nement in the last 6 months, or the so-
called dangerous prisoners. Regardless of the type of the place of 
detention, a rule was adopted to interview 10% of the population of 
a given establishment. If some alarming circumstances are revealed 
during a visit, the pool of respondents is appropriately broadened. 
The respondents are selected at random, but interviews with persons 
who come forward themselves are also admitted. In addition, short 
conversations with persons deprived of their liberty also take place 
during the inspection of the establishment, in particular of its living 
quarters.

The composition of the visiting team should be of an interdisciplinary 
nature, which may pose a problem for some of the mechanisms, as 
Ombudsman offi ces usually employ mostly jurists and it is Ombudsmen 
that perform the tasks of national preventive mechanisms in the majority 
of the countries. In Poland, the visiting teams include external experts, 
such as psychologists, including clinical psychologists, doctors and 
addiction specialists. They participated in the visits, if it was justifi ed 
by the profi le of a given facility8. Opinions of those specialists are 
presented in the post- visit report and taken into account when making 
recommendations. The teams that carry out the NPM visits consist 
mainly of jurists, political scientists and rehabilitation educators.

The NPM post visit reports are sent to the head of the visited facility, 
to its superior authorities, to the judge supervising the facility, and to 
the Helsinki Foundation for Human Rights. They are also sent to the 
“Agreement on the implementation of the OPCAT”.

It needs to be emphasized that the time from the provision of 
recommendations to a reply is monitored. If the Offi ce of the Human 
Rights Defender does not receive a response from the addressees of 

8 In 2008, external experts took part in the visits to 10 places of detention, and in 2009 to 
14. Sometimes two experts participated in a visit to one establishment.
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recommendations within a month, a reminder is sent informing of the 
need to adopt a stance on the recommendations. Often an exchange 
of arguments proves necessary, as well as a repeated explanation 
of the rationale behind the recommendations. In some cases, the 
circumstances revealed in visited establishments resulted in the 
actions being taken to the prosecutor’s offi ces.

Until now, post-visit reports have not been made public. The 
National Preventive Mechanism page (in Polish and in English) on the 
Ombudsman’s website9 presented only the current information on the 
activities of the NPM, its annual and quarterly reports. From 2010, the 
website will also present the excerpts from post-visit reports, taking 
into account the positions of the visited authorities.

Apart from regular preventive visits, the task of the national 
preventive mechanisms also consists in submitting proposals and 
observations as regards the existing or draft legislation. As regards the 
fi rst task, the NPM visits in 2009 revealed that the legal regulations in 
force do not include the right of juveniles (in juvenile shelters, juvenile 
detention centres, youth care centres and sociotherapy centres) to daily 
outdoor exercise (a walk) and pointed to the lack of regulations on living 
conditions in the Police emergency centres of children. Therefore, the 
Ombudsman asked the competent ministers for a relevant legislative 
initiative. This is because the Polish Ombudsman does not have the 
right to a legislative initiative. The course of legislative process is 
monitored each time, and if the legislative initiative is not undertaken, 
the relevant discussion is continued, in particular if the matter is 
considered important from the point of view of the aims of the NPM. 
Until now, in the majority of the cases the Ombudsman have met 
with positive attitudes of the addressee to the presented problems. In 
Poland, however, the legislative process usually takes a relatively long 
time. Therefore, the implementation of recommendations that require 
legislative changes is a lengthy process. 

In relation to the requirement to analyse draft legislation, on 24 
December 2008 the Human Rights Defender submitted a request to the 
Prime Minister10 that all drafts of legal acts that refer in any way to the 
persons deprived of their liberty be submitted to his Offi ce, pointing out 
that this is necessary for the performance of the NPM tasks. In 2009, 
the draft legal regulations were regularly submitted to the Offi ce of the 
Human Rights Defender in 2009. However, so far the Ombudsman has 

9 www.rpo.gov.pl
10 RPO-R-072-45/07.
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made more observations pertaining to the laws being already in force, 
after verifying the reality of their enforcement. For instance, currently 
the analysis is carried out on how the regulations concerning the use 
of closed-circuit television cameras in penitentiary establishments are 
being enforced. 



3. The organisation of the activity of the National 
Preventive Mechanism within the Offi ce of the 

Human Rights Defender

The tasks of the National Preventive Mechanism (NPM) are 
currently performed mainly by six employees of the Criminal 
Executive Law Department, delegated to carry out the tasks of the 
Mechanism. Others members of the Department (eight persons, 
including the director) participate in the NPM preventive visits where 
necessary. The employees of the Criminal Executive Law Department 
visit prisons, pre-trial detention centres, juvenile detention centres, 
juvenile shelters, youth care centres and sociotherapy centres, the 
Polish emergency centres for children, rooms for detained persons 
within the Police organisational units and sobering stations. 

In addition, the tasks of the Mechanisms are performed by four 
employees of the Public Administration, Healthcare and Protection of 
Aliens Department, who carry out visits to centres of aliens applying 
for a refugee status or asylum, deportation custody centres, guarded 
centres for foreigners and psychiatric hospitals. The employees of 
that Department support also the Labour Law and Social Insurance 
Department on visits to social care centres. Seven employees of the 
latter Department were preliminary assigned with the task of visiting 
social care centres. 

Furthermore, in 2010 special rooms were designated in 
organisational units of the Military Forces of the Republic of Poland, 
where persons detained in pre-trial custody and convicted persons 
may be temporarily placed. Therefore, they will be visited by one 
employee of the Rights of Soldiers and Public Offi cers Department. 

The abovementioned employee of the Offi ce of the Human Rights 
Defender are employed full time, and the majority of them performs 
the NPM tasks from the moment this function was entrusted to the 
Human Rights Defender. Only some of them have been employed for 
a shorter period, but all of them are appropriately prepared to carry 
out preventive visits.
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In addition, the tasks of the National Preventive Mechanism are 
performed by one employee from the Local Group in Katowice, one 
from the Local Group in Wrocław and two from the Local Group in 
Gdańsk. All of them have been trained in the methodology of visits. 

It should nevertheless be pointed out that due to the fact that 
the National Preventive Mechanism is not sectioned off within the 
Ombudsman’s Offi ce, all those employees at the same time perform 
the statutory tasks of the Ombudsman, i.e. examine numerous 
requests from the citizens.



4. Financing of the National Preventive Mechanism 
in Poland

In the second year of its operations in Poland, the fi nancial condition 
of the National Preventive Mechanism was signifi cantly better than in 
2008. The amount allocated for the NPM activities in the budget for 
2009 was PLN 1.4 million (approx. EUR 350 000), while in 2008 it 
totalled PLN 426 000 (approx. EUR 106 000). It allowed to increase the 
frequency of visits from 76 visits in 2008 to 106 in 2009 and to furnish 
the employees of the Mechanism in necessary equipment.

However, the fi nal months of 2009 were again focused on intensive 
measures to obtain fi nancial resources for the Mechanism’s operation 
in 2010. In the course of work on the state budget for 2010, the budget 
of the Offi ce of the Human Rights Defender was reduced by PLN 1.3 
million, i.e. by almost the same amount as the one allocated for the 
NPM operations in 2009. The budget for 2010 did not allocate any 
funds to the Offi ce of the Human Rights Defender for the performance 
of the Mechanism’s tasks. Its operations must be fi nanced from the 
general resources of the Offi ce. This means that those tasks will be 
performed at the expense of other activities of the Offi ce and will be 
largely limited. Therefore, it constitutes a breach of Article 18(3) and 
(4) of the OPCAT. Poland has an obligation to ensure necessary funding 
for the operations of the National Preventive Mechanism and to observe 
the so-called Paris Principles with regard to the fi nancing of national 
institutions for protection of human rights.

The Human Rights Defender sent a relevant letter informing about 
serious fi nancial diffi culties of the Mechanism to the Secretary General 
of the Association for the Prevention of Torture (APT), the Subcommittee 
on Prevention of Torture (SPT) and the European Committee for the 
Prevention of Torture (CPT).



5. Cooperation of the National Preventive 
Mechanism with other institutions

A. Subcommittee on Prevention of Torture (SPT)

The Subcommittee on Prevention of Torture11 is a body which 
collaborates with national preventive mechanisms on development 
of a system of regular visits to detention places in order to prevent 
torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. It is a new body of the United Nations established on 18 
December 2006, i.e. four years after the adoption of the OPCAT by the 
General Assembly of the United Nations. It is responsible not only for 
visiting of detention places. It also serves a function of an advisory body 
to States Parties and national preventive mechanisms appointed by 
them, and integrates all existing mechanisms. Both SPT and national 
preventive mechanisms are to conduct a constructive dialog with and 
to submit recommendations to the authorities of individual countries 
in order to prevent torture and other prohibited forms of treatment of 
the detained persons.

The Subcommittee on Prevention of Torture has not yet been visiting 
places of detention in Poland. In 2009, the SPT made visits to Paraguay, 
Honduras and Cambodia.

Currently, one of the SPT members is a representative from Poland 
— Professor Zbigniew Lasocik12.

In 2009, the Human Rights Defender did not refer to the Subcommittee 
in relation to problems revealed during the NPM visits. However, due 
to the problems with obtaining funds for the activities of the National 
Preventive Mechanism, at the end of 2009 the Human Rights defender 
informed the Subcommittee about the existing situation and asked for 
its intervention. However, by the day on which this report was prepared, 
the SPT did not reply in this matter. 

11 Subcommittee on Prevention of Torture, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/
index.htm.

12 Professor’s term in offi ce expires on 31 December 2012.
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B. Association for the Prevention of Torture (APT)

The Association for the Prevention of Torture is an international 
non-governmental organisation which has been operating since 1977, 
and is currently responsible for supervision of the activities of national 
preventive mechanisms in individual States Parties to the OPCAT.

The APT is engaged in a campaign for ratifi cation of the Protocol 
and its proper implementation. On its website13 the Association 
disseminates a number of publications on the operation principles 
of national preventive mechanisms and on the method of conducting 
preventive visits. This is a valuable source of information for the Polish 
National Preventive Mechanism. The website includes the Guide to 
Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms, 
which is also available in Polish. The translation was made by the 
Association for Legal Intervention, i.e. one of the organisations 
constituting the Agreement on the implementation of the OPCAT.

In 2009, while performing the tasks of the National Preventive 
Mechanism in Poland, the Human Rights Defender was in touch with 
the APT members. He informed them about the NPM’s activities in the 
Republic of Poland and the related problems.

C.  European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT)

The European Committee for the Prevention of Torture has been 
established pursuant to Article 1 of the European Convention for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment. Its objective is to examine, by means of visits, the treatment 
of persons deprived of their liberty with a view to strengthening, if 
necessary, the protection of such persons from torture and from 
inhuman or degrading treatment or punishment. The objectives of the 
CPT are therefore consistent with the tasks of the National Preventive 
Mechanism. 

Therefore, it is worth paying attention to the fourth periodic visit of 
the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment which took place in Poland 

13 www.apt.ch
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between 26 November and 8 December 2009. The CPT delegation 
met with the employees of the Offi ce of the Human Rights Defender 
performing the tasks of the National Preventive Mechanisms and got 
acquainted with the annual report of the Mechanism for 2008. The 
Ombudsman’s representatives also participated in the recapitulation of 
the visit of the Committee which took place in the Ministry of Justice. 
The CPT delegation assessed the implementation of recommendations 
made after the last periodic visit of the Committee to Poland in 2004, 
in particular the recommendations concerning the Police units, the 
Border Guard and penitentiary establishments. The CPT for the fi rst 
time visited a social care centre in Poland. 

D. Non-governmental organisations

As the Human Rights Defender is responsible for the execution 
of tasks under the National Preventive Mechanism, once every 3 to 
4 months he meets with the representatives of the Agreement for the 
implementation of the OPCAT. This is the name given to an initiative 
group created in the Department of Social Prevention and Resocialization 
of the University of Warsaw on 26 October 2007. The members of the 
group represent academic circles and non-governmental organisations 
which act for the benefi t of human rights and their protection. Key 
humanitarian and human rights protection organisations have been 
invited to cooperate, including: Amnesty International in Poland, 
the Helsinki Foundation for Human Rights, the Association of Legal 
Intervetion, the International Commission of Jurists – Polish Section, 
the Chair of Criminology and Criminal Policy (University of Warsaw), 
the “Sławek” Fundation.

In 2009, the Ombudsman held three meetings with the 
representatives of the Association to discuss issues related to the 
functioning of the Mechanism in Poland. During the meetings, 
information about the problems encountered by penitentiary 
establishments in Poland, as well as by other places of detention, was 
exchanged. The fi rst annual report on the activities of the Mechanism 
in 2008 was discussed as well. 

The aforementioned cooperation between the National Preventive 
Mechanism and non-governmental organisations is of great value, 
for it encourages a discussion about the problems identifi ed in the 
functioning of detention places in Poland and an exchange of views 
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in this regard. The representatives of organisations who meet with 
members of the NPM are experienced as far as visits to places of 
detention are concerned. They have a broad knowledge on the subject of 
the protection of human rights. All this contributes to the transparency 
of the activities of the Mechanism. 

E.  International cooperation – participation in 
conferences and seminars on the issues related 
to the National Preventive Mechanism

In 2009, the issues related to the activities of the National 
Preventive Mechanisms were discussed on numerous occasions on 
the international forum. Increasingly intensive international contacts 
of the NPM are related to the development of preventive mechanisms 
in other countries and the need to exchange experience in this regard.

The activities of the NPM were presented at the Human Dimension 
Seminar: entitled “Strengthening the rule of law in the OSCE area”. 
The seminar was held in May 2009 in Warsaw and was organised by 
the Offi ce for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). 
The said issues were also presented at the annual Human Dimension 
Implementation Meeting held in Warsaw at the end of September and 
the beginning of October 2009.

The issues related to the performance of tasks of the National 
Preventive Mechanism by the Human Rights Defender were discussed 
on 25 October 2009 in Warsaw-Natolin, as a part of the implementation 
of the “Eastern Partnership Countries’ Ombudsmen Cooperation 
Programme”. The representatives of the Ombudsmen of Georgia, the 
Republic of Moldova and Azerbaijan discussed the problems related 
to the performance of the NPM tasks in their countries. All parties 
expressed their interest in further detailed discussion on the activities 
of national preventive mechanisms of all countries from the Eastern 
Partnership.

The activities of the National Preventive Mechanism in Poland 
were presented in detail during the workshops in Kiev (11-16 October 
2009) and in Warsaw (24-27 November 2009). The workshops for the 
representatives of the Ukrainian Ombudsman were organised as a 
part of the implementation of the component of the project “Support 
for sectoral reforms in Ukraine II”, entitled “Strengthening of the 
cooperation of the Polish and Ukrainian Ombudsmen”. The workshops 
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included the visit to the Prison in Bila Tserkva in Ukraine and the 
Prison and Pre-Trial Detention Centre in Warsaw-Białołęka. Although 
a national preventive mechanism has not been offi cially designated in 
Ukraine, the offi ce of the Ombudsman of Ukraine conducts visits and 
interventions in penitentiary establishments. Therefore, the problem of 
appropriate implementation of the OPCAT was an important element 
of the workshops. 

The activities of the National Preventive Mechanisms were also the 
subject of interest of the Ombudsman of Tajikistan who was a guest 
to the Offi ce of the Human Rights Defender. During the meeting on 7 
October 2009, the organisation of the NPM’s activities within the Offi ce 
of the Human Rights Defender and the methodology of preventive visits 
were presented. 

Due to an increasing number of countries which designated national 
preventive mechanisms and the need to establish closer cooperation 
between those mechanisms, the Council of Europe and the Association 
for the Prevention of Torture initiated the project of cooperation of 
mechanisms functioning in the Council of Europe member countries. 
The project is co-fi nanced by the Council of Europe and the European 
Commission14. It was presented at the conference in Strasbourg on 5 
and 6 November 2009, attended by the representatives of the Polish 
Ombudsman. The objective of the project is to create an active network 
of all NPMs in Europe, raise awareness of standards of the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) and the Subcommittee on Prevention 
of Torture, strengthen the cooperation between the SPT and the CPT, 
promote the ratifi cation of the OPCAT and the establishment of NPMs 
where they do not exist. In 2010 and 2011, six thematic workshops will 
be organised on specifi c issues related to the performance of preventive 
tasks. Trainings for employees of national preventive mechanisms will 
also be organised in individual countries. In Poland, such training (On-
site visits & Exchange of experiences) will take place in May 2010. An 
important fact is that the CPT, SPT and APT experts will take part in 
the trainings. 

In the fourth quarter of 2009, a representative of the Human Rights 
Defender participated in the conference, organised on 25 and 26 
November in Baku, on the OPCAT implementation in Azerbaijan. The 
conference was organised by the Ombudsman of Azerbaijan, Professor 

14 “European NPM Project”, www.apt.ch/region/eca/EuropeanNPMProject.pdf
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Elmira Suleymanova, in cooperation with the OSCE and the ODIHR. 
At the seminar, which was attended by the experts of the University of 
Bristol, Estonia and Georgia who perform preventive visits in places of 
detention, the representative of the Human Rights Defender presented 
detailed information on practical aspects of the activities of the National 
Preventive Mechanism in Poland, including the issues related to making 
recommendations, preparing post-visit reports, quarterly and annual 
reports.

In addition to the abovementioned conferences and seminars, on 8 
December 2009 the Human Rights Defender, Dr. Janusz Kochanowski, 
participated in the Round-Table on Detention Conditions in the 
European Union, organised by the European Commission in Brussels. 
The discussion focused on the activities of national preventive 
mechanisms and current problems of penitentiary establishments. 
In his speech, the Human Rights Defender presented the conclusions 
from the NMP visits to prisons and pre-trial detention centres.



6. Visits under the National Preventive Mechanism 
in 2009

As earlier mentioned, the defi nition of places of detention, within 
the meaning of Article 4(1) of the OPCAT, is very broad and covers 
almost 1 000 various types of establishments in Poland. In practice, 
the visits of the National Preventive Mechanisms in 2009 covered such 
establishments as:

•  prisons, pre-trial detention centres and external wards of 
individual penitentiary establishments;

•  juvenile detention centres; 
•  juvenile shelters; 
•  youth care centres; 
•  youth sociotherapy centres;
•  rooms within the Police organisational units for detained persons 

or persons brought to sober up;
•  Police emergency centres for children;
•  sobering stations;
•  psychiatric hospitals;
•  guarded centres for foreigners;
•  deportation custody centres at the Border Guard organisational 

units;
•  centres for foreigners applying for a refugee status or asylum;
•  social care centres;
•  military disciplinary detention centres.

Between 18 January and 31 December 2009, the representatives 
of the Human Rights Defender, executing the tasks of the National 
Preventive Mechanism, carried out preventive visits in 106 various types 
of places of detention. They were selected by taking into account their 
type, size and location in the country. All available information on the 
problems of individual institutions was also taken into consideration. 

A detailed list of places of detention which were visited by the NPM 
in 2009 is available on the website of the Human Rights Defender. It is 
also attached to this report (see Annex 1 and 2).
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The results of the visits, by types of detention places, are presented 
below. The results present specifi c problems and general follow-up 
measures taken. 

A. Penitentiary establishments

In 2009, the representatives of the Human Rights Defender, 
performing the tasks of the National Preventive Mechanisms, visited 
16 prisons, 10 pre-trial detention centres and 4 external wards of 
penitentiary establishments. 

During the visits the attention was paid mainly to the issues related 
to living conditions and medical care provided to persons deprived of 
liberty.

The living conditions in the visited penitentiary establishments 
varied. Numerous living wards were renovated. However, the lack of 
funds does not allow to carry out the required renovation works in the 
most worn-out units. For example, the residential premises in Prison 
in Płock on the day of the visit were worn out and overcrowded. The 
living conditions of inmates were undoubtedly hard. This was due, in 
particular, to the technical conditions and appearance of numerous cells 
and baths, the lack of full separation of sanitary facilities and cramped 
conditions in some cells. It was emphasized that the accumulation of 
such inconveniences may lead to deeming them inhuman or degrading. 
The visiting persons noticed that the administration authorities of 
the Prison make efforts to improve the living conditions of inmates 
and, as the funds are available, gradually carry out renovation works 
(hiring contractors for individual works). Nevertheless, those activities 
are insuffi cient. In order to signifi cantly improve the conditions in the 
Prison in Płock, the establishment should obtain more funds to carry 
out the complete refurbishment of two oldest residential buildings 
(including the separation of sanitary facilities, the replacement of 
window woodwork, the renovation of common baths) and complete the 
modernisation and renovation works of the kitchen (started in 2007) 
as fast as possible. 

In reply to the reservations of the representatives of the Human 
Rights Defender, the Regional Director of Prison Service in Łódź 
informed that the Prison in Płock was under special supervision and 
control. A special team was established to reorganize the command unit 
in the establishment and to organise a monitoring unit. Some cells for 
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persons deprived of their liberty, who had to be held in specifi c wards 
or cells of the prison, in conditions ensuring increased protection of the 
society and security of the prison, have been renovated, i.e. walls have 
been painted, fl oor surface has been changed and sanitary facilities 
have been renovated. In addition, a refurbishment of baths was carried 
out, third fl oor beds were liquidated and worn-out mattresses and 
blankets were replaced with new ones. The establishment received 
fi nancial support and the indicated changes will be verifi ed during the 
repeated visit of the Mechanism to be carried out as soon as possible.

The persons visiting penitentiary establishments also voiced 
reservations concerning the living conditions in, inter alia, the Pre-trial 
Detention Centre in Warsaw-Mokotów and the Prison in Kraków-Nowa 
Huta. Despite current renovations and modernisation works, there are 
still cells in the said Pre-trial Detention Centre where living conditions 
are unsatisfactory. Sanitary facilities which are not separated from 
the rest of the cells constitute yet another problem. The conditions of 
the ventilation system is a serious problem in the pavilion for inmates 
who constitute a major threat for the society and have to be placed 
in an appropriate ward of the penitentiary establishment. Although 
the ventilation system functions, it does not ensure appropriate air 
circulation, particularly in summer. The visiting persons had an 
opportunity to experience that, as the temperature in visited cells was 
very high.

As a response to the above post-visit recommendations, the Director 
of the Pre-trial Detention Centre in Warsaw-Mokotów informed that 
the lacking curtains separating sanitary facilities from the rest of the 
cell were supplemented and that the residential cells in unsatisfactory 
conditions are renovated as the fi nancial resources allow. The Director 
also pointed out that the ventilation system in the pavilion for the so-
called dangerous inmates was built in 2004, according to the project 
approved by the relevant authorities. In order to ensure the appropriate 
comfort in the area where people live, mechanical exhaust ventilation 
was used, combined with gravitational supply ventilation.

The visit in the Prison in Kraków-Nowa Huta led to the conclusion 
that a complete refurbishment of cells located in old buildings and the 
furnishing of cells in the lacking furniture were among the necessary 
tasks. It is also important to solve the problem of the lack of access 
to hot water in women wards and the repair of ventilation system in 
the bath of one ward. In response to the said recommendations, the 
Director of the Prison in Kraków-Nowa Huta informed that the General 
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Director of the Prison Service had been asked to include the complete 
refurbishment of cells in four penitentiary pavilions in the investment 
and renovation plans. Apart from that, in order to guarantee the 
appropriate furnishing of prisoners’ cells, the furniture was provided 
from warehouses and the Regional Director of the Prison Service in 
Kraków has been asked to secure funds for purchasing new equipment. 
In women’s prison wards, the time of providing hot water to sinks and 
showers was extended in order to fulfi l the requirement of § 30(4) of 
the Minister of Justice of 25 August 2003 on organisational and order 
regulations for serving prison sentences, according to which each 
woman prisoner can use hot water at least once a day and hot shower 
at least twice a week.

The directors of almost all establishments visited in 2009 
complained about the lack of suffi cient funds for renovations. They 
emphasized that modernisation works and replacement of old furniture 
and equipment with the new one were suspended due to fi nancial 
diffi culties of the Polish prison service. The visits resulted thus in calls 
to provide additional fi nancing to those prisons and pre-trial detention 
centres where the situation was the worst. This included also the need 
to purchase e.g. medical equipment necessary for the hospital (Pre-
trial Detention Centre in Bydgoszcz), complete refurbishment of the 
boiler room (Prison in Głogów) or renovation of the kitchen (Pre-trial 
Detention Centre in Bartoszyce).

On the day of the visit in the Prison in Koziegłowy, there was no 
cold or hot water and sanitary facilities in the prisoners’ cells. In all 
residential buildings, sanitary rooms (baths with showers and sinks, 
squat toilets) were located outside the cells. Walls, ceilings and fl oors 
required renovation. Only the cells renovated in 2008 and 2009 raised 
no reservations. Three out of four baths needed renovation due to 
poor technical condition and appearance. Walls and ceilings were 
damp and mouldy. The effi cient ventilation system was lacking. The 
representatives of the Ombudsman stated that taking a bath in such 
conditions may be considered inhuman and degrading treatment. 
Only one bath, at the fi nal stage of renovation, raised no reservations 
of the visiting persons. Therefore, more fi nancial support for the 
establishment, allowing to continue renovation works, was deemed 
extremely important. The fact that there are no limits on using 
baths for inmates was assessed positively. In response to presented 
recommendations, the Director of the Prison in Koziegłowy stated that 
plans for 2009 included the completion of the renovation of toilets and 
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baths, as well as the beginning of renovation of cells in one of the 
penitentiary buildings. Due to major fi nancial diffi culties of the prison 
service, the completion of the renovation according to plan in 2009 has 
proved to be impossible.

The visit to the Prison in Sztum in 2009, carried out to check the 
implementation of recommendations of the Human Rights Defender 
issued after the visit in September 2007, showed that the cell intended 
for disciplinary punishment in the form of solitary confi nement had 
still not been renovated. During the visit, despite an open window, the 
cell was fi lled with stench from the sewage system. The walls were dirty 
and ruined. The representatives of the Human Rights Defender believe 
that placing an inmate in such conditions may be considered cruel, 
inhuman and degrading treatment. They also considered necessary 
the renovation of the surface of the volleyball court. The conditions in 
which disabled prisons are held in the therapeutic ward have improved 
signifi cantly as compared to the conditions encountered during the 
previous visit. However, selected cells should be adjusted only to the 
needs of disabled persons. In addition, the information provided by 
the management of the Prison shows that it is impossible to separate 
sanitary facilities with walls in the cells for two persons, due to 
architectural constraints of the establishment. Thus, the situation in 
this regard has not changed since the last visit. 

The response to the recommendations sent to the Director of the 
Prison in Sztum was information that the cell for disciplinary punishment 
in the form of solitary confi nement was renovated immediately after 
the NMP visit. The surface of the volleyball court in the prison yard 
was renovated. In 2009, the establishment also managed to solve the 
problem of overcrowding in the therapeutic ward.

As indicated above, the conclusions formulated after the visits to 
penitentiary establishment concerned also the issue of separating 
sanitary facilities in the cells with walls and ensuring intimacy 
to persons deprived of their liberty. According to the provisions of 
§ 28(1) and (30) of the organisational and order regulations on serving 
a prison sentence or pre-trial detention, sanitary facilities should be 
situated in a way ensuring privacy while using them. Furthermore, 
taking into consideration the case law of the European Court of 
Human Rights, being held in an overcrowded cell, combined with other 
inconveniences, including the necessity to meet one’s physiological 
needs in front of the others, may lead to inhuman or downgrading 
treatment of persons deprived of their liberty. Therefore, e.g. in the Pre-
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trial Detention Centre in Inowrocław, the representatives of the Human 
Rights Defender noticed narrow, unserviceable cells, mainly with not 
separated sanitary facilities. In some cases, on the day of the visit the 
beds of inmates occupied almost the entire area of the cell, making it 
diffi cult to move around it. The toilet separated only with a curtain did 
not ensure the sense of privacy for persons using the toilet. 

In reply to those remarks, the Director of the Pre-trial Detention 
Centre in Inowrocław informed that during the renovation of cells, the 
sanitary facilities are separated from the rest of the cell with walls, 
wherever it is possible due to architectural and structural reasons. 
However, due to the fact that one of the buildings is hundred years old, 
the separation of sanitary facilities with walls entails a very complicated 
reconstruction resulting in the changes to the structure of the building. 
This requires large fi nancial outlays and a signifi cant reduction of the 
capacity of the inmates’ cells, which requires consent of the Central 
Board of the Prison Service.

As in the Pre-trial Detention Centre in Inowrocław, also in other 
establishments the lack of the possibility to separate sanitary facilities 
with walls in some cells stemmed from architecture of the buildings. 
Such a situation occurred for example in two-person transition cells of 
the Pre-trial Detention Centre in Bydgoszcz. Therefore, it was deemed 
necessary to provide at least the curtain separating sanitary facilities 
and replace them if any damages are discovered. The necessity to 
meet their physiological needs in front of other inmates violates the 
prisoners’ personal rights, such as dignity and the right to privacy. 
Taking into consideration the obligation to observe the latter right, the 
recommendation was made to install screens separating individual 
showers in baths (e.g. Pre-trial Detention Centre in Bartoszyce).

In almost all prisons and pre-trial detention centres visited by the 
National Preventive Mechanism, there was a need to install safety 
rails and ladders on bunk beds. In the overwhelming majority of 
establishments, the bunk beds lacked the ladders and railings on 
upper bunk which would protect persons deprived of their liberty 
against falling out. As the problem requires a systemic solution, on 
29 December 2009 the Human Rights Defender asked the Minister of 
Justice15 to present his opinion on the need to amend the Ordinance 
of the Minister of Justice of 17 October 2003 on living conditions of 
inmates in prisons and pre-trial detention centres16 and introduce a 

15 RPO-629291-VII/09.
16 Dz.U. of 2003 No 186, item 1820.
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requirement to install safety rails in bunk beds protecting the users 
from falling out. This certainly requires fi nancial outlays on the part 
of the prison service, but such safety rail on bunk beds are necessary, 
due to accidents which happen sometimes and often result in severe 
injuries of inmates. The Human Rights Defender had not received a 
reply in this regard by the end of 2009.

In addition, the National Preventive Mechanism visits often pointed 
to the lack of anti-slip mats in baths (e.g. in the Prison in Bydgoszcz, 
in the Pre-trial Detention Centre in Wojkowice).The implementation 
of this recommendation, as well as the fi tting of safety rails on bunk 
beds, will signifi cantly improve the safety of inmates. In one of the 
establishments, appropriate conformity certifi cates for multigyms 
used by persons deprived of their liberty had to be obtained for safety 
reasons (Prison in Głogów).

The analysis of the issue of appropriate living conditions took 
into account also the lack of separate lighting for the place where 
sanitary facilities are located in prisoners’ cells. This problem was 
a source of repeated complaints of persons deprived of their liberty. 
Therefore, on 21 December 2009, the Human Rights Defender sent 
a letter to the General Director of the Prison Service17. He indicated 
that persons deprived of their liberty complain that due to the lack of 
supply of power to the cells in the night-time, there is no light in the 
places where sanitary facilities are located. This results in discomfort 
while meeting one’s physiological needs and puts inmates at risk of 
injury. The complaints in this regard were submitted mainly by elderly 
persons and physically handicapped. The administration bodies of 
numerous establishments do not see the need for a separate lighting 
system for sanitary facilities, and consider the previous solutions 
suffi cient, indicating that at night-time sanitary facilities are lit by 
external, artifi cial lighting system from outside the building. In other 
cases, the prison administration suggests that inmates who want to 
use the toilet  would inform about it an offi cer of the Prison Service who 
can put on the light in their cell. Such methods of dealing with inmates 
are not a solution to the problem. Moreover, they may be considered 
inhuman. Therefore, the Human Rights Defender asked the General 
Director of the Prison Service to change the practice followed in this 
regard. However, he had not received a reply in this regard by the end 
of 2009. 

17 RPO-628927-VII/09.
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During the visits, attention was also paid to the problem of equipping 
the entertainment rooms and inmates’ cells in furniture (e.g. Pre-
trial Detention Centre in Bartoszyce, Prison in Wojkowice) or adding 
equipment to the rooms where personal inspection are performed and 
furnishing the rooms for so-called intimate visits in equipment laid 
down in the Ordinance of the Minister of Justice of 17 October 2003 on 
living conditions for inmates of prisons and pre-trial detention centres 
(e.g. Pre-trial Detention Centre in Bartoszyce, Prison in Dubliny, Prison 
in Wojkowice).  

In addition, the visits to penitentiary establishments included 
the inspection of their territory, including yards used by the persons 
deprived of their liberty. In relation to the defi ciencies revealed, the 
visiting persons considered necessary the instalment of benches in 
some yards (e.g. Pre-trial Detention Centre in Bartoszyce, Prison in 
Wojkowice) and adjustment of the number of inmates walking in the 
yard to the size of the yard. Furthermore, they also pointed to the need 
to repair the damaged surfaces in some prison yards (e.g. Prison in 
Wojkowice). As regards the right of inmates to a daily, one-hour walk, 
a recommendation was made in one of the establishments to eliminate 
the cases where the persons deprived of their liberty had to choose 
between a walk and cultural activities (Prison in Wojkowice). 

The assessment of living conditions is inherently linked with the 
issue of the number of inmates in penitentiary establishments. The 
Human Rights Defender repeatedly motioned to the relevant authorities 
in this case. On 12 March 2009, he sent a letter to the Secretary 
of State at the Ministry of Justice18 on the planned amendments to 
the Executive Penal Code, aimed at exercising the judgment of the 
Constitutional Tribunal of 26 May 2008. In reply, the Secretary of State 
at the Ministry of Justice informed that the Department of Decision 
Implementation and Probation prepared a draft Act amending the 
Executive Penal Code and certain other acts, taking into account the 
position of the Constitutional Tribunal and offering a comprehensive 
solution to the problem of overcrowding in penitentiary establishments. 
After social consultations, due to its innovative solutions, previously 
unknown in the penitentiary regulations, the draft Act (in its version of 
6 March 2009) was sent for the evaluation of academic authorities in 
the fi eld, mainly in terms of compliance of proposed amendments with 
the Constitution of the Republic of Poland. Individual legal solutions 

18 RPO-572925-VII/07.
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raised controversies not only among the academics, but also among 
the law practitioners. 

The Human Rights Defender submitted another motion referring 
to the problem of overcrowding to the Minister of Justice – the 
General Prosecutor on 13 March 200919. It concerns the possibility of 
the implementation by the Polish government of the judgment of the 
Constitutional Tribunal stating that the regulation allowing for long-
lasting overcrowding of pre-trial detention centres and prisons was 
unconstitutional and the problem of executing penalties with regard 
to persons who do not serve their prison sentence for various reasons. 
In reply the Secretary of State at the Ministry of Justice informed 
that the draft Act amending the Executive Penal Code and certain 
other acts, whose assumption is to offer a systemic solution to the 
problem of overcrowding, was at the stage of social consultations. The 
draft assumes that the directors of pre-trial centres will receive the 
powers to fl exibly set the dates when the convicted persons should 
come to serve their sentence. In exceptional circumstances, inmates 
can be placed in a cell of below 3 m² per person for up to one month. 
In addition, the Secretary of State informed that the Act on serving 
a prison sentence outside the prison using the electronic monitoring 
system would enter into force on 1 September 2009. The draft 
amendments to the Executive Penal Code also assume the liquidation 
of the possibility of respite and interrupted penalty in the case of a 
prison sentence, and thus mean that the convicted persons will serve 
their sentences. 

All in all, in view of the entry into force of the abovementioned 
amendments to the Executive Penal Code and the implementation of the 
government “Programme of obtaining 17 000 places in organisational 
units of the prison service in 2006-2009”, the Human Rights Defender 
notices a signifi cant improvement in terms of the overcrowding of 
penitentiary establishments. The statistics of the Central Board of 
the Prison Service show that between 2007 and 2009 overcrowding in 
prisons and pre-trial detention centres was signifi cantly reduced and 
the number of places where prisons were placed grew considerably. 
At the end of 2007 and 2008, the number of inmates in prisons and 
pre-trial detention centres stood at 87 462 (110.9% of capacity) and 
82 882 (99.7% of capacity), respectively, while the number of places in 
which they were placed totalled 78 883 and 83 112, respectively. On 4 

19 RPO-515967-VII/05.
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January 2010, the number of inmates amounted to 83 791 (99.6% of 
the capacity of penitentiary establishments). 

It is worth noting that pursuant to the new provisions of the Executive 
Penal Code20, in specifi ed circumstances or if there is a need to place 
a specifi c category of convicted persons in a given establishment, the 
director of a prison or a pre-trial detention centre may place a convicted 
person for a specifi ed time (not longer than 90 days) in a cell where 
the living space per inmate is below 3 m2, but not less than 2 m2. The 
standard required by the European Committee for the Prevention of 
Torture (CPT) is 4 m² of the cell per inmate. 

The level in which the capacity of individual establishments was used 
was verifi ed during each visit of the National Preventive Mechanism. 
For example, in the Prison in Koziegłowy the capacity was used in 
111%, in the Pre-trial Detention Centre in Inowrocław in 116.7%, in 
the Prison in Płock in 117.5%, while in the Pre-trial Detention Centre 
in Piotrków Trybunalski in 120%. A peculiar situation occurred in the 
Prison in Kraków Nowa-Huta where the total capacity was used in 
115% on the day of the visit, in the ward for convicted women it was 
used in 140%, in the ward for convicted men in 127%, while in the 
ward for temporarily arrested in was used only in 27%.

The methods of coping with overcrowding were similar in prisons 
or pre-trial detention centres visited in 2009. They included the 
adaptation of entertainment rooms, infi rmaries, and sometimes even 
cells for solitary confi nement, for cells for inmates classifi ed as persons 
posing a serious social threat or a serious threat to the safety of the 
establishment, and sometimes also for transition cells.

In the establishments where there was no overcrowding at the time 
of the visits, not all inmates were placed in the cells providing 3 m2 of 
living space per person. 

Overcrowding of penitentiary establishments, and thus the necessity 
to obtain additional places for inmates, is related to the problem of a 
poor offer of cultural activities for the majority of prisoners. In some 
establishments, entertainment rooms are temporarily transformed into 
cells (e.g. Pre-trial Detention Centre in Bydgoszcz) or are very small 
(Prison in Płock), equipped only in chairs (Prison in Wierzchowo), which 
does not encourage inmates to leave their cells. The persons deprived 
of their liberty declared that they found it pointless. Those remarks 
do not refer to all visited establishments. Many prisons and pre-trial 

20 Dz.U. No 190, item 1475, Act of 9 October 2009 amending the Executive Penal Code.
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detention centres received very high marks in terms of their offer of 
cultural activities. All libraries in penitentiary establishments had, 
among others, up-to-date codes and large book collections. “Codziennik 
Prawny”21, a manual published in 2009 and edited by the Human 
Rights Defender, Dr. Janusz Kochanowski, was distributed by the 
Offi ce of the Human Rights Defender to all penitentiary establishments 
in the country.

The prison health service was also an issue verifi ed during each 
visit of the National Preventive Mechanism. The functioning of prison 
outpatient units and the observance of inmates’ right to health care 
were verifi ed. The need to increase the health care personnel was 
emphasized on numerous occasions, as such an increase would improve 
the access of inmates to health care services. For example, the medical 
personnel in the Pre-trial Detention Centre in Warsaw-Mokotów was 
overburdened with work, due to the diffi culties in recruiting doctors 
and nurses willing to work in a hospital functioning at the penitentiary 
establishment. As a result, during the visit to the internal diseases ward, 
the representatives of the Human Rights Defender found an inmate with 
a post-acute withdrawal syndrome, tied with straps and guarded by a 
person deprived of liberty who was employed to do cleaning work. Such 
a situation is a consequence of the lack of a room for patients in need 
of intensive care or frequent checks of their condition. Furthermore, 
the visiting persons were concerned by the fact that all patients of 
the forensic psychiatry ward are in locked cells, though there is no 
medical justifi cation for such a measure. They are not offered any form 
of activity, which may adversely impact their health. The practice of 
placing the persons under psychiatric observation and mentally ill 
in the same cell, and leaving patients tied with straps in the night-
time, was considered inappropriate. In addition, the visiting persons 
pointed to the necessity of furnishing the establishment in additional 
medical equipment for the hospital (a cardiac sonographer, C-arm X-
ray necessary for orthopaedic surgeries). The bathrooms in surgery 
wards of the hospital should be adjusted to the needs of physically 
handicapped patients. 

After a visit to the Pre-trial Detention Centre in Warsaw-Mokotów, 
on 17 August 2009 the Human Rights Defender sent a letter to the 
General Director of the Prison Service22, pointing to the diffi culties in 

21 It includes, among others, specimen of letters, contracts, basic information from various fi elds 
of law. Its electronic version, available at www.rpo.gov.pl, is updated on a current basis.

22 RPO-623027-VII/09.
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recruiting medical personnel in the visited pre-trial detention centre 
and in other penitentiary establishments in the country. In reply, the 
General Director of the Prison Service listed various reasons behind 
the diffi culties in recruiting doctors to work in the prison service. He 
pointed to the growing disproportion between the wages of the prison 
medical personnel and the remuneration of the public health care 
service employees. He also mentioned the fact than many employees 
leave when they obtain the right to retirement pay, due to diffi cult 
conditions of work. Moreover, the unappreciated image of the prison 
doctor does not encourage to work in penitentiary establishments. 
At the same time, the General Director emphasized that intensive 
activities are conducted with the aim to recruit more doctors to work 
in the prison health care services, by means of press announcements, 
announcements in infi rmaries and employment of specialists on civil 
law contracts.

The problem of ensuring appropriate medical care, including 
psychiatric care, to persons deprived of their liberty is of particular 
importance from the perspective of the cases lost by Poland before 
the European Court of Human Rights in Strasbourg23. Due to the 
alarming situation in this regard, the Human Rights Defender, sent 
a letter on 18 May 200924 to the Minister of Justice – the General 
Prosecutor on the implementation of the judgments of the European 
Court of Human Rights concerning the lack of appropriate health 
care services in the Polish penitentiary establishments. In reply, the 
Secretary of State at the Ministry of Justice informed that, in general, 
the inmates in prisons and pre-trial detention centres are provided 
with appropriate living conditions and health care services. The fact 
is confi rmed by the number of judgments ordering compensation for 
inmates compared to the number of cases they take to courts. For 
440 cases fi nished in 2007 before general courts, 21 cases fi nished 
with adjudication of compensation, while in 2008, when the number 
of pending cases concerning the infringement of personal rights due 
to inappropriate conditions of serving a prison sentence exceeded 
1000, purely symbolic awards were granted only in 10-20 cases. The 
Human Rights Defender was also notifi ed about the measures aimed 

23 For example, the judgment of 20 January 2009 in the case Musiał vs. Poland (Application no. 
24557/94), judgment of 3 February 2009 in the case Kaprykowski vs. Poland (Application no. 
23052/05), the judgment of 20 January 2009 in the case Wenerski vs. Poland (Application no. 
44369/02).

24 RPO-561484-VII/07.
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at reducing overcrowding in the Polish penitentiary establishments. 
Furthermore, it was established that the currently binding regulations 
of the Executive Penal Code suffi ciently secure the needs of persons 
deprived of their liberty with regard to the access to health care 
benefi ts and the infringements indicated by the European Court of 
Human Rights may stem from the defective practice of implementing 
those regulations. Therefore, the current activities will be aimed at 
appropriate implementation of the legal regulations in force.

In the context of ensuring appropriate medical care to prisoners, 
it is worth noting that the NPM visits revealed that numerous 
establishments had not prepared the Charter of Patients’ Rights (a 
collection of information about rights and obligations of the patient-
prisoner) to include the provisions on the situation of patients of 
the prison health care service. Often the Charter was not available 
to persons deprived of their liberty in the infi rmary or in another 
place allowing inmates to read the Charter (e.g. Pre-trial Detention 
Centre in Jelenia Góra, Prison in Bydgoszcz-Fordon, Prison in Płock).
Therefore, on 3 June 2009 the Human Rights Defender sent a letter 
to the General Director of the Prison Service25, indicating the need 
to prepare a consolidated version of the Charter of Patients’ Rights 
adjusted to the needs of persons deprived of their liberty who would be 
available to inmates in all prisons and pre-trial detention centres. In 
reply to the letter, the Director of the Health Care Service Department 
of the Central Board of the Prison Service presented a draft document 
entitled “Rights of a patient – person deprived of liberty” asking for 
an opinion about the document. In further correspondence on the 
subject, the Human Rights Defender stated that the information on 
the rights of patients deprived of their liberty should be published 
in the form of a booklet, with its fi rst part presenting the excerpts 
from legal regulations proposed by the Director of the Health Care 
Service Department of the Central Board of the Prison Service. The 
second part should include the key questions asked by the inmates 
in this regard, along with replies to those questions. This will allow 
the persons deprived of their liberty to better understand the legal 
regulations in force. 

A positive reaction to the letter of the Human Rights Defender and 
the actions aimed at drawing up the rights of patients deprived of their 
liberty is signifi cant and deserves recognition. The document was sent 

25 RPO-561484-VII/07.
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to all penitentiary establishments in the country and the NMP visits 
will verify whether it is available to prisoners.

As in 2008, also in 2009 some of the visited establishments did 
not comply with the Ordinance of the Minister of the Interior and 
Administration of 26 November 1996 laying down the rules for 
admissibility of tobacco use in closed facilities reporting to the 
Minister of Justice26. The internal regulations of the establishments 
most often included the prohibition of smoking in the night-time 
(e.g. Pre-trial Detention Centre in Jelenia Góra, Prison in Bydgoszcz-
Fordon, Prison in Malbork, Prison in Koziegłowy, Pre-trial Detention 
Centre in Inowrocław, Prison in Głogów).Furthermore, in the Prison in 
Wojkowice there was a need to consider the possibility to change the 
places intended for smoking in some living quarters, so as to prevent 
the cigarette smoke from reaching the prisoners’ cells. 

All penitentiary establishments where the above irregularities were 
revealed accepted the recommendations they received and introduced 
the relevant changes to their internal regulations.

An important event in 2009 was also the entry into force of the 
regulations concerning the use of CCTV cameras in penitentiary 
establishments. On 24 November 2009, the Human Rights Defender 
sent a letter on this matter to the Minister of Justice27. He stated 
that the Offi ce of the Human Rights Defender received a number of 
complaints from persons deprived of their liberty on the use of CCTV 
in prisons and pre-trial detention centres. The complaints regard new 
regulations introduced to the Executive Penal Code by the Act of 18 
June 2009 amending the Executive Penal Code. The analysis of the 
solutions in the Act leads to the conclusion that the extensive powers 
granted to the directors of prisons or a pre-trial detention centres to 
determine places and rooms where visual or audio monitoring may be 
used are incompliant with the principle of legal protection of private 
life included in particular in the Constitution of the Republic of Poland 
and the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. Therefore, the Human Rights Defender asked 
for an opinion on the constitutionality of the new solutions. In reply, 
the Undersecretary of State at the Ministry of Justice did not agree 
with the opinion of the Human Rights Defender and informed that 
in Article 88c, Article 116 and Article 212b(2) of the Executive Penal 
Code the legislator precisely determined whose behaviour is subject to 

26 Dz.U. of 1996, No 140, item 658, as amended.
27 RPO-572925-VII/07.
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obligatory or optional monitoring and where. The director of a prison is 
only to decide on the use of monitoring in other places and rooms than 
those listed in Article 88c, Article 212b(2) of the Executive Penal Code. 
They will include places accessible to all persons, such as passageways, 
yards for walking and the area of the prison outside the buildings. The 
suggestion that the solution granting the director of the prison the 
power to use monitoring in the abovementioned places, if it is aimed 
at ensuring order and safety of the prison, is unconstitutional seems 
thus groundless. The charge of alleged violation of the principle of legal 
protection of the private life included in the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is inaccurate 
as well. According to the Ministry of Justice, the solutions offered in 
the Act fulfi l the Recommendations of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to member states on the European Prison Rules.

Therefore, the Human Rights Defender considers fi ling a motion to the 
Constitutional Tribunal on the compliance of new regulations with the 
Constitution of the Republic of Poland. In addition, the analysis of the use 
of CCTV cameras in penitentiary establishments is scheduled for 2010.

B. Youth care centres and youth sociotherapy centres

In 2009, 7 youth care centres and 4 youth sociotherapy centres 
were visited under the National Preventive Mechanism.

The visits led to the conclusion that unacceptable forms of 
treatment of juveniles occur in some youth care centres. The situation 
was particularly bad in one establishment, where the interviews with the 
juveniles revealed that their housemasters yell at and insult juveniles, use 
vulgar language in front of them and threaten them with sending them 
to a psychiatric hospital (Youth Care Centre in Kruszwica). In another 
visited establishment, the Police conduct explanatory proceedings on 
physical and psychological mistreatment of juveniles by the personnel of 
the centre. Those cases are monitored by the Human Rights Defender.

No cases of maltreatment of juveniles were revealed in youth 
sociotherapy centres. On the contrary, the visiting persons noticed 
very good relations between the juveniles and the personnel of the 
centre and the confi dence placed in the personnel (e.g. “Kąt” Youth 
Sociotherapy Centre in Warsaw-Anin). However, it must be emphasized 
that the said centre has a very small number of juveniles who were 
placed in a youth sociotherapy centre as a result of the decision of 
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a family court. The majority of them are persons who apply to the 
centre themselves. 

The internal regulations on punishments and rewards in visited 
centres raised reservations. For example, the internal regulations of 
the Youth Sociotherapy Centre in Ostrowiec Świętokrzyski provided 
for the punishment of the prohibition on going home. Such a provision 
is incompliant with Article 66(4) of the Act on juvenile delinquency 
proceedings, which states that “the director of the establishment, centre 
or shelter (...) may limit or prohibit the contacts of a juvenile person with 
persons from outside the establishment, centre or shelter for juveniles 
only in the case when such contact may pose a threat to legal order, 
safety of the establishment, centre or shelter or may adversely infl uence 
the pending proceedings or resocialization of the juvenile person”. The 
above provision includes a closed catalogue of reasons for limiting or 
prohibiting the contact of a juvenile person with person from outside 
the centre and thus prevent the common use of the penalty in the 
form of “prohibition on going home”. Furthermore, the visiting persons 
expressed their reservation about the possibility of merging several 
punishments, provided for in the internal regulations of the said centre. 
The representatives of the Human Rights Defender believe that only one 
punishment should be imposed for one offence. If a juvenile resident 
committed more offences before being punished for any of them, he/she 
should receive one punishment, proportionally more severe. 

In addition, disciplinary punishments in the form of a prohibition 
of telephone conversations with the family (which violates the 
abovementioned Article 66(4) of the Act on juvenile delinquency 
proceedings) were common in the Youth Care Centre in Kruszwica. 
Such measures are incompliant also with Article 9(3) of the Convention 
on the Rights of the Child which states that “States Parties shall respect 
the right of the child who is separated from one or both parents to 
maintain personal relations and direct contact with both parents on 
a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.” 
Therefore, the quoted regulations do not allow to use a “prohibition 
of telephone conversations” as a punishment, as it was used in the 
centre, according to the statements of the girls staying in the centre 
made during the visits.

Collective responsibility cannot be applied to juveniles. In one of 
the centres, an escape or smoking by one of the girls resulted in the 
ban on going outdoors for all (confi rmed by a “Ban on walks” message 
on the board in the supervisors’ room). Limiting the access to the 
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open air is contradictory to the Recommendation “European Rules 
for Juvenile Offenders Subject to Community Sanctions or Measures” 
(Strasbourg, 4 April 2008). Pursuant to rule 82, “All juveniles deprived 
of their liberty shall be allowed to exercise regularly for at least two 
hours every day, of which at least one hour shall be in the open air”. 
Although the national legislation does not include legal regulations 
guaranteeing juveniles an access to exercise in the open air every day, 
such access has to be considered necessary, taking into account the 
needs of the psychological and physical development of a young person 
and the necessity to relieve diffi cult emotions of young people with 
diffi culties in adapting to the society. It also needs to be emphasized 
that in other youth care centres visited in the discussed period, the 
resident juveniles were offered a wide range of sports activities, also 
in the open air, which they were very pleased with (e.g. Youth Care 
Centre of Orionine Fathers in Warsaw). The activities in the open air 
in individual centre did not result in the increased number of escapes. 
The educational atmosphere among juveniles who could exercise in 
the open air without limits was much better than in the centre with 
permanent restrictions in this regard. Therefore, on 7 December 2009 
the Human Rights Defender sent a letter to the Minister of National 
Education28 in which he pointed to the need of legislative initiative with 
regard to ensuring the juveniles’ right to exercise in the open air every 
day. It was another letter in this regard. In response to the previous 
letter of the Human Rights Defender in this regard, the Undersecretary 
of State at the Ministry of National Education gave an evasive reply, 
stating that the regulations in force allow juvenile residents to take 
part in physical education classes within the framework of the general 
curriculum and the curricula of individual types of schools included in 
the youth care centres or youth sociotherapy centres. 

The visits of the National Preventive Mechanism in the abovementioned 
centres show that the current practice and the binding regulations 
in this regard are insuffi cient to solve the problem. The possibility of 
exercise in the open air depends on individual consent of the carers and 
the physical education classes managed by teachers not always take 
place outside the buildings. Therefore, the Human Rights Defender 
believes that legal regulations should guarantee the juveniles placed in 
youth care centres and sociotherapy centres the right to exercise in the 
open air for at least one hour every day. The situation of the juveniles 

28 RPO-614994-VII/09.
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cannot be worse than the situation of the adults deprived of their liberty 
who have such a right guaranteed in the commonly binding law. 

In reply, the Undersecretary of State at the Ministry of National 
Education stated that the requirement to ensure at least one hour 
of exercise in the open air would be included in the education law, 
namely, in the amendment to the Ordinance of the Minister of 
National Education of 7 March 2005 on framework statutes of public 
establishments. The reply does not put an end to interventions in this 
matter. They will continue in 2010.

Apart from the abovementioned problems, the visiting persons 
noted chaotic organisation of foster care over juveniles in two 
youth care centres. The main problem was the powerlessness of the 
teaching staff in the face of confl icts between the juvenile residents 
of the centres (e.g. Youth Care Centre in Trzciniec). The lack of 
established procedures to be followed in the case of disputes and 
inappropriate, sometimes too emotional, reactions of the personnel to 
the problems caused by juveniles, which are a source of frustration 
for the juveniles and discourage them from cooperation with the 
personnel, were recorded also in the Youth Care Centre in Kruszwica. 
Numerous escapes of juveniles, cases of self-mutilation and frequent 
Police interventions demonstrate the inappropriate atmosphere in 
the centre. In other visited establishments the relevant methods of 
dealing with diffi cult situations were developed and the juveniles 
were provided with a large offer of educational activities (e.g. Youth 
Sociotherapy Centre “Jędruś” in Józefów, Youth Care Centre in 
Krupski Młyn, Youth Care Centre in Kuźnia Raciborska).

During the visits to youth care centres, the representatives of the 
Human Rights Defender also paid attention to signifi cantly varied living 
conditions in those centres. For example, the Youth Care Centre in 
Radzionków provides very good living conditions for juveniles. Girls’ rooms 
are colourful, furnished with new furniture and decorated with personal 
belongings of the juveniles, including their toys. All this creates a nice, 
homely atmosphere appreciated by the residents. The living conditions 
in the Youth Care Centre in Kruszwica were mediocre, although it is a 
relatively new centre, open on 1 September 2008. The walls in all bedrooms 
require renovation. On the day of the visit, they were vandalized and dirty 
in some of the rooms. The rooms seemed squalid and only some of them 
were decorated and looked aesthetically pleasing. The sanitary facilities 
also needed renovation. Moreover, the juveniles pointed to the lack of the 
sense of intimacy due to the lack of shower screens.
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One of the problems revealed during the visits to youth care centres 
and youth sociotherapy centres was the admissibility of using tobacco 
products by juveniles in such centres. The current regulations prohibit 
the use of tobacco products in schools and care centres (Act of 9 
November 1995 on the protection of health against the consequences of 
the use of tobacco and tobacco products29). However, the introduction 
of the prohibition of smoking and punishing, including collective 
punishment, for its violation do not seem to solve the problem and lead 
to the exacerbation of confl icts between the juveniles and the personnel 
of the centre (e.g. Youth Care Centre in Kruszwica). Due to the fact that 
the overwhelming majority of juveniles in such centres smoke, a better 
solution seems to be a separate place for smoking which would protect 
non-smokers against harmful impact of cigarette smoke. The necessary 
activities in all visited establishments include prevention measures 
on a large scale and health promoting classes, informing about the 
consequences of smoking and encouraging young people to pursue 
a healthy lifestyle. 

The analysis of internal regulations of the centres revealed certain 
inconsistencies with the commonly binding legal regulations, e.g. 
regarding the admissible coercive measures. Pursuant to Article 95a(5) 
of the Act on juvenile delinquency proceedings, direct coercive measures 
in the form of solitary confi nement, restraint strap or straitjacket may be 
used only with respect to juveniles placed in a juvenile detention centre 
or a juvenile shelter. Such measures cannot be thus used with respect to 
juveniles in youth care centres or youth sociotherapy centres. The only 
admissible coercive measure with respect to those juveniles is force. 

The issue examined during the visits to all establishments was the 
availability of information on the institutions to which juveniles may 
refer to, if necessary. When such information was lacking on notice board, 
the visiting persons called for including on the boards the addresses of 
institutions protecting the rights of juveniles, such as the Human Rights 
Defender, the Ombudsman for Children, the Helsinki Foundation for 
Human Rights or a family judge. Although juvenile residents of such 
centres can talk about their problems or confl icts at the meetings of all 
residents or directly with their carers or psychologists, it is incredibly 
important that they had an alternative and a possibility to refer their 
problem to an external institution. Juveniles should be kept informed 
and have a permanent access to the above addressed.

29 Dz.U. of 1995, No 10, item 55, as amended.
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C. Juvenile shelters and juvenile detention centres

In 2009, 5 juvenile shelters and 4 juvenile detention centres were 
visited under the National Preventive Mechanism. 

As regards the treatment of juveniles, the NPM visit revealed an 
alarming case of force being used against a juvenile by an employee 
of the Juvenile Detention Centre and Juvenile Shelter in Głogów. The 
visiting persons were also concerned about the lack of reaction of 
other employees who learned about the incident. The visiting persons 
emphasized that using force against juveniles had to be eliminated, and 
each such incident should meet with immediate and adequate response, 
aimed at determining the perpetrators, reasons and circumstances of 
the violation of juveniles’ rights. As a result of the incident, confi rmed 
by the recording from the monitoring system, the Offi ce of the Human 
Rights Defender notifi ed the District Prosecutor in Głogów. The case is 
pending. 

Furthermore, the visiting persons pointed out that juveniles in the 
said centre should be protected against physical and psychological 
violence, exploitation and abuse stemming from the presence of the 
so-called “second life”. In reply, the Director of the Juvenile Detention 
Centre and Juvenile Shelter in Głogów pointed out that systematic and 
consistent activities of the personnel reduced to the minimum the cases 
when juveniles demonstrate their belonging to a criminal subculture. 
Those juveniles who try to implement the rules of the so-called “second 
life” are quickly identifi ed by the personnel. They are subjected to 
individual measures aimed at redefi ning their attitudes and forcing 
them to observe the internal regulations of the establishment. Another 
challenged issue was the prohibition of free movement of juveniles 
during the breaks between lessons – the juveniles were forced to sit on a 
bench supervised by adults. As a result of the visit, the above prohibition 
has been removed. The director of the establishment emphasized that 
the prohibition was introduced due to aggressive behaviour observed 
in the past during the breaks in school classes. Such restrictions have 
not been recorded in any other visited establishment. 

The juveniles in the Juvenile Detention Centre in Ostrowiec 
Świętokrzyski informed the visiting persons about an inadmissible 
practice of handcuffi ng them during the walks. It needs to be 
emphasized that there are no regulations which would allow the 
personnel of juvenile detention centres and juvenile shelters to use 
handcuffs. Therefore, such incidents should be eliminated. There were 
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also reports on inappropriate treatment of juveniles by the personnel in 
the said detention centre. Commenting on the reported irregularities, 
the director of the centre denied using handcuffs during walks. He 
emphasized that if such an incident had taken place, it was without his 
knowledge and consent. The guards were once again cautions against 
using handcuffs. The director also stressed that he always reacts to 
mistreatment of juveniles by the personnel.

No cases of mistreatment of juveniles were revealed in other visited 
establishments. To the contrary, the visiting persons established that 
the contacts between the personnel and juveniles were correct (e.g. 
Juvenile Shelter in Warsaw-Okęcie, Juvenile Detention Centre and 
Juvenile Shelter in Zawiercie, Juvenile Shelter in Pobiedziska). 

The treatment of mentally handicapped juveniles placed in 
juvenile shelters is a serious problem. As many as 25% of the residents 
of the Juvenile Shelter in Warsaw-Okęcie at the time of the visit were 
mentally handicapped persons, both with mild and moderate degree 
of retardation. The work with such a large group of intellectually 
disabled juveniles is a challenge for the establishment. They require 
other educational measures and education according to appropriately 
adjusted curricula, but the shelter does not employ any persons 
prepared to work with mentally handicapped persons.

Another problem revealed during the visits to such establishments is 
the illegal placing of juveniles in a transition room “for educational 
reasons” and the lack of the solitary confi nement room (Juvenile 
Shelter in Warsaw-Okęcie, Juvenile Detention Centre in Ostrowiec 
Świętokrzyski, Juvenile Detention Centre and Juvenile Shelter in 
Zawiercie, Juvenile Shelter in Pobiedziska). The transition room is very 
often used as a solitary confi nement room, but the persons placed 
in such rooms are not treated as ordered by the provisions of the 
Ordinance of the Council of Ministers of 1 February 2005 on detailed 
conditions and method of use of coercive measures with respect to 
juveniles in juvenile detention centres, juvenile shelters, youth care 
centres and youth sociotherapy centres30. As the Ordinance became 
ineffective on 22 August 2009, in his letter of 21 December 2009 to 
the Minister of National Education and the Minister of Justice31, the 
Human Rights Defender pointed to an urgent need of undertaking 
legislative measures aimed at issuing a new ordinance laying down 
detailed conditions and method of use of coercive measures with respect 

30 Dz.U. of 2005, No 25, item 203.
31 RPO-629059-VII/09.
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to juveniles in juvenile detention centres, juvenile shelters, youth care 
centres and youth sociotherapy centres. It is of particular importance 
due to the matter itself, but also the irregularities encountered during 
the visits to establishments for juveniles with regard to the use of 
coercive measures. The Human Rights Defender had not received a 
reply in this regard by the end of 2009.

Furthermore, the visits revealed the cases of inappropriate 
furnishing of transition rooms. The conditions in two single rooms 
in the Juvenile Detention Centre in Ostrowiec Świętokrzyski did not 
meet the requirements laid down in the relevant regulations (§ 44(4) of 
the Ordinance of the Minister of Justice of 17 October 2001 on juvenile 
detention centres and juvenile shelters32). The juveniles in that centre 
were usually held in those rooms for several days (in one case for 
over 14 days). During that period, they do not participate in school 
and workshop activities, sports activities and do not go for walks. 
Insuffi cient lighting in the rooms, both with daylight and artifi cial light, 
makes it diffi cult for juveniles to read papers or books. They also receive 
reduced food rations. The entries into the journal in the transition 
room show that the juveniles held in the room are not provided with 
suffi cient psychological and pedagogical care. According to the visiting 
persons, the accumulation of inconveniences affecting persons held in 
one-person transition rooms in the said centre is such that it can be 
characterised as cruel, inhuman and degrading treatment. 

The director of the Juvenile Detention Centre in Ostrowiec 
Świętokrzyski, referring to the remarks in this regard, agreed that 
the treatment of persons held in the transition room may raise 
concerns. Therefore, he undertook the actions aimed at eliminating the 
irregularities. In the light of collected information, the transition room 
and the solitary confi nement room were transferred to the new wing 
of the building, but by the day on which this report was drawn up the 
transition room was not adjusted to the binding legal regulations.

The lack of the appropriate furnishing of the transition room (such 
rooms should be furnished as residential rooms) and the use of the 
room as a punishment were also recorded in the Juvenile Detention 
Centre and Juvenile Shelter in Zawiercie. As a result of the visit to 
the said establishment, a recommendation was made to take actions 
to reduce to a necessary minimum the time the juveniles held in the 
transition rooms spent without schooling and too abandon the practice 

32 Dz.U. No 124, item 1359, as amended.
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of limiting the contacts of juveniles held in such rooms with their 
parents (guardians). In reply, the director of the Juvenile Detention 
Centre and Juvenile Shelter in Zawiercie undertook to prepare new 
internal regulations for the transition room which will be adjusted 
to the binding legal regulations, by means of precise specifi cation of 
the grounds for placing juveniles in the transition room. The director 
denied the charge that the placement in the transition room was used 
as a disciplinary measure. Such interpretation and feelings of residents 
stem from the fact that they consider the stay in the transition room as 
severe inconvenience. As regards the furnishing, it was adjusted to the 
binding legal regulations as a result of the NPM visit.

Due to the above, on 12 May 2009 the Human Rights Defender 
sent a letter to the Minister of Justice33. He stated that the rules 
governing the placement of juveniles in transition rooms should be 
properly regulated. The current regulations lack precision. As a result, 
juveniles are held in such rooms for too long (sometimes over a month). 
The Human Rights Defender added that it is necessary to introduce 
a regulations guaranteeing exercise in the open air every day to 
juveniles placed in juvenile detention centres and juvenile shelters, as 
juveniles encounter numerous diffi culties in this regard.

In reply, the Secretary of State at the Ministry of Justice declared 
that on the basis of its own supervisory activities and analysis of the 
functioning of the judiciary with regard to juveniles the Ministry also 
saw the necessity of changes to the procedures followed with respect to 
juveniles. He added that, as a part of work on comprehensive regulation 
of procedures followed with regard to juveniles, the Ministry would try 
to include the changes proposed by the Human Rights Defender not in 
the ordinance on juvenile detention centres and juvenile shelters but in 
the act regulating the procedures followed with regard, as those changes 
have a nature of a guarantee. By the time the new regulations enter 
into force, the Ministry of Justice will have monitored the application of 
the current regulations on the functioning of transition rooms.

In the majority of visited establishments, living and hygienic 
conditions were good. The juveniles also declared that the living 
conditions were good. The recommendations included modernisation 
of sanitary facilities or a common bathroom in some establishments 
(e.g. Juvenile Shelter in Stawiszyn, Juvenile Detention Centre and 
Juvenile Shelter in Zawiercie), the instalment of shower screens in 

33 RPO-597667-VII/08.
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order to ensure the sense of intimacy to the juveniles (e.g. Juvenile 
Detention Centre and Juvenile Shelter in Zawiercie, Juvenile Shelter 
in Pobiedziska) and anti-slip mats in showers (e.g. Juvenile Detention 
Centre and Juvenile Shelter in Zawiercie, Juvenile Detention Centre in 
Witkowo).

The visit to the Juvenile Shelter in Pobiedziska revealed that the 
sports facilities in the shelter were very limited. The lack of a gym 
reduces the possibilities of practising sports by the residents, both as a 
part of school curriculum and as extracurricular activities, in particular 
in autumn and winter. Such an investment is recommended, as the 
provision of § 15(2)(3), in relation to § 34 of the Act of the Minister of 
Justice of 17 October 2001 on juvenile detention centres and juvenile 
shelters, lists a gym among the facilities that a shelter should be 
equipped with in order to correctly perform its functions.

The visits also revealed the problem with developing internal 
regulations of the establishments. The internal regulations of juvenile 
detention centres or juvenile shelters did not specify precisely the 
grounds for placing juveniles in the transition room, quoted wrong 
legal basis for the creation of the facility, included inappropriate rules 
of granting pocket money or introduced disciplinary punishments 
which were not provided for by law. The interventions of the visiting 
persons resulted in immediate removal of the indicated irregularities. 
The representatives of the Human Rights Defender were notifi ed about 
the removal in writing.

As in the youth care centres and youth sociotherapy centres, also in 
juvenile detention centres and juvenile shelters the attention was paid 
to the availability of information on the institutions to which the 
juveniles may refer to, if necessary. In the establishments where such 
information was unavailable, the recommendation was made to make 
available the addresses of institutions dealing with juveniles’ rights 
protection, including the Human Rights Defender, the Helsinki Foundation 
for Human Rights, Children Rights Defender and a family court. 

In view of the need to provide the juveniles placed in juvenile shelters 
and juvenile detention centres with access to information on their rights 
and obligations, and the institutions they may turn to, if their rights are 
violated, on 22 July 2009 the Human Rights Defender sent a letter34 
to the Minister of Justice on the preparation of the guide for juveniles 
placed in such establishments. In reply the Undersecretary of State at 

34 RPO-603898-VII/08. 
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the Ministry of Justice agreed with the opinion of the Human Rights 
Defender and declared that the Ministry of Justice planned to develop a 
specimen of standard information on rights and obligations of juveniles 
to eliminate the differences between the establishments in presenting 
the rights and obligations and the methods of their interpretation. The 
method of distribution of such information among the juveniles will also 
be determined, taking into account the need to ensure permanent access 
to such information. The use of the specimen of information on rights 
and obligations will be verifi ed as a part of supervisory activities.

On 30 December 2009, the Human Rights Defender wrote a letter to 
the Minister of Justice35 on rules and procedure of classifying juveniles 
for placement in appropriate health care centres. He stated that the 
number of juveniles to whom legally binding decisions on didactic 
measures, correctional measures or punishments imposed by general 
courts were adjudicated due to their demoralization or punishable 
acts they had committed. The number of juveniles treated for mental 
disorders, also those related to alcohol and other psychoactive drugs 
abuse has been growing year by year. The priority of activities aimed at 
protecting the rights of juveniles should be to provide those persons with 
comprehensive and commonly available health care services. Meanwhile, 
the commission issuing judicial and psychiatric opinions on juveniles 
at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw was liquidated, 
although it had played an important role in correct classifi cation of 
juveniles to care centres and health care centres. Therefore, the Human 
Rights Defender stressed the need to supplement the Act on juvenile 
delinquency proceedings with provisions constituting the grounds for 
establishment the Psychiatric Commission for Juvenile Issues as a 
body to which the courts could turn to indicate the appropriate health 
care centre for juveniles. The Human Rights Defender had not received 
a reply in this regard by the end of 2009.

D. Police emergency centres for children

In 2009, 5 police emergency centres were visited as a part of activities 
of the National Preventive Mechanism. The visits revealed, fi rst of all, 
the need to provide the centres with additional fi nancing. In particular, 
in some centres the bedrooms for juveniles must be furnished with 

35 RPO-587722-VII/08.
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beds (e.g. police emergency centres for children in Płock and in Słupsk) 
and other need renovation (e.g. the centre in Częstochowa). The visiting 
persons also consider unacceptable the situation where, due to the 
lack of funds, the employees of the centre furnish it by bringing things 
from their own homes (e.g. centre in Płock). Their commitment deserves 
recognition, as they want to ensure better living conditions for the 
juveniles, but this issue needs to be resolved in some other way.

Varied living conditions in visited police emergency centres for 
children are a result of the lack of relevant legal regulations specifying 
the requirements to be met by those centres. On 13 February 2009, the 
Human Rights Defender sent a letter on this issue to the Minister of 
the Interior and Administration36. In reply, the Undersecretary of State 
at the Ministry stated that pursuant to the authorisation from Article 
83(3) of the Act on juvenile delinquency proceedings, the Minister of 
the Interior and Administration issued an Ordinance of 21 January 
2002 on detailed rules governing the stay of juveniles in the police 
emergency centres for children. However, the delegation of legislative 
powers does not include an explicit basis for the regulation (in the 
ordinance) of requirements to be met by rooms in the police emergency 
centres for children. According to the Minister, the best solution would 
be to include such delegation of legislative powers in the Act on the 
Police. In view of the above, the draft Act amending the Act on the 
Police included a proposal to add in Article 15(10) the delegation for the 
minister competent for internal affairs to lay down, by way of ordinance, 
the requirements to be met by the rooms in the police emergency rooms 
for children. The legislative works in this regard were initiated but by 
the day of this report the relevant ordinance have not been issued 
and the relevant delegation has not been included in the Act on the 
Police. The matter will be monitored by the Human Rights Defender in 
2010.

Furthermore, the visits revealed that juveniles stayed in the 
Police emergency centres for children longer than provided for in 
Article 40(6)(4) and Article 40(7) of the Act on juvenile delinquency 
proceedings. It is a problem encountered in numerous such centres 
(e.g. Police Emergency Centres for Children in Płock, Słupsk, Łódź and 
Częstochowa).The managers of individual centres have to intervene in 
all such cases. After the visits the problem was presented also to the 
chief judges of courts to whom inspection judges report.

36 RPO-605914-VII/09.
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According to the regulations in force, the placement of a juvenile 
in a isolation ward cannot be treated as punishment. Meanwhile, 
in one of the visited centres, such placement was listed among the 
punishments included in rights and obligations of juveniles detained 
in the Police emergency centre for children (Police Emergency Centre 
for Children in Płock).

During the visits to the police emergency centres for children, a 
particular attention was paid to the access of juveniles to exercise in 
the open air and to the condition of yards for walking. The installation 
of benches in yards for walking was recommended, where such benches 
were missing (e.g. Police Emergency Centres for Children in Łódź and 
Częstochowa).In many cases, the notice boards did not include the 
addressed of the law protection authorities, such as family courts, 
the Human Rights Defender, the Ombudsman for Children, the Helsinki 
Foundation for Human Rights, to which juveniles can turn, if their 
rights are violated. 

E.  Rooms within the Police organisational units for 
detained persons or persons brought to sober up

In 2009, 21 rooms within the Police organisational units, where 
detained persons or person brought to sober up may be held, were 
visited.

In one of the visited Police units, the representatives of the Human 
Rights Defender performing the tasks of the National Preventive 
Mechanism encountered considerable diffi culties in starting the 
visit, which was only possible after the telephone intervention at the 
Voivodeship Police Commander. As it was not the fi rst time of such 
obstacles and in view of the need to disseminate the knowledge about 
the grounds for the activities of the National Preventive Mechanism 
among the police offi cers, on 27 March 2009 a relevant letter was 
sent to the Director of the Prevention Bureau of the General Police 
Headquarters asking to provide all Police organisational units in the 
country with the information about the activities and powers of the 
Mechanism. The General Police Headquarters reminded individual 
units about the powers of the representatives of the Human Rights 
Defender with regard to the National Preventive Mechanism’s visits 
to the rooms for detained persons and the police emergency centres 
for children and presented the grounds for such activities. Apart from 
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that, the Police Commander in Chief asked the Offi ce of the Human 
Rights Defender to provide model ID cards and authorisations of the 
representatives of the Ombudsman during the visits. The relevant 
documents were provided.

As regards the obligation to inform the detainees about their 
rights, it was recommended in all visited units to present the contents 
of the Regulations on the stay of persons placed in the premises of 
the Police organisational units in the place visible to detainees, in full 
version included in the Annex to the Ordinance of the Minister of the 
Interior and Administration of 13 October 2008 on the rooms within 
the Police organisational units for detained persons or persons brought 
to sober up and the regulations governing the stay in those rooms37. As 
the regulations were available e.g. in the room of the duty offi cer, on the 
entrance door to the premises or in the corridor, the recommendation 
was made to lend them to the detained persons for the time necessary 
to get acquainted with the regulations. Otherwise, it cannot be assumed 
that a detainee was acquainted with their contents. 

In some Police units, the facility did not have any copies of the 
Regulations in foreign languages which are available at the website of 
the General Headquarters of the Police. The idea of making available 
the Regulations in such a way, in several tens of languages, must be 
greatly appreciated. 

As regards documentation kept in the premises for detained 
persons, the issues discussed included the necessary signing of a 
depository receipt by two Police offi cers (if the detained person cannot 
sign it or refuses to sign it), thorough fi lling in of detention protocols, 
providing legal grounds for detention (e.g. District Police Headquarters 
Warsaw IV), providing in words the amount of money to be deposited 
by detained persons and making sure those entries are legible (e.g. 
District Police Headquarters Warsaw VI, Poviat Police Headquarters 
in Nakło), and, in the case of any crossing-outs in the documents, 
confi rming it with the signature of the person making the crossing-
out (e.g. Poviat Police Headquarters in Nakło).The journals of doctor’s 
visits were also kept carelessly in many units. The data on when and to 
whom the services of the emergency ambulance service were provided 
may be obtained also from other documentation kept in the relevant 
premises within the Police organisational units. Nevertheless, it seems 
that such services should fi rst of all be entered into the journal.

37 Dz.U. of 2008, No 191, item 1187.
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A frequently encountered problem during the visits was the failure to 
observe the Ordinance of the Minister of the Interior and Administration 
of 14 September 2001 on admissibility of using tobacco products in 
the premises subordinate to the minister competent for internal affairs38. 
In some premises smoking was allowed in corridors or sanitary rooms. 
In one of the units, there was a notice about the total ban on smoking, 
although detained persons have the right to use tobacco products in 
specifi c rooms for detainees or in a separate, properly marked room. 
Therefore, it was recommended to separate a room for smoking or 
designate the rooms for smokers (e.g. Poviat Police Headquarters in 
Stalowa Wola, Nisko, District Police Headquarters in Warsaw VII, 
District Police Headquarters in Warsaw IV, Poviat Police Headquarters 
in Nakło, Poviat Police Headquarters in Bartoszyce).

Due to the fact that the above irregularities repeated, the Human 
Rights Defender sent a letter to the Police Commander in Chief39 on 3 
June 2009 on the failure to observe the Ordinance of the Minister of 
the Interior and Administration on the rules governing the admissibility 
of using tobacco products in the premises subordinate to the minister 
competent for internal affairs. 

In reply the Police Commander in Chief informed that, in order to 
harmonise the rules governing the execution of detainees’ rights to 
use tobacco products, he imposed an obligation of his subordinate 
commanders of the Police units to ensure the execution of the detainees’ 
right to use tobacco products, in accordance with the provisions of the 
said Ordinance.

Apart from that, the rooms for detained persons in one of the visited 
units (District Police Headquarters in Warsaw IV) were located in the 
basement. The representatives of the Human Rights Defender pointed 
the lack of the required permit of the State Sanitary Inspection of 
the Ministry of the Interior and the Administration which is needed 
in the case of such location of the rooms. In reply to the exposed 
irregularity, the commander of the visited unit immediately decided on 
abandoning the use of those rooms for detained persons. The Warsaw 
Police Headquarters asked the State Sanitary Inspection of the Ministry 
of the Interior and the Administration to carry out a control aimed 
at determining whether the said rooms could be used as currently 
intended and to issue a relevant permit.

38 Dz.U. of 2001, No 106, item 1163.
39 RPO-614993-VII/09.
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The living conditions in visited premises were considered 
appropriate in the majority of the cases. However, the most often 
made recommendations included the furnishing of the rooms for 
detained persons with alarm system and signalling system, appropriate 
refurbishment in the sanitary room to separate showers from the rest of 
the room, anti-slip mats in shower-bases, improvement of artifi cial lighting 
in the rooms for detained persons so that it is appriopriete to write and 
read (e.g. District Police Headquarters in Warsaw IV), ensuring adequate 
air supply to the rooms (e.g. Poviat Police Headquarters in Bartoszyce) or 
installing stools and tables in the rooms for detained persons where they 
could have their meals (e.g. Poviat Police Headquarters in Września). 
Other reservations concerned the need to ensure cleansing means 
necessary for personal hygiene, including soap and toilet paper (e.g. 
District Police Headquarters in Warsaw VI, Poviat Police Headquarters in 
Malbork, City Police Headquarters in Płock, Poviat Police Headquarters 
in Pruszków) and the necessity to designate a place intended for storing 
personal belongings of persons with infectious diseases (e.g. Poviat 
Police Headquarters in Płock, Poviat Police Headquarters in Pruszków, 
District Police Headquarters in Warsaw VI, Poviat Police Headquarters 
in Września). In reply one of the Police units stated that, due to the 
space constraints, they cannot separate a room intended exclusively 
for storing personal belongings of persons with infectious diseases 
(Poviat Police Headquarters in Września). In other cases, the relevant 
recommendations were taken into account.

The recommendations concerned also the need to have replacement 
clothes for detained persons who are convicted, accused or suspected 
of committing a terrorist crime, belonging to an organised crime 
group, committing a crime with extreme cruelty, using fi re-arms or 
explosives (e.g. District Police Headquarters in Warsaw IV, Poviat 
Police Headquarters in Nakło). Furthermore, it was emphasized that 
persons brought to sober up had the right to receive beverages and, 
if they are detained for more than 12 hours, to receive a meal. In 
addition, the best before dates of all drugs in the fi rst-aid kits available 
to the offi cers on duty, who were responsible for the rooms of detained 
persons, were checked during each control. In some visited units, the 
recommendations were made to remove the medicines which best 
before dates had expired (e.g. District Police Headquarters in Warsaw 
IV, Poviat Police Headquarters in Nakło).

In reaction to the above mentioned irregularities, individual Police 
organisational units notifi ed the Offi ce of the Human Rights Defender 
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on implemented changes. They declared that efforts had been taken to 
eliminate the errors in the documentation and the detained persons 
had been provided with the possibility to familiarize themselves 
with the Regulations of the rooms within the Police organisational 
units for detained persons or persons brought to sober up. Where 
the implementation of the recommendations of the Human Rights 
Defender’s representatives required additional fundings, the units 
referred to their supervisory authorities as decision-makers, which 
extended the time of the implementation of recommendations.

F. Sobering stations

In 2009, within the scope of the activities of the National Preventive 
Mechanism, 11 sobering stations (hereinafter referred to as ‘stations’) 
were visited.

It follows from the fi ndings made by the employees of the Offi ce of 
the Human Rights Defender that the majority of the stations properly 
performed their tasks provided for in the Act of 26 October 1982 on 
upbringing in sobriety and counteracting alcoholism40 and in the 
Ordinance of the Minister of Health of 4 February 2004 on the methods 
of escorting, accepting and discharging inebriated individuals and on 
organisation of sobering stations or other establishments created or 
indicated by a local government unit.41 

The irregularities uncovered during the visits concerned a few 
fundamental matters. Firstly, it was pointed out with regard to the 
application of direct coercive measures consisting in restraining that, 
according to legal provisions, the state of health of a person to whom 
such measures were applied should be checked afterwards. Moreover, 
it was indicated that the coercion in the form of restraining may not be 
employed longer than until the reason for its application ceases to exist. 
Whereas in the Sobering Station in Kielce, as was revealed as a result of 
the analysis of the documentation made available to the representatives 
of the Human Rights Defender, many irregularities occurred during 
restraining, starting from the doubtful grounds for using direct coercive 
measures, passing through the lack of a proper control provided for in 
the legal provisions in force, failure to verify whether the measure was 
still necessary, preventing the patient from meeting their physiological 

40 Dz.U. of 2001, No 70, item 473, as amended.
41 Dz.U. of 2004, No 20, item 192, as amended.



Report on the activities of the National Preventive Mechanism in Poland   145

needs, and ending on the unlawful prolongation of restraining without 
prior examination of the patient and doctor’s consent. The above is 
confi rmed by the monitoring records. 

As a response to the recommendations, the Director of the Sobering 
Station in Kielce ensured that the recommendations presented would 
be followed and the appropriate corrective measures were being 
implemented. The Mayor of Kielce informed that work was being carried 
out on transforming the Sobering Station in its material, organisational, 
legal and fi nancial aspects.

The lack of appropriate documentation concerning the fact of using 
direct coercive measures, as well as extraordinary incidents that took 
place in the establishment constituted recurring irregularities found 
during the visits in sobering stations (e.g. Miejski Ośrodek Zapobiegania 
Uzależnieniom (Municipal Centre for Addiction Prevention) in Przemyśl, 
Sobering Station in Częstochowa, Sobering Station in Kielce, Sobering 
Station in Bydgoszcz and Sobering Station in Płock).

Technical state and equipment of the majority of stations that 
were visited in 2009 did not raise any reservations of the visiting 
persons. The irregularities in this respect were found in the Sobering 
Station in Bydgoszcz. On the day of the visit, the building housing the 
Station’s facilities was in a very poor condition. In the opinion of the 
representatives of the Offi ce of the Human Rights Defender, its further 
use posed a threat both to the personnel and to persons brought to 
sober up. Therefore, it was put forward after the visit that the municipal 
authorities provide the Station with new premises. In their response, the 
Mayor of Bydgoszcz informed that in the Municipal Social Assistance 
Centre in Bydgoszcz are contucted works on acquiring and renovating 
the building that would be given to the establishment offering services 
related to sobering up to homeless persons, and that the Sobering 
Station would be closed down.

Moreover, the visit also revealed cases of violating the provisions of 
the above mentioned Ordinance (Article 24(5)), according to which the 
activities related with admitting women to sobering stations may 
only be carried out by female personnel (e.g. Sobering Station in Kielce). 

It was also underlined that the persons staying in a sobering station 
should be informed of the possibility to receive hygiene and health 
services (e.g. Sobering Station in Płock, Miejski Ośrodek Zapobiegania 
Uzależnieniom in Przemyśl, Sobering Station in Kraków, Zakład 
Medycyny Uzależnień (Addiction Medicine Centre) in Łódź, Sobering 
Station in Głogów).
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Doubts were also raised by the lack of care in compiling the 
documentation of sobering stations. For example, in the Addiction 
Medicine Centre in Łódź irregularities were found consisting in not 
indicating in the appropriate records which employee was responsible 
for the Station’s activities during the shift. 

All the establishments visited were advised to develop the sobering 
station rules of procedure addressed to the persons staying in the 
sobering station. They could familiarise themselves with the rules of 
procedure upon leaving the establishment. The majority of the stations 
adopted a positive approach to this recommendation and elaborated 
“the rights of the persons staying in sobering stations”. This information 
was placed on the announcement board, in a place accessible to persons 
leaving the establishment.

G.  Guarded Centres for Foreigners and Deportation 
Centres

In 2009, the visits of the National Preventive Mechanism were made 
to two guarded centres for foreigners and two deportation custody 
centres.

Two of the units visited offered very good living conditions. In 
the case of the Guarded Centre for Foreigners in Lesznowola it was 
noted that the living conditions signifi cantly improved in comparison 
to the situation observed during the previous visit. Nevertheless, in 
consequence of the inspection of the rooms in the units visited, the 
recommendations in this regard were formulated with respect to, inter 
alia, replacing sanitary facilities in the bathrooms (e.g. Guarded Centre 
for Foreigners in Lesznowola), ensuring proper privacy of persons 
using the bathrooms (e.g. Deportation Centre and Guarded Centre 
for Foreigners in Kętrzyn), improving the standard of the rooms for 
persons disturbing order in the establishment (e.g. Guarded Centre 
for Foreigners in Lesznowola), changing the manner of securing 
the cell windows so that the inmates can open them if they need it 
(e.g. Deportation Centre in Kętrzyn). 

Furthermore, it was recognised that appropriate actions should 
be taken with the aim of organising monthly medical examinations 
according to the requirement laid down in Article 24 of Rules of 
organisation for the foreigners staying in the guarded centres and 
deportation centres, which is annexed to the Ordinance of the Minister 
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of Interior and Administration of 26 August 2004 on the requirements 
to be met by the guarded centres and deportation centres and on the 
rules of organisation for the foreigners staying in the guarded centres 
and deportation centres42.

As regards respecting the rights of persons staying in the facilities 
of this type, it was noted that it was necessary to explain the reasons for 
limiting the weekly number of visits available to the detained persons, 
and to evaluate the grounds for temporal restrictions on buying certain 
products imposed in the internal regulations. The reservations of the 
representatives of the Human Rights Defender were also raised by the 
fact of registering in the offi cial records the telephone numbers dialled 
by the detained persons.

It was also recognised that measures should be taken with the 
intention of disseminating among the detained persons the information 
on the possibility to use interpreters’ and translators’ assistance, 
for example, by displaying appropriate notice on the announcement 
board. 

No occurrence that could lead to cruel, inhuman or degrading 
treatment of detained persons was identifi ed in any of the establishments 
visited. The detained persons are treated with respect for their human 
dignity.

When discussing the issues pertaining to the functioning of guarded 
centres for foreigners and deportation centres, it is worth noticing that 
in connection with the beginning of works on the principles to underlie 
the new act on foreigners the Minister of Interior and Administration 
requested the Human Rights Defender to take a stance on the draft 
act. In the response of 31 July 200943, the Human Rights Defender 
emphasised that it was important that the legislation adopted by the 
State with regard to migration corresponded to the challenges presented 
by the complexity of this issue. It concerns the regulations defi ning the 
conditions for entering the territory of the country by foreigners and 
legalising their stay, as well as the rules of procedure regarding the 
persons staying on the territory illegally. These legal provisions should 
be made transparent and clear, especially for the most interested 
parties. Simplifying the procedures related to legalising one’s stay 
should also include shortening the period of administrative procedures 
in individual cases. The Human Rights Defender also pointed out 
that it seems reasonable to consider the possibility of changing the 

42 Dz.U. of 2004, No 190, item 1953.
43 RPO-R-071-24/09.
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rules for treating the persons involved in the deportation procedure, 
apprehended and detained in guarded centres or deportation centres. 
According to the model adopted in the act currently in force the persons 
placed in deportation centres and guarded centres are subjected to a 
regime characteristic for prisons. Whereas the motivation for employing 
detention measures under the deportation procedure is not to impose 
sanctions for committing an unlawful act, but to ensure the execution 
of the decision on expelling from the territory of Poland.

H.  Centres for Foreigners Applying for a Refugee Status 
or Asylum

In 2009, the visits of the National Preventive Mechanism were made 
to four centres for foreigners applying for a refugee status or asylum. 

The visits to two of the centres were carried out in relation to the 
protest receiving extensive coverage in the media organised by a group 
of foreigners originating from Chechnya and Georgia who were arrested 
on 14 December 2009 by the Border Guard when trying to leave Poland. 
As was established, the protest was connected with a change in the 
policy of granting refugee status or supplementary protection (Centre 
for Foreigners Applying for a Refugee Status or Asylum in Podkowa 
Leśna – Dębak and in Radom). 

The living conditions in these centres were varied. In the Centre 
for Foreigners Applying for Refugee Status or Asylum in Łomża, the 
living conditions offered to foreigners were judged as good. On the day 
of the visit, the rooms were maintained in good conditions and the 
temperature inside was adjusted for the season. The only comment was 
made concerning the need to renovate the building elevation, the state 
of which had not been improved after the visit paid by the employees of 
the Offi ce of the Human Rights Defender in 2005. 

The living conditions in the Centre for Foreigners Applying for 
Refugee Status or Asylum in Radom were considerably worse. It was 
observed that the building housing the Centre and the equipment 
in the residential part required fi nancial input. It was recommended 
that the building elevation, as well as the staircases and corridors are 
renovated. The need to ameliorate the conditions in the foreigners’ 
rooms was indicated, especially as regards replacing or weatherproofi ng 
the windows – on the day of the visit the temperature in the rooms was 
low and the foreigners were forced to use the heating devices they have 
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bought for themselves. Moreover, it was indicated that the furniture in 
a part of the rooms was old and worn out. In the visiting persons’ view, 
also the publicly accessible sanitary rooms were in need of a complete 
refurbishment. The bathrooms and toilets were dirty, the smell was 
unpleasant, and some of the sanitary facilities were broken. 

As to the issue of informing the foreigners on their rights, one of 
the establishments visited employed a good practice consisting in 
familiarising the foreigners with the rules for staying in the Centre upon 
arrival. The rules – in the Russian language version – were displayed on 
the announcement board. Furthermore, the persons interested could 
also obtain information leafl ets on their rights and obligations. Visits 
by the representatives of non-governmental organisations having the 
protection of foreigners’ rights as a statutory objective are often held in 
the facility. The foreigners are also provided with access to the address 
details of such organisations, as well as of relevant public institutions 
and bodies to which they can turn to should the need arise. 

I. Psychiatric hospitals

In 2009, within the framework of the National Preventive Mechanism 
tasks, the representatives of the Human Rights Defender carried out 
visits to nine psychiatric hospitals. 

In all the hospitals visited in 2009, irregularities were found in 
the fi eld of using direct coercive measures. It was revealed that the 
medical staff does not treat the forcible administration of medications 
and restraint as forms of direct coercion and does not make appropriate 
notes concerning using this measures  in medical documentation. 

 Moreover, the legitimacy of restraint and forcible administration 
of medication was not subject to evaluation in accordance with 
Article 18(6)(1) of the Mental Health Protection Act of 19 August 199444. 
Also, a few cases of failing to satisfy the requirement of releasing the 
restrained patient for short periods of time at least every four hours 
in order to change the patient’s position or to allow them to meet 
their physiological and hygienic needs (e.g. Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza (the Dr. Józef Bednarz 
Hospital for Psychiatric and Neurotic Patients) in Świecie, Wojewódzki 
Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej (Voivodship 

44 Dz.U. of 1994, No 111, item 535, as amended.



150 Bulletin of the Commissioner for Civil Rights Protection, № 5, Sources

Specialist Neuropsychiatric Hospital) in Kielce). It also happened 
that a direct coercive measure in the form of restraint was applied 
for reasons not mentioned in the abovementioned Act, such as acute 
motor agitation (e.g. Voivodship Specialist Neuropsychiatric Hospital 
in Kielce). The provisions of the Act limit the use of this measure only 
to situations when a patient makes an attempt on their or someone 
else’s health or life, or poses a threat to the public safety, or in a violent 
way damages the objects in their surroundings. Often, the justifi cation 
for using the direct coercive measure recorded in the documentation 
had a vague form or lacked the specifi cation of the type of measure 
used, and indicated only the manner of its application (e.g. Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy (Care and Treatment Centre) in Gorzyce).

The living conditions in the establishments visited varied. For 
instance, in the Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (Autonomous 
Public Hospital at the State Hospital for Neurotic and Psychiatric 
Patients) in Rybnik, the patients’ rooms visited were clean, yet the 
State Poviat Sanitary Inspector in Rybnik found that the hospital did 
not satisfy the basic hygienic and sanitary requirements. The patients’ 
access to sanitary facilities was limited due to the need of reducing 
costs related to water use. 

Whereas Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. dr. M. Marzyńskiego (Dr. M. Marzyński Hospital for Psychiatric and 
Neurotic Patients) in Sieniawka offered relatively good living conditions 
to its patients. The majority of patients stayed in 10-20-patient rooms. 
The corridors, rooms and other places were clean on the day of the 
visit. 

The visiting persons’ doubts were aroused by the conditions of 
maintaining the patients’ personal hygiene. For example, in one of 
the wards of Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. dr. Józefa Bednarza in Świecie the bathroom was locked with a key 
and the patients could not use it in the evening. In Zakład dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. dr. M. Marzyńskiego in Sieniawka there were 
only two shower cabins for several dozens of patients. In addition, in 
one of the bathrooms, a shower base for the disabled persons was 
uncovered. Such conditions seem not to give the patients a sense of 
privacy. Moreover, there were wash bowls in the bathroom, which 
according to the staff were used for laundry. The patients, though, 
claimed that the disabled patients were washed in these wash bowls. 
One of the patients also stated that the patients were washed one after 
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another in the same water. Such a treatment may be considered as 
inhuman and degrading. Installing CCTV cameras in the toilets was 
also deemed to be a measure that does not provide the patients with 
a sense of privacy (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych in Rybnik).

In some establishments, irregularities were found consisting in 
employing an insuffi cient number of medical staff in relation to 
the number of patients in wards of the hospital, designed for execution 
security means in case of strengthened protection (e.g. Wojewódzki 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza in 
Świecie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych in Rybnik).

It was also observed that there were irregularities in the system 
of receiving complaints and requests. The patients’ oral complaints 
were not recorded in writing. There was no documentation confi rming 
they had been considered (e.g. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Opieki Neuropsychiatrycznej in Kielce, Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych in Rybnik). 

Furthermore, it was established that the internal regulations 
in hospitals included stipulations limiting the patients’ rights and 
imposing obligations being in violation of legal provisions in force 
(Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza in 
Świecie). Attempts to maintain order by means of unacceptable rules 
were observed. An example of such measures was the staff rationing 
at their own discretion the cigarettes belonging to the patients, or the 
interdiction of families giving home-made meals or drinks to the patients 
during visits. The use of own clothing was also regulated – the patients 
were allowed to have two pairs of trousers, two sweaters and one pair 
of shoes. The patients complained about having to assume collective 
responsibility in the form of the interdiction to make telephone calls 
or to use tobacco products imposed on a specifi ed group of patients 
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych in Rybnik).

As to the manner of treating the patients by the staff of the hospitals 
visited, it was emphasised that the patients need to be addressed 
properly. The Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych in Rybnik 
was advised to take actions aiming at improving the medical staff’s 
attitude towards the patients, which would guarantee due respect of 
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their dignity. Indeed, the medical staff’s approach to the patients raised 
the visiting persons’ doubts since the documents drawn up by nurses 
described patients as importunate and asking questions.

J. Military places of detention

In connection with the suspension of compulsory enrolment into 
military service due to the introduction of professional military service, 
over the last year, the units where soldiers could be deprived of their 
liberty were being gradually closed up. 

Therefore, in 2009 the representatives of the Human Rights Defender 
carried out visits under the National Preventive Mechanism in only 
one Military Disciplinary Detention Centre in Bydgoszcz, which is 
supposed to be closed down in 2010. During the inspection, there was 
no soldier detained. It was established, though, that both the rooms 
for the detained soldiers and the social rooms had been renovated and 
that their technical conditions could most often be judged as fulfi lling 
the technical and organisational requirements set out in the Ordinance 
of the Minister of National Defence of 25 October 2002 laying down 
the conditions for establishing military disciplinary custodies and 
requirements for the premises in such centres45. Only the wash 
basins and toilet bowls were made from materials that did not fulfi l 
the requirements defi ned in Article 4(7)(9) of the above mentioned 
Ordinance as regards eliminating the possibility of shattering.

Furthermore, it was established that daily press had not been provided 
in the Centre since January 2009. As follows from the explanations 
obtained, it was because no soldiers were detained and cost reductions 
were necessary. The Centre did not have a medical examination room 
due to the proximity of 10 Wojskowy Szpital Kliniczny (10th Military 
Clinic) where the examinations necessary before and during detention 
were carried out. 

K. Social care centres

In 2009, the representatives of the Human Rights Defender carried 
out one visit to the Social Care Centre in Szczytna within the framework 

45 Dz.U. of 2002, No 183, item 1529.
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of the National Preventive Mechanism. It is envisaged that in 2010 the 
visits of the NPM in social care centres will be more frequent.

The establishment visited in 2009 was intended for mentally 
disabled men. On the visit day, there were 110 persons staying in the 
Centre. In principle, the living conditions encountered during the visit 
were in compliance with the provisions of the Ordinance of the Minister 
of Social Policy of 19 October 2005 on social care centres46. 

However, practices violating the dignity and privacy of the persons 
staying in the Social Care Centre were observed during the visit. 
They consisted, inter alia, in walking a group of naked residents to 
the bathroom. Reservations were raised by the manner of conducting 
hygienic procedures and meeting physiological needs by patients with 
severe motor dysfunctions, or allowing an outsider to freely photograph 
naked patients (on the website of Newsweek a so-called photocast 
was published consisting of a slide show and short fi lms made in the 
establishment featuring, among others, naked and half-naked residents 
of the Centre). It indicates that the residents of the establishment were 
treated impersonally. Thus, the representatives of the Human Rights 
Defender stated that the entire staff should necessarily be made aware 
that, irrespective of the degree of disability, every resident, as a human 
being, has the same subjective rights as persons without any disabilities. 
The unacceptable practices should absolutely be eradicated, since they 
are inhuman, degrading, and violate the residents’ dignity and right 
to privacy. As a result of the visit, it was stated that it is necessary to 
take actions aimed at eliminating the irregularities found in the area 
of using direct coercive measures. Moreover, the establishment should 
ensure appropriate conditions for providing the patients with basic 
healthcare services and abandon the practice of examining patients in 
the duty-room. It is also important to resolve the issue of documenting 
all complaints and requests made orally by the residents, instead of 
recording only those judged as ‘serious’. 

With regard to the above mentioned irregularities it was concluded 
that the residents of the Social Care Centre visited were treated in an 
unacceptable manner. 

In consequence of the remarks submitted, the Starost of Kłodzko 
notifi ed of an issue-specifi c control that was carried out in the Social 
Care Centre in Szczytna by the Head of the Health and Social Policy 
Department and the Director of the Poviat Family Assistance Centre. 

46 Dz.U. of 2005, No 217, item 1837.
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The Starost also called the Director of the establishment to organise its 
activities in such a way that will take into account the absolute respect 
and protection of personal dignity, privacy and safety of the residents. 
At the same time, the Director of the Centre was obliged to implement 
a specifi c standard procedure for employing direct coercive measures 
that would be familiar to all the staff members and compliant with the 
provisions of the Ordinance of the Minister of Health and Welfare of 
23 August 1995 on the manner of using direct coercive measures.47

47 Dz.U. of 1995, No 103, item 514.



7. Extraordinary incidents

The present report should also focus on the activity of the Human 
Rights Defender in the fi eld of examining extraordinary incidents. 
Despite the fact that these are individual cases, therefore their analysis 
falls beyond the scope of activities of the National Preventive Mechanism, 
their investigation allows for drawing attention to systemic problems 
and for obtaining more comprehensive view of a given unit. In practice, 
it was revealed that the visit to one of the youth care centres which 
was characterised by a high number of escapes allowed for discovering 
serious problems in the centre’s functioning that caused the escapes.

In 2009, the Group for Penal Executive Law examined 203 cases 
concerning extraordinary incidents that took place in penitentiary 
establishments (150) juvenile detention centres and juvenile 
shelters (11), youth care and sociotherapy centres (28), Police units (13) 
and sobering stations (1). They concerned cases of, among others, 
suicide (39), battery of an inmate resulting in severe damage to the 
body (32), prison riot and ill-treatment of inmates (2), death of a person 
deprived of their liberty (15), abuse of inmates (63), or rape (16).

In several of such cases the public prosecutor’s offi ces fi led 
indictments with the court against the persons deprived of their liberty 
who were charged with one of the above mentioned acts. In some of 
the cases investigated, the indictment also concerned the offi cers or 
employees of the Prison Service who were charged with involuntary 
manslaughter or default of duties. 

The examination of individual cases consists principally in 
analysing the materials from explanatory proceedings conducted by 
the Prison Service or the public prosecutor’s offi ce, and in analysing the 
documentation on personality recognition regarding the participants of 
the extraordinary incident. Some events are examined ad hoc on site, 
other – in course of regular visits carried out by the employees of the 
Group for Penal Executive Law.

It should also be noted that the Offi ce of the Human Rights Defender 
undertakes activities consisting in requesting the higher-level public 
prosecutor’s offi ces to examine the cases, within the framework of 
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general supervision, as regards the correctness of the position adopted 
by a given public prosecutor’s offi ce, and to change or repeal the 
decision by the public prosecutor’s offi ce under the procedure provided 
for in the act on the public prosecutor’s offi ce.

It is also worth noting that in course of the examination of the 
extraordinary incidents the Preliminary Proceedings Offi ce of the 
National Public Prosecutor’s Offi ce was notifi ed of the practice of 
prematurely discontinuing preliminary proceedings (or refusing to 
institute the proceedings), and was asked to take a position on this 
information.

In order to comply with the Human Rights Defender’s request, the 
Preliminary Proceedings Offi ce of the National Public Prosecutor’s Offi ce 
ordered the appellate public prosecutor’s offi ce to examine, within the 
scope of supervision, the documentation from the proceedings conducted 
in the years 2007-2009 regarding battery and causing damage to the 
body of the persons deprived of their liberty or involvement in fi ghts in 
prisons or pre-trial detention centres in cases when the proceedings 
had been discontinued or not instituted at all. The analysis led to 
questioning the decisions in 81 cases and ordering the district public 
prosecutor’s offi ces to consider 77 cases pursuant to Article 327(1) of 
the Code of Penal Procedure, and to conduct evidentiary proceedings in 
4 cases pursuant to Article 327(3) of the Code of Penal Procedure.

The analysis of individual extraordinary incidents conducted by the 
Offi ce of the Human Rights Defender in the period between July 2008 
and June 2009 allowed for determining the most common of their 
sources (reasons and circumstances). They were described in the 
“Report of the Human Rights Defender on extraordinary incidents in 
places of detention for persons deprived of their liberty”48.

48 Bulletin of the Human Rights Defender No 6, Warsaw, 2009.



8. Summary

The system of regular visits to places of detention is considered as 
one of the most effective measures for prevention of torture and other 
prohibited forms of treatment of detained persons. It supplements 
the court system, managed in this respect by the European Court of 
Human Rights.

In course of the activities of the National Preventive Mechanism 
in Poland conducted in 2009, no instances of torture were found 
in the territory of the Republic of Poland. During the visits, the 
representatives of the Human Rights Defender witnessed, however, 
situations or circumstances that could be considered inhuman 
treatment or punishment, or that could lead to such unacceptable 
forms of treatment. 

The main comments and recommendations formulated after the 
visits regarded the living conditions in such places of detention as: 
penitentiary establishments, centres for foreigners applying for a 
refugee status or asylum, rooms within the Police organisational units 
for detained persons or Police emergency centres for children. This 
matter was connected with the issue of privacy of persons deprived of 
their liberty. 

Moreover, the prisons and pre-trial detention centres frequently 
had diffi culties in recruiting doctors to work in the prison healthcare 
service. This situation is alarming in the context of the growing number 
of cases lost before the European Court of Human Rights regarding the 
failure to ensure the detained persons with appropriate health care.

The visits to juvenile establishments revealed the need to take 
appropriate legislative action aimed at granting minors specifi ed 
rights. It was also found that unacceptable forms of punishment were 
imposed on minors that in some cases could be considered inhuman 
and degrading. The majority of juvenile detention centres, juvenile 
shelters, youth care and sociotherapy centres and Police emergency 
centres for children were advised to display in a publicly accessible 
place the addresses of institutions that the detained persons could 
turn to should their rights be violated. Irregularities as regards placing 
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minors in transition rooms were also common. In individual cases 
the charges of employing physical force against minors were brought 
against the employees of the establishments.

Moreover, the irregularities occurred in the area of using direct 
coercive measures in psychiatric hospitals, social care centres and 
sobering stations.

When recapitulating the activities by the Human Rights Defender 
in the domain of performing the tasks under the National Preventive 
Mechanism in 2009, hope should be expressed that the relevant 
authorities of the Republic of Poland will recognise the need to support 
these additional activities undertaken by the Polish Ombudsman. Every 
State Party to the Optional Protocol to the Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment is 
obliged to ensure appropriate human and fi nancial resources. 



9. Annex 1. List of places of detention visited 
in 2009 by visit date

VISITS UNDER THE NATIONAL PREVENTIVE MECHANISM IN 2009
No Unit visited Place Date

1 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters Pruszków 06.01.2009

2 Police Emergency Centre for Children Płock 07.01.2009

3 Rooms for Detained Persons within 
the Municipal Police Headquarters Płock 07.01.2009

4

Samodzielny Publiczny 
ZOZ-Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych “Drewnica” 
(Autonomous Public Hospital 
– Voivodship Hospital for Neurotic and 
Psychiatric Patients “Drewnica”)

Ząbki 08.01.2009

5

Guarded Centre for Foreigners 
at Nadwiślański Oddział Straży 
Granicznej (Nadwiślański Border 
Guard Unit)

Lesznowola 09.01.2009

6 Rooms for detained persons within 
the Poviat Police Headquarters Międzyrzecz 20.01.2009

7 Prison Gorzów 
Wielkopolski 21-23.01.2009

8 External Ward of the Prison in Gorzów 
Wielkopolski Słońsk 22.01.2009

9 Prison Barczewo 26-28.01.2009

10 Juvenile Shelter Warszawa-
Okęcie 30.01.2009

11 Rooms for detained persons within 
the Municipal Police Headquarters

Piotrków 
Trybunalski 02.02.2009

12 Pre-Trial Detention Centre Piotrków 
Trybunalski 02-04.02.2009

13 Pre-Trial Detention Centre Jelenia Góra 17-19.02.2009
14 Police Emergency Centre for Children; Wałbrzych 19-20.02.2009
15 Prison Malbork 25-26.02.2009

16 Rooms for detained persons within 
the Poviat Police Headquarters Malbork 24.02.2009



160 Bulletin of the Commissioner for Civil Rights Protection, № 5, Sources

17 Youth Care Centre Trzciniec 03-04.03.2009
18 Prison Wierzchowo 05-06.03.2009
19 Military Disciplinary Detention Centre Bydgoszcz 09.03.2009

20 Prison Bydgoszcz-
Fordon 09-11.03.2009

21 Sobering Station Bydgoszcz 10.03.2009
22 Prison Płock 17-19.03.2009
23 Sobering Station Płock 18.03.2009

24 Youth Sociotherapy Centre Ostrowiec 
Świętokrzyski 01.04.2009

25 Juvenile Detention Centre Ostrowiec 
Świętokrzyski 02.04.2009

26 Centre for Foreigners Applying for a 
Refugee Status or Asylum Bytom 02.04.2009

27 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters

Ostrowiec 
Świętokrzyski 03.04.2009

28 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters

Strzelce 
Opolskie 21.04.2009

29 Prison No 2 Strzelce 
Opolskie 22-23.04.2009

30 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters Inowrocław 27.04.2009

31 Youth Care Centre Kruszwica 28.04.2009
32 Pre-Trial Detention Centre Inowrocław 29-30.04.2009

33 External Ward of the Pre-Trial 
Detention Centre in Inowrocław Inowrocław 29-30.04.2009

34 Rooms for Detained Persons within 
the Municipal Police Headquarters Cracow 05.05.2009

35 Pre-Trial Detention Centre Cracow 06-08.05.2009
36 Social Care Centre Szczytna 12.05.2009

37
Deportation Custody Centre at 
Sudecki Oddział Straży Granicznej 
(Sudecki Border Guard Unit)

Kłodzko 13.05.2009

38

Hospital for Neurotic and Psychiatric 
Patients (at Wielospecjalistyczny 
Szpital SPZOZ (Autonomous Public 
Multispecialty Hospital) in Zgorzelec)

Sieniawka 14.05.2009

39 Youth Care Centre Warsaw 
(ul.Barska) 18.05.2009

40 Youth Sociotherapy Centre Warsaw 
(ul.J.Brożka) 19.05.2009

41 Prison Sztum 25-26.05.2009

42 Youth Care Centre Koźmin 
Wielkopolski 26,29.05.2009
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43 Prison Koziegłowy 27-28.05.2009
44 Sobering Station Słupsk 18.06.2009
45 Police Emergency Centre for Children Słupsk 15.06.2009
46 Pre-Trial Detention Centre Słupsk 16-17.06.2009

47 External Ward of the Pre-Trial 
Detention Centre in Słupsk Ustka 17.06.2009

48

Deportation Custody Centre at 
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży 
Granicznej (Warmińsko-Mazurski 
Border Guard Unit)

Kętrzyn 16.06.2009

49

Guarded Centre for Foreigners at 
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży 
Granicznej (Warmińsko-Mazurski 
Border Guard Unit)

Kętrzyn 16.06.2009

50

Wojewódzki Samodzielny 
Psychiatryczny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
im. J. Mazurkiewicza (J. Mazurkiewicz 
Voivodship Autonomous Psychiatric 
Hospital).

Pruszków 22.06.2009

51 Rooms for Detained Persons within 
the Municipal Police Headquarters

Siemianowice 
Śląskie 23.06.2009

52 Youth Care Centre Radzionków 24.06.2009

53 Youth Care Centre Kuźnia 
Raciborska 25.06.2009

54 Sobering Station Ruda Śląska 26.06.2009

55
Rooms for Detained Persons within 
the District Police Headquarters 
(Warsaw VII)

Warsaw 01.07.2009

56 Prison Cracow-Nowa 
Huta 01-03.07.2009

57 Sobering Station Cracow 02.07.2009

58 Pre-Trial Detention Centre Warsaw-
Mokotów 06-09.07.2009

59
Voivodship Rehabilitation Treatment 
Centre and Care and Treatment 
Centre

Gorzyce 20.07.2009

60 Prison No 1 Łódź 20-22.07.2009

61

Samodzielny Publiczny 
ZOZ-Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych “Drewnica” 
(Autonomous Public Hospital 
– Voivodship Hospital for Neurotic and 
Psychiatric Patients “Drewnica”)

Rybnik 21-22.07.2009

62 Police Emergency Centre for Children Łódź 22.07.2009
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63
Municipal Centre for Addiction 
Prevention and Treatment (Sobering 
Station)

Łódź 23.07.2009

64 Juvenile Shelter Stawiszyn 27-28.07.2009

65 Rooms for Detained Persons within 
the Municipal Police Headquarters Radom 28.07.2009

66 Youth Sociotherapy Centre “Jędruś” Józefów 31.07.2009

67 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters Nisko 04.08.2009

68 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters Stalowa Wola 04.08.2009

69 Prison Przemyśl 05-06.08.2009

70

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. dr. Józefa 
Bednarza (Dr. Józef Bednarz 
Voivodship Hospital for Neurotic and 
Psychiatric Patients)

Świecie 06-07.08.2009

71 Sobering Station Przemyśl 07.08.2009

72 Youth Sociotherapy Centre No 2 “Kąt” Warsaw-Anin
13.08.2009     
                      
 24.09.2009

73 Prison Garbalin 17-19.08.2009

74

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Opieki Neuropsychiatrycznej 
(Voivodship Specialist 
Neuropsychiatric Hospital)

Kielce 25.08.2009

75 Pre-Trial Detention Centre Kielce 25-28.08.2009
76 Sobering Station Kielce 26.08.2009

77 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii 
(Psychiatry Centre of Świętokrzyskie) Morawica 26.08.2009

78 Rooms for Detained Persons within 
the Municipal Police Headquarters Świnoujście 26.08.2009

79 Pre-Trial Detention Centre Świnoujście 27-28.08.2009
80 Youth Care Centre Krupski Młyn 01-02.09.2009
81 Juvenile Detention Centre Zawiercie 03-04.09.2009
82 Juvenile Shelter Zawiercie 03-04.09.2009
83 Prison Głogów 16.09.2009
84 Juvenile Shelter Głogów 17-18.09.2009
85 Juvenile Detention Centre Głogów 17-18.09.2009

86 Municipal Centre for Addiction 
Prevention (Sobering Station) Głogów 17.09.2009

87 Rooms for Detained Persons within 
the Police Station

Warsaw-
Białołęka 24.09.2009
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88 Pre-Trial Detention Centre Bartoszyce 28-29.09.2009

89 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters Bartoszyce 29.09.2009

90 Prison Dubliny 30.09-
01.10.2009

91 Centre for Foreigners Applying for a 
Refugee Status or Asylum Łomża 06.10.2009

92 Police Emergency Centre for Children Częstochowa 06.10.2009
93 Prison Wojkowice 07-08.10.2009

94 Centre for Helping Persons with 
Alcohol Problems (Sobering Station) Częstochowa 09.10.2009

95 Juvenile Shelter Pobiedziska 14.10.2009
96 Juvenile Detention Centre Witkowo 15.10.2009

97 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters Września 16.10.2009

98 Rooms for Detained Persons within 
the Poviat Police Headquarters Nakło 27.10.2009

99 Pre-Trial Detention Centre Bydgoszcz 26-29.10.2009

100 External Ward of the Pre-Trial 
Detention Centre in Bydgoszcz Bydgoszcz 28.10.2009

101 Sobering Station Tychy 29.10.2009

102
Rooms for Detained Persons within 
the District Police Headquarters 
(Warsaw IV)

Warsaw 08.12.2009

103
Rooms for Detained Persons within 
the District Police Headquarters 
(Warsaw V)

Warsaw 08.12.2009

104

Specjalistyczny Szpital im. dr 
Józefa Babińskiego SPZOZ 
(Dr. Józef Babiński Autonomous 
Public Specialist Hospital)

Cracow 14,16.12.2009

105 Centre for Foreigners Applying for a 
Refugee Status or Asylum Dębak 21.12.2009

106 Centre for Foreigners Applying for a 
Refugee Status or Asylum Radom 21.12.2009



10. Annex 2. List of places of detention visited 
in  2009 by type of place of detention

No
Prisons

Place Date
1 Gorzów Wielkopolski 21-23.01.2009
2 Barczewo 26-28.01.2009
3 Malbork 25-26.02.2009
4 Wierzchowo 05-06.03.2009
5 Bydgoszcz-Fordon 09-11.03.2009
6 Płock 17-19.03.2009
7 Strzelce Opolskie Nr 2 22-23.04.2009
8 Sztum 25-26.05.2009
9 Koziegłowy 27-28.05.2009
10 Cracow-Nowa Huta 01-03.07.2009
11 Łódź Nr 1 20-22.07.2009
12 Przemyśl 05-06.08.2009
13 Garbalin 17-19.08.2009
14 Głogów 16.09.2009
15 Dubliny 30.09-01.10.2009
16 Wojkowice 07-08.10.2009

No
Pre-Trial Detention Centres
Place Date

1 Piotrków Trybunalski 02-04.02.2009
2 Jelenia Góra 17-19.02.2009
3 Inowrocław 29-30.04.2009
4 Cracow 06-08.05.2009
5 Słupsk 16-17.06.2009
6 Warsaw-Mokotów 06-09.07.2009
7 Kielce 25-28.08.2009
8 Świnoujście 27-28.08.2009
9 Bartoszyce 28-29.09.2009
10 Bydgoszcz 26-29.10.2009
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No
External Wards of Penitentiary Establishments

Place Date

1 External Ward in Słońsk
(Prison in Gorzów Wielkopolski) 22.01.2009

2 External Ward in Inowrocław
(Pre-Trial Detention Centre in Inowrocław) 29-30.04.2009

3 External Ward in Ustka
(Pre-Trial Detention Centre in Słupsk) 17.06.2009

4 External Ward in Bydgoszcz
(Pre-Trial Detention Centre in Bydgoszcz) 28.10.2009

No
Juvenile Detention Centres
Place Date

1 Ostrowiec Świętokrzyski 02.04.2009
2 Zawiercie 03-04.09.2009
3 Głogów 17-18.09.2009
4 Witkowo 15.10.2009

No
Juvenile Shelters

Place Date
1 Warsaw-Okęcie 30.01.2009
2 Stawiszyn 27-28.07.2009
3 Zawiercie 03-04.09.2009
4 Głogów 17-18.09.2009
5 Pobiedziska 14.10.2009

No
Youth Care Centres

Place Date
1 Trzciniec 03-04.03.2009
2 Kruszwica 28.04.2009
3 Warsaw (ul. Barska) 18.05.2009
4 Koźmin Wielkopolski 26, 29.05.2009
5 Radzionków 24.06.2009
6 Kuźnia Raciborska 25.06.2009
7 Krupski Młyn 01-02.09.2009
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No
Youth Sociotherapy Centres

Place Date
1 Ostrowiec Świętokrzyski 01.04.2009
2 Warsaw (ul. J. Brożka) 19.05.2009
3 Józefów „Jędruś” 31.07.2009

4 Warsaw - Anin „Kąt” 13.08.2009 
24.09.2009

No
Police Emergency Centres for Children

Place Date
1 Płock 07.01.2009
2 Wałbrzych 19-20.02.2009
3 Słupsk 15.06.2009
4 Łódź 22.07.2009
5 Częstochowa 06.10.2009

No
Rooms within the Police organisational units for detained persons

Place Date

1 Pruszków, Poviat Police Headquarters
(rooms for detained persons in Piastów) 06.01.2009

2 Płock (Municipal Police Headquarters) 07.01.2009
3 Międzyrzecz  (Poviat Police Headquarters) 20.01.2009

4 Piotrków Trybunalski (Municipal Police 
Headquarters) 02.02.2009

5 Malbork (Poviat Police Headquarters) 24.02.2009

6 Ostrowiec Świętokrzysk  (Poviat Police 
Headquarters) 03.04.2009

7 Strzelce Opolskie (Poviat Police Headquarters) 21.04.2009
8 Inowrocław (Poviat Police Headquarters) 27.04.2009
9 Cracow (Municipal Police Headquarters) 05.05.2009

10 Siemianowice Śląskie (Municipal Police 
Headquarters) 23.06.2009

11 Warsaw VII (District Police Headquarters) 01.07.2009
12 Radom (Municipal Police Headquarters) 28.07.2009
13 Nisko (Poviat Police Headquarters) 04.08.2009
14 Stalowa Wola (Poviat Police Headquarters) 04.08.2009
15 Świnoujście (Municipal Police Headquarters) 26.08.2009
16 Warsaw-Białołęka (Police Station) 24.09.2009
17 Bartoszyce (Poviat Police Headquarters) 29.09.2009
18 Września (Poviat Police Headquarters) 16.10.2009
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19 Nakło (Poviat Police Headquarters) 27.10.2009
20 Warsaw IV (District Police Headquarters) 08.12.2009
21 Warsaw V (District Police Headquarters) 08.12.2009

No
Sobering Stations

Place Date
1 Bydgoszcz 10.03.2009
2 Płock 18.03.2009
3 Słupsk 18.06.2009
4 Ruda Śląska 26.06.2009
5 Cracow 02.07.2009
6 Łódź 23.07.2009
7 Przemyśl 07.08.2009
8 Kielce 26.08.2009
9 Głogów 16.09.2009
10 Częstochowa 09.10.2009
11 Tychy 29.10.2009

No
Deportation Custody Centres

Place Date

1 Deportation Custody Centre at Sudecki Border 
Guard Unit in Kłodzko 13.05.2009

2
Deportation Custody Centre at 
Warmińsko-Mazurski Border Guard Unit in 
Kętrzyn

16.06.2009

No
Centres for Foreigners Applying for a Refugee Status or Asylum

Place Date
1 Bytom         02.04.2009
2 Łomża        06.10.2009
3 Dębak      21.12.2009
4 Radom       21.12.2009
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No
Guarded Centres for Foreigners

Place Date

1 Guarded Centre for Foreigners of Nadwiślański 
Border Guard Unit in Lesznowola 09.01.2009

2
Guarded Centre for Foreigners at 
Warmińsko-Mazurski Border Guard Unit in 
Kętrzyn

16.06.2009

No
Military Disciplinary Detention Centres

Place Date
1 Bydgoszcz 09.03.2009

No
Psychiatric hospitals

Place Date

1
Autonomous Public Hospital – Voivodship 
Hospital for Neurotic and Psychiatric Patients 
“Drewnica” in Ząbki

08.01.2009

2
Hospital for Neurotic and Psychiatric Patients at 
Autonomous Public Multispecialty Hospital in 
Zgorzelec in Sieniawka 

14.05.2009

3 J. Mazurkiewicz Voivodship Autonomous 
Psychiatric Hospital in Pruszków 22.06.2009

  4 Dr Józef Bednarz Voivodship Hospital for Neurotic 
and Psychiatric Patients in Świecie 06-07.08.2009

5 Voivodship Specialist Neuropsychiatric Hospital 
in Kielce 25.08.2009

6 Psychiatry Centre of Świętokrzyskie in Morawica 26.08.2009

7 Autonomous Public Hospital at State Hospital for 
Neurotic and Psychiatric Patients in Rybnik 21-22.07.2009

8 Voivodship Rehabilitation Treatment Centre and 
Care and Treatment Centre in Gorzyce 20.07.2009

9 Dr Józef Babiński Autonomous Public Specialist 
Hospital

14.12.2009
16.12.2009

No
Social Care Centres

Place Date
1  Szczytna 12.05.2009


