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I. Zakaz tortur w prawie polskim. 

W Polsce zakaz tortur wynika z normy konstytucyjnej. Artykuł 40 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że nikt nie może być poddany torturom, ani okrutnemu, 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar 

cielesnych. Również normy o randze ustawy odnoszą się do zagadnienia tortur oraz 

maltretowania. Zgodnie z art. 4§1 Kodeksu karnego wykonawczego, zakazuje się 

stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania skazanego. 

Komitet przeciwko Torturom, w swoim czwartym okresowym raporcie dotyczącym 

Polski, zalecił wprowadzenie do polskiego Kodeksu karnego pojęcia przestępstwa tortur, 

zgodnie z tym jak jest ono zdefiniowane w art. 1 Konwencji w sprawie zakazu stosowania 

tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

Należy jednak zaznaczyć, że Polska ratyfikowała lub przystąpiła do wielu międzynarodowych 

konwencji lub protokołów, dotyczących praw człowieka. Jedną z takich konwencji jest 

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania, która definiuje pojęcie tortur. Zgodnie z art. 1 tej 

Konwencji, określenie tortury oznacza „każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie 

zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, 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 jakimkolwiek innym celu wynikającym z 

wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez 

funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z 

ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub 

cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z 

tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo”. 

Ponieważ ratyfikowane umowy międzynarodowe są w Polsce źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa, przytoczona powyżej definicja tortur jest częścią polskiego porządku 

prawnego i nie jest konieczne wprowadzenie jej do polskiego Kodeksu karnego. Podkreśla to 

art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym ratyfikowana umowa 

międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi 

część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej 

stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Ponadto, umowa międzynarodowa 

ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, 

jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

Należy również wskazać, że Polska podejmuje nieustannie wysiłki, aby zapewnić 
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lepszą ochronę praw człowieka, łącznie z prawem aby nie być poddawanym torturom i 

innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Takie 

twierdzenie jest poparte faktem, że Polska ratyfikowała lub przystąpiła w ostatnim czasie do 

następujących umów międzynarodowych: 

• Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania; 

• Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania 

dzieci w konflikty zbrojne; 

• Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, 

dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii; 

• Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

kobiet; 

• Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności 

kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. 

II. Jakiego rodzaju mechanizmy istnieją w Polsce, aby zapewnić, że 

zarzuty tortur lub maltretowania są badane w przejrzysty oraz niezależny 

sposób? 

W Polsce istnieje mechanizm skargowy, który odnosi się również do spraw 

dotyczących tortur. Za przestępstwa uznaje się użycie przemocy lub groźby bezprawnej w 

celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w 

związku z tym naruszenie jego nietykalności cielesnej. Przestępstwo popełnia również 

funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania 

określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę 

bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą. Także 

fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą prawnie pozbawioną wolności, uznawane 

jest za przestępstwo. Podkreślają to art. 245-247 Kodeksu karnego. We wszystkich takich 

przypadkach, postępowanie jest wszczynane na podstawie zawiadomienia, złożonego na 

policji lub w prokuraturze. Postępowanie może być również wszczęte przez prokuraturę z 

urzędu. 

iii. Jak wygląda praktyka włączania problematyki dotyczącej zapobiegania 

torturom do programów szkoleń, prowadzonych w Polsce dla pracowników 

wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników miejsc izolacji? 

Istnieje szeroki zakres szkoleń, prowadzonych w Polsce dla pracowników wymiaru 

sprawiedliwości, funkcjonariuszy służby więziennej oraz straży granicznej, jak również służby 
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medycznej, zatrudnionej w miejscach izolacji. 

Po pierwsze, szkolenia organizowane dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, 

obejmują również zagadnienia dotyczące praw człowieka. Najwyższy poziom nauki 

zapewnia Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, które 

rozpoczęło swoją działalność 1 września 2006 r. 

Zagadnienia dotyczące praw człowieka można także odnaleźć w programach 

wszystkich szkół dla funkcjonariuszy służby więziennej oraz na kursach przygotowawczych. 

Odnaleźć je można zwłaszcza w programie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby 

Więziennej w Kaliszu. Również specjalne szkolenia w tym zakresie organizowane są dla 

funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Policji. 

Niemniej jednak, jak wskazał Komitet przeciwko Torturom, Polska powinna rozwinąć 

oraz wprowadzić metodologię, służącą ocenie efektywności oraz wpływu wyżej opisanych 

szkoleń na redukcję spraw dotyczących tortur, przemocy, czy maltretowania. 

iV. Utworzenie krajowego mechanizmu prewencji w Polsce. 

Na podstawie art. 17 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania, każde Państwo Strona utrzyma, wyznaczy bądź utworzy, najpóźniej w okresie roku 

od wejścia w życie niniejszego protokołu bądź też od jego ratyfikacji lub przystąpienia do 

niego, jeden lub kilka niezależnych krajowych mechanizmów prewencji w celu zapobiegania 

torturom na poziomie krajowym. Biorąc pod uwagę, że Państwa Strony powinny zapewnić 

funkcjonalną niezależność krajowego mechanizmu prewencji oraz niezależność jego 

personelu, zdecydowano, że krajowy mechanizm prewencji może być wykonywany w Polsce 

przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Artykuł 210 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej podkreśla, że Rzecznik Praw Obywatelskich spełnia powyższe kryteria 

niezależności. Ponadto, analiza Protokołu fakultatywnego oraz Zasad Paryskich pokazuje, 

że organizacja oraz zadania krajowego mechanizmu prewencji, które są opisane w tych 

dokumentach, powinny zapewnić konstytucyjną niezależność i niezawisłość 

Rzecznika Praw Obywatelskich od innych organów państwowych oraz jego 

odpowiedzialność wyłącznie przed Sejmem, na zasadach określonych w ustawie. 

Biorąc te wszystkie argumenty pod uwagę, już w 2003 r. Rzecznik Praw 

Obywatelskich Prof. Andrzej Zoll poparł ideę wykonywania zadań krajowego mechanizmu 

prewencji przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdecydowano, że mechanizm ten 

może być skoncentrowany w Zespole Prawa Karnego Wykonawczego, biorąc pod uwagę 

statutowe zdania tego Zespołu. 

Zespół Prawa Karnego Wykonawczego jest uprawniony do wykonywania wszystkich 
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czynności oraz ma dostęp do wszystkich danych, wskazanych w art. 20 Protokołu 

fakultatywnego. Zespół ten ma prawo regularnie sprawdzać sposób traktowania osób 

pozbawionych wolności w miejscach izolacji oraz przygotowywać zalecenia dla właściwych 

władz. Ma to na celu poprawę sposobu traktowania tych osób i warunków, w jakich oni 

przebywają oraz zapobiegnięcie torturom i innym formom okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania oraz karania. Jednocześnie Zespół ma prawo przedkładać 

propozycje oraz swoje obserwacje dotyczące obowiązującego prawa lub projektów ustaw. 

Zespół ma również dostęp do wszystkich informacji, dotyczących liczby osób pozbawionych 

wolności, liczby miejsc izolacji oraz ich lokalizacji. Według najnowszych danych, pod koniec 

lipca 2007 r. około 90 tys. osadzonych znajdowało się w 155 aresztach tymczasowych oraz 

więzieniach. W 60 policyjnych izbach zatrzymań znajdowało się około 300 tys. osób rocznie, 

a 350 tys. rocznie w 50 centrach detoksyfikacji. W 48 izbach wytrzeźwień przebywało około 

259 tys. osób rocznie. 

Zespół Prawa Karnego Wykonawczego ma również dostęp do wszystkich informacji, 

odnoszących się do traktowania osadzonych oraz warunków miejsc izolacji, dostęp do tych 

miejsc, ich instalacji i urządzeń. Co istotne, ma również możliwość przeprowadzania rozmów 

z osobami pozbawionymi wolności bez obecności świadków. Ma także prawo wyboru 

miejsca, które wizytuje oraz osób, z którymi przeprowadza rozmowy. 

Umiejscowienie krajowego mechanizmu prewencji w Zespole Prawa Karnego 

Wykonawczego oznacza, że będzie on także koordynować działania podejmowane przez 

inne Zespoły Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Są to Zespoły, do których zadań należy 

regularne sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności. Zakres ich 

działań obejmuje: 

• wizytowanie aresztów wojskowych, ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców, 

aresztów deportacyjnych oraz izb zatrzymań Straży Granicznej; 

• ochronę praw osób chorych psychicznie, które są przymusowo hospitalizowane, w 

tym na podstawie środka zabezpieczającego, orzeczonego przez sądy. 

Co warto podkreślić, Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje określone działania, 

aby utworzyć krajowy mechanizm prewencji w Polsce. Oszacowano już koszty działalności 

takiego mechanizmu oraz zorganizowano spotkania organizacyjne, w których wzięli udział 

pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 26 września 2005 r. w Warszawie odbyło 

się spotkanie z Panem Markiem Thomsonem, Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia 

Zapobiegania Torturom. Kilka miesięcy później, 2 lutego 2006 r. APT oraz OHCHR 

zorganizowały spotkanie w Genewie. Następnie, 5 października 2006 r., odbył się panel 

dyskusyjny w Warszawie, dotyczący tworzenia krajowego mechanizmu prewencji. 

Organizatorem tego panelu było APT oraz OECD. Poza tym, we wrześniu 2006 r. Rzecznik 

Praw Obywatelskich był gospodarzem warsztatów, organizowanych w Warszawie, które 
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dotyczyły kwestii zapobiegania torturom. Ponadto, od marca do października 2006 r. 

pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich brał udział w szkoleniu organizowanych 

przez APT i OHCHR. Szkolenie to dotyczyło zapobiegania torturom i było skierowane do 

pracowników instytucji państwowych, które mają do czynienia z prawami człowieka. 

W związku z powyższym, mogę stwierdzić, że Polska podejmuje szereg działań, aby 

stworzyć krajowy mechanizm prewencji i rozpocząć jego działalność. 

Dziękuję Państwu za uwagę! 


