Uprzejmie informuję, iż pismem z dnia

18 stycznia 2008 r. Minister

Sprawiedliwości powierzył - na mocy uchwały Rady Ministrów - Rzecznikowi Praw
Obywatelskich pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji. Polska zobowiązała
się do jego wyznaczenia na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w
sprawie

zakazu

stosowania

tortur

oraz

innego

okrutnego,

nieludzkiego

lub

poniżającego traktowania albo karania (zwanego dalej OPCAT).
Zgodnie z art. 19 pkt a OPCAT, zadaniem Krajowego Mechanizmu Prewencji
jest regularne sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w
miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed
torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo
karaniem. Pojęcie miejsc zatrzymań w rozumieniu Protokołu jest przy tym bardzo
szerokie i obejmuje również placówki dla nieletnich, znajdujące się w zakresie
zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka. O fakcie tym informowałem już Pana
poprzedniczkę, Panią Ewę Sowińską, pismem z dnia 17 marca 2008 r.
W 2008 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili
łącznie 73 wizytacje zapobiegawcze, w tym 3 w zakładach poprawczych, 4 w
schroniskach dla nieletnich, 4 w policyjnych izbach dziecka, 3 w młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych oraz 1 w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Raport z

2

pierwszego

roku
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Krajowego

Mechanizmu

Prewencji

zostanie

opublikowany do końca pierwszego kwartału 2009 r.
Z perspektywy zaleceń Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom w Genewie,
niezwykle istotne jest otrzymywanie przeze mnie informacji na temat wizytacji
przeprowadzanych przez inne krajowe instytucje, czy organizacje. Określone miejsca
detencji mogą być

bowiem rzadziej

wizytowane przez

Krajowy

Mechanizm

Prewencji jedynie w sytuacji ciągłego monitoringu prowadzonego przez inne krajowe
ciała wizytujące, jeżeli przekazują mu one systematycznie informacje na temat
swojej działalności.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Rzecznika o bieżące
informowanie mnie o wizytacjach przeprowadzanych przez pracowników Biura
Rzecznika Praw Dziecka w jednostkach dla nieletnich oraz przesyłanie sprawozdań z
poszczególnych wizytacji. Systematyczne otrzymywanie tych danych pozwoli właściwie
zorganizować kolejne wizytacje Mechanizmu lub ewentualnie dokonywać zmian w
planowanych działaniach.

