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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.071.4.2020

Szanowny Panie Rektorze,

w związku z wykonywaną od 2008 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcją 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, jego przedstawiciele prowadzą systematyczne 

wizytacje miejsc detencji w rozumieniu art. 4 Protokołu fakultatywnego do Konwencji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, 

poz. 192; dalej Protokół). Zgodnie z definicją zawartą w Protokole, za miejsce detencji 

uznaje się jakiekolwiek miejsce pozostające pod jurysdykcją i kontrolą państwa, gdzie 

przebywają lub mogą przebywać osoby pozbawione wolności na podstawie polecenia 

organu władzy publicznej bądź za jego namową, zgodą lub przyzwoleniem.

Do takich miejsc zaliczają się bez wątpienia funkcjonujące obecnie i tworzone 

miejsca kwarantanny zbiorowej.

Jednym z nich jest dom studencki funkcjonujący na terenie Pańskiej uczelni. 

W związku z tym zwracam się do Pana Rektora z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 

poniższe pytania:

1. Ilu studentów objętych jest kwarantanną, a u ilu potwierdzono zakażenie?

2. Czy zakażenia zostały potwierdzone u pracowników uczelni?

3. Czy pracownicy uczelni podlegają kwarantannie?
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4. W jaki sposób stworzone zostało miejsce kwarantanny – kto wydał decyzję o jego 

stworzeniu, czy przekazano Państwu standardy, zalecenia związane z wymogami, 

które musiały być spełnione w celu zmiany przeznaczenia domu studenckiego na 

miejsce kwarantanny?

5. W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad osobami pozostającymi w kwarantannie - 

czy jest osoba, która sprawdza przestrzeganie zakazu opuszczania miejsca?

6. W jaki sposób zaspakajane są potrzeby bytowe osób w kwarantannie – kto robi 

zakupy, jak wygląda kwestia wyżywienia – czy jest ono zagwarantowane przez 

uczelnię, czy to kwestia leżąca po stronie osób w kwarantannie? 

7. W jaki sposób osoby w kwarantannie utrzymują kontakt ze światem zewnętrznym? 

Czy jest wśród nich osoba, która kontaktuje się w ich imieniu z podmiotami/osobami 

z zewnętrz?

8. Czy osobom w kwarantannie zapewnione zostały środki do utrzymania higieny 

osobistej? Kto je zapewnia – uczelnia czy to kwestia leżąca po stronie osób w 

kwarantannie?

9. Czy pomieszczenia domu studenckiego są dezynfekowane?

10.Czy posiadają Państwo wystarczającą ilość środków dezynfekcyjnych? Kto 

odpowiada za ich uzupełnianie?

11.Co dzieje się z osobami zdradzającymi symptomy zakażania koronawirusem?

Będę wdzięczny za potraktowanie przedstawionej prośby jako pilnej.

W przypadku problemów z przesłaniem odpowiedzi, przekazują również swój adres

e-mail, który można wykorzystać w tym celu.

przemysław.kazimirski@brpo.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Przemysław Kazimirski

Dyrektor Zespołu
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