
NOTATKA ZE SPOTKANIA Z POROZUMIENIEM NA RZECZ 

WPROWADZENIA OPCAT 

 

 

W dniu 14 marca 2011 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 

oraz członków Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” (dalej KMP) wraz z 

przedstawicielami „Porozumienia na rzecz wprowadzenia OPCAT”. 

„Porozumienie” jest grupą inicjatywną, w skład której wchodzą przedstawiciele 

środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz 

praw człowieka oraz ich ochrony. Przedmiotem spotkania była ocena działalności 

Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce w 2009 r. Członkowie 

„Porozumienia” przedstawili Rzecznikowi oraz członkom KPM ewaluację 

dotyczącą organizacji Mechanizmu wraz z opinią dotyczącą opublikowanego w 

2009 r. Raportu z rocznej działalności KMP. 

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowała przedstawicieli „Porozumienia” 

o trudnościach związanych z nowelizacją „Ustawy o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich”, której celem jest uregulowanie na gruncie prawa krajowego 

funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz o sytuacji finansowej 

KMP. 

Dyrektor Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” omówiła zmiany jakie 

zostały wprowadzone w organizacji i funkcjonowaniu KMP w roku bieżącym. 

Ponadto, wskazała na problem niewystarczającej liczby pracowników Zespołu 

oraz braku ekspertów zewnętrznych, którzy podczas wizytacji prewencyjnych 

wsparliby działalność Mechanizmu specjalistyczną wiedzą. W związku z tym, 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do „Porozumienia” z prośbą o pomoc 

w stworzeniu listy specjalistów.  

Następnie omówione zostały spostrzeżenia „Porozumienia” przedstawione w 

ewaluacji działalności KMP. Większość poruszonych kwestii dotyczyła kształtu 

raportu rocznego z działalności KMP. Ustalono, iż w celu zwiększenia jego 

przejrzystości, Raport będzie zawierał rozdziały w przedmiocie poszczególnych 

praw przysługujących osobom pozbawionym wolności. Ponadto, wskazano na 



konieczność zmiany dołączanych do Raportu tabelek, poprzez wskazywanie w 

nich osób biorących udział w poszczególnych wizytacjach wraz z ekspertami.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż według „Porozumienia” wydawane przez KMP 

zalecenia, w związku z ratyfikacją przez Rzeczpospolitą Protokołu fakultatywnego 

do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania są dla władz państwowych 

wiążące. 

W związku z omówionymi problemami członkowie „Porozumienia na rzecz 

wprowadzenia OPCAT” zobowiązali się do : 

1. przedstawienia Marszałkowi Sejmu oraz Sejmowej Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka opinii do zmian Ustawy o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich, 

2. wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie finansowania Krajowego 

Mechanizmu Prewencji, 

3. przygotowania listy ekspertów, 

4. zachęcania praktykantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do 

odbywania praktyk w Krajowym Mechanizmie Prewencji, 

5. przygotowanie ulotki informacyjnej dla osadzonych i ich rodzin, w 

przedmiocie przysługujących im praw, 

6. regularnych spotkań z członkami KMP, 

7. udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich, której przedmiotem będzie Protokół fakultatywny do 

Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 

 


