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Szanowny Panie Ministrze 

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). Do takich miejsc zalicza się w Polsce: jednostki penitencjarne, szpitale 

psychiatryczne, domy pomocy społecznej, izby wytrzeźwień, schroniska dla nieletnich, 

zakłady poprawcze, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych 

Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, policyjne izby dziecka, młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, areszty Straży Granicznej dla cudzoziemców, ośrodki strzeżone dla 

cudzoziemców, zakłady opiekuńczo – lecznicze oraz placówki całodobowej opieki dla osób 

niepełnosprawnych przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

Mając na względzie rosnące zagrożenie Koronawirusem w Polsce, zwróciłem się do 

organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie wskazanych powyżej miejsc detencji, 

z prośbą o informacje na temat stanu ich przygotowania wobec istniejącego zagrożenia (pisma 

w załączeniu).

Warszawa, dnia 12 marca 2020 r. 

Pan
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny
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03–729 Warszawa
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Śledząc doniesienia medialne dotyczące wprowadzanych w kraju środków ostrożności 

zmierzających do eliminacji potencjalnych dróg rozprzestrzeniania się Koronawirusa w 

Polsce, dostrzegam brak adekwatnych zaleceń, które odnosiłyby się do wskazanych wyżej 

miejsc detencji. Z uwagi na fakt, że w miejscach tych przebywają także osoby znajdujące się 

w grupie wysokiego ryzyka zarażenia wirusem (osoby przewlekle chore, w podeszłym 

wieku), uważam że stosowne zalecenia powinny zostać wydane także w stosunku do 

poszczególnych miejsc detencji.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2179), zwracam się do Pana Inspektora 

z prośbą o rozważenie opracowania zaleceń związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się Koronawirusa w miejscach detencji. 

Z poważaniem 

Zał.8
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