
Wnioski po szkoleniu “Onsite Exchanges of Experiences”  

 

 

 W dniach 4-7 maja br. przedstawiciele polskiego Krajowego Mechanizmu 

Prewencji mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach organizowanych w ramach 

“Onsite Exchanges of Experiences”.  

 Szkolenie było dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Najbardziej 

wysoko cenimy sobie tę część warsztatów,  w której odbyła się dyskusja z ekspertami, 

po przeprowadzonych wspólnie wizytacjach 3 miejsc zatrzymań (aresztu śledczego, 

zakładu poprawczego, szpitala psychiatrycznego). Omówiliśmy każdy etap 

przeprowadzanych wizytacji oddzielnie. Mieliśmy możliwość zadawania ekspertom 

szczegółowych pytań dotyczących poszczególnych stadiów wizytacji (rozmowa 

wstępna, rozmowy indywidualne, weryfikacja dokumentacji). To była bardzo 

wartościowa dyskusja, ponieważ dowiedzieliśmy jakie są nasze mocne strony. Z 

zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną ocenę niektórych aspektów naszej działalności 

(np. dobra organizacja i współpraca zespołu wizytującego jednostkę dla nieletnich i 

szpital psychiatryczny, spotkania wewnętrzne zespołu podczas wizytacji służące 

wymianie zebranych informacji).  Jednocześnie eksperci udzielili nam wielu 

praktycznych wskazówek dotyczących m. in. sposobów  wybierania rozmówców do 

rozmów indywidualnych, podziału zadań podczas rozmowy wstępnej przeprowadzanej 

z dyrektorem danej jednostki. Wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań w obszarach, które 

wymagają jeszcze dopracowania w naszej działalności (np. bardziej swobodny sposób 

przeprowadzania rozmów indywidualnych, włączenie ekspertów medycznych w 

składzie zespołów wizytujących, korzystanie ze standardów międzynarodowych oraz 

regionalnych przy formułowaniu rekomendacji dla wizytowanych jednostek, skupienie 

się podczas rozmowy podsumowującej z dyrektorem jednostki na najbardziej 

istotnych kwestiach, bez wchodzenia w zbyt wiele detali). Bardzo ważna było dla nas 

możliwość skorzystania z doświadczeń ekspertów pracujących w organizacjach 

międzynarodowych, zważywszy na fakt, iż polski KMP funkcjonuje dopiero 2 lata.  



 Jednocześnie chciałbym dodać, iż dyskusja jaka wywiązała się w temacie 

metodologii przeprowadzanych dzień wcześniej wizytacji, była tak „gorąca”, iż czas 

na nią przeznaczony okazał się znacznie niewystarczający.  

 Bardzo ważnym źródłem informacji o naszym KMP jest również raport z 

rekomendacjami, który otrzymaliśmy od ekspertów. Po szkoleniu pracownicy z trzech 

zespołów merytorycznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zaangażowanych w 

wykonywanie zadań KMP spotkali się w celu omówienia wniosków zawartych w 

raporcie. Była to bardzo dobra okazja do wymiany swoich spostrzeżeń przez każdego 

z pracowników oraz wspólnego zastanowienia się jak wdrożyć wystosowane przez 

ekspertów zalecenia.  

 Z ogromną przyjemnością i pełnym przekonaniem możemy zachęcić i polecić 

udział w warsztatach “Onsite Exchanges of Experiences” tym NPM, które się jeszcze 

na to nie zdecydowały.   

 

  

  
  


