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Szanowny Panie Generale 

od 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje funkcję Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur, czyli niezależnego organu monitorującego prawa osób pozbawionych 
wolności. 

Działając na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2179) oraz art. 20 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), z uwagi na szerzące się w Polsce przypadki zarażeń Koronawirusem 
zwracam się do Pana Komendanta z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu 
przygotowań PdOZ ŻW związanych z rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Będę w 
szczególności wdzięczny za przekazanie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. czy wśród populacji zatrzymanych przebywających w PdOZ ŻW znajdują się 
osoby z podejrzeniem Koronawirusa lub osoby, które zostały zdiagnozowane jako 
jego nosiciele, a jeśli tak to w których z jednostek ?

2. jakie procedury zostały wprowadzone dla zatrzymanych w tych miejscach jeśli 
chodzi o profilaktykę zarażeń ?

3. w jaki sposób personel zatrudniony w tych miejscach został przygotowany jeśli 
chodzi o rozpoznawanie symptomów Koronawirusa wśród zatrzymanych ?

4. jakiego rodzaju zabezpieczenia dezynfekcyjne wprowadzono w tych miejscach 
jeśli chodzi o ich personel, jak również o samych zatrzymanych ?
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5. czy zatrzymani przyjmowani do PdOZ ŻW, którzy zdradzają objawy chorobowe 
są poddawani testom na obecność wirusa ?

6. czy zatrzymani zgłaszający objawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem są 
poddawani izolacji, a jeśli tak to czy taka izolacja ma miejsce w obrębie jednostki 
w której przebywają, czy też jest stosowana w warunkach cywilnej służby zdrowia 
oraz ilu zatrzymanych jest objętych taką izolacją ?

7. czy personel PdOZ ŻW, który miał kontakt z zatrzymanym, wobec którego 
zachodzi podejrzenie nosicielstwa Koronawirusa poddawany jest kwarantannie ?

8. czy wprowadzono specjalne procedury związane z konwojowaniem zatrzymanych 
podejrzewanych o nosicielstwo wirusa ?

Będę wdzięczny za potraktowanie sprawy jako pilnej i udzielenie odpowiedzi na 
powyższe pytania, bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem 
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