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Rzecznik Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo l.dz. 11.402.1.2015.MK z dnia 27 października br. (data 

wpływu 03.11,2015r.) dot. Protokołu Stambulskiego i konieczności zapewnienia 

ochrony praw osób pozbawianych wolności przed torturami i innymi formami złego 

traktowania uprzejmie informuję, co następuje:

Zagadnienia dotyczące uwrażliwienia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 

Służby Więziennej w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz zapoznawania 

ich z aktami prawa międzynarodowego, orzeczeniami ETPCz, orzecznictwem 

krajowym, realizowane są systematycznie na różnych poziomach szkolenia 

i doskonalenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej jako wiodący ośrodek 

szkoleniowy w strukturach polskiego więziennictwa prowadzi wielowymiarową 

i wieloaspektową działalność dydaktyczną. Szkoleni w nim funkcjonariusze Służby 

Więziennej kształtują swoją wiedzę, umiejętności oraz postawy m.in. w zakresie:

• promowania postaw ukierunkowanych na ochronę osób pozbawionych 

wolności przed torturami i innymi formami złego traktowania,

• poszanowania zasad humanitaryzmu, praworządności, tolerancji oraz 

akceptacji,

• zapobiegania stosowania tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego 

i poniżającego traktowania,

BIURO RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

WR 2015 ‘ 12-  0 7

ZAŁ.... ............... NR.......



• rozpoznawania symptomów świadczących o występowaniu zachowań opartych

na przemocy, a także sposobach przeciwdziałania takim zjawiskom.

Powyższa tematyka realizowana jest przede wszystkim w ramach przedmiotów 

tj.: zagadnienia penitencjarne, psychospołeczne aspekty izolacji więziennej oraz 

zagadnienia prawne.

Ponadto w ramach przedmiotu międzynarodowe standardy wykonywania kary 

pozbawienia wolności realizowane są treści wynikające m in. z aktów prawa 

międzynarodowego tj. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, Europejska 

konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 

albo karaniu, czy Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania 

tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

Dopełnieniem wiedzy teoretycznej w tym zakresie są realizowane przez psychologów 

„Warsztaty sytuacyjne" uwrażliwiające na konieczność właściwego reagowania na 

sytuacje problematyczne, czy też kryzysowe.

Należy również podkreślić, iż dostrzegając potrzebę stałego aktualizowania 

i podwyższania w/w standardów postępowania, w Centralnym Ośrodku Szkolenia 

Służby Więziennej w Kaliszu trwają obecnie prace nad nowymi programami szkolenia 

wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej -  

uwzględniającymi również powyższą problematykę.

Reasumując należy zatem podkreślić, iż opisane w Protokole Stambulskim 

standardy i procedury postępowania będą w dalszym ciągu przedmiotem szkoleń 

funkcjonariuszy Służby Więziennej, a w szczególności działań edukacyjnych 

dedykowanych m.in. psychologom, wychowawcom, funkcjonariuszom działu ochrony 

oraz służby zdrowia.

Ponadto uprzejmie informuję, iż Protokół Stambulski jest zamieszczony na 

stronie intranetowej Służby Więziennej.

Wyk, w 2 egz.

Egz. nr 1 -  adresat 

Egz. nr 2 -  a/a

Do wiadomości:

- Biuro Penitencjarne CZSW,

- Biuro Służby Zdrowia CZSW.

■ Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW,

- Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej.

a

DYnLlITO
Siu

gen. J,


