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PLAN WIZYTACJI JEDNOSTKI PENITENCJARNEJ 1
  

 INFORMACJE OGÓLNE  

1. Termin i czas wizytacji:  

 

2. Skład zespołu wizytującego: 

 

3. Ogólna ocena przyjęcia zespołu w jednostce i spotkań personelem (ocena rozmowy wstępnej i 
końcowej z władzami, stosunek personelu do członków zespołu, czy personel okazał się pomocny, jakie 
były trudności w przeprowadzeniu monitoringu, przykład pozytywnej współpracy, uwagi zgłaszane 
członkom zespołu dotyczące ich postępowania lub oczekiwań):  

 

4. Liczba i rodzaje obserwowanych pomieszczeń (cele mieszkalne, pomieszczenia rekreacyjne, sportowe 
wewnątrz jednostki i na zewnątrz, np. pola spacerowe, pomieszczenia w specjalnych oddziałach, np. 
terapeutycznym, oddziale dla więźniów niebezpiecznych, pomieszczenia funkcjonalne takie jak kuchnia, 
łaźnie, ambulatoria oraz pomieszczenia pracy personelu: 

 

WARUNKI BYTOWE  

1. Ogólne warunki bytowe. Opis i ocena: 

a. opis budynków jednostki (infrastruktura) 

b. ogólna ocena warunków bytowych budynków jednostki 

c. stan czystości i utrzymania jednostki oraz cel 

d. prace remontowe 

e. stan czystości i utrzymania kuchni oraz sprzętów kuchennych 

f. warunki materialne panujące na specjalnych oddziałach (np. terapeutycznym) – ogólnie i 
kwestie charakterystyczne 

2. Higiena-dostęp do łaźni, toalety, wody bieżącej, środki czystości:  

a. warunki bytowe pryszniców (ich lokalizacja, liczba, stan ich utrzymania, ocena czy warunki są 
akceptowalne) 

b. woda bieżąca w celi mieszkalnej (zimna/ciepła, w jakich godzinach) 

c. kącik sanitarny: wyodrębnienie od reszty celi, osłonięcie (np. zasłona, murek, drzwi), z czego 
składa się (np. sedes, umywalka z zimną/ciepłą wodą) 

3. Wyposażenie celi i więźnia: 

a. umeblowanie celi i możliwość jej urządzenia (zindywidualizowania), szafki na rzeczy osobiste 

b. sprzęt RTV, AGD 

c. system alarmowy (do wzywania oddziałowego) 

4. Światło i wentylacja:  

a. dostęp do naturalnego światła (wielkość okien i ograniczenia dostępu, np. blenda, siatka, 
okiennice) 

                                                 
1 Niniejszy plan został stworzony na użytek projektu badawczego „Monitoring realizacji zaleceń CPT przez władze polskie” 
wykonywany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we współpracy z Ośrodkiem Badań Praw Człowieka przy Katedrze 
Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW w 2008 r. Raport z monitoringu znajduje się na stronie. Plan wzorowany na zakresie 
wizytacji zakładów karnych Komitetu Zapobiegania Torturom z wyłączeniem kwestii opieki zdrowotnej. Tę kwestię można 
poznawać jedynie, gdy w zespole wizytującym jest lekarz. 
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b. system wentylacji i ogrzewania w celach (możliwość otwarcia lub uchylenia okna, działające 
kaloryfery) 

c. inne spostrzeżenia (np. zaduch w celi)  

5. Wyżywienie i woda pitna:  

a. dostęp do wody pitnej (innego napoju) przez więźniów w celi lub na korytarzu oddziału; w 
jaki sposób mogą z niej korzystać; pora korzystania 

b. obserwacja uczestnicząca sposobu wydawania posiłków  

SPOSÓB  POSTĘPOANIA Z WI ĘŹNIAMI  

1. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe. Zajęcia rekreacyjne w grupie, kontakt z innymi 
współwięźniami: 

a. obserwacja warunków bytowych pomieszczeń, gdzie więźniowie odbywają zajęcia k-o i 
rekreacyjne (np. świetlice, pomieszczenia sportowe, sale ćwiczeń) 

b. wyposażenie świetlic oddziałowych i świetlicy głównej oraz sal do ćwiczeń sportowych 

W trakcie obserwacji mogą pojawić się pytania do personelu, którego przedstawiciele zazwyczaj 
towarzyszą wizytującym (np. wychowawca, oddziałowy, kierownik penitencjarny), np.: 

c. w jakiego rodzaju regularnych zajęciach więźniowie mają możliwość uczestniczyć na oddziale 
(prosimy o podanie konkretnych przykładów zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych)? 

d. jak często więźniowie mogą korzystać ze świetlicy?  

e. w jaki sposób spędzają na niej czas? 

f. czy i w jaki sposób personel planuje wykorzystywać świetlice i pomieszczenia rekreacyjne w 
przyszłości?  

g. czy skazani w ciągu dnia mogą się spotykać w większych grupach niż cela mieszkalna? Jeśli 
tak to, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach? Np. czy mogą na pokreślony czas bywać u 
siebie w celach? 

h. jak wykorzystują czas w celach mieszkalnych? 

Odrębnym zagadnieniem jest wizytacja oddziału terapeutycznego. Specyfika tego oddziału powinna 
znaleźć odzwierciedlenie w stawianych pytaniach, w obserwacji poszczególnych pomieszczeń do 
terapii, a następnie w raporcie z wizytacji, np. warto zapytać o: 

i. z jakich form zajęć, warsztatów mogą skorzystać więźniowie przebywający na oddziale 
terapeutycznym? 

2. Ćwiczenia na zewnątrz. Możliwości przebywania poza celą: 

a. opis i ocena pól spacerowych (rozmiar, stan czystości, utrzymania i wyposażenia, np. ławka, 
schronienie przed złą pogodą, podłoże) 

b. boiska do gier zespołowych 

c. inne …. 

Pytania do personelu (wychowawcy, oddziałowego, terapeuty) podczas monitoringu 

d. ile średnio godzin dziennie więźniowie spędzają poza celą? 

e. jak wykorzystują ten czas (np. zajęcia sportowe, inne formy aktywności)? 

3. Kontakt ze światem zewnętrznym: 

a. warunki bytowe sali odwiedzin 

b. dostęp do telefonów (np. czy są umieszczone na każdym oddziale, liczba aparatów w oddziale 
w porównaniu z liczbą skazanych, liczba aparatów w jednostce) 

c. możliwość udziału w spotkaniach z podmiotami lub osobami z zewnątrz zakładu karnego 
(częstotliwość, dostępność, rodzaj spotkań i kim są zapraszane podmioty) 
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4. Środki przymusu bezpośredniego: 

a. obserwacja warunków bytowych celi zabezpieczającej 

b. analiza dokumentacji stosowania np. ostatnich dziesięciu przypadków użycia tych środków 
(rejestr, protokoły, przykładowe akta osobowe; jakie były powody zastosowania środka, 
adekwatność do zachowania skazanego podczas jego stosowania, czy jest adnotacja lekarza, 
jeśli tak, jak wygląda sposób udokumentowania kontroli lekarza podczas przed umieszczeniem 
w celi zabezpieczającej i w czasie pobytu w niej, inne spostrzeżenia) 

5. Postępowanie dyscyplinarne i kary dyscyplinarne: 

a. warunki materialne celi izolacyjnej 

b. analiza dokumentacji związanej ze stosowaniem kar dyscyplinarnych (np. analiza 
przykładowych 10 akt osobowych pod kątem treści wniosków i kar dyscyplinarnych; jakie 
były przesłanki nałożenia sankcji dyscyplinarnych, zwłaszcza celi izolacyjnej oraz długości tej 
kary) 

6. Postępowanie skargowo-wnioskowe oraz system nadzoru:  

a. analiza 10 ostatnich skarg więźniów na administrację jednostki (dokumentacja działu 
organizacyjno-prawnego dotycząca postępowań wyjaśniających na skutek skargi wniesionej 
przez skazanego)  

b. analiza sprawozdań sędziego penitencjarnego z przeprowadzonych wizytacji jednostki w ciągu 
ostatnich 3-4 lat 

Pytania do personelu (kierowników, wychowawcy, oddziałowego) podczas monitoringu 

c. jak oceniają nadzór penitencjarny i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich,  

 


