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OGÓLNE WARUNKI ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNO ŚCI  

ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY 

 

Przedstawienie się: Reprezentujemy Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Ośrodek Badań Praw 
Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim.  

Umotywowanie badań: Jesteśmy zainteresowani ogólnymi warunkami panującymi w tej 
jednostce i możliwością pracy, szkoły i zajęć różnego rodzaju oferowanych przez tutejszy 
personel. Będziemy wdzięczni za udział w rozmowie. Udział w badaniach jest anonimowy. 
Zebrane informacje nie są przekazywane administracji więziennej. Zostaną przez nas opracowane 
w formie raportu z wizytacji na temat warunków panujących w tej jednostce i postępowania z 
więźniami. Wizytujemy jeszcze 8 innych więzień. Raporty z wizytacji wszystkich tych jednostek 
zostaną opublikowane z poszanowaniem zasady poufności i danych osobowych.    

1. Jak Panowie/Panie ogólnie oceniacie warunki bytowe w tej jednostce? 

[odpowiedzi mogą być np. satysfakcjonujące, znośne, itd. Pytanie jest otwierające. Możemy 
jeszcze chwilę podpytywać co jest najbardziej dolegliwe w tych warunkach, co trudno jest 
zaakceptować, a następnie przechodzimy do konkretów] 

2. Jaki macie Panowie/Panie dostęp do prysznicy?  

- jak często możecie korzystać,  

- jak długo zazwyczaj trwa kąpiel (bez czasu dojścia i powrotu do celi),  

- czy spotkaliście się z jakimiś ograniczeniami? Jeśli tak, to z jakimi? Proszę podać 
przykład. 

3. Jakie środki higieny osobistej Panowie/Panie dostajecie od administracji jednostki? 

- czy środki higieny osobistej są dostarczane w wystarczające ilości? 

- czego (jakich środków) brakuje? 

- co w związku z tym można zrobić, aby uzupełnić braki? 

4. Jakie środki służące utrzymaniu czystości w celi Panowie/Panie dostajecie od administracji 
jednostki? 

- czy te środki czystości są dostarczane w wystarczające ilości? 

- czego (jakich środków) brakuje? 

- co w związku z tym można zrobić, aby uzupełnić braki? 

- czy Panowie widzą inne trudności związane z utrzymaniem czystości w celi ? 

5. W jaki sposób pierzecie Panowie/Panie swoje ubrania i rzeczy osobiste? 

- czy macie możliwość zdania rzeczy do pralni?  

- czy pierzecie w celi lub w innym miejscu (jakim)? 

- gdzie suszą rzeczy? 

- [jeśli więźniowie piorą sami w calach pytamy] czy macie zapewnioną ciepłą wodę żeby 
uprać swoje ubrania?  

6. Jak ogólnie oceniacie Panowie/Panie dostęp do naturalnego światła i oświetlenie sztuczne?  

- czy oświetlenie sztuczne pozwala na czytanie? 

- czy działa sprawnie? 
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- [jeśli więźniowie wypowiadają się raczej negatywnie sondujemy dalej żeby uzyskać 
informację na czym konkretnie polegają trudności, ograniczenia] proszę podać przykład 
niedogodności związanej z dostępem do światła dziennego lub oświetlenia sztucznego?  

7. Jak oceniacie Panowie/Panie wentylację celi?  

- czy macie dostęp świeżego powietrza?  

- czy okno się otwiera/uchyla? 

- czy ogólnie latem w celi odczuwalny jest zaduch? 

- z jakich powodów? 

- czy zimą w celi odczuwalny jest chłód?  

- z jakich powodów?  

8. Jak ogólnie oceniacie Panowie/Panie wyżywienie?  

- jak ocenilibyście jakość wyżywienia? 

- jak ocenilibyście jego urozmaicenie (czy są warzywa, owoce, jakich produktów brakuje)?  

- czy jest możliwość otrzymywania szczególnej diety np. dla cukrzyków, wegetarian?  

9. Jak ogólnie oceniacie Panowie/Panie wydawanie posiłków?  

- czy sposób ich wydawania był/jest/może być przedmiotem skarg? A jeśli tak, dlaczego? 

- proszę określić czas wydawania posiłków. Czy według Panów/Pań jest zbyt długi? 

10. Czy istnieje możliwość uzupełnienia wyżywienia? 

- czy taką możliwość daje kantyna? 

- czy taką możliwość daje paczka żywnościowa? 

- czy Panowie/Panie widzą jakieś ograniczenia w zakresie uzupełnienia wyżywienia? 
Proszę podać przykład  

11. W jakiego rodzaju regularnych zajęciach uczestniczyli Panowie/Panie w czasie ostatnich 12 
miesięcy? 

- np. w jakich cyklach zajęć zawodowych, w jakich zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych? 

-  na czym polega ich regularność? Czy odbywaj się co tydzień, co miesiąc, itp.? 

- czy spotkał się Pan/Pani z odmową wychowawcy/administracji jednostki, na prośbę o 
podjęcie ww. regularnych zajęć? 

12. Czy któreś z tych zajęć są prowadzone przez osoby z zewnątrz, tj. nie należące do personelu)? 
Jeśli tak, to które? 

13. Jak często macie Panowie/Panie dostęp do świetlicy?  

- czy dostęp ten jest ograniczony? 

- z czego wynika to ograniczenie? 

- czy istnieją inne niż świetlice pomieszczenia do zajęć i spotkań w tej jednostce? Jakie?  

14. Z czego można skorzystać w świetlicy?  

- jakiego rodzaju rodzaje działania, zajęcia się „czymś”? 

- czy jest możliwość oglądania TV na świetlicy lub innym pomieszczeniu? 
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15. [więźniowie na oddziale terapeutycznym] Z jakich form terapii, zajęć, warsztatów można 
skorzystać w trakcie terapii?  

- czy wymienione zajęcia pomagają?  

- czy odbywają się regularnie? 

- co się w nich podoba? Proszę podać przykład 

- co się w nich nie podoba? Proszę podać przykład 

16. W jaki sposób możecie Panowie/Panie korzystać z biblioteki więziennej? 

- czy ten system działa sprawnie? 

- jak długo czeka się na otrzymanie zamówionej książki? 

- czy zasób książek jest w Pana/Pań ocenie atrakcyjny? Czy zachęca do czytania?  

- czy książki które mieliście w ręku są stare-nowe, zniszczone/niezniszczone? 

17. Czy korzystacie/słuchacie Panowie/Panie z audycji nadawanych w radiowęźle?  

- jeśli nie korzystają, warto zapytać dlaczego? 

- jak ogólnie oceniacie treść tych audycji? ich jakość, przydatność? Możemy poprosić 
radiowęzeł przykłady audycji, które oceniają jako nieprzydatne bądź jako przydatne  

- czy radiowęzeł działa sprawnie? 

18. Ile średnio godzin dziennie Panowie/Panie spędzacie poza celą?  

19. Jak wykorzystujecie ten czas?  

- z jakich zajęć korzystacie?  

- jakie mają możliwości aktywnego spędzania czasu, np. zajęcia sportowe? Jakie? [trzeba 
ustalić konkrety] 

20. Jak wykorzystujecie Panowie/Panie czas w celi? Proszę podać przykłady. 

21. Odnośnie ochrony praw więźniów, czy sędzia penitencjarny wizytował ten zakład karny?  

- kiedy był ostatnio?  

- jak często wizytuje tą jednostkę? 

- czy Panowie/Panie spotkali się z nim?  

- czy mogli Panowie/Panie złożyć skargę? 

- jak sędzia zareagował na złożoną skargę? 

- czy mogli Panowie/Panie zgłosić mu swój problem? 

- jak sędzia zareagował na zgłoszony problem?  

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 


