
Gromadzenie informacji o zakładzie karnym przed monitoringiem 

Dobrze jest odpowiednio wcześniej uzyskać oficjalne dane na temat wizytowanej jednostki. 
Można to zrobić dwojako: zwrócić się do organów administracji więziennej z wnioskiem o 
informację publiczną na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej bądź 
samodzielnie poszukać potrzebnych danych w źródłach internetowych, w publikacjach, w 
Biuletynie Informacji Publicznej [dalej: BIP].  

Zwrócenie się do władz danej jednostki o potrzebne nam informacje sygnalizuje nasze 
zainteresowanie, a w następstwie wizytę. Uprzedzenie to ma swoje plusy i minusy1. Aby 
ograniczyć ewentualne niepożądane przez nas działania władz i personelu jednostki 
spodziewających się wizyty, okres uprzedzenia powinien być możliwie krótki, np. dwa 
tygodnie, tydzień przed planowaną wizytą. 

Warto jest zgromadzić informacje z dwóch, a nawet trzech, niezależnych źródeł. Pozwoli to 
na weryfikację danych, które dotyczą tych samych aspektów pozbawienia wolności, 
wzbogacenia wiedzy na temat funkcjonowania wizytowanej jednostki oraz oszczędność czasu 
i pracy personelu jednostki (nie będziemy prosić o informacje, które są dostępne w BIP lub 
innych wiarygodnych źródłach). Warto rozważyć czy po część informacji – niedostępnych w 
BIP – nie zwrócić się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub do odpowiedniego 
Okręgowego Inspektoratu.  

Wszystkie dane prosimy podać według stanu na dzień wypełniania ankiety, z podaniem tej 
daty. Ankieta powinna być prosta i zrozumiała. Jej zakres będzie zależał od zakresy naszego 
zainteresowania – czy planowana przez nas wizyta ma na celu kompleksowe sprawdzenie 
funkcjonowania jednostki i wszelkich aspektów pozbawienia wolności2, czy bardziej skłania 
się ku weryfikacji określonego problemu3.  

Najlepiej skonsultować sformułowane pytania z ekspertem od więziennictwa – osobą, która 
monitorowała jednostki penitencjarne lub z praktykiem, czyli funkcjonariuszem SW. 
                                                 
1 Plusem jest to, że odpowiednio wcześniej zostaną przygotowane dokumenty i że dyrekcja wprowadzi 
ewentualne pozytywne zmiany, które wpłyną na poprawę sytuacji więźniów. Minusem jest to, że dyrekcja może 
spowodować ukrycie bądź przeniesienie więźnia, który był ofiarą nieludzkiego lub poniżającego postępowania 
albo karania, poinstruowanie personelu co powinien mówić, negatywne nastawienie skazanych do wizytujących. 
2 Np. rozporządzenie § 6 pkt 1-4 wylicza metody poznawania i weryfikacji funkcjonowania zakładu karnego, w 
tym wyszczególnia, że w ramach kontrolo społecznej organizacje pozarządowe i osoby godne zaufania są 
uprawnione do przeprowadzania lustracji miejsc zakwaterowania, pracy i nauki skazanych. Wizytujący mają 
także prawo zapoznawania się ze sposobem realizacji środków oddziaływania i ich zgodnością z celami 
wykonania kary, zwłaszcza w zakresie nauczania, zajęć k-o i sportowych, organizacji czasu wolnego, środków 
terapeutycznych, podtrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi. Zakres tej kontroli jest szeroki i 
wpisuje się w kompleksowe badanie rzeczywistości więziennej.  
3 Aktualnie prawo polskie i standardy europejskie zwracają uwagę na wykonywanie kary pozbawienia wolności 
w stosunku do poszczególnych, wyodrębniających się kategorii skazanych, np. kobiet, młodocianych, 
dożywotnich, starzejących się. Ponadto, każdy aspekt pozbawienia wolności może być potraktowany jako 
odrębny przedmiot monitoringu, np. ze względu na to, że nie był i nie jest dotychczas sprawdzany, albo ze 
zgromadzonych informacji wynika ze stanowi słaby punkt więziennictwa. Może to być np. postępowanie ze 
skazanymi na przyjęciu do zakładu karnego, opieka zdrowotna, stosowanie środków przymusu bezpośredniego 
postępowanie ze skazanymi przebywającymi w oddziałach terapeutycznych, przemoc między więźniami, 
przygotowanie i warunki pracy funkcjonariuszy SW. 



Ankieta dla wizytowanych jednostek 

1. Jaka jest oficjalna pojemność jednostki (czyli liczba miejsc w celach)? 

2. Ilu więźniów – poszczególnych rodzajów – aktualnie przebywa w jednostce? Prosimy 
wyodrębnić tymczasowo aresztowanych, prawomocnie skazanych, młodocianych, tzw. 
„niebezpiecznych”, skazanych na karę powyżej 10 lat, 25 lat i dożywotnie pozbawienie 
wolności, kobiety, jeśli dotyczy. 

3. Jaka jest liczba oddziałów z wyszczególnieniem na ich rodzaje? Prosimy o ich 
wyodrębnienie według ww. podziału (np. oddział dla tymczasowo aresztowanych, 
młodocianych, itd.) 

4. Ilu w jednostce jest zatrudnionych funkcjonariuszy SW? 

5. Ilu w jednostce jest zatrudnionych pracowników niemundurowych – cywilnych (ze 
wskazaniem, jacy są to pracownicy, np. psycholog, psychiatra, lekarz internista, lekarz 
chirurg, kapelan, pracownik socjalny)? Prosimy o wskazanie, na jakie części etatu 
zatrudnione są te osoby.  

6. O ile osób w ostatnich dwóch latach kalendarzowych zmieniła się liczba funkcjonariuszy 
SW oraz pracowników niemundurowych? Prosimy podać liczbę nowo zatrudnionych 
osób lub zwolnionych w każdym roku. 

7. Ilu funkcjonariuszy odbyło szkolenia zawodowe lub inne w ostatnich dwóch latach 
kalendarzowych? Prosimy o wyszczególnienie, z jakich działów byli ci funkcjonariusze, 
jakiego rodzaje szkolenia odbyli oraz przez kogo te szkolenie było przeprowadzone 
(podmiot zewnętrzny czy wewnętrzny, tj. administrację więzienną). 

8. Ilu skazanych pracuje w jednostce, z wyszczególnieniem formy pracy: odpłatnej i 
nieodpłatnej, z uwzględniłem pracy dla kontrahentów zewnętrznych lub na rzecz 
społeczności? 

 

 odpłatna nieodpłatna 

na rzecz jednostki   

na rzecz kontrahentów zewnętrznych   

na rzecz społeczności   

 

9. Ilu więźniów pracuje poza terenem jednostki (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie)?  

10. W jakich kursach zawodowych oraz zajęciach edukacyjnych lub innych skazani brali 
udział w ostatnich dwóch latach kalendarzowych w jednostce? Prosimy o 
wyszczególnienie: ile odbyło się tych kursów (zajęć) i ilu skazanych brało w nich udział, 
z zaznaczeniem ich ukończenia (prosimy uwzględnić także np. kursy korespondencyjne 
oraz to czy zajęcia były lub są prowadzone przez personel czy osoby z zewnątrz).  

11. Ile na terenie jednostki jest świetlic lub innych pomieszczeń, gdzie skazani mogą 
uczestniczyć w zajęciach?  

12. Ile świetlic zostało w ciągu minionych 2 lat kalendarzowych zamienionych na 
pomieszczenia mieszkalne? 



13. W przypadku posiadania przez jednostkę przywięziennej szkoły, prosimy podać ilu 
skazanych podjęło lub kontynuowało naukę w tej szkole w ostatnich dwóch latach 
kalendarzowych? Prosimy także o wskazanie, jakiego rodzaju jest to szkoła (podstawowa, 
średnia, zawodowa i wówczas, do jakiego rodzaju zawodu przygotowuje).  

14. Ilu skazanych w ostatnich dwóch latach kalendarzowych zostało przeniesionych do 
innych jednostek w celu podjęcia lub kontynuowania przez nich nauki albo uczestnictwa 
w kursie? 

15. Wobec ilu więźniów w ostatnich dwóch latach kalendarzowych były stosowane środki 
przymusu bezpośredniego, z wyodrębnieniem stosowania celi zabezpieczającej? 

16. Jaka była liczba skarg na niewłaściwe traktowanie (np. poniżające, niehumanitarne, 
pobicia, nadużycia środków przymusu, itp.) wniesionych przez więźniów przeciwko 
funkcjonariuszom zatrudnionym w jednostce w ostatnich dwóch latach?  

17. W ilu tych sprawach było prowadzone postępowanie wyjaśniające i jak się ono 
zakończyło? 

18. W związku z powyższym, wobec ilu funkcjonariuszy zatrudnionych w tej jednostce były 
prowadzone postępowania dyscyplinarne w ostatnich dwóch latach w związku ze 
skargami więźniów na niewłaściwe traktowanie? Czy któraś skarga była przedmiotem 
postępowania karnego? 

19. Jakie inne działania w stosunku do tych funkcjonariuszy jak również w stosunku do 
personelu jednostki podjął Dyrektor, aby zapobiec niewłaściwemu traktowaniu skazanych 
przez personel? 


