
STANDARDY W ZAKRESIE DOBORU GRUPY MONITORUJĄCEJ MIEJSCA POZBAWIENIA 

WOLNOŚCI  

 

Zasady ogólne 

1. Monitoring przeprowadza grupa licząca od dwóch do czterech osób. 

2. Skład grupy zapewnia kompleksowość monitoringu.  

Powinien do niej wchodzić prawnik oraz lekarz ogólny albo specjalista zdrowia 
publicznego.  

W przypadku monitoringu szpitali psychiatrycznych w grupie powinien znajdować się 
psychiatra, w przypadku zakładów dla małoletnich – pedagog lub psycholog. 
Monitoring miejsc, w którym przebywają cudzoziemcy, powinien być prowadzony z 
udziałem osoby znającej język, którym posługują się cudzoziemcy, w stopniu 
umożliwiającym komunikację. 

3. Struktura grupy. Grupa ma przewodniczącego, będącego osobą mającą doświadczenie 
w przeprowadzaniu monitoringu miejsc, w których przebywają osoby pozbawione 
wolności. Przewodniczący odpowiada za przygotowanie i przebieg monitoringu oraz 
za przygotowanie raportu. Członkami grupy mogą być wyłącznie osoby bezstronne, 
nie znajdujące się w stanie konfliktu interesów. 

Standardy w zakresie zasad monitorowania 

4. Monitorowanie odbywa się w oparciu o przygotowane plany lub na wniosek (ad hoc). 
Plany sporządzane są w porozumieniu z Koalicją na rzecz Wprowadzenia OPCAT. 

5. W ciągu roku powinny zostać przeprowadzone wizytacje w miarę możliwości we 
wszystkich typach jednostek, w których przebywają osoby pozbawione wolności. 

6. Można przeprowadzać zarówno wizytacje zapowiedziane, jak i niezapowiedziane. 

7. Osoby prowadzące monitoring posiadają dokumenty zezwalające na jego 
przeprowadzanie we wszystkich placówkach w dowolnie wybranym terminie. 

8. Osoby prowadzące monitoring mają pełen dostęp do dokumentacji wizytowanej 
jednostki na zasadach przyjętych w OPCAT i z poszanowaniem prawa krajowego. 

9. Wizytacje przeprowadzane są zasadniczo w godzinach pracy administracji jednostki, 
w której przebywają osoby pozbawione wolności.  

10.  Z wizytacji sporządza się sprawozdanie wstępne, które zostaje przekazane 
kierownictwu wizytowanej placówki z prawem do komentarza na temat ustaleń grupy 
wizytującej. Komentarz wchodzi w skład ostatecznej wersji sprawozdania z 
monitoringu. 

Standardy w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji. 

11.  Sprawozdanie z wizytacji sporządza się na podstawie zbadanej dokumentacji 
jednostki, w której przebywają osoby pozbawione wolności, oraz rozmów 
przeprowadzonych z wszystkimi grupami osób znajdujących się w wizytowanej 
jednostce: zarówno z personelem (wszystkimi grupami pracowników), jak i z osobami 
pozbawionymi wolności.  

12.  Rozmowa przyjmuje postać rozmowy ukierunkowanej i wywiadu z wykorzystaniem 
kwestionariusza zawierającego listę problemów, które należy zbadać. 



13.  Przy sporządzaniu raportu z monitoringu można wykorzystać dodatkowo inne źródła 
informacji (np. wiadomości medialne); należy jednak zawsze podać źródło 
powoływanych faktów. 

14.  Monitoring na wniosek. Przeprowadzając monitoring na wniosek należy dążyć do 
wyjaśnienia problemu zapewniając bezpieczeństwo osób współpracujących z 
Krajowym Mechanizmem Prewencji. Monitoring na żądanie może zostać ograniczony 
do działań mających na celu wyjaśnienie problemu, dla którego został 
przeprowadzony. W miarę możliwości należy dążyć do przeprowadzenia rozmowy z 
osobą wnioskującą o przeprowadzenie monitoringu, o ile z treści wniosku nie wynika, 
że wnioskodawca sobie tego nie życzy. 

15.  Monitoring rozpoczyna się od rozmowy z dyrekcją jednostki, w której przebywają 
osoby pozbawione wolności. W następnej kolejności przeprowadza się rozmowy z 
osobami pozbawionymi wolności i personelem. Na zakończenie wizytacji 
przeprowadza się rozmowę końcową z dyrekcją jednostki, podczas której 
przedstawiamy wstępne wyniki wizytacji oraz informację o sprawach wymagających 
natychmiastowej reakcji. 
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