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POSTĘPOWANIE ZE SKAZANYMI PRZEZ PERSONEL WIĘZIENNY 

WYWIAD INDYWIDUALNY  

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

Umotywowanie badań: prowadzimy badania w zakresie postępowania z więźniami w tej 
jednostce. Szczególnie interesuje nas traktowanie więźniów „trudnych”, „kłopotliwych”, wobec 
których były stosowane środki przymusu bezpośredniego lub sankcje dyscyplinarne. 
Chcielibyśmy porozmawiać o tym jak jest między personelem a skazanymi, w jaki sposób 
personel się do nich odnosi.  

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. W jaki sposób personel odnosi się do więźniów?  

- w jaki sposób się zwraca do więźniów? [jakiego używa języka?] 

- czy używanie takiego języka jest sporadyczne czy częste?  

- czy mógłby podać przykład? 

- jaką zazwyczaj postawę przyjmuje na co dzień oddziałowy? 

- jaką zazwyczaj postawę przyjmuje na co dzień wychowawca? 

- w jaki sposób personel formułuje polecenia?  

- czy wszystkie działy personelu odnoszą się w ten sposób? 

- czy jest funkcjonariusz (inny pracownik personelu), który właściwie traktuje? Czy mógłby 
podać przykład „dobrego” wychowawcy, oddziałowego z jednostki?  

- czy mógłby podać przykład „dobrego”, właściwego traktowania z pobytu w jednostce?  

2. Jak zazwyczaj jest między personelem a więźniami w tym zakładzie karnym? 

- co się niepodobna w tych relacjach? 

- co jego zdaniem jest trudne do zaakceptowania? 

- co można by w poprawić we wzajemnych relacjach?  

- czy tak samo jest w przypadku więźniowie-wychowawca i więźniowie-oddziałowy? Czy 
te relacje się różnią? Jeśli się różnią, czy mógłby podać przykład? 

3. W jaki sposób funkcjonariusze Działu Ochrony [dalej: DO] zazwyczaj traktują tzw. więźniów 
„kłopotliwymi” (trudnymi) w trakcie stosowania środków przymusu bezpośredniego?  

- [jeśli wiemy, że wobec naszego rozmówcy funkcjonariusze stosowali te środki, kolejne 
pytania kierujemy do jego doświadczeń] jak Pan był traktowany w czasie stosowania tych 
środków przez funkcjonariuszy DO? 

- czy w trakcie ich stosowania używali nadmiernej, Pana zdaniem, przemocy?  

- na czym ona polegała? Czy mógłby Pan powiedzieć, co robili? 

- jakiego używali języka wobec Pana? 

4. Czy wie Pan/Pani, z jakich powodów w tej jednostce funkcjonariusze zazwyczaj stosują 
środki przymusu wobec więźniów? 
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- czy wie z jakich powodów zastosowali te środki wobec niego? 

- czy mógłby podać przykład najczęstszych jego zdaniem powodów? 

5. Czy wie Pan/Pani, z jakich powodów w tej jednostce funkcjonariusze zazwyczaj stosują celę 
zabezpieczającą? 

- czy wie z jakich powodów zastosowali celę wobec niego?  

- czy mógłby podać przykład najczęstszych jego zdaniem powodów? 

6. Czy słyszał Pan o nieprawidłowościach przy stosowaniu celi zabezpieczającej lub innego 
środka przymusu bezpośredniego ze strony personelu w tej jednostce? 

- o jakich np. nieprawidłowościach słyszał? Czy mógłby podać przykład? 

- [jeśli wiemy, że wobec naszego rozmówcy funkcjonariusze stosowali te celę, kolejne 
pytania kierujemy do jego doświadczeń] czy podczas stosowania celi wobec Pana były 
jakieś nieprawidłowości? 

- jakie na przykład? Na czym polegały? Czy mógłby podać przykład? 

7. Czy więźniowie, wobec których stosowano środki przymusu w tej jednostce ponoszą jakieś 
dalsze konsekwencje? 

- czy po zakończeniu stosowania środka są karani dyscyplinarnie?  

- jaką karę zazwyczaj dostają?  

- czy personel stosuje wobec nich „nieformalne” sankcje, dolegliwości? Jakie?  

- [jeśli wiemy, że wobec naszego rozmówcy f-sze stosowali te środki, kolejne pytania 
kierujemy do jego doświadczeń] czy przeciwko Panu było prowadzone postępowanie 
dyscyplinarne? 

- jak się skończyło? Czy dostał karę? Jaką?  

- czy personel stosował wobec niego „nieformalne” sankcje, dolegliwości? Jakie? 

8. [pytanie zadajemy jeśli rozmówca powiedział że przy stosowaniu środków były 
nieprawidłowości] Czy zdarzyło się tak, że funkcjonariusze którzy dopuścili się 
nieprawidłowości przy stosowaniu środków zabezpieczających ponieśli jakieś konsekwencje?   

- czy było prowadzone przeciwko nim postępowanie wyjaśniające? 

- jak się skończyło? 

- czy było prowadzone przeciwko nim postępowanie karne? 

- jak się skończyło? 

- czy były stosowane wobec nich jakieś nieformalne kary, nagany? Przez kogo? Proszę 
podać przykład?  

9.  [Jeśli ankieter ustali, że jego respondent przebywał w celi zabezpieczającej lub wobec 
którego zastosowano inny środek przymusu w tej jednostce, zadajemy pytania nr 9-11] Czy 
był Pan/Pani badany/a na początku i w trakcie pobytu w celi zabezpieczającej lub stosowania 
innego środka? 

- czy badanie było szczegółowe tak jak Pan tego oczekiwał? 

- czy lekarz ustalił obrażenia? 

- czy wysłuchał Pana opisu zdarzenia? 

- czy lekarz zapisał to oświadczenie (tzn. opis zdarzenia) w dokumentacji medycznej? 
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- czy mógł się Pan z nią zapoznać w trakcie badania i po nim?   

10. [j.w.] Co się działo po zakończeniu stosowania celi wobec Pana? 

- czy przeciwko Panu było prowadzone postępowanie dyscyplinarne? 

- jak się skończyło? Czy dostał karę? Jaką? 

- czy personel stosował wobec niego „nieformalne” sankcje, dolegliwości? Jakie? 

11. [j.w. i pytamy tylko gdy więzień mówił o nieprawidłowościach] Powiedział Pan wcześniej, że 
przy stosowaniu środków przymusu były nieprawidłowości, czy w związku z tym wniósł Pan 
skargę?  

- gdzie, do kogo wniósł skargę? 

- jak to się skończyło?  

- [jeśli nie wniósł] dlaczego nie wniósł skargi?  

- czy zna przypadek że skargę na nieprawidłowości przy stosowaniu środków przymusu 
wniósł inny więzień?  

- gdzie, do kogo? 

- czy wie na co ów więzień się skarżył? 

- jak to się skończyło? 

12. Czy postępowanie dyscyplinarne określiłby Pan/Pani jako sprawiedliwe?  

- dlaczego? 

- [jeśli nasz rozmówca był obwinionym w postępowaniu dyscyplinarnym] co konkretnie się 
Panu nie podobało w tym postępowaniu? 

- czy mógł Pan powiedzieć swoją wersję zdarzenia?  

- czy był Pan wysłuchany przez dyrektora? 

- czy mógł Pan przedstawić dowody, np. powołać „swoich”  świadków?  

- czy dostał na piśmie powody „obwinienia” z uzasadnieniem? 

- czy dostał na piśmie uzasadnienie wymierzonej kary? 

- co by Pan zmienił w tym postępowaniu?  

- [jeśli nie był to zadajemy mu ww. pytania, aby dowiedzieć się jak ogólnie w tej jednostce 
wygląda postępowanie dyscyplinarne, np. czy obwinieni więźniowie zazwyczaj mogą 
powiedzieć swoją wersję zdarzenia, itd.] 

13. Czy wie Pan/Pani z jakich powodów w tej jednostce dyrektor zazwyczaj wymierza karę 
umieszczeniem w celi izolacyjnej? 

- czy mógłby podać przykład najczęstszych jego zdaniem powodów? 

- czy wie z jakich powodów wymierzył mu tę karę? 

14. Czy słyszał Pan o jakiś nieprawidłowościach przy stosowaniu kary celi izolacyjnej? 

- o jakich np. nieprawidłowościach słyszał? Czy mógłby podać przykład? 

- [jeśli wiemy, że nasz rozmówca został ukarany celą izolacyjną, kolejne pytania kierujemy 
do jego doświadczeń] czy podczas wykonywania kary celi izolacyjnej wobec Pana były 
jakieś nieprawidłowości? 

- jakie na przykład? Na czym polegały? Czy mógłby podać przykład? 
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- czy w związku z tym wniósł skargę? Jeśli nie, dlaczego? 

- do kogo? 

- jak to się skończyło?  

- czy w związku z jego skargą było prowadzone postępowanie wyjaśniające? Postępowanie 
karne?  

- czy funkcjonariusze ponieśli w związku z tym jakieś kary, nagany?  

- czy uważa że wymierzona mu kara była słuszna? 

- jeśli nie, czy sprzeciwił się (odwołał) decyzji dyrektora o zastosowaniu kary celi 
izolacyjnej? 

- jak to się skończyło? 

15. Co Pana/Pani zdaniem chroni więźniów przed nieprawidłowościami w trakcie wykonania 
kary pozbawienia wolności? 

- np. RPO? Sędzia penitencjarny? Organizacje społeczne tzw. pozarządowe, np. Fundacja 
Helsińska? Organy międzynarodowe?   

- czy korzystał lub korzystałby z pomocy którego z wymienionych podmiotów? 

- który z tych podmiotów jego zdaniem jest najbardziej skuteczny? Najlepiej chroni 
więźniów? 

- dlaczego?  

 

 
Dziękuję za rozmowę 


