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Minister Zdrowia
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Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 9 września 2022 r., znak ZPP.6142.44.2022.DJZ, 

dziękuję za przedstawienie stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącego zalecenia 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (dalej: KMPT), wydanego po wizytacji 

oddziału zamiejscowego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym w Czersku (dalej: KOZZD).

W powyższym piśmie Sekretarz Stanu Waldemar Kraska poinformował mnie, że 

Ministerstwo Zdrowia pochyli się nad kwestią dalszego stosowania blend w oddziale 

zamiejscowym KOZZD oraz nad zasadnością wprowadzenia ewentualnych zmian, 

mających na celu poprawę warunków pobytu pacjentów.

Chciałabym podkreślić, że skuteczność systemu prewencji tortur, stworzonego 

przez Protokół fakultatywny do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur 
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oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 30, poz. 192), zależy od postawy władz do których KMPT kieruje swoje 

uwagi i rekomendacje. Pozwalają one bowiem na wyeliminowanie ryzyka, które w 

efekcie może doprowadzić do tortur i innych form poniżającego traktowania, 

dokonanie ulepszeń w funkcjonowaniu instytucji oraz budowę odpowiedniej kultury 

instytucjonalnej. 

Podkomitet ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT) w swoim raporcie dla Polski 

podkreśla, że KMPT powinien zostać uznany za kluczowy element krajowego systemu 

zapobiegania torturom i złemu traktowaniu, a władze powinny podjąć z nim stały 

dialog w celu implementacji przedstawianych zaleceń (zob. raport SPT z wizyty

w Polsce w 2018 r., CAT/OP/POL/ROSP/1, par. 31-33). 

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 22 wyżej wymienionego Protokołu 

fakultatywnego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wypracowanych 

rozwiązań, w tym prognozowanego terminu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego 

Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 192).

Z wyrazami szacunku

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
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