
CZYM JEST  
I JAK DZIAŁA ?

• areszty śledcze i zakłady karne 
• schroniska dla nieletnich                        

i zakłady poprawcze   
• młodzieżowe ośrodki wychowawcze
• policyjne izby dziecka
• komisariaty Policji
• pomieszczenia Policji, Straży  

Granicznej i Żandarmerii Wojskowej 
dla osób zatrzymanych

• szpitale psychiatryczne
• domy pomocy społecznej,         

zakłady opiekuńczo-lecznicze            
i placówki całodobowej opieki

• izby wytrzeźwień
• ośrodki strzeżone dla cudzoziemców 

i areszty

PLACÓWKI WIZYTOWANE PRZEZ KMPT:

BYŁEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM
TORTUR, NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA? 

ZGŁOŚ TO!

800 676 676
BEZPŁATNA INFOLINIA 

Napisz na adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Zgłoś sprawę mailowo:
biurorzecznika@brpo.gov.pl @



PODCZAS KAŻDEJ WIZYTACJI
PROWADZONE SĄ:

ART. 21 OPCAT - ZAKAZ REPRESJI:

KMPT PROWADZI TAKŻE 
KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „PAŃSTWO BEZ TORTUR”

• rozmowa wstępna z kierownictwem 
jednostki,

• ogląd wszystkich pomieszczeń             
i terenu wokół placówki,

• grupowe i indywidualne rozmowy      
z osobami pozbawionymi wolności, 
bez obecności osób postronnych,

• rozmowy z personelem,
• analiza dokumentacji.

Na koniec wizytacji KMPT przedstawia 
wstępne uwagi kierownictwu jednostki. 
Szczegółowe informacje zawarte są
w raporcie powizytacyjnym.

Żadna osoba lub organizacja, która  
przekazała KMPT informacje, nie może 
ponieść jakichkolwiek konsekwencji 
z tego tytułu.

Więcej informacji o kampanii:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/

panstwo-bez-tortur-kampania

CZYM SĄ TORTURY?

Z JAKIEGO POWODU
NAJCZĘŚCIEJ DOCHODZI

DO TORTUR?JAK WYGLĄDAJĄ WIZYTACJE KMPT?

CZYM JEST
KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI TORTUR?

Jest to niezależny, krajowy organ 
wizytujący miejsca, w których 
przebywają lub mogą przebywać osoby 
wbrew własnej woli.

Został ustanowiony na podstawie 
Protokołu fakultatywnego do Konwencji 
w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania 
albo karania (w skrócie: OPCAT).
18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur 
powierzono Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich.

Wizytacje KMPT mają charakter 
prewencyjny i nie wynikają ze skargi. 
Są one niezapowiedziane.
Ich celem jest rzetelne sprawdzenie, 
czy w sposób prawidłowy funkcjonują 
mechanizmy chroniące osoby 
pozbawione wolności przed przemocą 
lub innymi formami złego traktowania.

To umyślne zadawanie ostrego, 
fizycznego bądź psychicznego bólu

 lub cierpienia.
Jeśli robi to lub przyzwala

na takie działania funkcjonariusz 
państwowy, pracownik instytucji 
publicznej (np. policjant, opiekun

domu pomocy społecznej, pracownik 
placówki dla nieletnich)

- poinformuj o tym KMPT!

TORTURY SĄ BEZWZGLĘDNIE 
ZAKAZANE!

KAŻDY MOŻE STAĆ SIĘ 
OFIARĄ TORTUR!

aby uzyskać 
określoną informację

aby zastraszyć

aby wywrzeć nacisk


