Załącznik do zarządzenia Nr 19/2021
Rzecznika Praw Obywatelskich
z dnia 7 października 2021 r.
Warszawa, dn ..............................

UPOWAŻNIENIE Nr ....
Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 12 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz § 4 Statutu Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw
Obywatelskich z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw
Obywatelskich, z późn. zm. - upoważniam

Pana/Panią* ............................................................................................
(imię, nazwisko pracownika Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur)

do przeprowadzania wizytacji w miejscach zatrzymań, w rozumieniu art.
4 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r.
Nr 30, poz. 192).
Artykuł 4 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
1. Każde Państwo Strona zezwala na przeprowadzanie wizyt zgodnie z niniejszym protokołem przez
mechanizmy, o których mowa jest w artykułach 2 i 3, w jakimkolwiek miejscu pozostającym pod jego
jurysdykcją i kontrolą, gdzie przebywają lub mogą przebywać osoby pozbawione wolności na
podstawie polecenia organu władzy publicznej bądź za jego namową, zgodą lub przyzwoleniem
(zwanych dalej "miejscami zatrzymań"). Wizyty te przeprowadza się w celu wzmocnienia, o ile to
konieczne, ochrony tych osób przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym
traktowaniem albo karaniem.
2. Do celów niniejszego protokołu, pozbawienie wolności oznacza jakąkolwiek formę zatrzymania lub
uwięzienia bądź umieszczenia osoby w publicznym lub prywatnym miejscu odosobnienia, którego
osobie tej nie wolno z własnej woli opuszczać, na mocy polecenia jakiejkolwiek władzy sądowej,
administracyjnej lub innej.

Ww. Pracownik Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur posiada:
1) dostęp do wszystkich informacji dotyczących liczby osób
pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, liczby tych miejsc
oraz ich położenia;
2) dostęp do wszystkich informacji dotyczących traktowania tych osób,
jak również warunków ich zatrzymania;
3) dostęp do wszystkich miejsc uwięzienia, ich instalacji i urządzeń;
4) możliwość odbywania prywatnych rozmów bez świadków z osobami
pozbawionymi wolności, bądź osobiście, bądź poprzez tłumacza, jeśli
uznane to zostanie za niezbędne, jak również z każdą inną osobą, co do
której Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur uzna, że może ona
dostarczyć stosownych informacji;
5) swobodę wyboru miejsc, które zechce odwiedzić oraz osób, z którymi
zechce odbyć rozmowy;
6) możliwość rejestrowania dźwięku lub obrazu w miejscach, w których
przebywają osoby pozbawione wolności, za zgodą osób, które będą
rejestrowane;
7) prawo przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych,
niezbędnych do realizacji mandatu Krajowego Mechanizmu Prewencji
Tortur.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem aktualnej legitymacji
służbowej ww. Pracownika Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.
Upoważnienie jest ważne na czas trwania stosunku pracy.

Okrągła pieczęć

(pieczęć i podpis osoby upoważniającej)

* niepotrzebne skreślić

