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                                          Olsztyn, dnia 03 lutego 2023 r. 

 

 
Pan Marcin Wiącek  

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

 

za pośrednictwem  

Zarząd Główny  

NSZZ Funkcjonariuszy  

i Pracowników Więziennictwa 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

w sprawie Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji  

Zakładu Karnego w Barczewie  

 

 

W związku z ukazaniem się Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  

z wizytacji Zakładu Karnego w Barczewie z dnia 17 stycznia 2023 r. oczerniającego w sposób 

bardzo niesprawiedliwy funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Barczewie 

Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie wyraża 

swój stanowczy sprzeciw i protest wobec wysuwania tak daleko idących wniosków przez 

działający w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Tortur opierając się wyłącznie na podstawie informacji osób odbywających karę pozbawienia 

wolności.  

 

Z przedstawionego raportu Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wynika, 

że w Zakładzie Karnym w Barczewie dochodziło do aktów przemocy ze strony niektórych 

funkcjonariuszy względem osadzonych, w tym tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. 

Na podstawie informacji osób pozbawionych wolności, którzy niejednokrotnie w czasie 

odbywania swojej kary wyrażając swoje niezadowolenie wchodzą w konflikt  

z funkcjonariuszami Służby Więziennej ustalili, że „osadzeni są wyciągani z celi, 

doprowadzani do pomieszczeń niemonitorowanych, gdzie następnie są bici, obrażani, 

zastraszani, podduszani a nawet podtapiani”. W ocenie Zarządu Okręgowego NSZZ 

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa niedopuszczalne jest „wydawanie wyroków” 

przez Przedstawicieli KMPT na funkcjonariuszy, którzy na co dzień w sposób wzorowy  
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i rzetelny wykonują swoje obowiązki, narażając niejednokrotnie swoje zdrowie,  

a nawet życie, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Znamiennym jest to,  

że z raportu nie wynika, że informacje uzyskane od osób pozbawionych wolności zostały  

w jakikolwiek sposób zweryfikowane, a ponadto nie przedstawiono żadnej wersji 

funkcjonariuszy, co narusza elementarne prawo do obrony. Uniemożliwiono funkcjonariuszom 

Służby Więziennej ustosunkowanie się do stawianych zarzutów co może świadczyć, że organ 

sporządzający raport mógł wyciągnąć bardzo skrajne i pochopne wnioski, które najpierw 

wymagałyby weryfikacji i rzetelności przed publikacją takiego raportu. Sprawa powinna być 

najpierw bardzo szczegółowo zbadana, czy takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce, 

ponieważ skutki tego raportu bez szczegółowej analizy mogą być nieodwracalne. Naruszając 

zasadę domniemania niewinności, która obowiązuje do wydania prawomocnego wyroku sądu 

naruszono dobre imię funkcjonariuszy jak i całej Służby Więziennej. Zaznaczyć należy,  

że Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 7 listopada 2022 r. skierował do Prokuratury 

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu 

uprawnień przez funkcjonariuszy działu ochrony Zakładu Karnego w Barczewie i do dnia 

dzisiejszego nie zostały postawione żadne zarzuty wobec tych osób.  

 

Osoba pozbawiona wolności, która przekazuje jakąkolwiek informację Przedstawicielom 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur niezależnie od tego, czy jest ona fałszywa, 

oczerniająca, pomawiająca np. funkcjonariuszy Służby Więziennej, nie może ponieść 

jakiejkolwiek sankcji lub uszczerbku z tego tytułu. Zapewnia im to art. 21 ust. 1 OPCAT 

(Protokół fakultatywny do Konwencji przeciwko torturom oraz innemu okrutnemu, 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu). Z tego wynika, że osadzeni bez 

jakiejkolwiek konsekwencji mogą składać fałszywe informacje przeciwko funkcjonariuszom, 

którzy na co dzień egzekwują wobec nich przestrzeganie ustalonego porządku wewnętrznego. 

 

Informacja o rzekomym „stosowaniu tortur” w Zakładzie Karnym w Barczewie bardzo szybko 

ukazała się w przestrzeni publicznej za pomocą środków masowego przekazu. Media 

niejednokrotnie zainteresowane są wyłącznie tematami skrajnie negatywnymi, budzącymi silne 

emocje. Niestety żyjemy w czasach, kiedy fakty liczą się mniej, niż odbiór społeczny. W tym 

przypadku tytuły ukazujące się w wiadomościach wywołały niemałe zainteresowanie wśród 

społeczeństwa, niestety stawiając funkcjonariuszy Służby Więziennej w złym świetle, bez 

jakichkolwiek dowodów, przedstawionych zarzutów a opierając się tylko i wyłącznie na bardzo 

niesprawiedliwym i oczerniającym Raporcie Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji Tortur.  

 

Funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Barczewie, którzy na co dzień 

wypełniają swoje obowiązki w sposób prawidłowy, rzetelny i zaangażowany, chroniąc nasze 

społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, co potwierdzają liczne przeprowadzane kontrole 

nie zasługują na to, aby na podstawie zeznań osób pozbawionych wolności (którzy nie ponoszą 

jakichkolwiek konsekwencji) byli w opinii publicznej oczerniani, pomawiani i stawiani w złym 

świetle.  

 



Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie ocenia 

raport krytycznie i sporządzony w sposób jednostronny oraz sprzeciwia się działaniom 

podejmowanym przez Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur polegającym 

na naruszeniu dobrego imienia funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego  

w Barczewie oraz całej Służby Więziennej. Naruszono również zasadę domniemania 

niewinności oraz prawa do obrony. Protestujemy przeciwko publikowaniu takiego raportu 

przed rzetelnym i szczegółowym zbadaniem sprawy. Zwracamy się do Rzecznika Praw 

Obywatelskich o podjęcie kroków w celu wypracowania formuły postępowania w takich 

przypadkach z Kierownictwem Służby Więziennej, aby nie dochodziło w przyszłości do takich 

sytuacji i wzywamy do zobowiązania swoich pracowników, aby w sposób rzetelny  

i obiektywny wykonywali swoje obowiązki, nie naruszając czyjejkolwiek godności.  

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

1. Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów 

2. Pan Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości 

3. Gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej 


