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Metodologia
 Metoda? Internetowe wywiady kwestionariuszowe (CAWI)

 Kiedy? 22.04-07.05 2014r.

 Ile osób? 1000

 Kto wykonał?

 Software?

Wykształcenie
Podstawowe/gimnazjalne

Płeć

Zawodowe

49,5

4,2

Województwo

6,8

mazowieckie

44,4

Średnie

śląskie
małopolskie

41,3

Wyższe

50,5

Wiek

dolnośląskie

Inne

0,6

Odmowa odpowiedzi

2,7

pomorskie
lubelskie
łódzkie

15-19

7,4

20-24

9,1

25-29

10,5

30-34

11,2

miasto od 5 do 10 tys.

35-39

10,4

miasto od 10 do 20 tys.

40-44

8,8

miasto od 20 do 50 tys.

11,6

8,1

miasto od 50 do 100 tys.

10,2

45-49
50-54
55 lat i więcej

kujawsko-pomorskie

warmińsko-mazurskie

Miejsce zamieszkania
wieś i miasto do 5 tys.

9
25,5

15,1
3,8

wielkopolskie

zachodniopomorskie
podlaskie
opolskie

6,6

miasto od 100 do 200 tys.

13,3

miasto od 200 do 500 tys.

14,2

miasto pow. 500 tys.

podkarpackie

25,1

świętokrzyskie
lubuskie

17,8
10,9
9,8
9,8
9,3
7,8
6,2
5,6
4,7
4,6
4,5
2,8
1,7
1,6
1,6
1,4
Dane w %,
n=1000

Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze
stwierdzeniem:
Jasne przepisy chroniące przed torturami są niezwykle ważne, ponieważ stosowanie tortur jest niedopuszczalne, bez
względu na okoliczności.
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Tortury są czasami konieczne i możliwe do zaakceptowania, jeżeli służą uzyskaniu informacji, które mogą chronić
społeczeństwo.
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Gdybym został aresztowany/a w Polsce, jestem pewny/a, że nie spotkają mnie tortury.
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40

zdecydowanie się zgadzam

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

zdecydowanie się nie zgadzam

27

9

Dane w %,
n=1000

Chcemy jasnych przepisów
 Spośród ankietowanych, znacząca większość wyraża opinię, że

istnienie jasnych przepisów chroniących przed torturami jest
ważne.
Z twierdzeniem zdecydowanie zgadza się 70% ankietowanych,
raczej zgadza się 20%.
W mniejszości pozostają osoby o zdaniu przeciwnym.

Zdecydowanie nie zgadza się 4%, raczej się nie zgadza 6%.

Nie chcemy tortur
 Badani nie przyzwalają na stosowanie tortur, nawet jeśli służą

uzyskaniu

informacji

stwierdzeniem

chroniących

zdecydowanie

nie

społeczeństwo.
zgadza

się

Ze
36%

respondentów, raczej nie - 28%. 26% raczej się zgadza;
zdecydowaną zgodność wyraża 10% ankietowanych.

Jednak będę torturowany?
 Blisko 2/3 respondentów nie spodziewa się tortur w przypadku

aresztowania w Polsce. Nie do końca pewnych jest 27%
badanych, a przekonanych o występowaniu tortur - 9%.

Jakie prawa przysługują Ci podczas
zatrzymania przez funkcjonariuszy
państwowych w Polsce?
Zatrzymany ma prawo do informacji o przyczynach zatrzymania i
swoich prawach w języku dla niego zrozumiałym (prawo do
tłumacza)

90

Jeżeli zachodzi konieczność przeszukania (kontroli osobistej),
zatrzymany ma prawo być przeszukiwany przez osobę tej samej
płci

81

Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić jeśli w ciągu 48
godzin od chwili zatrzymania nie został on przekazany do
dyspozycji sądu

Żadne z wyżej wymienionych

75

2
Dane w %,
n=1000

Raczej znamy swoje prawa
 Większość przebadanych osób zna wszystkie przysługujące

podczas zatrzymania prawa człowieka (66%). 90% wskazało
na prawo do tłumacza, a 81% badanych na prawo do kontroli
osobistej przez osobę tej samej płci. Najmniej osób wskazało na
prawo do zwolnienia z aresztu po 48 godzinach, jeśli osoba nie
została oddana do dyspozycji sądu (75%).

Do kogo możesz złożyć skargę, gdyby spotkały Cię
tortury lub inne złe traktowanie ze strony
funkcjonariuszy Policji w Polsce?

Europejski Trybunał Praw Człowieka

81

Prokuratura Rejonowa

70

Komenda Główna Policji

62

Komitet Przeciwko Torturom w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych

58

Komenda Miejska Policji

Żadne z wyżej wymienionych

53

2

Dane w %,
n=1000

Wiemy do kogo iść na skargę
 Poziom znajomości organów, do jakich można składać skargę na tortury i złe

traktowanie ze strony Policji, jest dosyć wysoki. Na wszystkie wymienione w
kwestionariuszu organy wskazało 45% ankietowanych. Spośród organizacji
najczęściej wskazywaną był Europejski Trybunał Praw Człowieka (81%) oraz
Prokuratura Rejonowa (70%). Nieco mniej wskazywanymi były: Komenda Główna
Policji (62%) i Komitet Przeciwko Torturom w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych (58%). Najmniej respondentów wskazało na Komendę Miejską
Policji (53%). Odpowiedź „żadna z wyżej wymienionych” wystąpiła u 2%

badanych.

Jakie prawa przysługują Ci w areszcie w
Polsce?
Aresztowany ma prawo kontaktu z prawnikiem

87

Aresztowany jest chroniony zakazem tortur i złego traktowania
także podczas transportu, w tym podczas transportu między
miejscami aresztu oraz w drodze do i z sądów

77

Aresztowany ma prawo do powiadomienia o swojej sytuacji
rodziny i innych spoza miejsca aresztowania

76

Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili
wydania pierwszego wyroku przez sąd nie może przekroczyć 2
lat

Żadne z wyżej wymienionych

58
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Dane w %,
n=1000

Raczej znamy swoje prawa
 Jeśli chodzi o znajomość praw przysługujących w areszcie, wszystkie swoje prawa

zna 51% badanych. Najwięcej respondentów wskazało kontakt z prawnikiem
(87%). O zakazie tortur i złego traktowania wie 77%, a o prawie do
powiadomienia rodziny o aresztowaniu - 76% badanych. Najrzadziej wskazywaną
odpowiedzią był „Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili
wydania pierwszego wyroku przez sąd nie może przekroczyć 2 lat” - wskazało ją
58% badanych. Żadnego z wymienionych praw nie wskazało 3% badanych.

