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WARSZAWA 

Szanowna Pani Minister 

Uprzejmie informuję, że problemy zawiązane z ochroną praw nieletnich 
i małoletnich są nieodmiennie przedmiotem zainteresowania Urzędu Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Dotyczy to również prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Poprawy 
Skuteczności Wykonywania Orzeczeń Sądowych, prowadzonych z udziałem 
przedstawiciela resortu kierowanego przez Panią Minister. 

Problemy związane z realizacją postanowień o tymczasowym umieszczeniu 
w placówkach oświatowych nieletnich - którzy w myśl obowiązujących przepisów nie 
kwalifikują się do schronisk dla nieletnich i policyjnych izb dziecka, a nie powinni być 
kierowani do placówek opiekuńczo-wychowawczych - Rzecznik Praw Obywatelskich 
sygnalizował w ostatnich latach wielokrotnie. Wymagają one bezzwłocznego rozwiązania. 
W dniu 2 lipca br. przesłana została Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
kierującemu pracami Międzyresortowego Zespołu, analiza rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczyni i młodzieżowym ośrodku socjoterapii 
(Dz.U. Nr 178, poz. 1833), przeprowadzona pod kątem braku niezbędnych rozwiązań 
w tym zakresie w tym akcie prawnym (kserokopię wystąpienia z dnia 2 lipca br. 
przesyłam w załączeniu). Wydawało się, że przedstawione wówczas argumenty, 
wskazujące na niekonstytucyjność obowiązującego rozporządzenia, przesądzą nie tylko 
o szybkiej zmianie jego przepisów, ale także o wyodrębnieniu nowego rodzaju 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zlokalizowanych w dużych ośrodkach 
i przeznaczonych dla danego okręgu oraz spełniających właściwe wymogi co do 
prowadzonej w nich diagnozy, nauczania oraz stosowanego nadzoru. 
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W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Minister o informację o zakresie 
prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia z dnia 26 lipca 2004 r. i obecnym ich 
etapie, a także o stanie prac nad wyodrębnieniem i przygotowaniem funkcjonowania 
w praktyce placówek, do których będzie mogła być kierowana grupa nieletnich, których 
prawa są obecnie- jak wskazano w powołanej analizie - drastycznie naruszane. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


