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W nawiązaniu do dotychczasowych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich w 

sprawie stosowania tymczasowego umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w trybie art. 26 ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 -

dalej zwanej u.p.n.), a także wyodrębnienia nowego rodzaju placówek oświatowych oraz 

nowelizacji 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 wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku 

socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833), zwracam się z prośbą o przedstawienie aktualnej 

informacji o stanie i stopniu zaawansowania prac w tym zakresie. 

Jednocześnie nadmieniam, iż Rzecznik Praw Obywatelskich od 2008 r. monitoruje 

sprawę usunięcia niekonstytucyjności wyżej wymienionego rozporządzenia. W obszernej 

korespondencji, zarówno z Ministerstwem Sprawiedliwości jak i Ministerstwem Edukacji 

Narodowej, padały zapewnienia o tym, że Międzyresortowy Zespół do Spraw Poprawy 

Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych (utworzony w dniu 19 września 2007 r.) 

oraz Grupa Robocza do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonywania Orzeczeń Sądowych 

w Przedmiocie Umieszczania Nieletnich w Placówkach Podległych Ministrowi Edukacji 

Narodowej i Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (powołana w dniu 4 września 2008 r.) 

przedstawią projekty aktów prawnych, które usprawnią umieszczanie nieletnich w 
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placówkach w trybie art. 26 u.p.n . Jednakże do chwili obecnej kwestia ta nie została 

uregulowana. 

Ponadto, kieruję do Pana Ministra ponowną pros'bę o udostępnienie wyników badań 

efektywności postępowań związanych z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych - w kontekście zgodności postępów resocjalizacji nieletniego 

z jego dalszym pobytem w środowisku placówki, o które Rzecznik Praw Obywatelskich 

zwracał się między innymi w piśmie z dnia 10 sierpnia 2009 r. 


