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Obywatelskich 

Odpowiadaj^c na pismo Pana Rzecznika z dnia 29 grudnia 2014 r., 

w przedmiocie nieletnlch matek przebywaj^cych w placowkach resocjalizacyjnych, 

uprzejmie informuj^. 

Polski system prawa wprowadza okreslone regulacje wobec nieletnich 

i matoletnich oraz regulacje dotycz^ce rbznych placowek w ktorych na mocy 

orzeczenia sqdu przebywajq osoby nieletnie i matoletnie (placowki opiekuhcze, 

resocjalizacyjne i lecznicze). Daje to mozliwosc doboru okreslonych narz^dzi 

oddziatywania w zaieznosci od wieku dziecka, dysfunkcji spolecznej lub zdrowotnej 

i umozliwia dostosowanie adekwatnych do tego narz^dzi w celu dobrania 

odpowiednich form wsparcia. Kazda z placowek ma do zrealizowania specyficzne 

i wtasciwe dia matoletniego lub nieletniego zadania. 

W zakladach poprawczych i schroniskach dIa nieletnich, ktorych prowadzenie 

nalezy do wtasciwoSci Ministra Sprawiedliwosci, na podstawie orzeczenia s^du 

rodzinnego, umieszczane sq osoby, ktbre popetnify czyn zabroniony, wyczerpuj^cy 

znamiona przest^pstwa, a takze osoby wykazujsjce w ocenie s^du wysoki stopieh 

demoralizacji. Osoby te w chwili czynu ukohczyly 13 rok zycia. 

W Polsce funkcjonuj^ 32 placowki tego rodzaju, w§r6d nich 4 dIa dziewcz^t 

(ZP i SdN w Koronowie, ZP i SdN w Warszawie-Falenicy, ZP i SdN w Zawierciu, ZP 
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i SdN w Mrozach). Placowki zehskie dysponuj^ obecnie 160 miejscami, a przebywa 

w nich srednio od 130 do 150 wychowanek. 

Jak wynika z danych statystycznych prowadzonych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwosci, w latach 2010 - 2014 liczba umieszczonych w przedmiotowych 

placowkach dziewcz^t w ci^zy lub ktore urodzity dziecko w czasie pobytu 

w placowce, przedstawia s i^ nast^pujc(co: 

2010 r . -5 

2011 r . - 5 

2012 r . -7 

2013 r . - 8 

2014 r . -6 . 

Warunki dotyczqce przebywania nieletnich w zaWadach poprawczych 

i schroniskach dia nieletnich regulowane na poziomie rozporz^dzenia. 

Zgodnie z trescic| § 57 rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie 

zakladow poprawczych i schronisk dIa nieletnich, wychowankowi w trakcie pobytu 

w placowce zapewnia s i^ mi^dzy innymi: poszanowanie godnosci osobistej, 

wyzywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, odziez i §rodki czystosci, dost^p 

do swiadczeh zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Wychowance w ciqzy, w czasie 

porodu i po porodzie zapewnia si^ w szczegolno^ci: ochron^ wi^zi rodzinnych, 

opiek? i pomoc psychologiczn^. Dyrektor placowki zobowi^zany jest zawiadomic 

rodzicow (opiekunow prawnych) wychowanki, a takze s^d rodzinny o stanie ciqzy 

wychowanki i fakcie urodzeniu przez ni^ dziecka. Maj^c na wzgl^dzie wag^ 

szczegolnej opieki nad nieletniq w ci^zy i po porodzie, nieletniej matce zapewnia si^ 

TOwniez wzmozon^ opiek^, przygotowuj^c rownoczesnie do pelnienia roll rodzica. 

Troszcz^c s i^ o dobro nieletnich, takze nieletnich w ci^zy i po porodzie, 

w placowkach dIa dziewcz^t zatrudnieni sq, w niepetnym wymiarze czasu pracy, 

lekarze ginekolodzy. Ponadto wychowankom gwarantuje si? opiek? poradni „K" 

w przychodniach lekarskich znajdujqcych si? poza placowk^ oraz wykonywanie 

badah specjalistycznych. Przebywajqce w placowce nieletnie ci?zarne mogq 

korzystac bez ograniczeh z badania przez lekarza ginekologa. Cz^stotliwosc takich 

wizyt ksztattowata si? srednio na poziomie od 3 do 12 razy w okresie ciqzy. Jezeli 

wymagaly tego wzgl?dy zdrowotne ci^zarnych nieletnich, hospitalizowano je na 

oddziale ginekologicznym w szpitalach publicznych. Byty to nieliczne przypadki. 
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Ponadto w placowkach zapewnia s i^ nieletnim w ciqzy wyzsz^ stawk^ zywieniow^ 

(15,50 zt dziennie przy stawce podstawowej - 9,50 zt dziennie). Przysiugujq im takze 

positki o zwi^kszonej kaloryczno^ci (3500 kcal, przy kalorycznosci podstawowej 2800 

kcal). 

Nieletnim zapewnia si? rowniez dost^p do edukacji seksualnej. Prowadzone 

sq dodatkowo zaj^cia oraz realizowane s^ programy, maj^ce na celu podniesienie 

swiadomosci wychowanek w zakresie antykoncepcji i swiadomego macierzyhstwa, 

m.in.: 

• program autorski „Ro/a rodziny w zyciu czfowieka", 

• projekt „Gdy zostan^ mamq b^d^ kochad nad zycie - swiadome 

macierzyhstwo w my si pedagogiki Janusza Korczaka", 

• zaj^cia z cyklu „Ciqza 9 bezpiecznych miesi^cy - §wiadome 

przygotowanie si? do macierzyiistwa, catej ciqzy 1 okresu potogu, 

• kurs kwalifikacyjny doskonalenia zawodowego „Opiekunka dziecf, 

• wizyty edukacyjne w Domu Malego Dziecka, 

• spotkania z potozn^ i ginekologiem, 

• projekt „Program pracy z wychowankq w c/gzy", 

• autorski program „Wychowanie seksualne". 

Przyjmujqc liczb? 150 wychowanek jako maksymaln^ liczb? dziewcz^t 

umieszczonych w placowkach, nieletnie ci^zarne i rodz^ce w placowce stanowi^ od 

3,5 % do 7 % ogolnej liczby dziewczqt przebywaj^cych w przedmiotowych 

placowkach. 

Sam fakt niewielkiej liczby nieletnich ci^zarnych przebywaj^cych 

w placowkach - w mojej ocenie - nie ma znaczenia, zwazywszy na ztozonosc 

zagadnienia, a takze koniecznosc zapewnienia odpowiednich warunkow dia 

nieletniej ci^zarnej i nieletniej matki, a takze wlasciwych warunkow dIa jej dziecka. 

Podzielam pogl^d wyrazony w pismie Pana Rzecznika, ze sprawa wymaga 

systemowego rozwi^zania i uwzgl?dnienia rowniez matoletnich ci?zarnych 

przebywaj^cych w placowkach na mocy orzeczenia s^du, ktore z racji matoletnosci 

nie posiadaj^ wtadzy rodzicielskiej. 

Wprawdzie regulacje zawarte w ustawie o post?powaniu w sprawach 

nieletnich przewiduj^ okreslone rozwi^zania, umozliwiaj^ce kontynuowanie 

resocjalizacji nieletniej poza placowkq, pozwalaj^ na zachowanie wi?zi z jej 



mabletnim dzieckiem, jednakze praktyka wskazuje, ze rozwi^zania te nie peine. 

Wprowadzone nowelizacjq ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej 

regulacje nie naprawiajq tego stanu rzeczy w stopniu zadowalajqcym. 

Zdaj^c sobie spraw^ z wagi problemu, uwazam za konieczne podj^cie 

dalszych dyskusji w ramach prac mi^dzyresortowych w celu wypracowania spojnej 

regulacji dotycz^cej rozwi^zania problemu nieletnich matek. 

Prowadzone rozmowy w rannach spotkah, o ktorych mowa w pismie Pana 

Rzecznika, pocz^tkiem tej dyskusji i mam nadziej^, ze zakonczq si^ 

wypracowaniem systemowych rozwi^zah, dotycz^cych zarowno nieletnich 

ci^zamych, nieletnich matek, jak i matoletnich matek przebywajqcych w placowkach. 

Propozycja zgtoszona w pismie przez Pana Rzecznika, a dotyczqca opracowania 

analogicznych do art. 87 § 3 i 4 k.k.w. rozwiajzan, jest przedmiotem rozwazah na 

spotkaniach mi^dzyresortowych. 



R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A 
MINIS rKRS'l\V()SPRAWIl'DLIW()SCI 

Pclnomocnik Minisrra Spmviedliwosci 
ds. Konsrytucyjnych Pniw Rodziny 

W 9 - ^soA^.S -oc>33£ 

P R A W '-it '•^/v/il .Cl.SKICH 

ZAL, 

• 2015 

NR. 

5s..V. 


