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W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego 

Mechanizmu Prewencji, pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzają wizytacje między 

innymi w podlegających Panu Ministrowi schroniskach dla nieletnich i zakładach 

poprawczych. W trakcie wykonywania tych czynności dostrzeżono w ostatnim czasie 

ważne kwestie wymagające podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych. 

Istotnym problemem jest bezprawne umieszczanie wychowanków w izbie 

przejściowej. Jej stosowanie uregulowano w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1359). Zgodnie z § 44 i § 51 wskazanego rozporządzenia, 

po przyjęciu do zakładu poprawczego lub schroniska, nieletniego umieszcza się w izbie 

przejściowej. Wobec nieletniego, który przebywa w zakładzie poprawczym, umieszczenie 

w izbie przejściowej może nastąpić na okres nie dłuższy niż 14 dni, w celu poddania go 

wstępnym badaniom lekarskim, badaniom osobopoznawczym i zabiegom higieniczno-

sanitarnym. Może to także nastąpić w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy 

adaptacyjnej, przygotowania planu indywidualnych oddziaływań resocjalizacyjnych, 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku w jednostce oraz w celu zapobiegania agresji lub 

dezorganizacji życia w jednostce. W przypadku przyjęcia do schroniska dla nieletnich, 

umieszczenie w izbie przejściowej może nastąpić na czas do 14 dni w celu poddania go 

wstępnym badaniom lekarskim, badaniom osobopoznawczym i zabiegom higieniczno-

sanitarnym oraz w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy i sporządzenia podstawowej 

informacji o nieletnim. Natomiast w obu typach placówek § 25 ust. 1 pkt 4 
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rozporządzenia daje podstawę do umieszczenia nieletniego w izbie przejściowej na czas 

określony - również dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Przepis ten jest 

nieprecyzyjny i w praktyce prowadzi do sytuacji, w których nieletni umieszczani są w 

izbie przejściowej na zbyt długi okres czasu (odnotowano przypadki umieszczania 

nieletnich w izbie przejściowej na czas przekraczający nawet miesiąc). 

Podczas wizytacji jednego z zakładów poprawczych zajęte były wszystkie izby 

przejściowe, w których przebywali wychowankowie umieszczeni w trybie § 25 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia. Analizując Książkę pobytu w izbie przejściowej zauważono, że powodami 

umieszczenia w niej wychowanka było złamanie regulaminu, polegające najczęściej na 

paleniu papierosów na terenie zakładu, odmowie wykonania polecenia przełożonych, 

stosowaniu agresji wobec innych wychowanków lub pracowników. Jeden z nieletnich, 

który ukończył 18 lat i nie wyrażał woli kontynuacji nauki, był z kolei umieszczony w 

izbie przejściowej na czas zajęć lekcyjnych. Jednocześnie przebywającym w niej 

wychowankom nie zagwarantowano żadnych zajęć resocjalizacyjnych, ani rekreacyjno -

sportowych na świeżym powietrzu. Nieletni, z którymi rozmawiano w trakcie wizytacji 

wskazywali, iż umieszczenie w izbie przejściowej jest najsurowszą karą. 

Sytuacja zastana w opisanej wyżej jednostce, jak i przykłady w innych placówkach 

wskazują iż ze względu na dużą częstotliwość stosowania izby przejściowej, ta bezprawna 

praktyka staje się niekiedy regułą w karaniu wychowanków. Stosowanie takiej postaci 

kary w stosunku do nieletnich jest w moim przekonaniu przejawem nieludzkiego, 

poniżającego traktowania i karania. Przetrzymywanie nieletniego w izbie przejściowej jest 

nieracjonalną i niepedagogiczną karą izolacyjną która stoi w sprzeczności z wszelkimi 

oddziaływaniami wychowawczymi przyjętymi w systemie terapeutyczno -

wychowawczym. Ponadto, takie postępowanie jest niezgodne z Regułami Narodów 

Zjednoczonych Dotyczącymi Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności (Rezolucja 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/113), stanowiącymi iż wszelkie postępowanie 

dyscyplinarne i związane z nim środki powinny mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

i ładu w życiu społecznym zakładu; nie powinny uwłaczać godności nieletnich, ani 

sprzeciwiać się głównym celom postępowania z nieletnimi w zakładzie, tj. pogłębianiu w 

nich poczucia sprawiedliwości, szacunku do siebie samych i do podstawowych praw 

przysługujących każdej jednostce (reguła 66). Wszelkie środki dyscyplinarne polegające 
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na okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniu, w tym kary cielesne, umieszczenie 

w celi pozbawionej światła, przetrzymywanie w izolatce, albo jakiekolwiek inne karanie 

mogące powodować zagrożenie dla fizycznego i psychicznego zdrowia nieletniego, 

powinny być bezwzględnie zabronione (...) (reguła 67). 

Kolejnym problemem, który został dostrzeżony w wizytowanych placówkach, jest 

brak unormowań prawnych, które gwarantowałyby nieletniemu codzienny dostęp do zajęć 

na świeżym powietrzu. Ich zapewnienie należy uznać za niezbędne, biorąc pod uwagę 

potrzeby rozwoju psychofizycznego młodego człowieka, a także konieczność 

rozładowania złych emocji w przypadku młodzieży niedostosowanej. Brak odpowiednich 

przepisów prawnych w tym zakresie jest przyczyną ograniczania nieletnim dostępu do 

świeżego powietrza. Przykładowo, w jednej z wizytowanych placówek wychowankowie 

mogli wychodzić na zewnątrz budynku tylko raz w tygodniu, ze względu na ucieczki 

nieletnich, jakie miały miejsce w jednostce. Działania tego rodzaju stoją w sprzeczności z 

realizacją prawa do rozwoju oraz prawa do ochrony zdrowia. Takie ograniczenia są 

również niezgodne z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl którego prawo 

do ochrony zdrowia przejawia się również w tym, że władze publiczne popierają rozwój 

kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dostęp do świeżego powietrza 

powinien być prawem nieletniego, a nie tylko przywilejem, analogicznie jak ma to miejsce 

w przypadku osób dorosłych pozbawionych wolności. Ci ostatni przebywając bowiem w 

jednostkach penitencjarnych, nawet jeżeli zostali zakwalifikowani do osadzonych 

stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

zakładu, mają prawo do codziennego, godzinnego spaceru. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 z 

późn. zm.) uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie 

i rozważenie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do właściwego 

uregulowania zasad i warunków umieszczania nieletnich w izbie przejściowej oraz 

zapewnienia im w czasie pobytu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 

prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu. 


