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Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

ePUAP

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2022 roku uprzejmie przedkładam uwagi do 

projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie umieszczania i pobytu 

nieletnich w hostelach.

Zgodnie z art. 276 ustawy  z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji 

nieletnich, dyrektor zakładu poprawczego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, a w 

przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, dyrektor zakładu poprawczego, z którego 

nieletni został umieszczony w hostelu, może w każdym czasie odwołać decyzję o 

umieszczeniu nieletniego w hostelu, jeżeli ustały przyczyny umieszczenia nieletniego w 

hostelu, nieletni naruszył porządek prawny lub zasady pobytu w hostelu. Z wnioskiem 

o odwołanie decyzji o umieszczeniu nieletniego w hostelu może wystąpić kierownik 

hostelu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. O odwołaniu decyzji dyrektor zakładu 

zawiadamia sąd rodzinny (ust. 7). Sąd rodzinny może w każdym czasie uchylić decyzję 

dyrektora zakładu o umieszczeniu nieletniego w hostelu. Postanowienie może zostać 

wydane na posiedzeniu niejawnym (ust. 8).  Jeżeli w trakcie pobytu nieletniego w 
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hostelu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nastąpiło warunkowe zwolnienie nieletniego z 

zakładu poprawczego, umieszczenie nieletniego w hostelu ustaje z mocy prawa (ust. 

9).

Ustawa ani rozporządzenie nie precyzuje jednak sytuacji, w której odwołanie decyzji o 

umieszczeniu następuje na wniosek nieletniego. Sytuacja ta powinna zostać 

uregulowana, gdyż projekt rozporządzenia przewiduje udział nieletniego przy 

umieszczaniu w hostelu. Ponadto, na postawie  § 15 ust. 1 aktualnie obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu 

przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu 

oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach (Dz. 

U. poz. 110), dyrektor zakładu może odwołać decyzję o umieszczeniu nieletniego w 

hostelu: 1) w przypadku stwierdzenia braku podstaw do dalszego pobytu nieletniego 

w hostelu; 2) w przypadku naruszenia przez nieletniego regulaminu; 3) na pisemny 

wniosek nieletniego.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem nieletni ma możliwość wycofania wniosku 

o umieszczenie w hostelu do czasu wydania decyzji w tym przedmiocie. Projekt 

natomiast nie przewiduje odwołania decyzji o umieszczeniu w hostelu na pisemny 

wniosek nieletniego. Umieszczenie w hostelu, na każdym jego etapie, nie powinno 

odbywać się wbrew woli nieletniego.

Rekomendowane byłoby zatem uwzględnienie możliwości odwołania decyzji o 

umieszczeniu w hostelu przez dyrektora zakładu, na pisemny wniosek nieletniego. 

Wyrażam nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione w trakcie dalszych 

prac nad projektem rozporządzenia.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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