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Pan

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

ePUAP

Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Pana dr Mariusza 
Dobijańskiego, Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników 
Resocjalizacji, z dnia 11 października 2022 r. W piśmie tym, przesłanym do wiadomości 
Ministra Edukacji i Nauki oraz Komendanta Głównego Policji, wskazano na zjawisko 
niestawiania się w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych nieletnich, wobec 
których sądy wydały stosowne orzeczenia. Jak wynika z danych udostępnionych przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, problem ten dotyczy ponad 50 % osób kierowanych do 
MOW. 

Dyrektorzy ośrodków wskazują na negatywne konsekwencje obecnego stanu 
rzeczy, takie jak brak możliwości rozpoczęcia terapii i oddziaływań w zakresie nauki, 
opieki i wychowania, wstrzymanie resocjalizacji oraz pogłębianie się procesu 
demoralizacji na skutek pozostawania dzieci i młodzieży w niesprzyjającym 
środowisku. Zapewniają także, że są gotowi do udzielania wsparcia wszystkim młodym 
osobom, które tego potrzebują.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest podjęcie przez właściwe 
organy starań, aby prawomocne postanowienia sądowe były faktycznie realizowane. 
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki 
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do wykonywania powierzonych im zadań w zakresie edukacji i resocjalizacji dzieci i 
młodzieży niedostosowanych społecznie. 

Jak wynika z preambuły ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i 
resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700), ustawodawca wyznaczył cel w 
postaci „wzmacniania świadomości odpowiedzialności za własne czyny, 
przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów 
karalnych oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy 
popadli w konflikt z prawem lub z zasadami współżycia społecznego”. Zamierzenia te 
nie mogą zostać spełnione w sytuacji, kiedy środki wychowawcze orzeczone przez 
sądy nie są w pełni wykonywane.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), 
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w 
sprawie. W szczególności będę wdzięczny za odpowiedź na pytanie, jakie są – zdaniem 
Pana Ministra – główne przyczyny wysokiej liczby nieletnich, którzy nie zostali w 
stosownym czasie umieszczeni we wskazanym im ośrodku.

Z wyrazami poważania

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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