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Szanowny Panie Ministrze, 

 w odpowiedzi na pismo nr VII.7037.51.2020.AT z 30 marca 2020, 

dotyczące funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

w okresie zagrożenia koronawirusem, uprzejmie informuję.  

 Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz akty wykonawcze do tej ustawy nie 

wstrzymują i nie zawieszają funkcjonowania młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych (MOW) oraz realizacji postanowień sądów rodzinnych 

o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia  

w MOW.  

 Wnioskowanie o zawieszenie kierowania nieletnich do placówek 

jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Takie działanie 

byłoby jednoznaczne z zaprzestaniem realizacji postanowień sądów 

rodzinnych o zastosowaniu środka wychowawczego. 

 Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że ośrodki te pracują  

w normalnym trybie, bowiem dyrektorzy opracowali procedury 

postępowania w obecnej sytuacji.  Ich zadaniem, w porozumieniu 

z organami prowadzącymi, jest zapewnienie bezpiecznych warunków  

pobytu w ośrodku.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w MOW m.in. zawieszone zostały 

odwiedziny w placówkach, a urlopowanie wychowanków ograniczone. 

Wsparcia wychowankom udzielają pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni 

w tych placówkach. 

 Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej 

wychowankowie po przyjęciu do placówki są izolowani od grup 

wychowawczych, a stan ich zdrowia jest monitorowany. Czynności te 

wykonywane są zgodnie z procedurami określonymi przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  



 

 W przypadku pojawienia się osoby zarażonej, placówka oraz 

wszyscy wychowankowie winni zostać poddani 14 dniowej 

kwarantannie. Niedopuszczalne jest wysyłanie wychowanków do 

domów rodzinnych, bowiem jest to działanie sprzeczne 

z obowiązującym prawem.   

Wychowankowie/nieletni doprowadzani do placówek przez Policję, 

zgodnie z przepisami, mogą zostać poddani badaniu lekarskiemu  

w przypadku gdy:  

− oświadczają, że cierpią na schorzenia wymagające stałego lub 

okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby 

zagrożenie życia lub zdrowia, 

− żądają przeprowadzenia badania lekarskiego lub posiadają 

widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego,  

− a także, gdy z posiadanych przez Policję informacji lub  

z okoliczności zatrzymania wynika, że osoba zatrzymana jest m.in. 

chora zakaźnie, ma zaburzenia psychiczne lub jest po spożyciu 

alkoholu lub innego, podobnie działającego środka1.  

Pomimo braku obligatoryjnego obowiązku poddawania badaniom 

lekarskim wszystkich osób zatrzymanych, przepisy umożliwiają 

przeprowadzenie badania osoby na jej żądanie. Informacja od osoby 

zatrzymanej np. że podejrzewa u siebie chorobę zakaźną,  czy mogła 

mieć kontakt z osobą chorą zakaźnie itp.  stanowi podstawę poddania 

jej stosownym badaniom lekarskim. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaopatrzyło młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze w płyn dezynfekujący. 

      Z wyrazami szacunku 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

 
1 § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. z 2012 r. poz. 1102).  

Marzena Machałek 

Sekretarz Stanu 
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