
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

BIURO
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

Zespół do spraw Wykonywania Kar

IX.550.2.2020.KKo

Szanowny Panie Dyrektorze,

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu do rozpoznania kwestie związane 

z przygotowaniem różnego rodzaju miejsc detencji na problemy wynikające z rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2. Jednym z działań podjętych przez Rzecznika było zwrócenie się do 

Ministra Sprawiedliwości i Ministra Edukacji Narodowej o udzielenie informacji na temat 

aktualnego stanu przygotowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się nowego 

koronawirusa. Mając na uwadze rosnące zagrożenie oraz szczególną sytuację osób, w tym 

nieletnich, przebywających w różnego rodzaju miejscach pozbawienia wolności, Rzecznik wystąpił 

również do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o rozważenie opracowania zaleceń 

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscach izolacji. 

Dążąc do jak najszerszego rozpoznania możliwych problemów w przedmiotowym zakresie, 

działając z upoważnienia Rzecznika, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), uprzejmie 

proszę Pana Dyrektora o przekazanie dodatkowych informacji na temat wyzwań przed jakimi 

stanęły sądy rejonowe rozpatrując w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 sprawy nieletnich 

o zastosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym bądź środków poprawczych oraz wnioski związane z wykonaniem tych środków.

Jeżeli w toku realizacji zadań z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości 

nadzoru nad działalnością sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich podległy Panu 

Warszawa, 23 marca 2020 r.
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Dyrektor Departamentu Spraw 
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Dyrektorowi Departament dostrzegł już problemy w powyższym zakresie – powstałe w związku 

z aktualną sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem działalności sądów – uprzejmie proszę o ich 

zasygnalizowanie. W szczególności kwestia urlopowania wychowanków przez sąd do domów 

rodzinnych rodzi dylematy dyrektorów placówek dla nieletnich, o czym Rzecznik jest informowany 

we wnioskach wpływających do Biura RPO. Należy postawić pytanie czy aktualnie tego typu 

wnioski są procedowane w sądach czy jest to taka kategoria spraw, którymi sądy się obecnie nie 

zajmują, wobec ograniczonej aktywności.

Uprzejmie proszę o potraktowanie tej sprawy jako pilnej i udzielenie informacji 

w powyższych kwestiach w możliwie najszybszym terminie.

       Z poważaniem,

Ewa Dawidziuk

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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