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Szanowna Pani Dyrektor,

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu do rozpoznania kwestie związane 

z przygotowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności na problemy wynikające z 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Jednym z działań podjętych przez Rzecznika 

było zwrócenie się do Ministra Edukacji Narodowej o udzielenie informacji na temat aktualnego 

stanu przygotowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych 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 izolacji, 

wystąpił również do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o rozważenie opracowania zaleceń 

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscach izolacji. W 

załączeniu przekazuję kopię przedmiotowych wystąpień.

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 Panią Dyrektor o przekazanie informacji na temat wyzwań przed jakimi stanął Ośrodek 

Rozwoju Edukacji realizując zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, 

zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 296, poz. 1755) w kontekście epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Proszę zarówno o informację czy wprowadzono, na poziomie instytucjonalnym, zmiany 

w obowiązujących w ORE procedurach związanych z kierowaniem nieletnich, jak i opisanie jakie 

rozwiązania przyjęto w indywidualnych przypadkach, jeżeli procedowano już sprawy nieletnich 

przy uwzględnieniu zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2.
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Proszę także o zasygnalizowanie z jakimi trudnościami zwracają się do ORE dyrektorzy 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych bądź przedstawiciele ich organów prowadzących oraz 

jednostek samorządu terytorialnego uczestniczący w procesie kierowania młodzieży do placówek, 

jeżeli Ośrodek Rozwoju Edukacji był przez te podmioty informowany o problemach 

powodowanych epidemią koronawirusa (np. związanych z przyjmowaniem nowoprzybyłych 

wychowanków, izolowaniem nieletnich zdradzających objawy chorobowe, urlopowaniem do domu 

rodzinnego, realizacją odwiedzin).

Udzielenie przez Panią Dyrektor odpowiedzi, w możliwie pilnym trybie, pozwoli w istotny 

sposób wesprzeć wysiłki Rzecznika zmierzające do monitorowania sytuacji osób pozbawionych 

wolności, w tym nieletnich, w obliczu epidemii SARS-CoV-2.

Zał. 2 karty

       Z poważaniem,

Ewa Dawidziuk

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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