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Pan Roman Giertych 

Minister Edukacji Narodowej 

Wielce Szanowny Panie Premierze 

Niepokojące doniesienia prasowe o braku przestrzegania podstawowych praw 

do wychowania, opieki terapeutycznej i nauki dzieci i młodzieży, powodowanych niedostatkiem 

miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zmuszają mnie do skierowania do Pana 

prośby o przedstawienie informacji zarówno o zakresie problemu jak i działaniach podejmowanych 

przez resort edukacji, ukierunkowanych na eliminację niedopuszczalnych przypadków skazywania 

młodzieży na przebywanie w miejscach przypadkowych, nie odpowiadających podstawowym 

normom. 

O konieczności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

orzekają sądy rejonowe, natomiast decyzje o kierowaniu do odpowiedniego ośrodka i podejmuje 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jestem zainteresowany rzetelną 

informacją o stanie zapotrzebowania na miejsca w ośrodkach i o możliwościach jego zaspokojenia 

w sytuacji zagrożenia nieletnich, zwłaszcza w kontekście dwuletniej korespondencji, prowadzonej 

z Prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie sprawie nieletniej Katarzyny S . 

Katarzyna S. od szóstego roku życia tułała się po najróżniejszych placówkach 

wychowawczych, a przez dwa lata bezskutecznie oczekiwała w Klinice Psychiatrii Dzieci i 

Młodzieży na umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Czas rozstrzygnął 

problem tej nastolatki; ukończenie przez nią 18 lat spowodowało zakończenie sprawy z urzędu. 

Nie oznacza to jednak konieczności działania na rzecz innych dzieci, znajdujących się w podobnej 

sytuacji. 
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Przepis art. 26 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz treść Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2004 r.) 

wyraźnie wskazuje na konieczność natychmiastowego umieszczania w MOW nieletnich 

zagrożonych demoralizacją. Za kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz gminy, do zadań 

których należy tworzenie tych placówek. Przykład Katarzyny S. jednoznacznie 

wskazywał na niewydolność instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie dzieciom i młodzieży 

prawa do wychowania, opieki terapeutycznej i nauki, adekwatnych do ich wieku i potrzeb. 

Mając na uwadze powyższe fakty oczekuję od Pana Ministra informacji o stanie 

zapotrzebowania na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych placówkach oraz 

możliwości jego zaspokojenia. Będę również wdzięczny za informację o wszelkich planach 

działania na rzecz tych dzieci i młodocianych, którzy z powodu deprawacji powodowanej 

zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi w rodzinie są kierowani do młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii. 

Łączę wyrazy szacunku 
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