
Warszawa, 30 września 2021 r.  

 

Protokół siódmego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności 

 

         W dniu 30 września 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu Obrony Praworządności, dotyczące „Projektu ustawy o zmianie ustawy  

o postępowaniu w sprawie nieletnich”. 

   

Prowadząca spotkanie pani wicemarszałek Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka, 

zaznaczyła, że kwestia gruntownej zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

stanowi problem nabrzmiewający od lat. Według raportów NIK-u, występuje brak 

efektywności oddziaływań gwarantowanych nieletnim w Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych. Zdaniem pani marszałek, świadczona w nich nieletnim pomoc powinna 

być wielowymiarowa. Ośrodki te, obok wychowania, muszą resocjalizować a oferowana 

pomoc winna obejmować również aspekty psychologiczny i medyczny, tak, żeby nieletni,  

po opuszczeniu ośrodka, był zdolny funkcjonować w społeczeństwie. 

Biorąc pod uwagę projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, 

pani wicemarszałek zaznaczyła, iż należy poddać go pod dyskusję w kontekście postulatów, 

zmian i filozofii postępowania z nieletnimi. 

         

         Ilona Kielan-Glińska, wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego Najwyższej Izby Kontroli i Grzegorz Jasionek, doradca ekonomiczny  

z NIK, zapoznali zebranych z ostatnią kontrolą NIK-u, zaprojektowaną przy udziale 

przedstawicieli świata naukowego oraz praktyków. W efekcie panelu ekspertów, zostały 

określone cele kontroli a następnie sprecyzowane wnioski pokontrolne z rekomendacjami. 

Kontrola dotycząca Funkcjonowania Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich 

przeprowadzona została z inicjatywy NIK i pod wpływem sygnałów ze strony Rzecznika 

Praw Obywatelskich świadczących o brutalizacji życia w schroniskach dla nieletnich  

i zakładach poprawczych. Kontrola ujawniła, że 58% byłych wychowanków wstępowało  

na drogę przestępczości. Jak stwierdziła pani dyrektor, z dużym respektem do procesu 

dydaktyczno-wychowawczo-resocjalizacyjnego, Najwyższa Izba Kontroli oceniła wówczas 

negatywnie funkcjonowanie systemu resocjalizacji nieletnich, prowadzonego w zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich. System ten był niepełny i niespójny, a część zadań 

powierzonych skontrolowanym jednostkom nie była wykonywana zgodnie z przepisami 



prawa. Ze względu na to, że badania kontrolne NIK zostały przeprowadzone w latach 2007-

2009, pan Grzegorz Jasionek powiedział, że zgodnie z informacją Ministerstwa 

Sprawiedliwości, „część” rekomendacji NIK-u została zrealizowana, „część” pozostaje  

do realizacji. Pan Jasionek stwierdził, że w najbliższym czasie kontrola może zostać 

powtórzona i zweryfikowana. Ta z 2009 roku wskazuje na nieprawidłowości oraz wysokie 

koszty utrzymania nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zawiera również 

szereg wytycznych do realizacji dla ministra sprawiedliwości.                   

 

          Katarzyna Kopystyńska, przedstawicielka Zespołu do Spraw Wykonywania Kar  

w Biurze RPO poprosiła parlamentarzystów o rozważenie w toku prac legislacyjnych 

następujących kwestii: „z definicji zdarzeń nadzwyczajnych kierowanie do młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych przez specjalnie powołaną komisję i zastanowienie się nad 

potrzebą takiej zmiany oraz nieróżnicowania sytuacji nieletnich matek, przebywających  

w różnych typach placówek”. 

        

          Mariusz Drwal z ZG NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów 

Poprawczych wyraził nadzieję na poprawę efektywności działania placówek w ramach prac, 

które ruszyły nad systemowymi rozwiązaniami w tym zakresie. Zwrócił uwagę na znaczenie 

diagnozy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży na etapie postępowania, która 

pozwoliłaby na kierowanie do właściwego ośrodka. Zaznaczył także potrzebę zadbania  

o opiekę postpenitencjarną. Jako reprezentant Związku podkreślił, iż zaangażowanie  

i odpowiednie predyspozycje kadry są istotne w tym procesie. Należy je w efekcie poprzeć 

odpowiednią motywacją, również w postaci właściwego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę 

postępujące starzenie się kadry i towarzyszące jej wypalenie zawodowe.  

 

            Ewelina Rzeplińska-Rogalska, dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich  

w BRPD poinformowała, że Rzecznik Praw Dziecka w maju 2021 roku wystąpił do ministra 

sprawiedliwości z apelem o podjęcie działań legislacyjnych nad pracami związanymi  

z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. W wystąpieniu generalnym, rzecznik 

zaznaczył, iż konieczne jest rozszerzenie i wzmocnienie gwarancji procesowych nieletnich 

oraz nadanie rangi ustawowej prawom nieletnich, umieszczanych w Młodzieżowych 

Ośrodkach Wychowawczych, zakładach leczniczych, zakładach poprawczych oraz 

schroniskach dla nieletnich. RPD przedstawił szczegółowe rekomendacje. Pani Rzeplińska-

Rogalska przekazała również, że w kwestii nowego projektu ustawy, który pojawił się  



w RCL-u, we wrześniu 2021 r., rzecznik przedstawił swoją opinię do projektu poprzez 

złożenie uwag. Pani dyrektor zaznaczyła, że Biuro RPD prowadzi bieżące badanie 

przestrzegania praw nieletnich, dysponując takimi narzędziami jak możliwość uczestnictwa  

w postępowaniach sądowych na prawach przysługujących prokuratorowi czy możliwość 

badania spraw na miejscu. 

            

          Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zauważył, że z perspektywy 

kilkuletnich obserwacji, brakuje działań systemowych. Fundacja przedłożyła swoje uwagi  

co do projektu ustawy, które dostępne są na RCL-u. Zwrócił uwagę na bezdomność wśród 

nieletnich i konieczność wzmocnienia świadczeń w obszarze reintegracyjnym.  

 

            Kinga Dagmara Siadlak, prezes Defensor Iuris podkreśliła, że problemem  

do rozwiązania jest nieprzyznanie przez ustawodawcę pokrzywdzonemu prawa strony,  

co powoduje ograniczenie uprawnień pokrzywdzonego, przede wszystkim co do wnoszenia 

środków odwoławczych. Odbiera to także postępowaniu walor kontradykteryjności.  

Według pani adwokat, występuje w tym wypadku zachwiana możliwość dochodzenia swoich 

uprawnień od strony pokrzywdzonego. Pani Siadlak zaznaczyła, że przepisy powinny wprost 

wskazywać, iż do czasu zasięgnięcia porady prawnej przez nieletniego jest niedopuszczalne 

jego przesłuchanie. Pani adwokat dodała, że w projekcie ustawy brakuje gwarancji pomocy 

prawnej z urzędu w trakcie całego postępowania. Należałoby zapewnić model, w którym 

każdy nieletni powinien mieć zagwarantowany kontakt z obrońcą od momentu zatrzymania 

przez cały okres postępowania sądowego. Zdaniem pani prezes, w projekcie ustawy powinno 

wyraźnie występować, że przesłuchanie przez policję nieletniego pod nieobecność tzw. kręgu 

osób wymaganego podczas takiego przesłuchania jest niedopuszczalne. Istotne byłoby także, 

by w projekcie został ujęty obowiązek rejestrowania obrazu i dźwięku podczas przesłuchań 

nieletnich.  

 

             Podsumowując wnioski z posiedzenia, przewodniczący Zespołu Piotr Zientarski 

stwierdził, że pięć ministerstw zajmujących się tematem resocjalizacji nieletnich musi działać 

komplementarnie, tak by wypracować spójny system działań. Senator Krzysztof Kwiatkowski 

dodał, że poprawę tego systemu trzeba poprzeć odpowiednim finansowaniem placówek  

a także adekwatnym do wymagań zawodu wynagrodzeniem ich kadry. 

 

A.D. 

BSS                                                                                                                  


