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Warszawa, 

W związku z wykonywaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań 

Krajowego Mechanizmu Prewencji, pracownicy Biura Rzecznika dokonują wizytacji 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. W 

ich trakcie dostrzeżono, iż istotnym problemem, wpływającym na sposób funkcjonowania 

tego typu placówek, jest brak unormowań prawnych, które gwarantowałyby nieletniemu 

codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu. Ich zapewnienie należy uznać za 

niezbędne, biorąc pod uwagę potrzeby rozwoju psychofizycznego młodego człowieka, a 

także konieczność rozładowania trudnych emocji w przypadku młodzieży 

niedostosowanej. 

Brak odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie sprzyja ograniczaniu 

nieletnim dostępu do świeżego powietrza. Tak na przykład, w jednej z wizytowanych 

placówek zastosowano wobec wychowanków całkowity zakaz wychodzenia na zewnątrz 

budynku, ze względu na ucieczki nieletnich. Działania tego rodzaju stoją w sprzeczności z 

realizacją prawa do rozwoju oraz prawa do ochrony zdrowia. Takie ograniczenia są 

również niezgodne z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl którego prawo 

do ochrony zdrowia przejawia się także w tym, że władze publiczne popierają rozwój 

kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dostęp do świeżego powietrza 

powinien być prawem nieletniego, a nie tylko przywilejem, analogicznie jak ma to miejsce 
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w przypadku osób dorosłych pozbawionych wolności. Ci ostatni, przebywając w aresztach 

śledczych i zakładach karnych, nawet jeżeli zostali zakwalifikowani do osadzonych 

stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

zakładu, mają prawo do codziennego, godzinnego spaceru. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 z 

późn. zm.) uprzejmie proszę Panią Minister o zajęcie stanowiska w przedstawionej 

sprawie i rozważenie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do 

właściwego uregulowania zasad i warunków zapewnienia nieletnim, w czasie pobytu w 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu. 


