W dniu 9 czerwca 2009 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo
Pana Ministra z dnia 5 czerwca 2009 r. (1. dz. DWOiP III 073-29/09), będące
odpowiedzią na moje wystąpienie w sprawie funkcjonowania izb przejściowych w
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz braku unormowań prawnych,
które gwarantowałyby nieletnim, przebywającym w tych placówkach, codzienny dostęp
do zajęć na świeżym powietrzu.
W wyżej wymienionym piśmie wskazał Pan, iż Ministerstwo Sprawiedliwości
podjęło działania zmierzające do nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11,
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funkcjonowania izb przejściowych oraz wprowadzenia prawa codziennego dostępu
nieletnich do zajęć na świeżym powietrzu, z uwagi na ich gwarancyjny charakter,
znalazły swoje miejsce w ustawie regulującej to postępowanie lub w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Nawiązując do kwestii codziennego dostępu nieletnich do zajęć na świeżym
powietrzu pragnę nadmienić, iż brak unormowań prawnych w tym zakresie odnosi
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się nie tylko do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ale także do
innych placówek, w których przebywają nieletni na mocy postanowienia sądu, to
jest:
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młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii zwróciłem się do Pani
Minister Edukacji Narodowej, która w odpowiedzi podzieliła moje stanowisko w tej
mierze.
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o przekazanie informacji, czy
wskazane przez Pana Ministra działania w zakresie zamian w funkcjonowaniu izb
przejściowych oraz zagwarantowania nieletnim prawa do codziennych zajęć na świeżym
powietrzu, zostały już podjęte. Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie
aktualnej informacji o stanie i stopniu zaawansowania prac nad nowelizacją ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich oraz propozycji i kierunku zmian, które zostaną w
niej wprowadzone.

