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W odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2014 r., w ktorym przedstawione 

zostalo stanowisko w zakresie ustaleh przedstawiciel i Krajowego Mechanizmu 

Prewencj i oraz obowi^zu j^cych uregulowan prawnych zwi^zanych z poddawaniem 

nieletnich przebywaj^cych w zakladach poprawczych i schroniskach dia nieletnich 

kontroli, w tym przede wszystk im kontroli osobistej, uprzejmie przedstawiam 

nast^pu j^ce stanowisko. 

Podnoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich zagadnienia pewnych 

nieprawidtowosci w zakresie regulacji prawnych dotycz^cych kwestii poddawania 

nieletnich przebywaj^cych w zakladach poprawczych i schroniskach dIa nieletnich 

kontroli osobistej , byfy dotychczas przedmiotem korespondencj i pomi^dzy Krajowym 

Mechan izmem Prewencj i a Depar tamentem Wykonania Orzeczeri i Probacji 

w zwi^zku z raportami z wizytacj i Zakladu Poprawczego w Gdahsku -Oliwie, Zakladu 

Poprawczego w Koronowle oraz MIodziezowego Osrodka Adaptacj i Spolecznej 

w Szubinie. W udzielonych odpowiedziach jako podstaw^ do przeprowadzenia przez 

pracownikow ochrony kontroli pobieznej , kontroli osobistej i kontroli pomieszczeh, 

wskazano odpowiednie przepisy rozporzqdzenia Ministra Sprawiedl iwosci z dnia 

17 pazdziernika 2001 r. w sprawie zakladow poprawczych i schronisk dia nieletnich 

(Dz. U. Nr 124, poz. 1359, z pozn. zm.) . Nalezy zauwazyc, ze korzystanle przez 

personel placowek z uprawnieh przewidzianych w tym rozporz^dzeniu jest konleczne 

dIa zapewnienia porz^dku i bezpieczehstwa w zaktadach poprawczych 
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i schroniskach dia nieletnich (zapewnienie bezpieczenstwa samych nieletnich przed 

nieodpowiednimi zachowaniami wspolwychowankow, personelu, czy zapobiezenia 

przypadkom autoagresj i) . 

W zwi^zku z sygnal izowanym przez Krajowy Mechanizm Prewencj i 

zagadnieniem dotycz^cym uregulowania w rozporz^dzeniu, a nie w akcie rangi 

ustawowej, kwestii poddawania nieletnich przebywaj^cych w zakladach poprawczych 

i schroniskach dIa nieletnich kontroli osobistej oraz braku definicj i poj^c ia takiej 

kontroli (co przy obecnie obowi^zujqcych standardach ochrony wolnosci osobistej 

i prawie jednostki do prywatnosci moze stanowic o naruszeniu przepisow Konstytucj i 

Rzeczypospoli tej Polskiej), problematyka ta obj^ta jest t rwaj^cymi obecnie 

w Ministerstwie Sprawiedl iwosci pracami legislacyjnymi nad projektem zahzeh 

projektu ustawy o zmianie ustawy o post^powaniu w sprawach nieletnich. 

Projektowana ustawa dokona niezb^dnych zmian w ustawie z dnia 

26 pazdziernika 1982 r. o post^powaniu w sprawacti nieletnicti (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 382). Celem projektowanych regulacji jest mi^dzy innymi zapewnienie 

konstytucyjnosci rozwi^zah w zakresie praw i obowi^zkow nieletnich umieszczonych 

w zakladach poprawczych i schroniskach dIa nieletnich oraz zasad zapewnienia 

bezpieczenstwa i porz^dku w zaktadach poprawczych i schroniskach dIa nieletnich. 

Powyzsze kwestie jako dotycz^ce praw i obowi^zkow oraz zasad stosowania 

srodkow ochronny zos tan^ uregulowane w akcie prawnym rangi ustawowej . 

W toku prac nad projektem zafozeh analizie poddano zgtoszone w tym 

zakresie uwagi przez Helsihskq Fundacj? Praw Cztowieka (pismo z dnia 27 l istopada 

2013 r.) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (pismo z dnia 13 stycznia 2014 r.). 

Na obecnym etapie prac legislacyjnych w projekcie zaiozeh projektu ustawy 

o zmianie ustawy o post^powaniu w sprawach nieletnich projektuje s i ^ 

wprowadzenie regulacji, zgodnie z ktorymi w celu zapewnienia bezpieczenstwa lub 

porz^dku wzak ladz ie poprawczym lub schronisku dIa nieletnich nieletni, osoby 

odwiedzaj^ce nieletniego oraz pomieszczenia, w ktorych nieletni przebywa podlegac 

b§dq kontroli. Kontrola b^dzie mogta bye przeprowadzona w kazdym czasie. W razie 

koniecznosci dopuszczalne b^dzie naruszenie plomb gwarancyjnych oraz 

uszkodzenie kontrolowanych przedmiotow w n iezb^dnym zakresie. Projektuje s i ^ 

wprowadzenie definicji kontroli osobistej, kontroli pobieznej i kontroli pomieszczeh. 



Kontrola osobista polegac b^dzie na ogl^dzinach ciala oraz sprawdzeniu odziezy, 

bielizny i obuwia, a takze przedmiotow posiadanych przez nieletniego. Kontrola 

osobista przeprowadzona b^dzie przez osob^ tej samej pici co poddany kontroli, 

podczas nieobecnosci osob postronnych, w niemoni torowanym pomieszczeniu. 

Kontrola pobiezna polegac b^dzie na powierzchownym sprawdzeniu odziezy, obuwia 

i innych przedmiotow posiadanych przez nieletniego lub osob^ odwiedzaj^c^ 

nieletniego. Kontrola pomieszczeh polegac b^dzie na ogl^dzinach izb znajduj^cych 

s i ^ na terenie zakladu lub schroniska oraz znajduj^cych si§ w nich elementow 

wyposazenia i przedmiotow. Kontrola izb mieszkalnych przeprowadzana b^dzie 

podczas nieobecnosci nieletniego. W ustawie wprowadzone zos tan^ takze regulacje 

dotycz^ce post^powania z przedmiotami u jawnionymi podczas kontroli. 

Szczegolowe warunki sposobu dokumentowania przeprowadzenia kontroli okreslone 

zostanq w rozporz^dzeniu. Projektowane przepisy zawierac b^dq rowniez zamkni^ te 

katalogi obow i^zkow i uprawnien pracownikow real izuj^cych plan ochrony zakladu 

poprawczego lub schroniska dia nieletnich, w tym dotycz^ce przeprowadzania 

kontroli. 

Poniewaz zgodnie z § 9 ust. 3 uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 

2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. Nr 13, poz. 221) projekt zalozeh 

projektu ustawy obejmuje zwi^zte przedstawienie celu projektowanej ustawy oraz 

zakresu przewidywanej regulacj i i zasadniczych kwesti i wymaga j^cych uregulowania, 

w tym zniesienia dotychczasowych lub powotania nowych organow lub instytucji, 

szczegolowe regulacje omawianych zagadnien zawarte zos tan^ w projekcie ustawy 

opracowanym w oparciu projekt za iozeh, przy uwzgl^dnieniu wskazanych przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich wymagah konstytucyjnych. 

Maj^c powyzsze na uwadze, uprzejmie informuj^, ze kwestie wskazane 

w p i s m i e z dnia 8 kwietnia 2014 r. ob j^ te s ^ prowadzonymi w Ministerstwie 

Sprawiedl iwosci dziataniami legislacyjnymi. 
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