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Szanowny Panie Ministrze, 

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają sygnały o rosnącej liczbie 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii, które zawiesiły swoją działalność w związku 

z epidemią COVID-19. Może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla dzieci, które 

przebywały i pobierały naukę w takim ośrodku, jak i dla pracowników i wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Zgodnie z §  2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 

ze zm.), w okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 24 majaa 2020 r. na obszarze kraju 

ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 

w tym szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii1. 

Niniejszy przepis posłużył w niektórych przypadkach jako podstawa do czasowego 

zamknięcia nie tylko szkół, ale także całych ośrodków i skierowania części wychowanków 

z powrotem do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektorzy niniejszych placówek zwracają uwagę na zagrożenie dla zdrowia swoich 

wychowanków i pracowników, spowodowane brakiem możliwości stwierdzenia, czy osoba 

1 Okres przedłużony do 24 maja 2020 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 742).
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Pan 
Dariusz Piontkowski 
Minister Edukacji Narodowej 
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wracająca z młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie jest zakażona koronawirusem. 

Informują, że nie mają warunków do przeprowadzenia zalecanej izolacji i obserwowania 

wychowanka, a dostęp do opieki lekarskiej i psychologicznej jest obecnie utrudniony. 

Obawiają się także utraty u dzieci i młodzieży pozytywnych efektów uzyskanych dzięki 

pracy młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Istnieje również ryzyko, że wraz 

z kierowaniem nowych osób do placówek opiekuńczo-wychowawczych część kadry, 

kierując się obawą przed zachorowaniem, zdecyduje się skorzystać ze zwolnienia z pracy, 

co znacznie utrudni realizowanie zadań. 

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do 

Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informacje, czy do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

wpływają skargi w tej sprawie. Będę również wdzięczny za  przedstawienie stanowiska 

MEN w tej kwestii.

Łączę wyrazy szacunku

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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