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Minister Sprawiedliwości

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 

18 lutego 2013 r. (DWMPC-III-070-6/13/3), uprzejmie przedstawiam dodatkowe 

informacje i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich,

W przywołanej odpowiedzi na Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji

Podsekretarz Stanu wskazał, że problematyka dotycząca postępowania z nieletnimi 

przebywającymi w policyjnych izbach dziecka (dalej: PID, Izba), powinna zostać 

wyłączona z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) [dalej u.p.n.] w związku z okolicznością, że 

jednostki policyjne są podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Według treści 

przytoczonego pisma, to stanowisko akceptuje Minister Spraw Wewnętrznych.

Trzeba zauważyć, iż taki podział sposobu regulacji - ze względu na okoliczność, 

komu podporządkowana jest placówka - jest nieprawidłowy. W raporcie Rzecznika Praw 

Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji za 2012 r., który 

w najbliższych dniach zostanie opublikowany) Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na 

stanowisku, iż należy rozpocząć kompleksowe i pełne przygotowanie nowej ustawy

0 postępowaniu w sprawach nieletnich. RPO uważa, że w nowej ustawie powinno zostać 

uregulowane postępowanie względem nieletniego na każdym jego etapie realizacji

1 powinno ono obejmować w tej ustawie wszystkie placówki, w których nieletni może 

przebywać, bez względu na to komu podlega dana jednostka. Nie może być tak, że 

w ustawie o Policji będziemy poszukiwać rozwiązań dotyczących nieletnich

w policyjnych izbach dziecka przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji



2

przebywających w placówkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w innej 

ustawie regulacji dotyczących postępowania wobec nieletnich przebywających 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii podległych Ministerstwu 

Edukacji Narodowej, a w u.p.n. regulacji dotyczących postępowania z nieletnimi 

w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych z tego względu, że te ostatnie 

podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości. Takie myślenie powinno zostać odrzucone 

i należałoby oczekiwać aktu prawnego kompleksowego, który będzie gwarantował 

odpowiedni poziom ochrony prawnej, adekwatny do czasów obecnych, a nie oparty 

o regulację ponad trzydziestoletnią.

W poprzednim piśmie Rzecznik Praw Obywatelskich wskazała, że Raport zawiera 

pełny opis zastrzeżeń przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji co do praktyki 

funkcjonowania PID, jak i wskazuje na konieczność zmian obowiązujących regulacji 

prawnych w kilku obszarach (np. kontakty nieletnich przebywających w PID z rodziną, 

w tym telefoniczne, stosowanie środka izolacji nieletniego, badania lekarskie). Wskazane 

stanowisko RPO nadal podtrzymuje, a dodatkowa argumentacja została przedstawiona 

w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych z tego względu, iż w niektórych aspektach 

Minister miał odmienne stanowisko. Korespondencja w tej sprawie jest dostępna pod 

adresem http://www.rpo.gov.pl/pl/content/raport-z-wizvtacn-w-policvinych-izbach-dziecka- 

przeprowadzonych-przez-krai owy-mechanizm.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 16 ust. 1 i art. 16 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.) zwracam się do Pana Ministra o podjęcie w porozumieniu 

z Ministrem Spraw Wewnętrznych inicjatywny ustawodawczej we wnioskowanej materii.

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywaj

Stanisław Trociuk c 
Zastępca Rzęrczmks Praw Obywatelskich
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