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W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2008 r. 

(znak: DWOiP III 073-17/08), dotyczącego zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do 

umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję, że 

powyższa problematyka jest nadal przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Od wielu lat wzrasta liczba nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki 

wychowawcze, poprawcze lub kary w sądach powszechnych w związku z demoralizacją 

i czynami karalnymi. Z roku na rok zwiększa się również liczba nieletnich leczonych 

z powodu zaburzeń psychicznych, w tym także związanych z nadużywaniem alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych. Zapewnienie tym osobom wielostronnej 

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej winno być priorytetem w podejmowanych 

działaniach na rzecz ochrony praw nieletnich. Tymczasem mamy przykłady działań 

pogarszających sytuację. Zlikwidowano funkcjonującą w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 

Komisję ds. opiniowania sądowo-psychiatrycznego nieletnich. Komisja ta odgrywała dużą 

rolę we właściwym kwalifikowaniu nieletnich do placówek wychowawczych i placówek 

opieki zdrowotnej. 

Dostrzegając potrzebę zwiększenia dostępności nieletnich do specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej, byłoby wskazane 

wprowadzenie do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 91, 

poz. 109 ze zm.), przepisów dających podstawę do powołania Komisji Psychiatrycznej do 

Warszawa,29/12/2009r. 
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Spraw Nieletnich, jako organu, do którego sądy mogłyby zwracać się w sprawie wskazania 

odpowiedniego dla nieletnich zakładu opieki zdrowotnej. 

Jak mi wiadomo, już w 2007 r., w toku prowadzonych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości prac nad projektem ustawy - Kodeks nieletnich. Ministerstwo Zdrowia 

zgłosiło propozycje określone w projekcie przepisów dających podstawy do powołania 

takiej Komisji. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie 

proszę Pana Ministra o zajęcie stanowisko w przedstawionej sprawie. 


