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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Mclrek Michĺlĺak
2sP..422.24.2016.MK

Pan
Zbigniew Ziobro
Mĺnister Sprawiedliwości
Prokurator Geneľalny

o-..{t(-w wystąpieniu z 3
o udzielenie
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sierpnia 2016 ľokul zwľóciłem się do Pana Ministra

informacji dotyczących podjętych działań związanych

z

z

prośbą

nowe|izacją ustawy

z dnia 26 pażdziernika 1982 ľ. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 Í. poz.
1654, z pőźn. zm.), w celu umożliwienia Instytutowi Psychiatrii

i Neurologii w Waľszawie

wykonywania zadan okľeślonych w ľozporządzeniu Ministra Zdrowia

z

dnia 20 kwietnia

Ż005 r' w spľawie szczegőłowych zasad kieľowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania

i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 ľ., Nr 79, poz.
69Ż, zpóŹn. zm.), zwanym dalej ,'Rozporządzeniem".

Zgodnie z $ 6 ust. 1 Rozpoľządzenia, przed umieszczeniem nieletniego w publicznym

zakładzię psychiatrycznym opieki zdrowotnej dysponującym waľunkami maksymalnego
zabezpieczenia, w publicznym zakładzię psychiatrycznym opieki zdrowotnej dysponującym

warunkami wzmocnionego zabezpieczenia

lub w publicznym zakładzię lecznictwa

odwykowego dysponującym waľunkami wzmocnionego zabezpieczenia, sąd może zwrőcić,

się do Instýutu Psychiatrii

i

Neurologii w Warszavłie o wskazanie właściwegozakładu'

W tym celu przesyła Instýutowi otzeczenie o zastosowaniu śľodkaleczniczego wraz

Ze

zgromadzoną w sprawie dokumentacją lekarską. W myśl$ 6 ust. 3 Rozporządzenia,Instýut

wskazuje sądowi właściwyzakŁad w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których
mowa wyŻej.

l

Wystąpienie z 3 sierpnia 20l6 roku (zĺak: ZSR.422.24.2O16.MK).
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28lat Konwencji
Prawach Dziecka

o

Do 200ó roku przy Dytektorue Instýutu Psychiatľii i Neurologii w Warszawie
funkcjonowała Komisja ds. Kieľowania. Przenoszenia i Pobytu Nieletnich w Publicznych
Zakładach opieki Zdrowotnej, do któľej sądy mogły zwracać, się w sprawie wskazania
odpowiedniego dla nieletniego podmiotu |eczniczego' Jednak z powodu braku szczegółowych
regulacji pľawnych, ďotyczących w szczególności finansowania jej prac, działalnośćKomisji
z dniem 10 listopadaŻ006 roku została bezterminowo zawieszona'

od ponad l l lat Instýut Psychiatľii i Neurologii w Waľszawie nie wydaje opinii
w zakĺęsie wskazania placówki właściwejdo umieszczenia nieletniego cieľpiącego na
zaburzęnia psychiczne, a tym samym nie realizuj e zadan nałożonych nań przepisami prawa.

W

piśmie z 20 wtzeŚnia 2016 roku (znak: DSRiN-II-07Ż-3ll6) Rzecznik został

poinformowany o pracach nad przygotowaniem pľojektu nowelizacji ustawy o postępowaniu
w spľawach nieletnich w omawianym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. lOa

i

art. 11 ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922)' zwracam się do

Pana Ministta

z

uprzejmą prośbąo udzielenie informacji na jakim etapie znajdują się

povĺyŻsze pľace i kiedy moŻna spodziewać się pľzedstawienia ich wyników'
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