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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Warszawa,0311stopada 2016 r. 
DSWM-SSC.086.12.2016.BS 

Pan Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na Pańskie wystąpienia nr ZEW.422.2.2014.AS z 26 lutego 
2016 r. oraz ZEW.422.2.2014.JR z 1 października 2016 r. w sprawie objęcia 
nadzorem pedagogicznym realizacji na terenie Polski przez stronę  niemiecką  
tzw. programów resocjalizacyjnych dla trudnej młodzieży uprzejmie informuję, 

że po przeprowadzeniu analizy dostępnych informacji w tym zakresie, sprawa 
ta budzi wiele wątpliwości: 

celowość  i podstawa prawna prowadzenia w Polsce programów 
resocjalizacyjnych dla cudzoziemców przez organy administracji innych krajów 
oraz zagraniczne instytucje lub organizacje, 

charakter, w jakim występują  polskie rodziny przyjmujące cudzoziemców, 
szczególnie niepełnoletnich oraz sprawowania nad nimi opieki prawnej, 

zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli, a także (w przypadku osób 
karanych) kwestia nadzoru nad odbywaniem kary przez instytucje zagraniczne 
na terenie Polski. 

Obowiązujące w Polsce przepisy oświatowe nie przewidują  takiej formy 
resocjalizacji młodzieży, jak realizowane przez stronę  niemiecką  tzw. prograMy 
resocjalizacyjne. Nie jest nam również  znana umowa międzynarodowa, która 
dopuszczałaby współpracę  dwustronną  w tej kwestii. Strona niemiecka nigdy 
nie poruszała tej sprawy w rozmowach bilateralnych z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. Jak wykazały przeprowadzone przez nas rozmowy z kuratorami 
oświaty, na terenie których — zgodnie ze wskazaniem Rzecznika Praw Dziecka 
— prowadzone są  programy resocjalizacyjne, przypadki prowadzenia takiej 
działalności są  im znane. Jednakże brak jest podstawy prawnej do 
podejmowania przez kuratorów jakichkolwiek działań, bowiem przepisy art. 83a 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty wskazują, że działalność  oświatowa 



nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu lub innej formy 
wychowania przedszkolnego może być  podejmowana na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej. 

Inną  kwestią  jest spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez' 
cudzoziemca przebywającego na terenie Polski. Zgodnie z obowiązującym 
prawem oświatowym, w Polsce realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek jest spełniany w szkole polskiej 
lub w szkole działającej przy placówce dyplomatycznej innego państwa. 
Obywatele Niemiec, realizujący programy resocjalizacyjne na terenie Polski, nie 
są  wykazywani w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Natomiast w roku 
szkolnym 2015-2016 w SIO wykazano, że w polskich szkołach uczy się  376 
obywateli Niemiec, przy czym w gminach, które wskazuje Pan w swoim piśmie 
jako te, na terenie których realizowane są  ww. programy, wykazany został  
jeden uczeń, którego krajem pochodzenia są  Niemcy. 

W świetle wystąpienia Pana Rzecznika oraz po analizie sprawy z perspektywy 
prawa oświatowego, uważam, że ma ona charakter międzyresortowy i zasadne 
jest pozyskanie od strony niemieckiej bliższych informacji na temat 
realizowanych w Polsce programów resocjalizacyjnych. W związku 
z -p-owyzszym zWróciłąm s1ę tIW-Minigti-a Spraw Zagra-niznych z prośbą  
o uzyskanie bliższych informacji na ten temat od strony niemieckiej. 

Uważam, że pozyskane w ten sposób szczegółowe wyjaśnienia strony 
niemieckiej pozwolą  na wypracowanie przez właściwe resorty stanowiska 
strony polskiej odnośnie realizacji tego typu programów na terenie Polski. 

Z wyrazami szacunku, 

v14 
rum Zalewskffi 


