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z niepokojem przyjmuję napływające do mnie kolejne informacje o trudnej sytuacji
nieletnich matek przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Jak wynika z przekazanego mi pisma Departamentu Prawa Karnego Ministerstwa
Sprawiedliwości, skierowanego do Prezesa Fundacji „po DRUGIE”, problem oceniany jest -

w świetle danych statystycznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - jako
marginalny. Pragnę jednak zauważyć, że uregulowania prawne powinny być tak
skonstruowane, aby nie pozwalały na krzywdzenie choćby jednego dziecka. Tymczasem
obowiązujące przepisy w ogóle nie przewidują możliwości przebywania w ww. placówkach
matek z dziećmi. Nieletnia wychowanka będzie mogła być ze swoim dzieckiem tylko wtedy,
gdy sąd (na podstawie art. 90 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich - t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) umieści ją poza
schroniskiem lub zakładem poprawczym lub też warunkowo z nich zwolni (na podstawie
art. 86 i 87 wyżej przywołanej ustawy). W każdej z wymienionych sytuacji wobec nieletniej
powinny być w dalszym ciągu prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne przez zakład
poprawczy lub schronisko dla nieletnich, albo też w formie orzeczonego w okresie próby
środka wychowawczego, np. nadzoru kuratora sądowego. Jednakże praktyka pokazuje,
że jeśli wychowanka zostanie zwolniona z placówki po urodzeniu dziecka, to przerywa proces
resocjalizacji i powraca do swojej rodziny biologicznej (często dysfunkcyjnej, co może
pogłębiać proces demoralizacji). Jeśli zaś sąd nie zdecyduje się na przyjęcie ww. rozwiązań,



dziecko zostaje rozdzielone z matką i trafia do rodziny zastępczej. Taka sytuacja jest
krzywdząca dla obojga - i matki i dziecka - pozbawia ich bowiem szansy na stworzenie
rodziny, zaburza ich rozwój i poczucie bezpieczeństwa. Może utrudniać też proces
resocjalizacji.

Powodem takiej sytuacji jest brak oddziałów dla nieletnich matek, w których mogłyby
one przebywać wraz ze swoimi dziećmi i korzystać ze wsparcia oraz oddziaływań
wychowawczych. Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca umożliwił opiekę nad dziećmi
kobietom przebywającym xy zakładach karnych. Zgodnie z treścią art. 87 4 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.): W celu
umożliwienia matce pozbawionej wolności sprmyowania stałej i be_pośrednięj opieki nad
dzieckiem organizuje się przy wskazanych zakładach karnych domy dla matki i dziecka, w któ,ych
dziecko może przebywać na życzenie matki do ukończenia trzeciego roku życia, (...). Wobec
powyższego, niezrozumiałym wydaje się fakt, iż takie samo prawo nie przysługuje
niepełnoletnim matkom, które chciałyby opiekować się swoimi dziećmi. Przecież w myśl
art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.): wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez i”ladze publiczne i nikt nie może być dyskiyminowany W życiu
politycznym, społecznym łub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tak więc, władze
publiczne i obowiązujące przepisy prawa powinny w sposób szczegóiny pomagać nieletnim
matkom, sprzyjać rozwiązywaniu ich problemów, wspierać je i dawać szansę na godne życie.

Mając na uwadze dobro każdego dziecka uważam więc, że problem nieletnich matek
przebywających w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych zasługuje
na wnikliwą analizę i powinien znaleźć odzwierciedlenie w zapisach ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich. Wprowadzenie określonych zmian w tym zakresie powinno zostać
poprzedzone diagnozą zjawiska oraz problemów, jakie mu towarzyszą, a także konsultacjami
w środowiskach szczególnie zaangażowanych w działanie systemu profilaktyki
i resocjalizacji młodzieży dotkniętej lub zagrożonej demoralizacją.

W związku z powyższym, kierując się dobrem dziecka, na podstawie art. lOa ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających
do rozwiązania opisanego problemu i przekazanie mi stanowiska w podniesionej sprawie.
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Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W dopowiedzi na Pana pismo z dnia 25 października 2013 r. (sygn.

ZEW/500/39/2013/ZA, w którym poruszona została problematyka związana

z umożliwieniem nieletnim matkom pobytu w zakładach poprawczych (ZP)

i schroniskach dla nieletnich (SdN), uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.

Na wstępie chciałbym zapewnić, iż poruszane zagadnienie nie jest

rozpatrywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyłącznie w świetle danych

statystycznych. Informacje tego rodzaju stanowią jedynie punkt wyjścia dla oceny

skali zagadnienia. Jednocześnie dane te nie mogą być pominięte z uwagi na ocenę

skutków ewentualnych nowych regulacji prawnych.

W wyniku skierowanego przez Pana pisma oraz działań podejmowanych np.

przez Fundację „Po DRUGIE” dokonano weryfikacji dotychczasowych danych, w tym

również statystycznych, oraz przeanalizowano sytuację ciężarnych nieletnich przed

i po urodzeniu przez nie dziecka.

Ustalono, że w latach 2010 — 2013 (stan na dzień 31.10.2013 r.), tj. blisko

cztery lata, przebywało w ZP i SdN łącznie 27 dziewcząt w ciąży. W poszczególnych

latach skala umieszczeń tych nieletnich wyglądała następująco:

• 2010—5 nieletnich

• 2011 — 5 nieletnich

• 2012 — 7 nieletnich

• 2013 (stan na dzień 31.10.2013 r.) — 10 nieletnich
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Przy stanie faktycznym nie przekraczającym 150 wychowanek, średnio

nieletnie ciężarne stanowią więc od 3,5 do 7 % ogólnej liczby dziewcząt

umieszczanych w tego rodzaju placówkach.

Wychowankom tym gwarantuje się dostęp do świadczeń zdrowotnych

i rehabilitacyjnych zarówno w czasie porodu jak i po porodzie. W placówkach dla

dziewcząt zatrudnieni są, w niepełnym wymiarze czasu pracy, lekarze ginekolodzy,

a nadto wychowanki znajdują się pod opieką poradni „K” w pobliskich placówkach

zdrowia (wykonywanie badań laboratoryjnych, USG). Ciężarne nieletnie przebywając

w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich korzystały w czasie ciąży

z wizyt ginekologicznych bez ograniczeń (ich częstotliwość wynosiła od 3 do 12

razy). Jeżeli wymagały tego względy zdrowotne (nieliczne przypadki) dochodziło

również do hospitalizacji na oddziałach ginekologicznych.

W czasie pobytu w placówce zapewnia się nieletnim w ciąży wyższą stawkę

żywieniową oraz posiłki o wyższej kaloryczności. Zgodnie z obowiązującymi

wytycznymi odnośnie stawek żywieniowych, podstawowa stawka wynosi od 7 zł do 9

zł dziennie, a wartość dziennej normy wyżywienia nie powinna być niższa niż 2800

kcal. Z danych za rok 2012/2013 wynika, że stawka dla nieletnich w ciąży

kształtowała się w naszych placówkach na poziomie od 11 zł do ponad 15 zł

dziennie, a ich kaloryczność wynosiła co najmniej 3500 kcal.

W placówkach prowadzona jest stosowna edukacja seksualna nieletnich

wychowanek. Obok zajęć wymaganych szkolnym programem nauczania,

prowadzone są dodatkowe zajęcia i realizowane programy mające podnosić

świadomość wychowanek w zakresie antykoncepcji i świadomego macierzyństwa.

Wśród licznych inicjatyw w tym zakresie wyliczyć można chociażby:

• program autorski „Rola rodziny w życiu człowieka”,

• projekt „Gdy zostanę mamą będę kochać nad życie — świadome

macierzyństwo w myśl pedagogiki Janusza Korczaka”,

• zajęcia z cyklu „Ciąża 9 bezpiecznych miesięcy” - świadome

przygotowanie się do macierzyństwa, całej ciąży i okresu połogu,

• kurs kwalifikacyjny doskonalenia zawodowego „Opiekunka dzieci”,

• wizyty edukacyjne w Domu Małego Dziecka,

• spotkania z położną i ginekologiem,

• projekt „Program pracy z wychowanką w ciąży”,
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• autorski program „Wychowanie seksualne”.

Uwagę zwraca, że część wychowanek rodzących dziecko podczas pobytu

w tego rodzaju placówce jest niepełnoletnia, a zatem nie przysługuje im władza

rodzicielska. W przypadku, gdy oboje rodzice są niepełnoletni, zgodnie z art. 94 3

ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 788),

dla dziecka musi być wówczas ustanowiony opiekun prawny, który będzie jego

przedstawicielem ustawowym oraz rodzina zastępcza. Jeżeli ojciec dziecka jest

znany i pełnoletni, to będzie mu przysługiwać władza rodzicielska i będzie mógł

ewentualnie przejąć opiekę nad dzieckiem.

Nie oznacza to, że ze strony placówek podejmowane są działania mające na

celu rozdzielenie matki i dziecka. W ZP i SdN do takich sytuacji nie dochodzi,

a wręcz przeciwnie, dyrektorzy tych placówek oraz sądy rodzinne podejmują starania

aby matka mogła pozostać ze swoim dzieckiem i sprawować nad nim bieżącą

opiekę. Zgodne jest to z treścią art. 96 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst

jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.), który mówi, że „rodzice, którzy nie mają

pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy

nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na

dobro dziecka postanowi inaczej.

Działania powyższe realizowane są poprzez wykorzystanie obowiązujących

przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich tekst jednolity: (Dz. U.

z 2010 r. nr 33, poz. 178 z późn. zm.). Możliwości takie wskazywane były

w poprzedniej korespondencji, a polegają na umieszczeniu wychowanki poza

zakładem (art. 90 upn) lub warunkowym zwolnieniu z zakładu (art. 86 i 87 upn).

W zależności od przyjętego rozwiązania będą wobec wychowanki nadal prowadzone

oddziaływania resocjalizacyjne, bądź przez zakład poprawczy, bądź też w formie

orzeczonego w okresie próby środka wychowawczego np. nadzór kuratora

sądowego (art. 6 pkt 5 upn), umieszczenie wraz z dzieckiem w wyspecjalizowanej

rodzinie zastępczej (art.6 pkt 9 upn).

Potwierdzeniem stosowania tego rodzaju rozwiązań są zgromadzone

informacje o losach wychowanek, z których wynika, że wszystkim takie warunki

stworzono poprzez między innymi: powrót do rodziny biologicznej lub rodziny ojca

dziecka, umieszczenie w domu samotnej matki lub rodzinnym domu dziecka.
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Podkreślić należy, że powyższe działania możliwe są jedynie, gdy

przemawiają za tym m.in. szczególne względy rodzinne, a ocena zachowania

nieletniej wskazuje, iż będzie możliwe roztoczenie nad nią skutecznego nadzoru (art.

90 I pkt 4 upn). Decyzja o umieszczeniu poza zakładem lub o warunkowym

zwolnieniu poprzedzona jest wywiadem kuratora, opiniami oraz zatwierdzana przez

właściwy sąd rodziny. Stosowane rozwiązania pozwalają na wykonywanie nadzoru

i oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletniej nawet wówczas, gdy przebywa ona

poza placówką.

W związku z powyższym wydaje się, że istniejące regulacje umożliwiają

i ułatwiają, w przypadku zakładów poprawczych I schronisk dla nieletnich, pomoc

umieszczonym w nich wychowankom w pobycie z dzieckiem po jego urodzeniu.

Pobyt ten, w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, powinien jednak odbywać się, tak

jak jest to praktykowane dotychczas, poza placówką jaką jest zakład lub schronisko.

Zadaniem zakładów poprawczych jest, jak wiadomo, przede wszystkim

resocjalizacja nieletnich. Zakłady poprawcze dysponują doświadczoną i znakomicie

wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która nie jest jednak przygotowana do

sprawowania profesjonalnej opieki nad dziećmi wychowanek. Jednocześnie

pomieszczenia w ZP i SdN nie są natomiast przystosowane do potrzeb noworodków

ani dzieci w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym.

Zadania realizowane przez zakłady poprawcze oraz warunki jakimi one

dysponują uniemożliwiają tworzenie oddziałów dla nieletnich matek z ich dziećmi.

Nadto nieletnie przebywające w zakładach realizują określony program edukacyjny

i resocjalizacyjny, który uniemożliwia zajmowanie się małoletnim dzieckiem

w dostatecznym zakresie. W czasie, gdy matka dziecka, zobligowana do udziału

w zajęciach, nie będzie wykonywała pieczy i opieki nad swym dzieckiem, konieczne

byłoby sprawowanie opieki nad dzieckiem — niemowlęciem, przez pracowników

zakładu, którzy jak wskazano powyżej nie posiadają odpowiednich do tego

kwalifikacji. Nie wykluczona jest również sytuacja polegająca na ucieczce nieletniej

z placówki lub jej choroba skutkująca długoterminową nieobecnością. W takiej

sytuacji całość opieki, pieczy i odpowiedzialność za dziecko nieletniej spoczywać

musiałaby na placówce, co nie wydaje się mieć uzasadnienia w odniesieniu do celów

dla jakich powołane zostały tego rodzaju zakłady.

Kierunkiem właściwym, w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, byłoby

usprawnienie funkcjonujących obecnie instytucji i ich ewentualnie węższa
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specjalizacja. Wskazać tu można np. domy samotnych matek, które mogłyby być

dostosowane w większym niż dotychczas stopniu do tej grupy matek jakimi są
wychowanki placówek resocjalizacyjnych. Uzasadnionym wydaje się również

zwiększenie liczby wyspecjalizowanych rodzin zastępczych wskazanych w art. 6 pkt

9 upn, w których umieszczane mogłyby być nieletnie wraz ze swoimi dziećmi po

orzeczeniu wobec nich warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego, w sytuacji

braku możliwości powrotu do rodziny biologicznej lub rodziny ojca dziecka. Oba te

przykładowe działania nie wymagają zmian legislacyjnych, a jedynie

organizacyjnych.

Generalnie, kierunkiem działań powinno być zapewnienie opieki i wsparcia

nieletnim matkom w środowisku zbliżonym do rodzinnego, a nie w instytucji

o charakterze zamkniętego zakładu w obecności innych zdemoralizowanych, często

również niebezpiecznych, wychowanek. Wydaje się, że nowonarodzone dziecko nie

powinno być sprowadzone do narzędzia resocjalizacji ale otoczone spokojną,

troskliwą i bezpieczna opieką.

Odnosząc się do podniesionej w piśmie sugestii analogicznego zastosowania,

odnośnie wychowanek z ZP, rozwiązań przewidzianych w art. 87 4 ustawy Kodeks

karny wykonawczy, należy zauważyć, iż kobiety osadzone w zakładach karnych wraz

ze swoimi dziećmi odbywają wieloletnie kary pozbawienia wolności i są pozbawione

możliwości przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich

polegających np. na umieszczeniu poza placówką (art. 90 upn). Są one

w zasadniczej części starsze od wychowanek placówek resocjalizacyjnych,

a niejednokrotnie posiadają wcześniejsze doświadczenie w wychowaniu dzieci.

Nadto zwrócić należy uwagę na to, iż w czasie pobytu w zakładzie karnym są one

zatrudnione, a dla opieki nad dzieckiem tworzone jest przedszkole. Wydaje się, że

różnice w regulacjach dot. skazanych i wychowanek były i są uzasadnione, bowiem

uwzględniają wskazane powyżej okoliczności (wiek, dojrzałość, wymiar stosowanego

środka). Te istotne różnice stały się między innymi podstawą stworzenia przepisów

odrębnych od tych stosowanych dla dorosłych i znalazły swój wyraz w ustawie

o postępowaniu w sprawach nieletnich. Regulacje zawarte w tej ustawie zdają się

tworzyć lepsze warunki dla nieletnich niż skazanych, bowiem umożliwiają im zajęcie

się własnym dzieckiem w warunkach wolnościowych, co jednocześnie w znacznie

lepszy sposób chroni dobro dziecka.
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Trudno w tych okolicznościach uznać, iż zastosowane w tych regulacjach

unormowania naruszają art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Są one

bowiem przejawem troski państwa wobec osób niedojrzałych jakimi są nieletni

i przemyślanego sposobu różnicowania środków stosowanych wobec dorosłych

i małoletnich.

Stanisław Chmielewski
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