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kierując się dolrem wszystkich dzieci chciałbym zwrócić uwagę Państwa
Ministrów na problem funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej placówek
resocjalizacyjnych dla niedostosowanej społecznie młodzieży niemieckiej.

Z informacji posiadanych przez Rzecznika Praw Dziecka wynika, że na podstawie
niemieckiego Kodeksu socjalnego stosowany jest wobec młodzieży niemieckiej środek
oddziaływania pedagogicznego polegający na organizowaniu wyjazdów zagranicznych
do innych krajów, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjazdy poza granice Niemiec
organizowane są przez urzędy do spraw młodzieży (tzw. Jugendmanty). Zlecają one
organizację takiego przedsięwzięcia niemieckim podmiotom, a one z kolei zawierają
umowy cywilnoprawne z polskimi rodzinami bądź firmami prowadzącymi placówki
pobytu małoletnich obywateli Niemiec. Jugendmanty nie współpracują w tym zakresie
z władzami Rzeczypospolitej Polskiej. Brakuje zatem informacji, czy osoby, pod opiekę
których przekazuje się niemiecką młodzież, posiadają właściwe kwalifikacje
do podejmowania działań w zakresie resocjalizacji.

W myśl art. 83a ust 2 ustawy z dnia? września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) działalność oświatowa nieobejmująca
prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, lub innej formy
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wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672
i 675). Wobec powyższego mój niepokój wzbudza brak nadzoru nad funkcjonowaniem
ww. miejsc. Nie można mieć bowiem pewności, że dzieciom tym została zapewniona
właściwa opieka i wychowanie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 10 ust. I pkt 2 ustawy z dnia
6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
zwracam się do Państwa Ministrów o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania
ww. problemu.
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