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Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Rzeczniku,

W nawiązaniu do pisma nr ZEW.422.2.2014.JK z dnia 11. lutego br. uprzejmie

informuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podejmowało, ani nie podejmuje

działań zmierzających do uregulowania kwestii pobytów trudnej młodzieży niemieckiej na

terytorium Polski.

Podstawą prawną kierowania niemieckiej młodzieży do pracy poza granicami RFN jest

27 Kodeksu socjalnego, Księga pierwsza — Część ogólna. Zgodnie z tym przepisem formą

pomocy dzieciom i młodzieży jest m.in. pomoc wychowawcza. Stosowanie różnych form

pomocy należy do zadań powiatów, miast na prawach powiatu, a jeżeli stanowi tak prawo

kraju związkowego — również gmin. Zadania te realizowane są we współpracy z jednostkami

spoza sfery publicznej, prowadzącymi co do zasady działalność niekomercyjną o charakterze

działalności pożytku publicznego. Rozwinięcie tych postanowień zawarte jest w * 27 I

następnych Kodeksu socjalnego, Księga ósma — Pomoc dzieciom i młodzieży. Według * 27

ust. 2 pomocy należy udzielać co do zasady w kraju.
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Stosowanie środków za granicą dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne

w konkretnym przypadku dla osiągnięcia celu wychowawczego.

Zgodnie z naszą wiedzą nie istnieją żadne porozumienia polsko — niemieckie, zawarte

na szczeblu centralnym, które regulowałyby kierowanie niemieckiej młodzieży do pracy w

Polsce. Ambasada RP w Berlinie nie styka się z przypadkami kierowania niemieckiej

młodzieży na resocjalizację do polskich placówek wychowawczych i nie jest w stanie ocenić

ani skali zjawiska, ani jego ewentualnych skutków.

Natomiast badając tę sprawę natrafiliśmy na przypadek wniosku Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Wałbrzychu w sprawie realizacji

przedsięwzięcia dotyczącego wzmocnienia współpracy instytucji prowadzących działania

resocjalizacyjne młodzieży, w tym w formie międzyośrodkowej wymiany młodzieży z

Saksonią, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na

lata 2007-2013. Zweryfikowanie tej informacji wymagałoby skierowania zapytania do

sekretariatu Polsko-Niemieckiej Komisji Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Więcej informacji w sprawie pobytów resocjalizacyjnych niemieckiej młodzieży w

Polsce zawiera odpowiedź MEN na analogiczną interpelację z 2007 r., z którą można

zapoznać się pod adresem http://orka2.sejm.goy.pl/1Z5.nsf/main/59B4604C.

Z wyrazami szacunku,


