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Pani 

Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej 

  

Szanowna Pani Minister, 

W odpowiedzi na Pani pismo o sygnaturze DSWM-SSC.086.12.2016.BS z dnia 3 listopada 

2016 r. w sprawie niemieckich programów resocjalizacyjnych dla tzw. trudnej młodzieży 
realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polski, uprzejmie informuję, że: 

Zgodnie z niemieckim Kodeksem Socjalnym cz. VIII (SGB VIII) realizacja zadań  wymienionych 
w par. ł  tego kodeksu w zakresie opieki i wychowania należy do kompetencji urzędów ds. młodzieży 
(Jugendamt) oraz podmiotów o uznanym statusie podmiotów użyteczności publicznej (jak np. Caritas, 
Niemiecki Czerwony Krzyż), wykonujących te zadania w ramach zadań  zleconych, a także podmiotów 
dopuszczonych do realizacji tych zadań  na podstawie zezwolenia. Zarówno wydanie zezwolenia, jak 
też  zlecenie zadań  podmiotom użyteczności publicznej oraz nadzór nad ich realizacją  należy do 
urzędów ds. młodzieży, najniższego stopnia (miejskie, dzielnicowe). Podmioty te realizują  również  
indywidualne programy resocjalizacyjne zgodnie z par. 35 i nast. SGB. 

W przypadku zaistnienia konieczności zastosowania regulacji z art. 35 Kodeksu Socjalnego, 
ustalany jest indywidualny plan wychowawczy przy udziale właściwego miejscowo urzędu ds. 
młodzieży, samego młodocianego, jego przedstawicieli ustawowych oraz podmiotów użyteczności 
publicznej realizujących zadania zlecone w zakresie opieki zgodnie z SGB. Jeśli zgodnie z ustaleniami 
planu wychowawczego ma zostać  zastćisowany środek w postaci umieszczenia młodocianego 
w placówce wychowawczej lub rodzinie zastępczej poza granicami RFN w innym państwie 
członkowskim, sprawa zostaje skierowana do właściwego miejscowo sądu rodzinnego i wszczęta 
procedura konsultacyjna z art. 56 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. 
dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń  w sprawach małżeńskich oraz 
w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1347/2000 (tzw. Bruksela II a). Organ centralny wyznaczony do realizacji Rozporządzenia, 
w przypadku RFN jest to Federalny Urząd ds. Sprawiedliwości w Bonn, zawraca się  do organu 
centralnego państwa, na terytorium którego ma zostać  umieszczony młodociany, o wyrażenie zgody. 
Wydanie orzeczenia w sprawie przez sąd rodzinny możliwe jest dopiero po uzyskaniu tej zgody. 
W przypadku niektórych państw członkowskich (Luksemburg, Malta), mają  zastosowanie regulacje 
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z art. 56 ust. 4 rozporządzenia ograniczające obowiązek konsultacji jedynie do poinformowania 

organu centralnego kraju przyjmującego. 

Zgodnie z informacją, jaką  uzyskała Ambasada RP w Berlinie w Federalnym Urzędzie ds. 

Sprawiedliwości, w przypadku umieszczania obywateli RFN w placówkach na terytorium RP polski 

organ centralny zrezygnował  w ogóle z konieczności powiadamiania strony polskiej o tych 

przypadkach (podobnie Bułgaria). Oznacza to, że realizujący plan wychowawczy urząd ds. młodzieży 

lub podmiot użyteczności publicznej konsultuje umieszczenie młodocianego bezpośrednio 

z podmiotem w Polsce, który będzie realizował  projekt, z pominięciem organu centralnego. Stąd też  
Federalny Urząd ds. Sprawiedliwości nie prowadzi statystyk w stosunku do młodocianych 

umieszczanych na terytorium RP. 

Ustalanie zagadnień  związanych z obowiązkiem szkolnym jest częścią  planu wychowawczego 

i jest wykonywane w formie ustalonej w planie. Zgodnie z niemieckimi przepisami możliwe jest 

czasowe zwolnienie z wykonywania obowiązku szkolnego lub jego realizacja w formie kształcenia na 

odległość, lub też  w formie uczęszczania do niemieckiej szkoty poza granicami RFN. Bieżąca opieka 

nad młodocianym sprawowana przez ośrodek lub rodzinę  zastępczą  realizującą  w Polsce projekt 

odbywa się  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez przedstawiciela ustawowego 

młodocianego. 

Zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy zadaniami realizowanymi przez organy federalne 

(Bund) oraz organy na szczeblu poszczególnych krajów związkowych (Land), zadania wykonywane 

przez urzędy ds. młodzieży leżą  w gestii krajów związkowych. W Niemczech działa 17 urzędów ds. 
młodzieży na szczeblu kraju związkowego (w Nadrenii-Westfalii działają  dwa krajowe urzędy ds. 
młodzieży), które nadzorują  działalność  urzędów ds. młodzieży niższego szczebla. Jak dotąd na 

zapytanie Ambasady RP w RFN odpowiedziały trzy z nich: urzędy krajowe Berlina, Meklemburgii-

Pomorza Przedniego, i Szlezwiku-Holsztynu nie odnotowały przypadków realizacji projektów 

resocjalizacyjnych w Polsce w latach 2012-2015. 

Z wyrazami szacunku, 

Do wiadomości:  

Pan Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Pan Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości 


