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IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych 

17 – 19 września 2018 r. Goniądz

1



Projektowane przepisy przewidują

Uwzględnienie rozwiązań dotyczących nieletnich

w zakresie:

 prowadzenia korespondencji,

 obowiązku poddania się badaniu na obecność

w organizmie substancji psychoaktywnych,

 kontroli osobistej.
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Projektowane przepisy przewidują

Prowadzenie spraw o demoralizację wobec
nieletnich już od 10 r.ż.

W obecnie obowiązujących przepisach nie wskazano dolnej
granicy wieku nieletnich – w praktyce przyjęło się, że sprawy
były prowadzone od 13 r. ż.
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Projektowane przepisy przewidują

Powstanie nowego ośrodka wychowawczego - ośrodka
readaptacji społecznej prowadzonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości dla nieletnich, którzy:

 dopuścili się czynu karalnego (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w ośrodku będzie mógł być umieszczony nieletni,
który nie dopuścił się czynu karalnego)

 w chwili orzekania ukończyli 13 lat

- zwłaszcza, gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne
lub nie rokują resocjalizacji nieletniego.
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Projektowane przepisy przewidują

Kierowanie do MOW nieletnich:

nieletnich zdemoralizowanych od 10 do 18 roku 

życia 

oraz 

nieletnich, którzy popełnili czyn karalny w wieku 

do 13 lat. 
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Projektowane przepisy umożliwią

Tworzenie MOW dla dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowany.

Aktualnie w systemie oświaty funkcjonują dwa rodzaje MOW:

 dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej,

 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim.
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Projektowane przepisy umożliwią

Przebywanie w MOW nieletniej matce
(wychowance placówki) wraz z jej dzieckiem (do
ukończenia 3 r.ż.) - będzie o tym orzekał sąd
opiekuńczy.

Organizowane domów dla matki i dziecka w MOW
jak również, w placówkach prowadzonych przez
Ministra Sprawiedliwości.
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Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z:

 ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego

 ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości

określi, w drodze rozporządzenia:

• tryb przyjmowania nieletnich matek umieszczonych w MOW
oraz ich dzieci do domów dla matki i dziecka, oraz

• szczegółowy sposób organizowania i działania tych domów

- mając na uwadze:

• konieczność zapewnienia nieletniej wykonywania pieczy albo
uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem,

• zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i nieletniej, oraz

• zabezpieczenie prawidłowego rozwoju dziecka.
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Dziękuję za uwagę

e-mail: sekretariat.dwki@men.gov.pl
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