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Odniesienie do 
stanowiska 
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1.  

§2 Proponuje się doprecyzowanie 
przepisu i wprowadzenie go w 
brzmieniu: 
„§2.1. Monitorowany obraz z miejsc 
i pomieszczeń w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych, 
okręgowych ośrodkach 
wychowawczych, zakładach 
poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich utrwala się i przechowuje 
na informatycznym nośniku danych. 
2. Monitorowany obraz lub dźwięk z 
miejsc i pomieszczeń w zakładach 
leczniczych dysponujących 
warunkami wzmocnionego lub 
maksymalnego zabezpieczenia 

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie brzmienia przepisu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji 
nieletnich oraz usunięcie potencjalnych wątpliwości.  
Z art. 121 ust. 1 ustawy wynika, że młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich mogą 
być monitorowane przez wewnętrzny system urządzeń 
rejestrujących obraz. Zdanie drugie tego przepisu wskazuje, że 
zakłady lecznicze dysponujące warunkami wzmocnionego lub 
maksymalnego zabezpieczenia mogą być monitorowane przez 
wewnętrzny system urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. 
Zatem w możliwość rejestracji obrazu lub dźwięku zostały 
wyposażone jedynie ww. zakłady lecznicze. Powyższe uzasadnia 
wprowadzenie przepisu w proponowanym brzmieniu celem 
uniknięcia potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych, bowiem 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze itp. mogą wyłącznie 
monitorować obraz (z wyłączeniem dźwięku) z miejsc i pomieszczeń. 
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utrwala się i przechowuje na 
informatycznym nośniku danych.” 

 
 
 

2.  

§8 1. Brak oszacowania skutków 
finansowych dostosowania 
pomieszczenia w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych 
przeznaczonych do przechowywania 
zapisów z monitoringu do 
warunków, o których mowa w § 3 
projektu.  
 
2. Zbyt krótki okres na 
dostosowanie.  

1. W OSR projektu wskazano ogólnie, że „Projektowana zmiana nie 
wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego. Skutki finansowe związane z wejściem w 
życie przedmiotowej regulacji będą finansowane w ramach budżetu 
w części 37 Sprawiedliwość”. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób 
Minister Sprawiedliwości przekaże środki na dostosowanie do 
wymogów projektu przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze? Jaka 
będzie to kwota? 
 
2. Termin dostosowania należy wydłużyć do 12 miesięcy.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


