
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII KADENCJA 
________________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. Druk nr 1068 X 

________________________________________________________________________________________

 
DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
 

Senat na 74. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje nie poparły żadnego wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz projektu uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 1068 S. 

 
 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Nauki, Edukacji i Sportu Ustawodawczej 
 (-) Kazimierz Wiatr (-) Piotr Zientarski 
   
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Jacek Swakoń (-) Mieczysław Augustyn 
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich 

 

 

 

1)  w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a) po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu: 

"Art. 64a. § 1. Organami postępowania wykonawczego są: 

1) sąd rodzinny; 

2) sędzia rodzinny; 

3) dyrektor ośrodka, placówki lub zakładu, w 

którym wykonywane są środki wychowawcze; 

4) dyrektor schroniska dla nieletnich; 

5) sądowy kurator zawodowy; 

6) organ administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego, uprawniony do wykonywania 

orzeczeń w sprawach nieletnich. 

§ 2. W wykonaniu orzeczenia lub zarządzenia biorą 

również udział: sądowy kurator społeczny, 

przedstawiciel organizacji społecznej lub zakładu 

pracy, kierownik policyjnej izby dziecka oraz 

osoby zatrudnione w ośrodku, placówce, 

zakładzie lub schronisku dla nieletnich oraz 

policyjnej izbie dziecka.  

§ 3. W postępowaniu wykonawczym sąd wydaje 

postanowienia oraz zarządzenia, a pozostałe 

organy zarządzenia albo polecenia; polecenia 

mogą wydawać nieletniemu także osoby, o 

których mowa w § 2.  

§ 4. Polecenia wydawane nieletniemu służyć mogą 
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wyłącznie realizacji obowiązków związanych z 

udziałem wydającego polecenie w postępowaniu 

wykonawczym.";"; 

 

2)  w art. 1 w pkt 4, w art. 70a dodaje się § 3 w brzmieniu: 

"§ 3. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca 

prowadzenie postępowania wykonawczego, sąd na wniosek 

kuratora zawodowego może zawiesić wykonywanie środka 

wychowawczego w postaci nadzoru kuratora sądowego."; 
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3)  w art. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

"4a) art. 73 otrzymuje brzmienie:  

"Art. 73 § 1. Wykonywanie środków wychowawczych ustaje z 

mocy prawa z chwilą ukończenia przez 

nieletniego 18 lat, z wyjątkiem sytuacji 

określonych  

w § 2 i 3. 

§ 2. Jeżeli nieletni skierowany do ośrodka, placówki 

lub zakładu uczęszcza do szkoły i ukończy 18 lat 

przed zakończeniem roku szkolnego, sąd 

rodzinny może z urzędu lub na wniosek 

nieletniego orzec przedłużenie wykonywania tego 

środka na okres do zakończenia roku szkolnego. 

§ 3. Sąd na wniosek kuratora sądowego, może 

przedłużyć na czas określony wykonywanie 

nadzoru, jeżeli przemawiają za tym szczególne 

względy wychowawcze, wydając stosowne 

postanowienie.";"; 
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4)  w art. 1 dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

"4b) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

"Art. 79a. Jeżeli nieletniego w związku z popełnieniem 

przestępstwa lub wykroczenia po ukończeniu 
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17 roku życia, sąd w okresie próby oddał pod 

dozór kuratora sądowego, zastosowane względem 

tego nieletniego środki wychowawcze określone 

w art. 6 pkt 3-5, ustają z mocy prawa.";"; 

 

5)  w art. 1 dodaje się pkt 4c w brzmieniu: 

4c) dodaje się art. 79b i 79c w następującym brzmieniu: 

"Art. 79b. § 1. Zobowiązując nieletniego do naprawienia 

wyrządzonej szkody lub wykonania 

określonych prac lub świadczeń na rzecz 

pokrzywdzonego, jego rodziny, wskazanej 

instytucji lub społeczności lokalnej sąd 

rodzinny wyznacza sposób i termin realizacji 

tego obowiązku. 

§ 2. Kurator sądowy kontroluje wykonanie środka 

wymienionego w § 1, gdy: 

1) sąd powierzył mu kontrole wykonania tego 

środka; 

2) zastosowano nadzór kuratora sądowego 

jako środek wychowawczy. 

§ 3. Jeżeli nieletni nie wykonuje nałożonego przez 

sąd obowiązku, kurator sądowy kontrolujący 

wykonanie środka wychowawczego:  

1) wskazuje rodzicom nieletniego, jego 

opiekunowi lub osobie, pod której stałą 

pieczą nieletni pozostaje, na konieczność 

dopilnowania, aby nieletni wykonał 

obowiązek, albo 

2) występuje do sądu o zobowiązanie 

rodziców, opiekuna lub osoby, pod której 

stałą pieczą nieletni pozostaje do poprawy 

warunków wychowawczych, bytowych lub 

zdrowotnych nieletniego oraz do ścisłej 
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współpracy z kuratorem sądowym, ze 

szkołą, do której nieletni uczęszcza, 

zakładem pracy, w którym jest zatrudniony 

lub uczy się zawodu, z poradnią 

specjalistyczną, lekarzem lub zakładem 

opieki zdrowotnej, a także do naprawienia 

w całości lub w części szkody wyrządzonej 

przez nieletniego lub o zmianę 

zastosowanego środka. 

Art. 79c. § 1. W razie zobowiązania nieletniego do 

wykonania określonych prac na rzecz 

wskazanej instytucji lub społeczności 

lokalnej, sąd rodzinny przesyła odpis 

orzeczenia do tej instytucji, a jeżeli 

społeczność lokalna posiada organ, który ją 

reprezentuje – do tego organu. Przesyłając 

odpis orzeczenia sąd może wezwać instytucję 

lub organ społeczności lokalnej do udziału w 

posiedzeniu, o którym mowa w § 2. 

§ 2. Sąd określa rodzaj prac, które ma wykonać 

nieletni, odpowiednio do wieku oraz rozwoju 

fizycznego i psychicznego nieletniego, a także 

termin ich wykonania. Określenia rodzaju prac 

i terminu ich wykonania można dokonać po 

wydaniu orzeczenia o zastosowaniu tego 

środka wychowawczego na posiedzeniu, na 

które można wezwać przedstawiciela instytucji 

lub społeczności lokalnej.  

§ 3. Sąd wzywa nieletniego do stawienia się w 

określonym miejscu i czasie w celu wykonania 

prac określonych przez sąd. Jeżeli nieletni nie 

stawił się w terminie, nie wykonuje prac, do 

wykonania których został zobowiązany, lub 
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nie przestrzega porządku ustalonego w 

miejscu wykonywania prac, instytucja lub 

organ społeczności lokalnej niezwłocznie 

powiadamia o tym sąd wykonujący 

orzeczenie. 

§ 4. Przepisy art. 79b § 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady 

wykonywania prac lub świadczeń wskazanych 

w art. 79b i 79c oraz rodzaje instytucji, 

w których mogą one być wykonywane, 

zwracając w szczególności uwagę na 

dostosowanie rodzaju prac lub świadczeń do 

możliwości nieletniego oraz na zasady 

ubezpieczania nieletnich od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz od 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez nieletnich podczas wykonywania 

prac.";". 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


