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2.28 

USTAWA 

z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nic~letnłch. 

W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji l prze
. stępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do 
normalnego życia niE~letnim, ' którzy popadli ' w konflikt 

' z ' prawem bądż z zasadami współżycia społecznego. oraz 
w dą~eniu do umacniania funkcji opiekuńcżo-wych'owaw~ 

' czej i poczucia odpowiedzialnoŚci rodzin za wychowanie 
.nieletnich na świadomych swych obowiązków członków 
społeczeństwa stanowi się. co następuje: , 

Ari. 3. § 1. W sprawie nieletniegonależy klerowa6 
się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osIągnięcia 

' korzystnych zmian w osobowości I zachowaniu śię nie
, letniego oraz zmierzając w miąrę potrzeby do prawidło

wego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich oho-
· wiązków wobec nielętniego, uwzględniając przy tym 

interes społeczny. ' 
§2. W postępowaniu z nieletnim : bierze się pod 

· uwagę osobowość nie letniego, a w szczególn9ści wiek, 
D z i a ł I : stan zdrowia. , stopień rozwoju psychicznego I fizycznego. 

cechy 'charakteru. a także zachowanie się , oraz. przyczyn y Przepisy ogólne. 
i ~topień . demoralizacji. charakter środowiska . oraz , wa-

Art. l. § ł. Przepisy ustawy stosuje się w zakiesit::1 runki wychowania nieletJ'liego. 

\ l) zapobiegania i zwalCzania demoralizacji - w sto- . ,-' ~t: 4> § ' l. Każdy. kto 'st~ierdżi istnienie okolicz~ 
SUfiku do osóo. które . nie ukończyły lat 18. n~ci ·świadczących o: demoralizacjinieletniego. w szcze-

2) postępowania '. w sprawach o \ czyny karalne w ' gólności nąruszanie zasad współżycia społecznego, popeł- ' 
stosunku do osób, ktÓre, dopuściły się takiego czynu - nienie czyriu zabronionego, systematyczne • uchylanie się 
po ukończeni,u lat 13, ,ale ,nie ukończyły lat 17, ' od obowiązku szkolnego ' lub kształcenia .. zawodowego, 

3) wykonywania środków wychowawczych lub popraw- używanie alkoholu iub innych środków w celu wprowa
czych - w, stosunku do osób, względem których dzenia się w stan odurienia. _ uprawianie . nierządu, włó

. ślod~i łe . z~stały orzeczone, nie dłużej jednak niż dą . częgoStwOi udział w grupach przestępczych. ma społeczny 
ukoncz~Dla przez te osoby lat 21. , . . . obowiązek odpowiedniego przeciwdżiała.nia temu. a prze~ ' 

de wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opie
§ 2. Iiekroć w ustawie jest mowa o: · kuna n1eletniego, szkoły, sądu rodz~nnego, Milicji Oby-

l} ,.nieletnich" - rozumiesfę przez to osoby; o których watelskiej lub. innego właściwego. arg. anu. ' 
mowa w § L 

§ 2. Kaźdy •. dowiedziawsz1 st'ę 'o popełnieniu czynu 
2) "czynie karal~ym" · - rozumfeslę przez to czyn za- · karalnego przez, nie letniego, ma społeczny obowiązek za-

broniony przet ustawę jako: . . 
' wladomićo tym sąd rodzinny lub Milicję Obywatelśką. 

al 'prtestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo 
§ 3. Instytucje panstwowe ' i organizacje społeczne. 

b) wykroczenie określone wart. 51,62, 69.74, ,16, które w związku ze swą . działalnością dowiedziały się 
85, 87. 119, t!2, 124. 133 lub 143 ' Kodeksu wy- o popełnieniu .przez nieletniego. czynu karalnego ' ściga
kroczeń. 'nego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić 

Art,2 • . Pr7;eWidziane :w ustawie działania ,podejinuje ' o tYm sąd rodzinny lub 'Milićję Obywatelskąoru .przf'd
:~:w wypadkach, gdy nieletni wykazuje ,przejawy. de,", s~ęwziąć czynności nie cierpiące zwłokLaby nie dopuś cić 
moralizacji albo dopuści się czynu katiłłaete. . 'QQ . zatarcia ślad'ów dowodów popełnienia czynu. 

/ ' 

! 
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t>ziennlk Ustaw Nr 35 - 614 Poz. 228' 
----~----------~~-~---~--------~~~~ 

D z i lł ł ,II 

Srodkl zapobiegania i zwalczania demoralizaCji 
, ' i przestęp\!zości nieletnicb. 

Art. 5. Wobec njeletniego mC?gą być stosowane środ
ki wychowawcze oraz środek poprawczy w . postaci 
umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być 

orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, 
jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji 
nieletniego. ' .. - -

Art. 6. Wobec nieletnich sąd 'rodzinny może: 
1) udzieliĆ upomnienia. 
2) zobowiązac do określpnego Postępowania. _ a zwłasz

cza do naprawienia wyrządzonejszkocty, do przepro
szenia pokrzy wdlO nego. do . podjęcia nauki lub pracy, 
do powstrzymania się od przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach albo do zaniechania uży
wania alkoholu lub innego środka w i celu wprowa
dzania się w stan. odurU!nia. 

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców łub opie-
kuna, -

4) ustanowić nadzÓI organizacji młodziezowej lub innej 
orgatlizacji społecznej. z'akładu pracy albo osoby 
godnej zaufania - udzielających poręczenia za nie
letniego. 

5) zastosować nadzór kuratora. 
6) skierować do kuratorskiego ośrodka pracy z mło~ 

dzieżą. 

7) 'Orzec zaKaz prowadzenia pojazdów , mechanicznych, 
8) orzec, przepadek rzeczy uzyskanych w związku:? po-

pełnieniem czynu karalnego. , , 
9) ' ofzec umieszczenie_ w instytucji lub organizacji po

wołanej do przygotowania zawodowego. w rodzinie' 
zastępczej, w zakładzie' wychowawczym albo w innej 
odpowiedniej ' placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

10) orzec umieszczenie w zakładzie, ,poprawczym. 
11) żastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej usta

wie do właściwości sądu . rodzinnego. jak również za
stosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym. , 

§ 2. Sąd uchyla .karę piemęzną w całości lub w 
części, jeżeli osoba ukarana w · ciągu 14 dni usprawiedliwi 
swoje zachowanie, lub, przystąpi do wykonywania nało
żonych obowiązków. 

Art, 9. § 1. W sprawie wymierzenia kary pieniężnej, / 
o której mowa wart. 8 §. 1, orzeka sąd rodzinny z urzę
du. a w sprawie uchylenia tej kary -' także na wniosek 

.. osoby ukaranej, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego. ' 

§ 2 . . Postanowienie sądu w przedmiocie wymierzenia 
kary pieniężnej powinno być wydflne po wysłu~haniu 
osoby, której ma ono dotyczyć, chyba że osoba ta bez 
usprawiedliwienia niestawąa się na wezwanie. 

• Art. 10. Sąd roozinn.y mote orzec umieszczenie w za
kładzie poprawczym nieletniego, ktÓry dop~ścił się czynu 
karalnego, o którym mowa wart. 1 § 2 pkt 2 liLa). je. 
żeli przemawiają za tym ys:ysokj ' stopień demoralizacji 
nieletniego oraz okoliczności i cha rakter czynu, zwłasz
cza gdy inne środki 'wychowawcze okazały się niesku
teczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego. 

Art. 11. § -1. Umieszczenie nieletniego w zakładzie 
poprawq;ym można warunkowo zawiesić. jeżeli właści

wości i warunki osqbiste oraz środowiskowe sprawcy, 
jak również okoliczności i charakter. jego czynuuzasad
niają przypuszczenie, ' że . pomimo . niewykonania środka 
poprawczego cele wychowawcze zostaną osiągnięte. 

§ 2. Warunkowe zawieszenie następuje na okres pró
by. który, wynosi pd roku do lat 3; w okresie próby sąd 
stosuje 00 nieletniego środki wychowawcze. 

§ 3. Jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego 
wskazuje na dalszą demoralizację albo jeżeli nieletni 
uchyla się od wykonywania nałożonych na niego otto
wiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny może odwołać ~a
runkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie nieletn.iego 
VI zakładzie poprawczym. , 

§ 4. Jeżell w okresie próby i Vi ciągu dalszych 
3 miesięcy odwołanie warunkowego 'zawieszenia nie na
stąpiło, or~eczenie o umieszczeniu w zakładzie popraw
czym z mocy prawa uważa się za niebyłe. 

Art. 7.§ I. Sąd. rodzinny może: Art. 12. W razie stwierdzenia u nieletniego, który 
1) zobowiązać rodziców . Iub opiekuna do poprawy wa- popełnił czyn karalny,niedorozwojuumyslowego, choro

runków , wychowawczych. bytowych lub zdrowotnych by psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicz
nieletniego. a także do ścisłej współpracy ze szkołą. nych bądź nałogowego używania - alkoholu albo innych 
do której nieletni uczęszcza. poradnią wyćhowawczo- środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. sąd 
zawodową. zakładem pracy. w którym jest zatrudnio- rodzinny może orzec umieszczenie nieJetniego W szpitalu 
ny. oraz lekarzem lub zakładem leczniczym. psychiatrycznym lub innym odpowiednim żakładzie lecz-

2) ZQbowiązać rodzicQw l~b opiekuna do . naprawienia niczym. Jeżeli zachodzi potrzeba z&pewnieni& jedynie 
w całości lub w części szkody wyrządzonej prz,ez opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie nie-
nieletniego. letniego w zakładzie pomocy społecznej lub w odpo-

3) 
,- wiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

. zawiadomić - jeżeli rodzice lub opiekun -w wyniku 
zdwlnlDnego niewykonywania obowiązków wobec 
nieletoiego dopuszczają do jego demoralizacji .;... za
kład pracy. w którym są zatrudnieni. albo organizację 
społeczną. do której należą , . 
§ 2. Sąd może zwrócitsiędo właściwej instytucji 

lub szkoły o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie 
warunków wychowawczych. bytowych łub zdrowotnych 
nieletniego. -

Art. 8. .§ 1. .W · wypadku gdy rodżice lub opiekun 
nieletniego uchylają się do wykonania obowiązków nało
żonych,na nich przez sąd rodzinny. sąd ten może wymie
rzyć im ' karę pieniężną w w ysokości od 500 do 5.000 zł. 

Art.- 13. Jezeli wobec nieletniego. który dopuścił się ' 
czynu karalnego. o którym 'mowa wart. 1 § 2 pkt 2 lit. a), 
ale w chwili orzekania ukończył lat 18. żachodzą pod
stawy do orzeczenia umieszczenia w zakładzie popraw
czym - sąd rodzinny może wymierzyć. karę, gdy uzna, 
że ~osowanie środków poprawczych nie byłoby już celo
we. Wydając wyrok skazujący' sąd stosuje nadzwyczajne 
złagodzenie kary. ' 

Art. 14. W sprawach nieletnich. którzy dopuścili się ' 

czynu karalnego, sćl0 rodzinny stosqje odpowiednio prze
pisy części ogólnej Kodeksu karnego lub Kodeksu wy
kroczeń. jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. 
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Dział III 

Postępowanie przed sądem. 

.Rozdział l, 

Właściwość sądu. 

Art. 15. Sprawy nieletnich należą do właściwości 
'sądu rodzinnego. chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. 

Art. 16. § l. Jeżeli w sprawie o ' czyn karalny. o któ
rym mowa wart. 1 § 2 pkt 2 lit. a). wszczęto postępo

waąie przeciwko nieletniemu . wespół z' dorosłym. pro
kurator wyłącza sprawę· nieletniego i przekazuje ją sę
dziemu rodzinnemu. 

§ 2: W szczególnie uzasadnionych wypadkach. jeżeli 

czyn kar'ainy nieietniego jJozostaje' w ścisłym związku 
z czynem 6sobydorosłej. a dobro nieletniego nie stoi 
na przeszkodzie·' łącznemll ,prowadzeniu · sprawy. prokura
tor wszczyna lub prowadzi ' śledztwo. Po ukończeniu 
śledztwi,ł proktirator bądź je umarza. bądź przekazuje 
~prawęnielelniego sądowi rcid~innemu. Jeżeli łączne roz
pozn anie sprawy jest konieczne, - przekazuje. sprawę 
zakteffi. oskarżeni a sądowi właściwemu według przepisów 
KOdeks,upostępowania ~arnego. który orzeka w sprawie 
nieletniego z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy. 

.. . ,Art. 11~ §l., WłaściwośĆ miejs<;,ową sądu .rodzinnego 
· l.lstala się , wertlu~r miejsca zamieszkania nieletniego. a w 
razie trudności W Llstaleniu . miejsca' zamieszkania - we
dług hliejscapobytu nieletniego. 

§ 2. Z ważnych względów, zwłaszcza jeżeli przyczy
niłoby się to do uproszczenia lub przyspieszenia postę
powania, sąd wl asciwy według miejsca zamieszk'ania nie
letniego może ,przekazać sprawę : sądowi rodzinnemu, w 
którego okręgu nieletni przebywa. 

I 

§ 3. W wypadku nie cierpiącym 'zwłoki sąd rodzinny · 
może wydać postanowienie w sprawie nieletniego. który 
nie podlega jego właŚciwości miejscowej. po czym prze
kazuje sprawę sądowi miejscowo właściwemp. zawiada
miając go o dokonanych czynnościach; przekazanie spra
wy jest wiązące. 

Art. 18. Sąd właściwy według przepisów Kodeksu 
postępowania karnego rozpoznaje sprawę. jeżeli: 

l) zachodzą podstawy do orzeczenia wobec nieletniego 
kary na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu karnego. 

2) przeciwko nieletniemu. który dopuścił się czynu ka. 
ralnego.o którym mowa vi art. l ' § 2 pkt 2 lit. a). 
wszczęto . postę powanie po ukońq:eniu przez nieletnie
go lat 18. 

Rozdział 2 

Przepisy ogólne o postępowaniu. 

Art. 19. Przy wysłuchaniu nieletniego należy dążyć 
do zapewnienia mu pełnej swobody wypowiadania się. 
Wysłuchanie niele tniego powinno odbywać się w warun
kach zbliżonych do naturalnych, w miarę potrzeby w 
miejscu . zamieszkania nieletniego, przy czym unikać na
leży wielokrotnego wysłuchiwania nie letniego co do tych 
śamychbkolicznośc i lub okoliczności ustalonych już inny
mi dowodami i n ie budzących wątpliwości. 

Art. 20. W sprawach nieletnich stosuje się odpo
wiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:"'
trybu nieprocesowego. a w zakresie zbierania. utrwalania 
i przeprowadzania dowodów przez Milicję Obywatelską, 

powoływania i działania obrońcy "oraz w postęp(h\i1niu 
poprawczym - przepisy Kodeksu postępowania ka ;'nego. 
ze zmi~nami przewidzianymi w ustawie. 

Art. 21. § l. Sędzia rodzinny wszczyna ' postępowa
nie. jeżeli zachodzi podejrzenie istnien ia okoI1czności, 
o których mowa wart. t. . 

§ 2. Sędzia rodzinny nie wszczyna postępowania. a 
wszczęte umarza, jeżeli okoliczności sprawy nie dają pod
stawy do ' jego wszczęcia lub prowadzenia albo gdy orze
cZ,enie środków wychowawczych lub poprawczych jest 
niecelowe. w szczególności ze względu na orzeczone już 
środki w innej sprawie. 

-' 

§ 3. Na postanowienie wydane na podstawie § 1 
lub 2 przysługuje zażalenie. W wypadku ,przewidzianym 
w § 2 zażalenie przysługuje także pokrzywdzonemu czy
nem karalnym. Dopokq:ywdzonego stosuje się odpo
wiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

Art. 22.'§ l. W sprawie o czyn ścigany na wniosek 
sędzia rodzinny wszczyna " Postępowanie w razie złożenia 

wniosku; postępowanie toczy się wówczas ' z' urzędu. 
I 

, ' § 2. W sprawie o czyn ścigany z oskarżenia pry-
watnego postępowanie wszczyna się. jeżeli tego wymóg:! 
interes społeczny albo wzgląd na wychowanie, niele tnie
go lub ochronę pokrzywdzonego; postępowanie toczy sią 
:wówczas z urzędu. 

§ 3. Art. 21 § 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 23. § l. Rodziców lub opiekuna zawiadamia się 
o wszczęciu postępowania w sprawie · nie letniego. a o 
ukończeniu postępowania - jeżeli orżeczeJilie kończące 
postępowapie nie było im doręczone. 

. § 2. O wszczęciu i ukończeniu pos'tępowania w spra
wie nieletniego można zawiadomić ' odpowiednią inst ytu
cję państwową. organizację społeczną. szkołę lub zakład 
pracy. 

Art. 24. § l. W/ celu ustalenia danyc;h dotyczących ' 

nieletniego i jego środowiska zleca się przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego; ' w razie potrzeby kieruje się 

nieletniego na badanie do rodzinnego ośrodka diagJ:o
stycznQ·konsultacyjnego lub innej odpowiedniej placówki 
specjalistycznej. Wydanie orzeczenia o umieszczeniu w 
zakładzie wychowawczym lub w innej placówce·opie
kuńczo-wychowawczej, zakładzie spoŁecznym służby zdro
wia lub zakładzie pomocy społecznej ' albq w zakładzie 
poprawczym poprzedza się takimi badaniami. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Mi
nistrem Spr.aw Wewnętrznych określa. w drodze .rozpo
rządzenia. organy uprawnione do przeprowadzania wy
wiadów środqwiskowych oraz zasady i tryb przeprowa
dzania takich wywiaą.ów: 

Art. 25. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia 
obserwacji w rodzinnym ośrodku diag'nostyczno~konsulta
.cyjnym, zarządza się umieszczenie nieletniego w takim 
ośrodku na czas określony, nie przekraczający 1~ ' dni. 

Art. 26. Wobec nieletniego można tymczasowo za
I stosować nadzór organizacji młodzieżowej lub innej orga
niżacjispołec.znej albo ztl kładu pracy. a także nadzór ku
ratora lubiImej osob y fJodnej zaufanią., a jeżeli byłoby 
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to iiiewystaiczające - umieszczenie w odpowiednJ..ej ' pla
cówc,e ()swiat0'Yu,wychowawcZej: 

" ,. , .. 
Art. 27. § l. Nieletniego ,można umieścić w schro-

nisku dla nieletnich, jezeli zostaną ujawnione okolicz
ności pr~ernawiające za umieszcźeniem w zaldjdzie po
praw'czYIll, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się 

nieLetniegolub- zdtarCla śladów czynu, - albo jeżeli nie' 
można ustalic tozsamośc.i nieletniegó. 

§ 2. Okres pobytu w schronisku dla nieletnich przed 
skierowaniem sprawy na rozprawę moze trwać najwyżej 

3 miesiące; należy to , uwidocznić w postanowieniu o 
umieszczeniu rrieletniego w schronisku. 

§ 3. Jeżeli, ze względu na szczególne okoliczności 

sprawy. zachodzi konieczność przedluzenia pobytu nie
letniego w schronisku, można ten pobyt przedłużyć na 
okres nie przekraczający dalszyCh 3 miesięcy. 

§ 4, O pr.zed/użerliu pobytu nieletniego w schronisku 
dla nieletnich orzeka na posiedzeniu sąd rodzinny,choćby 
nawet środek -ten był zastosowany przez prokuratora. Sąd 
rodzinny orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch 
ławników; o terminie posiedzenia zawiadamia się oprócz, 
prokuratora również obroncę nieletllIego. 

Art. 28. Sąd rodzinny może w każdym, stadium po
stępowania wydać postanowienie nakładające na rodzi
ców lub opiekuna obowiązki. o których mowa wart. 7 
§ \ pkt \. 

Art. 29. § l. PostanowiEmie o zastosowaniu środków, 
o któl ych mowa wart. 25\ 26, 27 § \ i 3 oraz wart. 28, 
doręcza się stronom. Na postanowienie przysługuje za
żalenie. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postano
wienia. 

§ 2. Jeżeli środek, o ,którym mowa wart. 27 § l, 
zastosowany był przez prokuratora, zażalenie rozpoznaje 
są!! rodzinny; przepis art. 27 § 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 30. § 1. W postępowaniu w sprawie ' nieletniego 
stronami są: 

1) nieletni, 
' 2) rodzice lub opiekun nfeletniego, 
3) prokurator:. 

§ 2. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące opiekuna 
stosuje się odpówiedriio do osób, pod których stałą pieczą 
nieletni faktycznie pozostaje. 

§ 3. Sędzia lub inny organ prowadzący postępowanie 
może odmówi<': nieletniemu przeglądanid akt i sporządza
nia odpisów, jeżeli przemawiają za tym względy wycho
WJwcze. 

§ 4. Sąd rodzinny może dopuścić- przedstawiciela 
organizacji społecznej do udziału' w postępowaniu w cha
rakterze przedstawiciela społe.cznego. Wykaz , tych orga
DJzacji ustala Minister Sprawiedliwości w drodze rozpo· 
rządzenia. 

sprawach o czyn kararny jako przestępstwo skarbowe 
mozna wezwac także przedstawfciela włd5ciwego olganu 
finansowego, określ{)nego w ust Jwie kar nej skarbowej. 

A!'t. 31. § l. Orzeczenia, zarządzenia. zawiadomienią. 
oraz odpisy pism, które usta~a 4klkaZllJe duręczać stro- . 
nom, należy doręczaćrównieżobroilcy ri[eletniE~go, jeze,li 

' ustawa nie stanowi inaczej. 

§ 2. Przepisy o doręczeniach d{)tyczące pełnomocnika 
stosuje się odpowiednio do obroncy ·nleletnrego. 

Art. 32. § l. Kosztami postępowania w sprawie nie
letniego sąd rodzinny obciąża rodziców lub inne osoby 
zObowiązane' ,do jego alimentacji albo nieletniego,chyba 
że ze względu na warunki matel'i,alne i osobiste tych ' 
osób uzna za celowe odstąpienie od obciążenia ich kosz
tamf W całości llib w CZęŚCi. 

§ 2. Do kosztów postępowania zalicza się również 

należność za pobyt nieletniego w pogotowiu opiekuńczym, 
milicyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakła
dzie poprawczym, zakładzie wychowawczym albo innej 
placówce opiekuńczo-wychowawczej ' lub zakładzie po
mocy społecznej, w instytucji powolanej do przygoto
wania zawodowego, jak również zryczałtowaną kwotę 

z tytułu: badań nieletniego w rodzinnym ośrodku dia
gnostyczno-konsultacy jnym, umieszcżenia nieletniego w 
rodzinie zastępczej, w kuratorskim ośrodku pracy z mło
dzieżą lub z tytułu ustanowienia nadzoru kuratora. 

" § 3.' Minister Sprawiedliwości w porozumienilI z 
właściwymi ministrami określa, w drodze rozporządzenia, 

wysokość j . zasady ustalania kosztów postępowania w 
spra wach nieletnich. 

Rozdział ' 3 

Postępowanie wyjaśniające. 

Art. 33. Postępowanie wyjaśniające ma na celu usta
lenie. czy istnieją ' okolic:mościświadczące o derno ra li
zacjinieletniego, a w sprawie ',o czyn karalny, czy ' rze
czywiście został on popełniony przez nieletniego,B ' także 
ustalenie, czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nie
letniego środków przewidzianych w ustawie. 

Art. 34. § l. O wszczęciu postępowania _ wyjaśnia
jącego wydaje się postanowienie. W postanowieniu, okre
śla się osobę: której postępowanie d~tyczy, oraz przed· 
miot tego postępowania, 

§ 2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi sędzia ro
dzinny; 

Art. 35 •. § r. W postępowaniu wy jaśl1lającym zbie
ra się dane o osobie nieletniego, jego warunkach wy
chowawczych, zdrowotnych i bytowych oraz gromadzi 
się j , utrwala dowody. 

§ 2; W szczególnośc-i sędzia rodzinny: 
1) wysłuchuje nieletniego, jego rodziców lub opiekuna 

oraz w miarę potrzeby inne osoby, 
§ 5. Na rozprawę lub posiedzenie sąd może wezwać , -

także kuratora, przedstawiciela schroniska dla nieletnich, 2) 
'zakladu poprawczego, zakładu wychowawczego albo innej' 
placówki opiekuńczo-wychowawczej iUl:> zakladu społecz-

zarządza w razie potrzeby przeprowadzenie przeszu
kania i oględzin oraz dokonuje innych czyp.ności pro
cesowych w celu wszechstronnego wyjaśnienia 

sprawy. 
nego służby zdIowia albo zakladu pomocy społecznej, 
w którym ni,e letni przebywa, a ponadto również inne 
osoby,'w szczególności przedstawiciela szkol y, do której 
nieletni IlCZ'!Slcza. zakłarlu pfClCy, w którym jest zatrud
niony, lub organizacji społecznej, do ' której ' nal~ży; w 

) Art. 36. § 1. W postępowan i u wyjaśniającymnieletni 

możę mie,ć obrońcę. Jeżeli interesy nieJetniego i jego ro~ 
aziCówluh opiekuna pozostają w sprzeczności, d Ilieletni 

'nie maobioncy, 'prezes sąduw yznacw obrońcę i 'urzo,du. 
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~ § 2. Strony. oraz ich obroncy i pełnomocnicy mogą 
przeglądać akta sprawy i robić z nichodplsy za zezwo
leniem sędziego .rodzinnego; ograniczenie to nie dotyczy 
prokuratora. ~ 

Art. 37. § 1. Milicja Obywatelska lub działający na 
~ J)odstawie szczególnego upowazmenia ustawy organ 

administracji . panstwowej zbiera i utrw:ala qowodyczy
nów karalnych w wypadkach nie cierpiących zwłoki, a w 
razie potrzeby dokonuje ujęcia nfeletniego. 

§ 2. Sędzia rodzinny może zlecić dokonanie określ o
nychczynności kuratorowi' lub Milicji Obywatelskiej, 
a W wyjątkowych wypadkach może zlecić Milicji Oby
watelskiej dokonanie czynności w' określonym zakresie. 

§ 3. Po dokonaniu czynności określonych w § l spra
wę . przekazuje się niezwłocznie sędziemu rodzinnel,llu. 

Art. 38. § 1. Stronom i inn ym osobom przysługuje 

zażalenie na czynności naruszające ich prawa. 

§ 2. Zażalenie rozpatruje sędzia rodzinny, a w wy
padku zażalenia na jego czynności - sąd .rodzinny w 
składzie określonym w art. 27 § 4. 

, ----
Art. 39. Przesłuchanie nieletniego może być doko

nane przez Milicję Obywatelską, a .w wyjątkowych wy
padkach, gdy jest to ' konieczne ze względu na dobro 
sprawy - przez organ wymieniony wart. 37 § 1; przesłu
c!lanie nieletniego odbywa się w obecności rodziców lub 
opiekuna albo obrońcy, a jeżeli zapewnienie ich obec
ności byłoby w danym wypadku niemożliwe, należy we- ' 
zwać nauCzyciela lub przea:~awic:iela organizacji społecz
nej zainteresowaNej sprawami wychowania. 

Art. 40. §l. Jeżeli jest to, niezbędne ze względu na 
okolicźności sprawy, Milicja ObYWatelska może umieścić 
w milicyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego 
istnieje uzasadnione przypuszczenie, . że popełnił czyn 
karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia siEj tego 

,nie!etmego lub zatąrcia śJ~dów czynu, albo gdy nie 
można u~talić tożsamości ,niele,tniego. 

§ 2. Jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania 
nie wydano postanowienia ó umieszczeniu nieletniego 
w schronisku dla nieletnich, pogotowiu opiekuńczym albo 
w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, nieletniego 
należy niezwłocznie zwolnić i przekazać rodzicom lub 
opiekuno"\)fi. Jeżeli przekazanie takie nie jest możliwe -
nieletniego można pozostawić w milicyjnej izbie dziecka 
na zasadach określonych wart. 102. 

§ 3. O zatrzymaniu należy niezwłocznie zawiado~ić 
rodziców lub opiekuna. . . 

Art. 41. Nadzór nad wykonywaniem czynności, o 
których mowa wart. 37, 39 i 40, sprawuje sędzia ro
dzinny. 

Art. 42. § I. Jeżeli na podstawie zebranych materia
łów sędzia , rodzinn y uzna, że ze wzglęqu na okoliczności 
i charakter sprawy oraz . osobowoŚć nieletniego cęlowe 
jest zastosowanie ślodków wychowawczych lub leczni
czych, wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w 
postępowani u opiekuńczo-wychowawczym: 

§ 2. Jeżeli sędzia rodzinny uzna, że zachodzą wa-

nieletniego kary na podstawię art. 9 § 2 Kodeksu kar· 
nego, sędzia rodzinny wydaje postanowienie o przeka
zaniu sprawy prokuratorowi; ~ na postanowienie to służy 
zażalenie. 

§ 4. Sędzia r.odzinny może przekazać sprawę nielet
niegoszkole, do której nieJetni uCZEjszcza, albo organi-

~ zacji . społecznej, do której należy, jeżeli uzna, że środki . 
oddziaływania ' wychowawczego, jakimi dana szkoła lub 
organizacja rozporządza, są dostateczne i w postanowie
niu o przekazaniu sprawy sędzia rodzinny wskazuje w 
miarEj potrzeby ' środki oddziaływania wychowawczego. 
Szkoła lub' organizacja społeczna jesf zobowiązana za
wiadamiać sąd rodzinny o nieskuteczności zastosowanych 
środków oddziaływania ,wychowawczego. 

Art. 43. § 1. W postanowieniu o rozpoznaniu spra
. wy podaje się dane o tożsamości nieletniego oraz o de-
moralizacji nieletniego. ' 

§ 2. W sprawach o czyn karalny postanowienie~ po· 

winnozawietać ponadto: 
l) dokładne określenie zarzuconego .czynu, ze wskaza

niem czasu, miejsca i skutków, w tym wysokości 

wyrządzonej szkody, oraz innych okoliczności jego 
popełnienia, 

2) wskazanie przepisu ustawy karnej, pod który zarzu
' cany czyn podpada, 

3) dane o uprzedniQ ' stosowanych ~ wobec nieletniego 
środkach wychowawczych i poprawczych, 

4) wykaz dowodów do bezpośredniego przeprowadzenia 
lub ujawnienia na rozprawie. . -

§3. Postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postę

powaniu poprawczym zastępuje akt oskarżenia; doręcLa 
się je stronom i obrońcy nieletńiego. 

Rozdział 4 

Postę~powanle opiekuńczo-wychowawcze. 

Art. 44. W postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym 
stosuje się art. 36 § 1. 

Art. 45. Posiedzenie odbywa Się z wyłączeniem jaw- ~ 
ności, chyba że jawność posiedzenia jest uzasadniona ze 
względów wychowawczych. 

. Art. 46. § 1. Do postanowienia w przedmiocie za-' 
stosowania środków wychow'awczych ąlają odpowiednie 
zastosowanie przepisy art. 43; w.sprawach o czyn karaln y 
postanowienie powinno ponadto zawierać stwierdzenie, 
czy nieletn1. zarzucony mu czyn popełnił. 

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zastosowania środ
ka wychowawczęgo doręcza - się stronom w'razz poucze
niem o trybie i terminie odwolania. 

Art. 47. Jeżeli w postępowaniu opiekunczo-wycho. 
wawczym ujawnią się okoliczności uzasadniające umiesz
czenie nieletniego w zakładzie poprawczym lub orzecze
nie kary, stosuje się odp,O\Viedni.o ' przepisy art. 42 § 2 i 3. 

Rozdział 5 

runki do umieszczenia nieletniego w zakładzie popraw- , Postępowanie poprawcze. 
czym, wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w po-
stępowaniu poprawczym. Art. 48. W sprawach nieletnkh nie stosu je się prLe-

§ 3. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego pisów o: 
ujawnią się okoliczności uzasadniające orzeczenie wobec l) postępowaniu w stosunku do nieobecnych, 

~ . 
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, 2) póstępowaniu upros:lczonym. 

3) postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego. 

.) powództwie cywilnym, 
5.) postępowaniu przyspieszonym, 
6) zasądzeniu odszkodowania z urzędu, 

-:1) warunkowym umorzeniu postępowan i a. 
, 8), oskarżyciel u posiłkowym. 

Art. 49. Nieletni musi mieć obrońcę przed Sądem. 
Ił wcze.snicj - jeżeli zostal umieszczony w schronisku 
dla nie letnich, 

Art. 50. , Sąd rodzinny orzeka n4 rozprawie wskła
dzie jednego sędzi ego i dwóch ławników . 

Art. 51. § l. O terminie rozprawy ' zawiadamia się 
prokuratora , oraz nieletniego. jego obrońcę j rodziców 
lub opiekuna. 

§, 2. Udział nieletniego i jego obrońcy w rozprawie 
jest obowiązk owy, 

§ 3. Niestawiennictwo rodziców lub opiekuna nie ta 
muje rozpo'zrl ania sprawy. chyba że sąd uzna ich obec
nost za ni ezb(~dną ; niestawiennictwo prokuratora nie ta
m~Jie rozpóznania sprawy, 

Art. 52. Sąd może wezwać, na rozprawę ' lub posie
dze nie rodziców albo opiekuna nieletniego. ·W , ra7je icb, 
me uspraWIedliwionego niestawienn~ctwa mają odpowied
~e zastosowanie przepisy ośrodkach przymusu slosowa
nych wobec swiadka. 

Art. 53. § t. Rozprawa odbywa s ię z wyłączeniem 
jawności, chyba że jawność rozprawy jest uzasadniona 
ze względów wychowawczych. 

§ 2. Podczas rózpra'wy sąd wysłuchuje wyjaśnień 
n.ieletniego. poza tym nieletni pozostaje w sali rozpraw, 
jeże li sąd uzna to ' za celowe; w szczególności ze wzglę
dów wychowawczych lub dla obrony nieletniego i wy
jaśnienia okoliczności sprawy. 

Art. s< NieJelni może czynić uwagi i składać wy
jaśnienia co do każdego dowodu prżeprowadzonego w 
jego obecności. Wywiady . środowiskowe oraz opinie o 
nieletnim powinny być odczytywane w jego ni.eobecności, 
chyba ŻEr szczególne względy wychowawcze przemawiają 
%a celowością zapoznania nieletnieg~ z ich treścią. 

Art. 55. § l. Jeżeli sąd dojdzie 00 przękonania. 

że wystar<;zające jest zastosowanie środków wychowaw
czych. wydaje postanowienie o zastosowaniu , tych 
środków, 

§ 2. W sprawie umi eszczenia niel etni ego w zak.ładzie 
poprawczym sąd orzeka wyrokiem.! ' 

§~. Przepis § 1 stosuje si ę odpowi ednio do s rodków, 
o których mowa wart. 12. 

" 

Rozdział 6 

PostępowanJe W sprawie slo.'łowanlaśrodków 
leczniczo-w ycbowa wczych. 

Art. 58. ,§, I. Srodki. , o któ rych mowa wart. ,1.2. sto~ 
suje się do, nieletnich przy zĘlchowaniuprzepi~ów \ art. 
"4:-46 oraz art. ,49. ' 

§ 2. Przed wydaniem postanowienia w ' przedmiocie 
~;umia - JluHetniego w szpitalu psychiatrycznym lub 

------------- --------------
innym zakładzie dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
sąd rOdzJnny zarządza badanie oie letniego przez co naj
mniej dwóch biegłych lekalzy psychjat rów. W razie po_o 
trzeby badanie psychiatryczne nieletniego może byćpo7 
łączone z obserwacją w zakladzie leczniczym. 

Art. 57. Jeżeli środki. o któl ych mowa wart. 6 pkt 
7 i 8. n ie zosta ły zastosow ćme przy or lekani u środków 
wychowawczych lub poprawczycb. sąd rodzinny' stosu je 
te ś rodki odpowiednio przy ,zach9waniu przepisów art: 
44-46. 

Rozdział 1 

Postępowanie odwoławcze. 

Art. 58. Srodki odwolawczeod orzeczeń wydan ych 
w, sprawach nielelnich rozpozna je sąd wojewódzki w 
składzie trzech sędziów. 

Art. 59 . . § I. Jeżeli wobec, nieletniegó zastosoW,I TlO 
środek ' poplaw'czy lub gdy srodek odw·olawczy zawiera 
wniosek o orzeczenie śJodka poprawczeg o. postępowanie 
odwoławcze toczy się na , podstawie I< ode k.su postępo

wania ,karneg o przyzachowan,iu przepisów n_inie jsze j. 
ustawy o postępowaniu po.p~,awczym. 

§ 2. VI innych wypadkach ni ż określone w § (po
stępowanie odwoławcze toczy się na podstawie Kodeksu 
postępowania cywilnego, przy zachowaniu przepisów ni
niejszej ustawy o postępowaniu opiekuilczo·wychowa w
czym, jednakże sąd odwoławczy moźe zmienić ustalenie 
w zakresie stanu faktycznego, 'dokonane w , postępowaniu 

przed sądem rodzinnym. również na podstawie odmiennej 
oceny dowódów. 

Art. 60. Srodki odwoławcze ,wniesione przez nie
' letniego albo jego rodziców , lub opie!mna uwaźa się za 
zwrócone przeciwko całości orzeczenia. chyba że dotyczą , 

tylko kosztów postępowania. 

Art. 61. Od orzeczeń wydanych w sprawach o po
pełnienie czynu karalnego stronom przysługuje odwołanie 
również co do faktu popełnienia czynu j ' jego kwalifi
kacji prawnej. 

Art. 62. W sprawie nie letnieg'o orzeczenie ulega 
uchyleniu lub zmianie także w razie stwierdzenia nie
odpowiedniego zustosowaIfia środka wychowawczego lub 
poprawczego albo środka ' określonego wart, 7 lub 12. 

Art. 63; § 1. Jeżelfwobec nieletniego zastosowano 
śr04ki wychowawcze albo inne środki określone wart. 6 
lub 12, a środek odwoławczy nie zawiera wniosku o orze- ' 
czenie środka poprawczego lub kary, to w wyniku po
stępówania odwoławczego nie można orzec ani śJodka 
popr'awczego. ap,i kary. , ' 

§ 2. Jeżeli wobec nie letniego zastosowano środek po
' p rawczy. a środek odwoławczy nie zawiera wniosku o 

, .. orzeczenie kary. to w wyniku postępowania ,odwoław
czego nie można orzec kary. 

D z I a I IV 

Postępowanie wyk.onawcze. 

Rozdział J 

Art. 64. P~stępowan'le '. \\'ykónawcze nale~y , wszc.,~~~ 
bezzwłoc:mie, gd y orzeczenie stało lię wykonalne. 
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Art. _ 65. § 1.. Wykonywanie środków wychow9w
czych i · poprawczych ma na ce tl,l wychowanie nieletniego 
naswiadomego I uczciwego obywatela i odbywa się z 
uwzg i ędnieniem wskazań nauk.i ; zgodnie z zasadami wy-

. c howduia .socja li stycznego. 

§ 2. Dlid l a lnosć wychowawcza po winn'a zmierzać ' 
prze"e wszy stk im do wszechstronnego IOzwoju osobo
wości i uzdo l nień nieletni~go o raz do kształtowania i 

. utrwalania ' w nim społecznie pożądanej postawy .i po
czucia . odpowiedzialności. tak . by .był on odpowiednio 
P1ZY9,otowany do społecznie u~ytecznej pracy. 

~ . J. Wykt>nywanie ' środków 'powinno doprowadzić 
takżędo prawidłowego spełniania ' przez ' rodzi<:ów ' lub 
opIe ku na ich obo wiązków wobec nieletniego. 

§ 4. Do wykonywania srodkówmożnaWłączyć rów
niet organizaCje młodzieżowe i inne. organizacje spo
łeczne. 

Art. 66. § 1. Orga,nizacja i system wychowawczy w 
zakładach wycho wawc:iycb i innych placówkach opie
kuńcio.wychowawczych oraz w zak.ladach ' poprawczych . 
powinoyzapewniać możliwość indywidualnego ' oddziały
wa nia na nieletnich odpowiednio do ich osobowości i po
t rze b wychowa wczych. 

t 2. W piacówk.ach i zakładach, o których mowa w 
ł I, piowadzi się w szczegóh10ści nauczanie ogólno
kształcące i zawodowe. działalność kulturalno-oświatową, 

sportową oraz inną działalność. mającą na celu. rozwija
nie aktywności społecznej nieleŁnich .t wdrażanie ich do 
pracy społecznie użytecznej. jak również przeprowadza 
r.ią leczenie ogólne i specjalistyczne· nieletnich. 

. Art. 67. Milicja bbywatelska w zakresie postępowa
nia wykonawczego wykonuje polecenia . sądu rodiinnego. 

Art. 68. Przepis art. 17 § 2 nie .ma zastosowania w 
wypadkach. gdy wykonywany Jest środek polegający na 
umieszczeniu nieletniego .. w Zakładzie wychowawczym 
albo · . innej, . pł acÓwce opiekuńczo-wychowawczej lub w za- · 
kład,zje społecznym służby '-- zdrowia. zakładzie ·pomocy 
lp04eczne"jlll~o w zakładzie . poPr:awczym. . 

Art. 69. § t. Sąd . rodzmny wykonuje środki orze" 
czone na podstawie niniejszej ustawy oraz na podstawie 
art. 9 f3 ' Kodeksu karnego. . 

§ 2.. Orzeczenie o karze wykonuje sąd właściwy we
dług Kodeksu karnego. wykonawczego na podstawie prze
pisów tego kodeksu. . 

. A,rt. 70. § t. Nieletni. jego . obrońca oraz rodzice lub 
op1ek\UI mogą składać wnioski. a w wypadkach przewi
dzianych w ustawie-wnosić zażalenia na postanowie
nia wydane w postępowaniu wykonawc~ym. 

§ 2. Prokurator może składać wnioski I wnosić za
hienia na postanowienia wydane w postępowaniu wy
konawczym. 

ł · 3. W Iprawachnieletnich umieszczonych w -za kła
dllco wychowawczych albo innycbplacówkachopiekuń
czo-wYChowawczych lub w zakladachspołecznycą służby 
1:drowia albo zakładac~pomocy społecznej . oraz w · za
kładach poprawczych wnioski ,'w ' pqstępowaniu wykonaw
czym może r6wnieiskładać dyrektor właściwego zakładu. 

Art. 71. I 1. - Sąd rodzinny snoże na - czas określony 
. odroczyć lub przerwilć ' wykonyWanie środkówwycho

wawezych łub środka poprawczego Vi rażia clloroby ·>nie~ 
letniego , hib ' , ·· Innych watliych · ~{'E~zyn. - . 

'. .,~ 
:. ~ 

§ 2. Sąd rodzinny może odwołać ' odroczen,o lub 
przerwę wykonywania środków wychowawczyc~ lub 
środka poprawczego w razie ustania przyczyn? dlA kt6reJ 
zostały udzielone. lub w wypadku. gdy _ nieletnł nie ko
rzysta z odroczenia lub przerwy w celu, w jakim został, 
udzielone. albo rażąco narusza porządek prawny: 

Art. 72. O umieszczeniu nieletniegow zakładzie wy
' chowawczym lub w innej placówce opiekuńczo-wycho'
. wawczej albo w zakładzie społecznym służby zdrowia lub 
· w zakładzie pomocy społecznej oraz o umieszczeniu .w· 
zakładzie poprawczym. jak również o kai,dej zmianie 
tych zakładów. dyrektor zakładu ,zawiadamia sąd. rodzin-
ny. ktÓry wykonuje orzeczenie. r 

Art. 73. § l. Wykonywanie środków. o których 
mowa wart. 6 pkt 2 i 3 oraz ·w art. 7 iB. jak również 
umieszczenie w rodzinie zastępczej lub w ' zakładzie wy
chowawczym albo innej placówce opiekuńczo-wychowaw
czej lub w zakładzie . społecznym służby zdrOWia albo za
kładzie pomocy spo łecznej ustaje z mocy prawa zc..bw i lą 
ukończenia pr~ez nieletniego lat 18. a wykonywanie po
zostałych śro<lków - z .chwilą ukOllczenia lat 21; jeżeli 

środki wychowawcze zastosowano na podstawie art. 9 § 3 
Kodeksu karnego - wykonywanie ich ustaje z mocy 
pra wa ż chwilą uk0l1czenia przez sprawcę la t 2t. 

§ 2. Jeżeli niel etni ukończy lit 18 przedzakoftc ze
niem roku szkoJnegoJ sąd rodzinny' może przedłużyć n .. 
okres do zakończenia ~oku szkolnego przebywanie w za
kładzie wychowawczym. 

§ 3. ' W. razie powolania nieletniego do zasadniczej 
· służby wojskowej. zastępczej służby poborowych albo za

sadniczej służby w obronie ' cywilnej. wykonywanie środ
ków wychowawczych ustaje z mocy prawa. 

Art. 74. § 1. Zast1Jsowany tymcza.sowo · wobec nie
letniego środek. o którym mowa wart. 26 i 27. trwa do 
czasu . przystąpienia do wykonywania orzeczenia.chvba 
że sąd rodzinny postanowił inaczej. . ' " 

§ 2. W razie gdy. wykonanie orzeczenia o umieszc:7e
niu nieletniego w zakładzie poprawczym natrafiłoby nd 

· nie dające się usunąć przeszkody. sąd rodzinny stosu je 
nadzór kuratora. a w wyjątkowyCh wypadkach uznając. 

że ze wzgl ędówwycll-owawczych ' jest to konieczne, może 
orzec umieszczenie nieletniego w schronisku dla nielet
nich. Nieletni pozostaje w schronisku dla nieletnich do 
czasu umieszc'lenia go we właściwym · zakładzie. jednak
że pobyt w schronisku nie taoże wówczas przekroczyć 
6 miesięcy. . 

§3. Jeżeli orzeczono umieSZCZenie w !akładzie wy
~howawczym, a zachodZił ' warunki. o lctbrych .mowa w 
ł 2. sąd rodzinny może zarządzić umieszczenie nieletnie
go w odpowiedniej placówce: oświatowo-wychowawczej. 

ArL 15. § 1. W postępowaniu ' wykonawczym sąd rO
dzinny orzeka z urzędu lub na wniosek; , 

§ '2. Sąd rodzinny orzeka ' na posiedzeniu . w Ikładzie 

· Jednego sędziego. jednakże w sprawach określonych w 
art. 11 ł 3. art. 86 § 1. art. 87§ 3. 8r1.88 § l i 3 0 1'117: 

art. 92-94 sąd rodzinny ' orzek a w składzie .jednego- sę
dziego 'i dwóch ławników . . 

§ 3. W sprawach określonycb wart. 11 ł .3. art. · 86 
§ 1. ar1.87§ 3. art. 88 § ł i 3 c;ll'az .ft. 92-94 o termkle. 
postedzenia ' zawtadamiasię·> oprócz . pro1L:ura.to.i>a rówł1i ~ż 
nieletnie.gol . jego' obl ońcę ora"" rodziCów lub opieKuna • 

§ 4. W miarę. po trzeby sąd -rodźinny w'yshlchu je nie
letniegv ' ()rH~!Jo ' rpdziców lub ~pk!kUftIl. 

• 
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f5. Na postanQwienie w sprawach, o których UluW<1 Rozdział 2 
w f 3, oraz w sprawach <> zmianę .środka wychowdwczego, 

Srodki wychowawcze I lecznicze. 
O -zastosowanie środka ' leczriiczo-wychowawczegc w po
stępowaniu wykoilawc:z;yUl, o odwoIanie odroczenia lub 
przerwy wykonywania środków wychowawczych lub po
prawczych, () przeniesieniu nieletniego do zakładu po
prawczego o wzmozonym nadzorze wychowawczym, Jak 
również o · odmowie zwolnienia z zakładu poprawczego 
albo ~ zakładu psychiatryczneg.o lub mnego zakładu lecz-

Art. 79; § 1. Sąd rodzinny moie zmieniać lub m.:ny
lać środki wychowawcze, jeżeli wzg'lędy wychowawcze 
za tym przemawiają; dotyczy to również środków wy

, cho'wawczych stosowanych w okresie próby. 
- , niczego - zażalenie przysługuje rówmez 'luelelniemu, 

jego obrońcy, rodzicom l.ub opiekunowi. I 

§ 6. Postanowienia wydane ' w toku wykonywania 
środka poplawczego, na które ' przysługUje zażalenie, do
ręcza się prokuratorowi. nieletniemu l Jego obroncy oraz 
rodzicamlub opiekunowi. 

§ '7. Ponownegowriiosku Ó ~arunkowezwolnienie 

z zakładu poprawczego. złożonego przez nieletniego. jego 
obrońcę oraz rodziców lub op..iekuna przed upływem 

6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warun
kowego zwolnienia. nie rozpoznaje su~ aż do upływu tęgo 
okresu. . 

Art. 76. § L Jeżeli rodzice _lub opiekun nie' mogą 
zapewnić nieletniemu 'zwliilnianemu ,z -zakładu wychowaw
czego albo innej placówki . opieąul'lczO'-wychowawczej. 

. z lakładu społecznego . słuzbyzdro-via. zakładu pomocy' 
. spolecznej.zakładu poprawczego. instytucji lub organi
,~acjipowołaneJ doprzygotowanli;l zawodow.ego ąlbo 
opuszczającego rozwiązaną rodzinę zastępczą niezbędnych 
warunków wychowawczych i bytowych. wszczt!gólności 
umożliwiających mu naukę i pracę - organ wykonu
jący ,ocżeczenie. właściwe terenóweorgany ' ~dministracji ,. 

' państ'wowej. instytucje -państwowe, organizacje młodzie-
żowe i inne organizacjeSpołl(czneudzielają nieletniemu 
odpowiedniej pomocy . .. , 

_ §2. Prezes Rady Ministrów. w drodze rozporządze- , 

nia. ustala żasady i zakres udzielania pomocy oraz okre>
śla organ koordynujący tę dziaŁalnoś.ć i zasady gospo-
darowania śi'odkami . przeznaczonymI ~a ten cel. '--

Art~ 77 . . § l. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń 
o umieszczeniu nieletniCh w zakładach wychowawczych 
ipla~ówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach spo
łecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej, ' 
rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. ku
ratofskiCh ośrodkach piacy z młodzieżą, wschioniskach 
dla nieletnich 'i zakładach poprawczych, jak również de
cyzji o umieszczeniu w 'milicyjnych izbach -dziecka, .spra
wują sędziowie rodzinni. 

§ 2. Nadzór sprawowany przez sędżiego rodzinnego 
obejmuje legalność umieszczenianieletniego oraz prawi
d/owośtwykonywania . orzeczenia. zwłaszcza ' w zakresie 
sttJsowanych metod i środków oddziaływania, warunków. 
'\Al jdkich przebywają nieletni. jak również przestrzegania 
ich praw i obowiązków. W tym celu sędzia rodzinny ma 
w każdymczdsie prawo wst t;pU na teren nadzorowanej 
jednostki' oraz do p<>hl.ieszczerl, W których przebywają 
nieJetni. . a takle przeglądania dokumentów i żądania wy
jasnien od administracji odpowiednich zakładów. prze
prowadzanii:l na osobności rozmów z nieletnimi oraź ba
dania ich prMh i sltarg. 

§ 3. P' l.episy § l i 2 nie . naruszają w tym zakresie 
usti:lwowych upldwnień prokuratora , 

Art. 18 Mmister Sprawiedliwości, IN pOIozumieniu 
z · właściwymi minist lami. okreskt szczegółowe zasady 
I tryb Spl awowanićł P' zez SędZiÓW rochinnychn adzoru, 
(> kto, ym muwa wart. 77, 

§ '·2. Sąd rodzinny może odstąpić od stosowania orze
czonego wobec ' nieletn~egQ środka wychowawczego w 
razie podjęcia przez nieletniegonauki lub. pracy vi za
kładzie lub ' innej instytucj~ powołahej do przygotowania 
zawodowego. 

§ 3. Sąd rodzinny może uchylić orzeczony, wobec 
nieletniego zakaz 'prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
jeżeli ustały przycżyny uzasadniające dalsze stosowanie 
tego środk.a 

§ 4. Jeżeli w toku wykonywania środka wychowaw
czego lub poprawczego . okażesię, ':le wóbec nieletniego 

' należy zastosować środki ·0 thprakterze leczniczo-wycno
wawczym, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nie
letniego w odpowiednim zakładzie. 

Alt. -80.§ 1.' pyrektor zakładu społecznego służby 
'zdrowia lub zakładu pomocy społecznej ma obowiązek 
zawiadamiać sąd. który wykonuje orzeczenie, nie rzadziej 
niż co 6 mieSIęcy, o stanie 'zdrowianieletniego I,lmiesz
czonego w zakładzi~ i o pos.tępach w le~zeniu. 

§ 2. Dyrektor zakładu niezwłocznie ~awiadamia sąd; 
jeżeli uzna, że Vi związklłze zmianą . stanu zdrowia nie
letniego jego dalsze pozostawanie w ~ zakładzie nie ' jest 
konieczne. 

§ 3. ' Sąd. nie rzadziej niż co 6 mie.sięcy; a w wy
padku okreŚlonym w § 2- niezwł()cznie, rozstrzyga 'la 
podstawie opinii lekarskiej " opotr:zebie dalszego pobytu 
nieletniego w .zakła~zie . .. .,' 

§ 4. Wobecnieletnieg~ zwalnianego ' 7, zakładu sąd . 

rodzinny stosuje w razr~potrzebyśrodki wychowawcze. 

Art. 81. Minister Oświaty i Wych'owania w poro
zumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w drodze roipo
nąd:tenia. określa " zasady pobytu nieletnichw zakładach 
wychowawc1;ych. placówkach opiekUIlczo-wychowaw
czych' w innych placówkach ośWiatowo-wychowaw
czych . . 

Art. 82. Minister Zdrowia I Opieki, Społecznej w 
porozumieniu z Mimstrem Splawiedliwości , w drodze roz
porządzenia, określa zasady pobytu nieletnich w zakła

dach społecznych służby 7;drówia i zakładach pomocy 
społecznej. ' 

Arł. 83. § 1. Milicyjne izby dziecka podlegają Mi· 
nistrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 2. Minister Spraw Wewnętrznych tworzy i znosi 
milicyjne izby dziecka, a w porozumieniu z , Ministrem 
Sp rawiedli~\Hci, w drodze rozporządzenia, określa ZdSdrly 

pob ytu w ' nIch l1ie~ l etnich, -

Art. 84. § l. Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsul
t d Cy Jne Ol dZ kurabrskie ośrodki pracy z młodzieżą pod
lega j ą Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 2. Mf'nister Sprawiedl1wosci tworzy 
dzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne 
ich olganiwcJę i zakres działania. 

znosi ro- ' 
oraz określa 

I 

" 



§ 3. Minister SpravłiedliwOści ustala tryb i zasady 
tworzenia kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą oraz 
określa 'ich Ol ganizację , i zakres działania. 

Rozdział 3 

Srodekpoprawczy. 

Art. 85. § L Sąd rodzinny, kienijąc dó wykonania 
orzeczenie o umieszczeniu nie letniego w zakładzie po-

· pc,a wczym. .moze oKI eślk rodzaj tego zakładu. 

. §2. Zmiana rodzaju zakładil w wypadku określonym 
w § lóraz ,przeniesienie nieletniego d() zakli;ldu ' po'praw
czego o wzmożonym nadzorze WyChowawczym wymagają 
zgody sędzieg.o rodzinnego, chyba że ze wzgiędu na 
szczególne . okoliczności sprawy konieczne jest. natycn
miastowe plz~niesienie nieletniegoi przeniesienie takie 
wymaga zatwierdzenia przez sędziego Iod~innego. 

§ 3. W wypadkach, . o których mowa w § 2, orzeka 
w drodze postapowieniasędzia rodzinny sprawujący 

nadzór :nad zakładem poprawczym, w którym nieletni 
przebywa. 

Art. 86. § 1. Sąd rodzinny może warunkowo zwolnić 
nieletniegoz zakładu poprawczego, jeżeli postępy w jego 
wychowaniu pozwalają przy:puszczać,że po zwolnięniu 

z zakładu nielefnL będzie przestrzegał porządku , .. prawnego 
-,i , zas'ad _ współżycia . społecznego. . 

§ 2. WarunkoweiWolriieńie z 'źakładu nie może na
.\ stą fi>ić .•. ,wcześnie;j . niż, 'po upływie: .,6. rąiesię~yod umiesz
> •• czenia .nieletniego ,'W .za ;,ładziel' "do okresu.' tego; ;sąct może 

I 
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ciągu dalszych 3.miesięcy nie zarządzono ." umięszczenia 
niejetniego ' w zakładzie poprawczym, .0rzeczenie .oumJesz
czeniu w zakładzie' z mocy prawa \Iważa się ,za nie
byłe. 

Art. 89. Orzeczenie ' środka poprawczego' uważa się 
z mocy prawa za niebyłe . z chwilą ukonczenia przez 
spraWcę Jat 23, jeżeli przepis~zczególny nie~stailowi 
inaczej. 

Art. 90. § 1. Dyrektor 'lakładupoprawczego może 
umiesclc wychowanka na określony czas poza zakładem, 
jeżeli wymagają ' tego względy szkoleniowe lub inne 

. względywycnowawcze albo potlzeba leczenia. Nieletnie
go uwaŻa się wówczas za umieszczonego w zakładzie, 
~tóry jest obowiązany roztoczyć hadnim nadzór. 

§ 2. Dyrektor zakładu, może w każdym czasie od
wołać umieszczenie nieletniego po~a zakładem popraw
czym. 

' § 3. Od decyzji w sprawie um~eszczenia n!eletniego 
poza zakładem poptawczym ,dyrektor zakladll zawiadamia 
sąd rodzinny, który wykonuje orzeczenie. , ' 

§ 4. Sąd rodzinny może ucp-ylić' decyzję dyrektora 
zakładu poprawczego w sprawieuII1ieszczenia wycho
wanka poza . zakładem. 

Art. 91. § 1. Jeżeli wychowanek zak.ładu poprawcze
go popełni przed ukończeniem Jat 17' czyń karaIb y, spra-

. wę rozpoZhaje dyrektor zakładu w trybie dyscypHńar
nym. Jeżeli jednak wychowahek ' poukończeniu Jat ' 16 
popełni czyn określony w art. 9 § ' 2 Kodeksu , ·karnego, 
dyrektor zakład'u zawiadamia o· tym prokuratora i sędzie-

.'; zaliczyć: .. ok,res- .pobybl :nieletniego w : s,chronUjkl! ,dla nie- '. 
letnich. 

go rodzińnego;" spra:wującego~ nadz'ór mld zakładeffi ' po
prawczym, w' którym 'nieJetrlipriebywa. 

§ 2. Na decyzję dyrektora za~ład!lwYCQowaIlkowi 
służy , ~ażal~nie~ Zażalenie rozpoznaje,sędziarod:Zfnny. Art. 8V§ L Orze:~ając warunkowe zwolniEmte z za

kłądj.u poptawciego~ '-sąd rodzinny ustalac okres: pró by.:, od 
reku dQ,lat '31 okres 'próby nie" możE!! ' jednak trwać ? d:ł\1żej 
niŻ do ukończenia przez sprawcęc'la:t I2L': 

c§2-. : Do warunkO\\'ó: zwolnionego 'sąd 'stosajei: środki 
' ,.wych()wawcze. ',· ······ 

§. 3. ' Jeżeli 'Vlokres-ie ,' pró.by .· war!-i:nkowo~wolniony 
~ ~l~l ponownie dęmorillizacji aJb9 , uGłl,yla się od wyko
nYWanianałożonych n!~: nie!;lo obowiązkÓv.:, lub. Qdnap.zo

,ru, sądrod~inny . może odwołać warunkowe zwolnienie 
· izarządzi~ umieszczenienieletniego w zakładzie p~praw

czym. 

§ 4. Jeżeli w okresie próby i W ci~gu dalszych 
3 miesięcy odymłanie warunkowego zwolnienia nie na
stąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie z mocy 
prawa U\~aża się Zd niebyłe. 

Art. 88. § l. Jeżeli po wydaniu orze~zenia o umiesz-
· czeniu nieletniego w zakład'zie poprawczym, a przed 

umieszczeniem go w takim zakladzię albo po upływie 

okresu odroczenia: IUIJ przerwy wykonania umieszczenia 
w zakładzie poprawczym w zachowaniu nieletniegona
stąpHaistotna poprawa, .sąd rodzinny może warunkowo 
odstąpić od wykonania orzeczęnia. 

§ 2. Odstępując warunkowo od wykonania orzecze
· nia, sąd stosuje wobec nieLetniegó środki wychowawcze. 

§ 3. Sąd rodzinny może , w każdym czasie - jeżeli 
względy wychowawcze tego . wymagają zarządzić 
umieszczenie nieletniego ,wzakladzie poprawczYm. 

§ 4. Jeżeli Vi ciągu 2 lat od wydania postanowienia 
o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia i w 

Art.92;§' " l t;, JeżelLsprawc:a, .. 'V'0pec/ którego ' Olze
: " czO,no ' umieszczenie .. : WY zakłądzie : PQprpow:czym(:został~. 'ska-

zanyna ,karę' "pozbawienia,; wol.ności,wykolmje'· się w 
,pj~:~szęj. kQJęJn~li'j~rog~kpoprawczy,a następn!e karę. 
.. J,eż~ą . jedpafk~ra ' ; pozb~,wi~ńi~ . 'V'?Jno~ci,., zost.ata, orze
. ,<:Zona .. .. w,.' Jozmiarze . przekracząJącYDl . .. okres pozostały 

'sprawc'y ' cto ukÓń(:zenia . )at" 21, ..• · sąd..\· i6dżinny -: ~oż~ . 'za-
rZ'ldzit, 'wykonanie ' k.ary.~ .. ' . , . . . . . . ". .. ' : 

§2. W wyjątkowych wypadkach; a w szczególności · 

.w razie niżącego ' i upon;zywego ; nar'us.zania przepiSÓW 
regulaminu, sąd ·rodzinny może w toku wykonywania 
środka poprawczego zarządzić wykonanie kary pozbawie
nia wolności. 

§ 3. Jeżeli w toku wykonywania środka popraw
czego wobec sprawcy. Q którym mowa Vi § l, okaże się, 
'ż€ następne wykonanie kary pozbawienia wolności było
by ze względów wychowawczych niecelowe, sąd rodzinny 
może karę ' warunkoWo zawiesić, odstąpić od jej wyko
nania w części, a w szczególnie uzasadnionych wypad
kach - w całości; postanowienie· o warunkowym zawie
szeniu lub odstąpieniu od wykonania kary zapada po roz
patrzeniu wniosku prokuratora. 

§ 4. W razie wykonaIiia \ kary orzeczenie o umiesz
czeniu w zakładzie poprawczym nie podlega dalszemu 
wykonaniu. . 

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do za
stępczej kary pozbawienia wolności oraz do' kary aresztu. 

Art, 93. 
umieszczenie 

Jeżeli sprawca, wobec któregoorze.czono 
w zakładzie poprawczym, został skazany 

.. 
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na karę ograniczenia wqlności. wykonanie tej kary ulega 
oórpczeniu . do chwili zwolnienia nieletniego z zakładu 

poprawczego. Przed zwolnieniem z zakładu poprawczego 
sąd rodzinny decYduje, czy wykonaĆ tę 'karę, czy odstą
pić od jej wykonania. 

Art. 94. Jeżeli nie letni. wobec którego orzeczono 
umieszczenie w zak ladzie poprawczym, ukończył lat 18 
p rzed rozpoczęciem wykonania orzeczenia, sąd rodzinny 
decyduje, czy wykonać orzeczony ' środek, czy od 'jego 
w y konania odstąpi::: i wymierzyć sprawcy karę. Wymie
rzając karę sąd stosu je nadzwyczajne _ jej złagodzeui.e . 
W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może od
stąpić od wymierzenia ka ry, zwłaszcza 'gdy w zachowar; iu 
sprawcy nastąpiła istotna poprawa: W razie wymie rzenia 
ka ry pozbawienia wo ln ości albo kary ograniczenia wol
n05ci czas jej trwan ia l)ie może przekroczyć okresu,. jaki 
pozostaje do ukończeni a prze z sprawcę lat 21. 

Art. 95. § 1. Schroniska dla nieletIiich i zakł ady po
pcawcze podlegają Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 2. Minister Sprawiedłiwośći tworzy i znosi - schro
niska dla ni e le tnich i zakł ady poprawcze oraz, w - drodze 
rozporządzenia, ustala rodzaje i organizaCję schrOlllsk 
i zakiadów oraz zasady pobytu w nich nieletnich. 

§ 3. Zasady kształcenia . j wychowania' oraz nad zór . 
peclagogiczny w tych zakładach (egulują odrębne plze
pisy. 

DZIał V 

Przepisy przejściowe końcowe. 

Art. 96. § I. W ~pr awach o · czyny popełnione przed 
dniem wejścia w życi e riinieJszEd usta wy stosuje się 
tę ustawę, jeżeli: 

. 1) postępowanie nie zostało wszczęte nie nastąpiło 
przedawnieni e , .-- _ 

2) wszcz(' te postęp'owanie nie zostało zakończone pra
WUmL( 't ym orzeczenie m, 

3) praWlIliOcne orzecze nie nie ' zostało wykonane W, ca
ło3ci. 

§ 2. Cz ynnoś ci procesowe dokonane przed . dn iem 
we jśc ia w życi e nini e jszej ustawy są skuteczne, j eże li 
zostaly duk9nane z za chow aniem przepisów dot yc hcza
suw ych. 

Art. 91. § 1. Jeże li obowiązujące przepisy powołują 

s ię na uchylone p rze pisy dotyczące przedmiotów' uno r
mow anych w nini e jsze j ust a wie ; albo odsyła ją ogólnie 
do plzepisów o odpowied z i a lności nieletnich lub o ' postę 
powaniu w spraw ćlch nie le tnich, stosuje się w tym za 
kI esie od powiedni o. przepisy nini-ę jszej usta wy. 

§ . 2. Ilekroć prze pi'sy dot ychczasowe używają okr e 
śl enia "zaklad wychowawczy", rozumie się przez to "za 
kład wychowawczy oraz inną placówkę opiekuńczo-wy-
chowawczą· " . ' 

Art. 98. W razie wątpliwości. czy ma być stosowane 
,prawo dotychczasowe, czy niniejsza ustawa; .stosuje się 
niniejszą. u~tawę. 

Art. 99. § l. W sprawach, o których moWa w a rt. 18, 
postępowanie toczy Się na ' podstawie przepisów Kode ksu 
postępowania karnego, )eclnakże Vi sprawach; o ' któ rych ' 
mowa: 

", . 
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1) wart. 9, . § 2 ,Kodeksu karnego, a postępowanie 
wszczęto przed ukończeniem przez nieletniego lat 18: 

a) postępowanie . przygotowawcze prowadzi sędzia 

rodzinny, z tym że przepisy art. 16 i 42 § 3 md ją 

odpowiednie zastosowanie, 
b) nieletni musi mieć obrońcę, 
c) rodzice lub opiekun nieletniego mają prtlwa 

-, strony, 
d) przepisy art. 23, 24, 25, 27, 32, 39, 40, 52 i 53 § 1 

mają odpOWiednie' zastosowanie, 
e) zamiast tymczasowego aresztowania stosu je się 

umieszczenie w schronisku dła nieletnich, 
f) ' jeżeli sąd uzna, że wobecnielEitniego ńależy za- , 

stosować środki wychowawcze ' lub poprawcze 
przewidziahe w niniejszej ustawie, ' orzeka o ZB-

, stosowaniu tyc:h środkówi przepisy art. 60, . 62 i 63 
mają odpowiednie zastosowanie, 

2) w arL 18 pkt 2, jeżeli czyn zabroniony jest · przez 
ustawę jako przestępstwo skarbowe, postępowanie 

toczy się na podstawie . prźepisów ustawy karnej 
skarbowej o postępowaniu przed sądem. 

§ 2. W wypadkach, o których mowa wart. 9 § 2 
Kodeksu karnego, prokurator uznając, że nie zachodzi p o
trzeba orzeczenia wobec nieletniego kary, nie spo rządza 
aktu oskarżenia i prze kazuje sprawę sędziemu rodzin
n emu. 

§ 3. Jeżeli orzeczono wobec nieletniego ka rę pozba
wienia wolności, okres pobytu w schronisku dla nie
letnich zalicza się na je j poczet na zasadach st os owćlOych 

p rzy zaliczaniu skazanym na poczet kary tymczasowego 
aresztowania. 

Art. JOO. Przepisy art. 62 i 63 mają odpowied nie za
stosowanie w razie orzeczenia środka wychowawcżego 
luh popra wczego na podstawie a rt. 9 § 3 Kodeksu kar
nego. 

Art. JOl. W prawie ' o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr ' 13, poz. 55, 
Z 1969 r. Nr 13,poz. 98, z 1974 i.Nr 50, poz. 316, z '1975 r. 
Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz',183 oraz z 1982 r. N r 16,' 
poz. 125, Nr 19, poz. 145 i Nr 31. poz. 214) wpro wadza 
się następujące zmian y": 

l} wart. 6 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,§ 1. Minister SpraWiedliwości w drodze roz porzą 

dzenia two rzy wydziały rodzinne i n ie le tnich 
( sądy rodZinne) dla sp ra w: 
I) z zakles u pra wa rodzinnego i opiekuilczego, ' , 
2} dotyczących 1eczenia osób uzależni o n ych od 

alko,holu, 

3} dotyczących d emoralłzacji oraz czynów 
karalnych. 

Inne wydzia ły mogą być tworzone w drodze 
za rządzeni a . 

§ 2. Minister Spr~wi edliwości może w drodze roz-' 
porządzenia przekazać jednemu sądowi re jon 0-

wemuroz poznćiwanie spraw należąc-ych do 
kompetencji wydzialu ro dzinnego i nie1'e tnich 
w zakresie właściwości kilku sądów rejono
wych położonych ' na obszarze ' działania telJo 
samego województwa."i -

2) po art. 140 dodiIje się art. 140a w brzmieniu': . 

"Art. 140a. § 1. Przysątlach działają " kuratorzy' (ki1-
ratorzYTodzinni . i kuratorzy dla osób 
dorosłych), którzy pełnią swe czyn-
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nośdalbo "zawodowo (kuratorzy za
wodowi), albo w ramach IUńkcji spo

. łecznych {kuratorzy ' społeczni}. 

§: 2. Minister Sprawiedliwości w drodze 
rozpoiiądzenia ustala tryb powoły
wania kur.atorów ' sądowych oraz 
szczegółowy zakres ich praw i 000-

wiązków." ., 
kt. 102. § l. Do CZdSU utworzenia wystarczającej 

sieci pogotowi opiekunczych poza . . wypadk~i, .0 któ.ry~h 
IJ.lOWd w art.4v. mozna umlesClc w JfiilicyjneJ lżble 
dzieck.a ~ównlez nieletniego wy~agającego natychmiasto" 
weJ opieki na oKres niezbędny ' do ustalenia jego tożsa

ln0sci I odd allia ro~Jzicom lub opiekunowi albo umieszcze
Dla w placówce pugotowia opiekuńczego lub w innej 
placówce opiekuńczo-wychowawczeJ. 

§ 2. UmieszczenIe w łZłHe może nastąpić na o,k res 
72 godzin. Dłuższy pobyt nie letniego może nastąpit je
dynie za zgodą sędziego rodzinnego na czas przez niego 
ok.reś lony, nie przekraczający jednak 14 dni. 

Ą.rt. 103. § I. Z dniem wejścia w życie niniejszej 
us.tawy tratą .moc wszelkie przepisy dotyczące przed mi 0-
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tów vii niej unormowanych, chyba że . przepisy ustawy 
stahOwią inaczej. ' 

§ 2. WSzcżególności tracą moc: 
1) ustawa ·' ~ . dnia 22 grudnia 1969 r. o utrzymaniu w 

mocy na okres przejściowy !1iektórych dotychczaso
wych przeplsow prawa karnego (Dz. U. Nr 37. 
poz . . 311), 

2) art. V ustawy z dnia ' 20 maja 1971 r. - Przepisy wpro
wadza jące Kode ks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, PQz. 115), 

3) art. ~88 · 9 2 i 3 ustawy karnej skarbowej z elnia 
26 października 1971 r. (Dz. U. Nr 28, pOl. 260, z 
1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234 oraz Z Hl76 r. 
Nr 19, poz. 122), 

}!) art. · 474-495 Kodeksu postępowania karnego z dnia 
19 marca 1928 r., utrzymane w mocy przez art. III 
pkt l ~stawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy 
wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz .. U. 
Nr 13, poz. 97) . 

Art. 104. Ustaw~ wchodzi w· życie po upływie 6 mie
sięcy od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Pa~stwa ; H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: E. Duaa 
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USTA'YA 

z dnta 26 października 1982 r . . 

o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. 

/ Art. 1. ' Obywatel polski - mężczyzna , · który ukoń
czył t8 lat. a ni e ukonczy ł 45 lat, jeżeli co najmniej przez 
okres trzechmiesi'ęcy nie pozostaje w stosunku pracy łub 
nie pobiera nauki w szkofe, a także nie jest zarejestro
wan'y w organ ach za trudnienia jako poszukujący pracy 
w trybie pośrednictwa pracy, jest obowiązany zgłosić się 
do terenowego organu administracji par1stwowej" stopnia 
podstawowego, właŚciwego ze względu na miejsce swo
jego pobytu stałego lub czasowego, zwanego dalej "orga
nem administracji", i złożyć temu organowi wyjasnienia 
co do powodów pozostawania bez pracy bądź niepobie-
rania nauki. ' 

Art. 2. Obowiązek określony wart. 1 ll"le dotyczy: 

, 1) emerytów i rencistów, 
2) jn,walidów zaliczonych do ' jednej z grup inwalidów, 
3) rolników prowadzących indywidualne gospodarstwo 

rolne oraz członków ich rodzin zatrudnionych w tym 
gospodarstwie, a także członków rolniczych spółdziel-
ni . prod.ukcyjnych. ' 

-4) rzemieślników wykonujących rzemiosło na podstawie 
wymaganego · uprawnienia, . a także członków ich ro
dzin objętych ubezpieczeniem społecznym.. 

S) osób prowadzących udokumentowaną działalność za
robkową na własny rachunek, 

6) osób prowadzących działalność lub twórczość kultu
. fałną, literack.ą, oświatową. naukową, pubHcystyczną, 

1) osób k.orzystających z państwowych lub społecznych 
stypendiów, 

8) uczestników ochotniczych hufców pracy, 
9) duchownych 1 zakonników kościołów i zwi.ązków wy· 

znaniowy,ch uznany.ch przez państwo, 

- - _ ._- ----

10) osÓb pobie rających zasiłki z ubezpieczenia społecz~ 
{lego, 

11) osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub t:zęś

ciowo. 

Art.' 3. 1. Osoby, o których mowa wart. 1, organ 
administracji wpisuje do ewidencji. 

2. Organ administracji odroczy wpisanie do ewiden
cji osoby pozostającej bez pr acy lub nie pobierającej 

nauki w szkole p rzez okres dłuższy niż 3 miesiące. jeżeli 

zgłosiła się do organu administracji i złożyła wiarygodne 
wyjasmenia, że . p~zostawanie bez pracy lub niepobie
ranie nauki w szkole j'est spowodow ane szczególnymi 
okolicznościami wynikającymi z jej stanu zdr:owia albo 
\farunków osobistych lub rodzinnych. W tym wypadku 
organ administracji wyznacza . termin ponownego zgło

szenfa się tej osoby w celu złożeni a wyjaśni eń lub za
wiadomienia o podjęciu pracy lub nauki w szkole. 

3. Minister Pracy, PlCiC i Spraw Socjalnych { w poro
zumienIU' z Ministrami : Administracji. Gospodarki Tere
nowej i Ochrony Środowiska, Obrony Narodowej oraz 
Spraw Wewnętrznych. w drodze rozporządzenia. określa 
szczegółowe zasady i tryb prowadzenia ewidencji. 

Art. 4. 1. W razie wątpliwości co dowicrygodności 
wyjaśnieÓ złożonych przez osobę. o której mowa wart. l. 
organ .administracji wszczyna postępowanie w celu wy
jaśnienia przyczyn pozostawania bez pracy lub nlepo. 
bierania nauki w szkole. 

2. Organ adntinistracji, za zgodą osoby, o której 
mowa w ~ L może skierować ją na badania lekarskie 
hlb psychologiczne w celu ustalenia stanu zdrowia oraz 
określenia rodzaju i stopnia przydatności zawodowej. 
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