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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 25 stycznia 2002 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich.

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. Nr 91, poz. 1010) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-
wy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych
przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach
i o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
Nr 24, poz. 101),

2) ustawà z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodek-
su post´powania karnego, ustawy o ustroju sàdów
wojskowych, ustawy o op∏atach w sprawach kar-
nych i ustawy o post´powaniu w sprawach nielet-
nich (Dz. U. Nr 89, poz. 443 i Nr 154, poz. 793),

3) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

4) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83,
poz. 931),

5) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),

6) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
Nr 91, poz. 1010) 

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.



2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 96, 101 i 102 § 1 ustawy z dnia 26 paêdziernika
1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 35, poz. 228), które stanowià:

„Art. 96. § 1. W sprawach o czyny pope∏nione
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ t´ ustaw´, je˝eli:

1) post´powanie nie zosta∏o wszcz´te
i nie nastàpi∏o przedawnienie,

2) wszcz´te post´powanie nie zosta∏o
zakoƒczone prawomocnym orze-
czeniem,

3) prawomocne orzeczenie nie zosta-
∏o wykonane w ca∏oÊci.

§ 2. CzynnoÊci procesowe dokonane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy sà skuteczne, je˝eli zosta∏y do-
konane z zachowaniem przepisów do-
tychczasowych.”

„Art. 101. W prawie o ustroju sàdów powszech-
nych (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 r. Nr 50, poz. 316, z 1975 r.
Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183 oraz
z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 19, poz. 145
i Nr 31, poz. 214) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 6 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

«§ 1. Minister SprawiedliwoÊci w dro-
dze rozporzàdzenia tworzy wy-
dzia∏y rodzinne i nieletnich (sàdy
rodzinne) dla spraw:

1) z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuƒczego,

2) dotyczàcych leczenia osób
uzale˝nionych od alkoholu,

3) dotyczàcych demoralizacji
oraz czynów karalnych.

Inne wydzia∏y mogà byç tworzo-
ne w drodze zarzàdzenia.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e
w drodze rozporzàdzenia przeka-
zaç jednemu sàdowi rejonowe-
mu rozpoznawanie spraw nale˝à-
cych do kompetencji wydzia∏u ro-
dzinnego i nieletnich w zakresie
w∏aÊciwoÊci kilku sàdów rejono-
wych po∏o˝onych na obszarze
dzia∏ania tego samego woje-
wództwa.»;

2) po art. 140 dodaje si´ art. 140a
w brzmieniu:

«Art. 140a. § 1. Przy sàdach dzia∏ajà
kuratorzy (kuratorzy
rodzinni i kuratorzy dla
osób doros∏ych), któ-
rzy pe∏nià swe czynno-

Êci albo zawodowo
(kuratorzy zawodowi),
albo w ramach funkcji
spo∏ecznych (kuratorzy
spo∏eczni).

§ 2. Minister Sprawiedli-
woÊci w drodze rozpo-
rzàdzenia ustala tryb
powo∏ywania kurato-
rów sàdowych oraz
szczegó∏owy zakres ich
praw i obowiàzków.»”

Art. 102. „§ 1.a) Do dnia 31 grudnia 2000 r., z wyjàt-
kiem przypadku, o którym mowa
w art. 40, mo˝na umieÊciç w poli-
cyjnej izbie dziecka równie˝ nielet-
niego wymagajàcego natychmia-
stowej opieki na okres niezb´dny
do ustalenia jego to˝samoÊci i od-
dania rodzicom lub opiekunowi al-
bo umieszczenia w odpowiedniej
placówce opiekuƒczo-wychowaw-
czej.”;

2) art. 9 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie nie-
których przepisów prawa karnego, prawa o wykro-
czeniach i o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 24, poz. 101), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 10 i 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmia-
nie Kodeksu post´powania karnego, ustawy
o ustroju sàdów wojskowych, ustawy o op∏atach
w sprawach karnych i ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 89, poz. 443
i Nr 154, poz. 793), które stanowià:

„Art. 10. Je˝eli sprawca, wobec którego orzeczono
umieszczenie w zak∏adzie poprawczym,
zosta∏ prawomocnie skazany na kar´ po-
zbawienia wolnoÊci przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, w zakresie ko-
lejnoÊci wykonywania kary i Êrodka po-
prawczego stosuje si´ dotychczasowe
przepisy ustawy o post´powaniu w spra-
wach nieletnich.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1996 r., z tym ˝e zmiany zawarte
w art. 1 odnoszàce si´ do tymczasowego
aresztowania wchodzà w ˝ycie z dniem
4 sierpnia 1996 r., z zastrze˝eniem
art. 10a.”;

4) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
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—————————
a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy z dnia

15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 91, poz. 1010), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 29 stycznia 2001 r.



„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

5) art. 17 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 1999 r.”;

6) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),
który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

7) art. 2 i 4 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 91, poz. 1010), które stanowià:

„Art. 2. Przepisy wykonawcze, wydane na podsta-
wie ustawy, o której mowa w art. 1, przed
wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy, za-
chowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez okres 9 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy — w zakre-
sie, w jakim nie sà sprzeczne z jej przepi-
sami.”

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 25 stycznia 2002 r. (poz. 109)

USTAWA

z dnia 26 paêdziernika 1982 r.

o post´powaniu w sprawach nieletnich.

W dà˝eniu do przeciwdzia∏ania demoralizacji i prze-
st´pczoÊci nieletnich i stwarzania warunków powrotu
do normalnego ˝ycia nieletnim, którzy popadli w kon-
flikt z prawem bàdê z zasadami wspó∏˝ycia spo∏eczne-
go, oraz w dà˝eniu do umacniania funkcji opiekuƒczo-
-wychowawczej i poczucia odpowiedzialnoÊci rodzin
za wychowanie nieletnich na Êwiadomych swych obo-
wiàzków cz∏onków spo∏eczeƒstwa stanowi si´, co na-
st´puje:

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje si´ w zakresie:

1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji — w sto-
sunku do osób, które nie ukoƒczy∏y lat 18,



2) post´powania w sprawach o czyny karalne —
w stosunku do osób, które dopuÊci∏y si´ takiego
czynu po ukoƒczeniu lat 13, ale nie ukoƒczy∏y
lat 17,

3) wykonywania Êrodków wychowawczych lub po-
prawczych — w stosunku do osób, wzgl´dem któ-
rych Êrodki te zosta∏y orzeczone, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do ukoƒczenia przez te osoby lat 21.

§ 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) „nieletnich” — rozumie si´ przez to osoby, o któ-
rych mowa w § 1,

2) „czynie karalnym” — rozumie si´ przez to czyn za-
broniony przez ustaw´ jako:

a) przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe albo

b) wykroczenie okreÊlone w art. 51, 621), 69, 74, 76,
85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wy-
kroczeƒ.

Art. 2.2) Przewidziane w ustawie dzia∏ania podej-
muje si´ w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy
demoralizacji lub dopuÊci si´ czynu karalnego.

Art. 3. § 1. W sprawie nieletniego nale˝y kierowaç
si´ przede wszystkim jego dobrem, dà˝àc do osiàgni´-
cia korzystnych zmian w osobowoÊci i zachowaniu si´
nieletniego oraz zmierzajàc w miar´ potrzeby do pra-
wid∏owego spe∏niania przez rodziców lub opiekuna ich
obowiàzków wobec nieletniego, uwzgl´dniajàc przy
tym interes spo∏eczny.

§ 2. W post´powaniu z nieletnim bierze si´ pod
uwag´ osobowoÊç nieletniego, a w szczególnoÊci
wiek, stan zdrowia, stopieƒ rozwoju psychicznego i fi-
zycznego, cechy charakteru, a tak˝e zachowanie si´
oraz przyczyny i stopieƒ demoralizacji, charakter Êro-
dowiska oraz warunki wychowania nieletniego.

Art. 3a.3) § 1. W ka˝dym stadium post´powania sàd
rodzinny mo˝e, z inicjatywy lub za zgodà pokrzywdzo-
nego i nieletniego, skierowaç spraw´ do instytucji lub
osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia post´-
powania mediacyjnego.

§ 2. Instytucja lub osoba godna zaufania sporzàdza,
po przeprowadzeniu post´powania mediacyjnego, spra-
wozdanie z jego przebiegu i wyników, które sàd rodzin-
ny bierze pod uwag´, orzekajàc w sprawie nieletniego.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadza-
nia mediacji, regulujàc zw∏aszcza warunki, jakim po-

winny odpowiadaç instytucje i osoby uprawnione do
jej przeprowadzania, sposób rejestracji tych instytucji
i osób oraz szkolenia mediatorów, zakres i warunki
udost´pniania im akt sprawy, form´ i zakres sprawoz-
dania z przebiegu i wyników post´powania mediacyj-
nego, majàc na wzgl´dzie wychowawczà rol´ post´po-
wania mediacyjnego, interes pokrzywdzonego, dobro-
wolnoÊç i poufnoÊç mediacji oraz fachowoÊç i bez-
stronnoÊç mediatora.

Art. 4. § 1. Ka˝dy, kto stwierdzi istnienie okoliczno-
Êci Êwiadczàcych o demoralizacji nieletniego, w szcze-
gólnoÊci naruszanie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego,
pope∏nienie czynu zabronionego, systematyczne uchy-
lanie si´ od obowiàzku szkolnego lub kszta∏cenia zawo-
dowego, u˝ywanie alkoholu lub innych Êrodków w ce-
lu wprowadzenia si´ w stan odurzenia, uprawianie nie-
rzàdu, w∏ócz´gostwo, udzia∏ w grupach przest´pczych,
ma spo∏eczny obowiàzek odpowiedniego przeciwdzia-
∏ania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym
rodziców lub opiekuna nieletniego, szko∏y, sàdu ro-
dzinnego, Policji4) lub innego w∏aÊciwego organu.

§ 2. Ka˝dy, dowiedziawszy si´ o pope∏nieniu czynu
karalnego przez nieletniego, ma spo∏eczny obowiàzek
zawiadomiç o tym sàd rodzinny lub Policj´4).

§ 3. Instytucje paƒstwowe i organizacje spo∏eczne,
które w zwiàzku ze swà dzia∏alnoÊcià dowiedzia∏y si´
o pope∏nieniu przez nieletniego czynu karalnego Êciga-
nego z urz´du, sà obowiàzane niezw∏ocznie zawiado-
miç o tym sàd rodzinny lub Policj´4) oraz przedsi´wziàç
czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, aby nie dopuÊciç do za-
tarcia Êladów i dowodów pope∏nienia czynu.

Art. 4a.5) Podmioty wspó∏dzia∏ajàce z sàdem ro-
dzinnym, a w szczególnoÊci: instytucje paƒstwowe,
spo∏eczne lub jednostki samorzàdowe oraz osoby god-
ne zaufania, w zakresie swego dzia∏ania, udzielajà na
˝àdanie sàdu rodzinnego informacji niezb´dnych w to-
ku post´powania.

DZIA¸ II

Ârodki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacj i  i przest´pczoÊci nieletnich

Art. 5. Wobec nieletniego mogà byç stosowane
Êrodki wychowawcze oraz Êrodek poprawczy w posta-
ci umieszczenia w zak∏adzie poprawczym; kara mo˝e
byç orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzia-
nych, je˝eli inne Êrodki nie sà w stanie zapewniç reso-
cjalizacji nieletniego.

Art. 6. Wobec nieletnich sàd rodzinny mo˝e:
1) udzieliç upomnienia,
2)6) zobowiàzaç do okreÊlonego post´powania,

a zw∏aszcza do naprawienia wyrzàdzonej szkody,
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————————
1) Art. 62 Kodeksu wykroczeƒ zosta∏ skreÊlony przez art. 41

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U.
Nr 111, poz. 724), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 paêdzier-
nika 1997 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 91, poz. 1010), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 29 stycznia 2001 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi-
sie 2.

————————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2.
5) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypi-

sie 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy wy-

mienionej w przypisie 2.



do wykonania okreÊlonych prac lub Êwiadczeƒ na
rzecz pokrzywdzonego lub spo∏ecznoÊci lokalnej,
do przeproszenia pokrzywdzonego, do podj´cia
nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich
zaj´ciach o charakterze wychowawczym, terapeu-
tycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania si´
od przebywania w okreÊlonych Êrodowiskach lub
miejscach albo do zaniechania u˝ywania alkoholu
lub innego Êrodka w celu wprowadzania si´ w stan
odurzenia,

3) ustanowiç nadzór odpowiedzialny rodziców lub
opiekuna,

4) ustanowiç nadzór organizacji m∏odzie˝owej lub in-
nej organizacji spo∏ecznej, zak∏adu pracy albo oso-
by godnej zaufania — udzielajàcych por´czenia za
nieletniego,

5) zastosowaç nadzór kuratora,

6)7) skierowaç do oÊrodka kuratorskiego, a tak˝e do
organizacji spo∏ecznej lub instytucji zajmujàcych
si´ pracà z nieletnimi o charakterze wychowaw-
czym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po
uprzednim porozumieniu si´ z tà organizacjà lub
instytucjà,

7)8) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w zwiàzku z po-
pe∏nieniem czynu karalnego,

9)9)  orzec umieszczenie w rodzinie zast´pczej, w od-
powiedniej placówce opiekuƒczo-wychowawczej
albo oÊrodku szkolno-wychowawczym,

10) orzec umieszczenie w zak∏adzie poprawczym,

11) zastosowaç inne Êrodki zastrze˝one w niniejszej
ustawie do w∏aÊciwoÊci sàdu rodzinnego, jak rów-
nie˝ zastosowaç Êrodki przewidziane w Kodeksie
rodzinnym i opiekuƒczym.

Art. 7. § 1. Sàd rodzinny mo˝e:

1)10) zobowiàzaç rodziców lub opiekuna do poprawy
warunków wychowawczych, bytowych lub zdro-
wotnych nieletniego, a tak˝e do Êcis∏ej wspó∏pracy
ze szko∏à, do której nieletni ucz´szcza, poradnià
psychologiczno-pedagogicznà lub innà poradnià
specjalistycznà, zak∏adem pracy, w którym jest 
zatrudniony, oraz lekarzem lub zak∏adem leczni-
czym,

2) zobowiàzaç rodziców lub opiekuna do naprawienia
w ca∏oÊci lub w cz´Êci szkody wyrzàdzonej przez
nieletniego.

3) (skreÊlony).11)

§ 2.12) Sàd mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwych instytu-
cji paƒstwowych lub spo∏ecznych oraz jednostek sa-
morzàdowych o udzielenie niezb´dnej pomocy w po-
prawie warunków wychowawczych, bytowych lub
zdrowotnych nieletniego. 

Art. 8. § 1.13) W wypadku gdy rodzice lub opiekun
nieletniego uchylajà si´ od wykonania obowiàzków na-
∏o˝onych na nich przez sàd rodzinny, sàd ten mo˝e wy-
mierzyç im kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci od 50 do 1500
z∏otych.

§ 2. Sàd uchyla kar´ pieni´˝nà w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci, je˝eli osoba ukarana w ciàgu 14 dni usprawiedliwi
swoje zachowanie lub przystàpi do wykonywania na-
∏o˝onych obowiàzków.

Art. 9. § 1. W sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej,
o której mowa w art. 8 § 1, orzeka sàd rodzinny z urz´-
du, a w sprawie uchylenia tej kary — tak˝e na wniosek
osoby ukaranej, stosujàc odpowiednio przepisy Ko-
deksu post´powania cywilnego.

§ 2. Postanowienie sàdu w przedmiocie wymierze-
nia kary pieni´˝nej powinno byç wydane po wys∏ucha-
niu osoby, której ma ono dotyczyç, chyba ˝e osoba ta
bez usprawiedliwienia nie stawi∏a si´ na wezwanie.

Art. 10. Sàd rodzinny mo˝e orzec umieszczenie
w zak∏adzie poprawczym nieletniego, który dopuÊci∏
si´ czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2
lit. a), je˝eli przemawiajà za tym wysoki stopieƒ demo-
ralizacji nieletniego oraz okolicznoÊci i charakter czynu,
zw∏aszcza gdy inne Êrodki wychowawcze okaza∏y si´
nieskuteczne lub nie rokujà resocjalizacji nieletniego.

Art. 11. § 1. Umieszczenie nieletniego w zak∏adzie
poprawczym mo˝na warunkowo zawiesiç, je˝eli w∏a-
ÊciwoÊci i warunki osobiste oraz Êrodowiskowe spraw-
cy, jak równie˝ okolicznoÊci i charakter jego czynu uza-
sadniajà przypuszczenie, ˝e pomimo niewykonania
Êrodka poprawczego cele wychowawcze zostanà osià-
gni´te.

§ 2. Warunkowe zawieszenie nast´puje na okres
próby, który wynosi od roku do lat 3; w okresie próby
sàd stosuje do nieletniego Êrodki wychowawcze.

§ 3.14) Je˝eli w okresie próby zachowanie nieletnie-
go wskazuje na dalszà demoralizacj´ albo je˝eli nielet-
ni uchyla si´ od wykonywania na∏o˝onych na niego
obowiàzków lub od nadzoru, sàd rodzinny mo˝e odwo-
∏aç warunkowe zawieszenie i zarzàdziç umieszczenie
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7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy wy-

mienionej w przypisie 2.
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sze ustawy wymienionej w przypisie 2.
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11) Przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej

w przypisie 2.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy wy-

mienionej w przypisie 2.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia

29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu post´powania kar-
nego, ustawy o ustroju sàdów wojskowych, ustawy
o op∏atach w sprawach karnych i ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 89, poz. 443), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1996 r., i art. 1 pkt 7 usta-
wy wymienionej w przypisie 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie-
nionej w przypisie 2.



nieletniego w zak∏adzie poprawczym. W razie pope∏-
nienia przez nieletniego czynu karalnego okreÊlonego
w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163
§ 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252
§ 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego i braku pod-
staw do rozpoznawania sprawy przez sàd w∏aÊciwy
wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania karnego,
sàd rodzinny odwo∏uje warunkowe zawieszenie i za-
rzàdza umieszczenie nieletniego w zak∏adzie popraw-
czym.

§ 4. Je˝eli w okresie próby i w ciàgu dalszych 3 mie-
si´cy odwo∏anie warunkowego zawieszenia nie nastà-
pi∏o, orzeczenie o umieszczeniu w zak∏adzie popraw-
czym z mocy prawa uwa˝a si´ za nieby∏e.

Art. 12.15) W razie stwierdzenia u nieletniego upo-
Êledzenia umys∏owego, choroby psychicznej lub inne-
go zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych bàdê na∏ogowe-
go u˝ywania alkoholu albo innych Êrodków w celu
wprowadzenia si´ w stan odurzenia, sàd rodzinny mo-
˝e orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychia-
trycznym lub innym odpowiednim zak∏adzie leczni-
czym. Je˝eli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletnie-
mu jedynie opieki wychowawczej, sàd mo˝e orzec
umieszczenie go w odpowiedniej placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej, a w przypadku gdy nieletni jest
upoÊledzony umys∏owo w stopniu g∏´bokim i wymaga
jedynie opieki — w domu pomocy spo∏ecznej.

Art. 13. Je˝eli wobec nieletniego, który dopuÊci∏ si´
czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2
lit. a), ale w chwili orzekania ukoƒczy∏ lat 18, zachodzà
podstawy do orzeczenia umieszczenia w zak∏adzie po-
prawczym — sàd rodzinny mo˝e wymierzyç kar´, gdy
uzna, ˝e stosowanie Êrodków poprawczych nie by∏oby
ju˝ celowe. Wydajàc wyrok skazujàcy sàd stosuje nad-
zwyczajne z∏agodzenie kary.

Art. 14.16) W sprawach nieletnich, którzy dopuÊcili
si´ czynu karalnego, sàd rodzinny stosuje odpowied-
nio przepisy cz´Êci ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu
karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeƒ, je˝eli nie
sà sprzeczne z niniejszà ustawà.

DZIA¸ III

Post´powanie przed sàdem17)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne o post´powaniu18)

Art. 15. Sprawy nieletnich nale˝à do w∏aÊciwoÊci
sàdu rodzinnego, chyba ˝e przepis szczególny stanowi
inaczej.

Art. 16. § 1. Je˝eli w sprawie o czyn karalny, o któ-
rym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a), wszcz´to post´po-
wanie przeciwko nieletniemu wespó∏ z doros∏ym, pro-
kurator wy∏àcza spraw´ nieletniego i przekazuje jà
s´dziemu rodzinnemu.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, je-
˝eli czyn karalny nieletniego pozostaje w Êcis∏ym
zwiàzku z czynem osoby doros∏ej, a dobro nieletniego
nie stoi na przeszkodzie ∏àcznemu prowadzeniu spra-
wy, prokurator wszczyna lub prowadzi Êledztwo. Po
ukoƒczeniu Êledztwa prokurator bàdê je umarza, bàdê
przekazuje spraw´ nieletniego sàdowi rodzinnemu. Je-
˝eli ∏àczne rozpoznanie sprawy jest konieczne — prze-
kazuje spraw´ z aktem oskar˝enia sàdowi w∏aÊciwemu
wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania karnego,
który orzeka w sprawie nieletniego z zachowaniem
przepisów niniejszej ustawy.

§ 3.19) Sàd rodzinny, w którego okr´gu prowadzo-
ne jest Êledztwo, mo˝e stosowaç na wniosek prokura-
tora Êrodki, o których mowa w art. 26 i 27, zawiadamia-
jàc o dokonanych czynnoÊciach sàd rodzinny w∏aÊci-
woÊci ogólnej.

Art. 17. § 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà sàdu rodzinne-
go ustala si´ wed∏ug miejsca zamieszkania nieletnie-
go, a w razie trudnoÊci w ustaleniu miejsca zamieszka-
nia — wed∏ug miejsca pobytu nieletniego.

§ 2. Z wa˝nych wzgl´dów, zw∏aszcza je˝eli przyczy-
ni∏oby si´ to do uproszczenia lub przyspieszenia post´-
powania, sàd w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania
nieletniego mo˝e przekazaç spraw´ sàdowi rodzinne-
mu, w którego okr´gu nieletni przebywa.

§ 3. W wypadku niecierpiàcym zw∏oki sàd rodzinny
mo˝e wydaç postanowienie w sprawie nieletniego,
który nie podlega jego w∏aÊciwoÊci miejscowej, po
czym przekazuje spraw´ sàdowi miejscowo w∏aÊciwe-
mu, zawiadamiajàc go o dokonanych czynnoÊciach;
przekazanie sprawy jest wià˝àce.

Art. 18. § 1.20) Sàd w∏aÊciwy wed∏ug przepisów Ko-
deksu post´powania karnego rozpoznaje spraw´, je˝e-
li:

1) zachodzà podstawy do orzeczenia wobec nieletnie-
go kary na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu karnego,

2) przeciwko nieletniemu, który dopuÊci∏ si´ czynu ka-
ralnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a),
wszcz´to post´powanie po ukoƒczeniu przez nie-
letniego lat 18.

§ 2.21) Post´powanie w sprawach, o których mowa
w § 1, toczy si´ wed∏ug przepisów Kodeksu post´po-
wania karnego, jednak˝e w sprawach, o których mowa:
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21) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy wymienionej
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1) w pkt 1, gdy post´powanie wszcz´to przed ukoƒ-
czeniem przez nieletniego lat 18:

a) post´powanie przygotowawcze prowadzi s´dzia
rodzinny, z tym ̋ e przepisy art. 16 i art. 42 § 3 sto-
suje si´ odpowiednio,

b) nieletni musi mieç obroƒc´,

c) rodzice lub opiekun nieletniego majà prawa stro-
ny,

d) przepisy art. 23—25, art. 27, art. 32, art. 39, art. 40,
art. 52 i art. 53 § 1 stosuje si´ odpowiednio,

e) tymczasowe aresztowanie mo˝e byç zastosowa-
ne tylko wtedy, gdy umieszczenie w schronisku
dla nieletnich by∏oby niewystarczajàce,

f) je˝eli sàd uzna, ˝e wobec nieletniego nale˝y za-
stosowaç Êrodki wychowawcze lub poprawcze
przewidziane w niniejszej ustawie, orzeka o za-
stosowaniu tych Êrodków,

g) przepisy art. 60, 62 i 63 stosuje si´ odpowiednio,

2) w pkt 2, je˝eli czyn zabroniony jest przez ustaw´ ja-
ko przest´pstwo skarbowe, post´powanie toczy si´
na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbo-
wego.

§ 3.21) Je˝eli wobec nieletniego orzeczono kar´ po-
zbawienia wolnoÊci, okres pobytu w schronisku dla
nieletnich zalicza si´ na poczet tej kary na zasadach sto-
sowanych przy zaliczaniu skazanym okresu tymczaso-
wego aresztowania na poczet kary.

Art. 19. Przy wys∏uchaniu nieletniego nale˝y dà˝yç
do zapewnienia mu pe∏nej swobody wypowiadania
si´. Wys∏uchanie nieletniego powinno odbywaç si´
w warunkach zbli˝onych do naturalnych, w miar´ po-
trzeby w miejscu zamieszkania nieletniego, przy czym
unikaç nale˝y wielokrotnego wys∏uchiwania nieletnie-
go co do tych samych okolicznoÊci lub okolicznoÊci
ustalonych ju˝ innymi dowodami i niebudzàcych wàt-
pliwoÊci.

Art. 20. W sprawach nieletnich stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego —
trybu nieprocesowego, a w zakresie zbierania, utrwa-
lania i przeprowadzania dowodów przez Policj´4), po-
wo∏ywania i dzia∏ania obroƒcy oraz w post´powaniu
poprawczym — przepisy Kodeksu post´powania kar-
nego, ze zmianami przewidzianymi w ustawie.

Art. 21. § 1. S´dzia rodzinny wszczyna post´powa-
nie, je˝eli zachodzi podejrzenie istnienia okolicznoÊci,
o których mowa w art. 2.

§ 2. S´dzia rodzinny nie wszczyna post´powania,
a wszcz´te umarza, je˝eli okolicznoÊci sprawy nie dajà
podstawy do jego wszcz´cia lub prowadzenia albo gdy
orzeczenie Êrodków wychowawczych lub poprawczych
jest niecelowe, w szczególnoÊci ze wzgl´du na orzeczo-
ne ju˝ Êrodki w innej sprawie.

§ 3. Na postanowienie wydane na podstawie § 1
lub 2 przys∏uguje za˝alenie. W wypadku przewidzia-

nym w § 2 za˝alenie przys∏uguje tak˝e pokrzywdzone-
mu czynem karalnym. Do pokrzywdzonego stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karne-
go.

Art. 22. § 1. W sprawie o czyn Êcigany na wniosek
s´dzia rodzinny wszczyna post´powanie w razie z∏o˝e-
nia wniosku; post´powanie toczy si´ wówczas z urz´-
du.

§ 2. W sprawie o czyn Êcigany z oskar˝enia prywat-
nego post´powanie wszczyna si´, je˝eli tego wymaga
interes spo∏eczny albo wzglàd na wychowanie nielet-
niego lub ochron´ pokrzywdzonego; post´powanie to-
czy si´ wówczas z urz´du.

§ 3. Art. 21 § 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 23. § 1. Rodziców lub opiekuna zawiadamia si´
o wszcz´ciu post´powania w sprawie nieletniego,
a o ukoƒczeniu post´powania — je˝eli orzeczenie koƒ-
czàce post´powanie nie by∏o im dor´czone.

§ 2.22) O wszcz´ciu i ukoƒczeniu post´powania
w sprawie nieletniego mo˝na zawiadomiç szko∏´, do
której nieletni ucz´szcza, odpowiednià instytucj´ paƒ-
stwowà, spo∏ecznà lub jednostk´ samorzàdowà,
w szczególnoÊci powiatowe centrum pomocy rodzinie
w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce zamieszkania nielet-
niego.

Art. 24.23) § 1. W celu ustalenia danych dotyczàcych
nieletniego i jego Êrodowiska, a w szczególnoÊci doty-
czàcych zachowania si´ i warunków wychowawczych
nieletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki
nieletniego i sposobu sp´dzania czasu wolnego, jego
kontaktów Êrodowiskowych, stosunku do niego rodzi-
ców lub opiekunów, podejmowanych oddzia∏ywaƒ wy-
chowawczych, stanu zdrowia i znanych w Êrodowisku
uzale˝nieƒ nieletniego, s´dzia rodzinny zleca przepro-
wadzenie wywiadu Êrodowiskowego kuratorowi sàdo-
wemu.

§ 2. W wyjàtkowych przypadkach przeprowadzenie
wywiadu Êrodowiskowego mo˝e byç zlecone:

1) przedstawicielom organizacji spo∏ecznych, do któ-
rych zadaƒ statutowych nale˝y oddzia∏ywanie wy-
chowawcze na nieletnich lub wspomaganie proce-
su ich resocjalizacji, oraz osobom godnym zaufa-
nia — je˝eli powierzono im nadzór nad nieletnim,

2) jednostkom Policji, w∏aÊciwym ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania lub pobytu nieletniego — je˝eli
zachodzi potrzeba uzyskania informacji niewyma-
gajàcych zastosowania wiedzy psychologicznej
i pedagogicznej,

3) pracownikom pedagogicznym rodzinnych oÊrod-
ków diagnostyczno-konsultacyjnych — je˝eli za-
chodzi potrzeba wydania opinii o nieletnim,
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4) pracownikom pedagogicznym schronisk dla nielet-
nich lub zak∏adów poprawczych — je˝eli zachodzi
potrzeba wydania opinii o nieletnim lub w celu
sprawdzenia zachowania nieletniego oraz warun-
ków wychowawczych i bytowych, w jakich nieletni
przebywa poza zak∏adem poprawczym.

§ 3. Dane o osobach, które dostarczy∏y informacji
w ramach udzielonego wywiadu Êrodowiskowego,
ujawnia si´ jedynie na ˝àdanie sàdu rodzinnego.

§ 4. Osoby, które dostarczy∏y w ramach wywiadu
Êrodowiskowego informacji majàcych istotne znacze-
nie dla rozstrzygni´cia sprawy, mogà byç w razie po-
trzeby przes∏uchane w charakterze Êwiadków.

§ 5. Na ˝àdanie kuratora sàdowego Policja jest zo-
bowiàzana udzieliç mu pomocy przy wykonywaniu za-
daƒ zwiàzanych z przeprowadzaniem wywiadu Êrodo-
wiskowego.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb przeprowadzania wywiadów Êrodowiskowych
o nieletnich dla potrzeb post´powania, regulujàc
zw∏aszcza czas, termin i miejsce ich przeprowadzania,
form´ i szczegó∏owy zakres sprawozdania z wywiadu,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç poszanowania sfery pry-
watnoÊci nieletniego i jego rodziny.

Art. 25.23) § 1. W razie potrzeby uzyskania komplek-
sowej diagnozy osobowoÊci nieletniego, wymagajàcej
wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycz-
nej, oraz okreÊlenia w∏aÊciwych kierunków oddzia∏y-
wania na nieletniego, sàd rodzinny zwraca si´ o wyda-
nie opinii do rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-kon-
sultacyjnego. Sàd mo˝e zwróciç si´ o wydanie opinii
tak˝e do innej specjalistycznej placówki.

§ 2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu
nieletniego w placówce opiekuƒczo-wychowawczej,
oÊrodku szkolno-wychowawczym, publicznym zak∏a-
dzie opieki zdrowotnej, domu pomocy spo∏ecznej albo
zak∏adzie poprawczym sàd zwraca si´ o wydanie opi-
nii, o której mowa w § 1.

§ 3. Przy przeprowadzeniu dowodu z opinii, o któ-
rej mowa w § 1, sàd stosuje odpowiednio przepisy
art. 279, art. 284, art. 285 § 1 i 3, art. 286 i art. 290 Ko-
deksu post´powania cywilnego.

Art. 25a.24) § 1. W razie potrzeby uzyskania opinii
o stanie zdrowia psychicznego sàd rodzinny zarzàdza
badanie nieletniego przez co najmniej dwóch bieg∏ych
lekarzy psychiatrów. Na wniosek bieg∏ych psychiatrów
do udzia∏u w wydaniu opinii sàd powo∏uje bieg∏ych in-
nych specjalnoÊci.

§ 2. Na wniosek bieg∏ych psychiatrów sporzàdzajà-
cych opini´ sàd mo˝e zarzàdziç obserwacj´ nieletniego

w publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej. Okres ob-
serwacji nie mo˝e przekraczaç 6 tygodni.

Art. 26.25) Wobec nieletniego mo˝na tymczasowo
zastosowaç nadzór organizacji m∏odzie˝owej lub innej
organizacji spo∏ecznej albo zak∏adu pracy, a tak˝e nad-
zór kuratora lub innej osoby godnej zaufania, a je˝eli
by∏oby to niewystarczajàce — umieszczenie w odpo-
wiedniej placówce opiekuƒczo-wychowawczej, oÊrod-
ku szkolno-wychowawczym lub zastosowaç Êrodki
leczniczo-wychowawcze, o których mowa w art. 12.

Art. 27.26) § 1. Nieletniego mo˝na umieÊciç
w schronisku dla nieletnich, je˝eli zostanà ujawnione
okolicznoÊci przemawiajàce za umieszczeniem go
w zak∏adzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona oba-
wa ukrycia si´ nieletniego lub zatarcia Êladów czynu
karalnego, albo je˝eli nie mo˝na ustaliç to˝samoÊci
nieletniego.

§ 2. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nie-
letnich mo˝e nastàpiç wyjàtkowo tak˝e wtedy, gdy zo-
stanà ujawnione okolicznoÊci przemawiajàce za
umieszczeniem go w zak∏adzie poprawczym, a nielet-
niemu zarzucono pope∏nienie czynu karalnego okre-
Êlonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub
3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197
§ 3, art. 252 § 1 lub 2 i art. 280 Kodeksu karnego.

§ 3. Okres pobytu nieletniego w schronisku dla nie-
letnich przed skierowaniem sprawy na rozpraw´ nie
mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce; okres pobytu nale˝y
okreÊliç w postanowieniu o umieszczeniu nieletniego
w schronisku.

§ 4. Je˝eli, ze wzgl´du na szczególne okolicznoÊci
sprawy, zachodzi koniecznoÊç przed∏u˝enia pobytu
nieletniego w schronisku dla nieletnich, mo˝na ten po-
byt przed∏u˝yç na okres nieprzekraczajàcy dalszych
3 miesi´cy.

§ 5. O przed∏u˝eniu pobytu nieletniego w schroni-
sku dla nieletnich orzeka na posiedzeniu sàd rodzinny
w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników. O ter-
minie posiedzenia zawiadamia si´ strony i obroƒc´
nieletniego.

§ 6. ¸àczny pobyt nieletniego w schronisku dla nie-
letnich, do chwili wydania wyroku w pierwszej instan-
cji, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ rok. Do okresu tego nie
wlicza si´ nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci nielet-
niego w schronisku dla nieletnich trwajàcej d∏u˝ej ni˝
3 dni oraz okresu obserwacji psychiatrycznej.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek sàdu prowadzàcego spraw´, sàd okr´gowy,
w którego okr´gu toczy si´ post´powanie, mo˝e prze-
d∏u˝yç okres pobytu nieletniego w schronisku dla nie-
letnich, o którym mowa w § 6, na czas oznaczony.
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Art. 28. Sàd rodzinny mo˝e w ka˝dym stadium po-
st´powania wydaç postanowienie nak∏adajàce na ro-
dziców lub opiekuna obowiàzki, o których mowa
w art. 7 § 1 pkt 1.

Art. 29.27) Postanowienie o zastosowaniu Êrodków,
o których mowa w art. 25a § 2, art. 26, art. 27 § 1, 2, 4
i 7 oraz w art. 28, dor´cza si´ stronom. Na postanowie-
nie przys∏uguje za˝alenie. Za˝alenie nie wstrzymuje
wykonania postanowienia.

Art. 30. § 1. W post´powaniu w sprawie nieletnie-
go stronami sà:

1) nieletni,

2) rodzice lub opiekun nieletniego,

3) prokurator.

§ 2. Przepisy niniejszej ustawy dotyczàce opiekuna
stosuje si´ odpowiednio do osób, pod których sta∏à
pieczà nieletni faktycznie pozostaje.

§ 3. S´dzia lub inny organ prowadzàcy post´powa-
nie mo˝e odmówiç nieletniemu przeglàdania akt i spo-
rzàdzania odpisów, je˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy
wychowawcze.

§ 4.28) Sàd rodzinny mo˝e dopuÊciç przedstawicie-
la organizacji spo∏ecznej, do której zadaƒ statutowych
nale˝y oddzia∏ywanie wychowawcze na nieletnich lub
wspomaganie procesu ich resocjalizacji, do udzia∏u
w post´powaniu w charakterze przedstawiciela spo-
∏ecznego.

§ 5.29) Na rozpraw´ lub posiedzenie sàd mo˝e we-
zwaç tak˝e kuratora, przedstawiciela schroniska dla
nieletnich, zak∏adu poprawczego, oÊrodka szkolno-wy-
chowawczego, placówki opiekuƒczo-wychowawczej
lub publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej albo domu
pomocy spo∏ecznej, w którym nieletni przebywa, a po-
nadto równie˝ inne osoby, w szczególnoÊci przedsta-
wiciela szko∏y, do której nieletni ucz´szcza, zak∏adu
pracy, w którym jest zatrudniony, lub organizacji spo-
∏ecznej, do której nale˝y; w sprawach o czyn karalny ja-
ko przest´pstwo skarbowe mo˝na wezwaç tak˝e przed-
stawiciela w∏aÊciwego finansowego organu dochodze-
nia, okreÊlonego w Kodeksie karnym skarbowym.

§ 6.30) Na rozprawie mo˝e byç obecny pokrzywdzo-
ny.

Art. 30a.31) § 1. Post´powanie w sprawie nieletnie-
go mo˝na równie˝ zawiesiç, je˝eli nieletni ukrywa si´
i nie mo˝na go ujàç.

§ 2. Przepis art. 21 § 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 31. § 1. Orzeczenia, zarzàdzenia, zawiadomie-
nia oraz odpisy pism, które ustawa nakazuje dor´czaç
stronom, nale˝y dor´czaç równie˝ obroƒcy nieletnie-
go, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej.

§ 2. Przepisy o dor´czeniach dotyczàce pe∏nomoc-
nika stosuje si´ odpowiednio do obroƒcy nieletniego.

§ 3.32) Pokrzywdzonego zawiadamia si´ o wszcz´-
ciu post´powania oraz o treÊci orzeczenia koƒczàcego
post´powanie.

Art. 32. § 1.33) Kosztami post´powania w sprawie
nieletniego sàd rodzinny obcià˝a rodziców lub inne
osoby zobowiàzane do jego alimentacji albo nieletnie-
go, chyba ˝e ze wzgl´du na warunki materialne i oso-
biste tych osób uzna za celowe odstàpienie od obcià-
˝enia ich kosztami w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Koszty post´-
powania mediacyjnego ponosi Skarb Paƒstwa.

§ 2.34) Do kosztów post´powania zalicza si´ rów-
nie˝ nale˝noÊç z tytu∏u pobytu nieletniego w policyjnej
izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zak∏adzie po-
prawczym, placówce opiekuƒczo-wychowawczej albo
oÊrodku szkolno-wychowawczym, w domu pomocy
spo∏ecznej, jak równie˝ zrycza∏towanà kwot´ z tytu∏u:
post´powania mediacyjnego, badaƒ nieletniego w ro-
dzinnym oÊrodku diagnostyczno-konsultacyjnym,
umieszczenia w rodzinie zast´pczej, pobytu w oÊrodku
kuratorskim lub ustanowienia nadzoru kuratora.

§ 3.35) Zasady ponoszenia odp∏atnoÊci za pobyt nie-
letnich umieszczonych przez sàd w publicznych zak∏a-
dach opieki zdrowotnej regulujà odr´bne przepisy.

§ 4.36) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç i szczegó∏owe zasady ustalania kosztów post´po-
wania w sprawach nieletnich, uwzgl´dniajàc mo˝li-
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woÊç zmiany w toku post´powania wysokoÊci kosz-
tów, w szczególnoÊci z uwagi na zmian´ sytuacji mate-
rialnej osób zobowiàzanych do ich uiszczania.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie wyjaÊniajàce

Art. 33. Post´powanie wyjaÊniajàce ma na celu
ustalenie, czy istniejà okolicznoÊci Êwiadczàce o demo-
ralizacji nieletniego, a w sprawie o czyn karalny, czy
rzeczywiÊcie zosta∏ on pope∏niony przez nieletniego,
a tak˝e ustalenie, czy zachodzi potrzeba zastosowania
wobec nieletniego Êrodków przewidzianych w usta-
wie.

Art. 34. § 1. O wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajà-
cego wydaje si´ postanowienie. W postanowieniu
okreÊla si´ osob´, której post´powanie dotyczy, oraz
przedmiot tego post´powania.

§ 2. Post´powanie wyjaÊniajàce prowadzi s´dzia
rodzinny.

Art. 35. § 1. W post´powaniu wyjaÊniajàcym zbie-
ra si´ dane o osobie nieletniego, jego warunkach wy-
chowawczych, zdrowotnych i bytowych oraz gromadzi
si´ i utrwala dowody.

§ 2. W szczególnoÊci s´dzia rodzinny:

1) wys∏uchuje nieletniego, jego rodziców lub opieku-
na oraz w miar´ potrzeby inne osoby,

2) zarzàdza w razie potrzeby przeprowadzenie prze-
szukania i ogl´dzin oraz dokonuje innych czynno-
Êci procesowych w celu wszechstronnego wyja-
Ênienia sprawy.

§ 3.37) Strony, pokrzywdzony, obroƒcy i pe∏nomoc-
nicy mogà zg∏aszaç wnioski dowodowe.

Art. 36. § 1. W post´powaniu wyjaÊniajàcym nielet-
ni mo˝e mieç obroƒc´. Je˝eli interesy nieletniego i je-
go rodziców lub opiekuna pozostajà w sprzecznoÊci,
a nieletni nie ma obroƒcy, prezes sàdu wyznacza
obroƒc´ z urz´du.

§ 2.38) Strony oraz obroƒcy i pe∏nomocnicy mogà,
za zezwoleniem s´dziego rodzinnego, przeglàdaç akta
sprawy i robiç z nich odpisy. Obowiàzek uzyskania ze-
zwolenia nie dotyczy prokuratora. Uprawnienie do
przeglàdania akt i robienia z nich odpisów, z wy∏àcze-
niem wywiadów Êrodowiskowych i opinii o nieletnim,
przys∏uguje tak˝e pokrzywdzonemu.

Art. 37. § 1. Policja4) lub dzia∏ajàcy na podstawie
szczególnego upowa˝nienia ustawy organ administra-
cji paƒstwowej zbiera i utrwala dowody czynów karal-
nych w wypadkach niecierpiàcych zw∏oki, a w razie po-
trzeby dokonuje uj´cia nieletniego.

§ 2. S´dzia rodzinny mo˝e zleciç dokonanie okre-
Êlonych czynnoÊci kuratorowi lub Policji4), a w wyjàtko-
wych wypadkach mo˝e zleciç Policji4) dokonanie czyn-
noÊci w okreÊlonym zakresie.

§ 3. Po dokonaniu czynnoÊci okreÊlonych w § 1
spraw´ przekazuje si´ niezw∏ocznie s´dziemu rodzin-
nemu.

Art. 38. § 1. Stronom i innym osobom przys∏uguje
za˝alenie na czynnoÊci naruszajàce ich prawa.

§ 2.39) Za˝alenie rozpatruje s´dzia rodzinny, a w wy-
padku za˝alenia na jego czynnoÊci — sàd rodzinny
w sk∏adzie okreÊlonym w art. 27 § 5.

Art. 39.40) Przes∏uchanie nieletniego mo˝e byç do-
konane przez Policj´, a w wyjàtkowych wypadkach,
gdy jest to konieczne ze wzgl´du na dobro sprawy —
przez organ wymieniony w art. 37 § 1; przes∏uchanie
nieletniego odbywa si´ w obecnoÊci rodziców lub
opiekuna albo obroƒcy, a je˝eli zapewnienie ich obec-
noÊci by∏oby w danym wypadku niemo˝liwe, nale˝y
wezwaç nauczyciela, przedstawiciela powiatowego
centrum pomocy rodzinie lub przedstawiciela organi-
zacji spo∏ecznej, do której zadaƒ statutowych nale˝y
oddzia∏ywanie wychowawcze na nieletnich lub wspo-
maganie procesu ich resocjalizacji.

Art. 40.41) § 1. Je˝eli jest to konieczne ze wzgl´du na
okolicznoÊci sprawy, Policja mo˝e zatrzymaç, a nast´p-
nie umieÊciç w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co
do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e pope∏-
ni∏ czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukry-
cia si´ nieletniego lub zatarcia Êladów tego czynu, albo
gdy nie mo˝na ustaliç to˝samoÊci nieletniego.

§ 2. Zatrzymanego nieletniego informuje si´ na-
tychmiast o przyczynach zatrzymania, prawie do z∏o˝e-
nia za˝alenia, o którym mowa w art. 38, i innych przy-
s∏ugujàcych mu prawach.

§ 3. Z zatrzymania nieletniego sporzàdza si´ proto-
kó∏.

§ 4. Policja niezw∏ocznie zawiadamia rodziców lub
opiekunów nieletniego o zatrzymaniu. Zawiadomienie
przekazywane rodzicom lub opiekunom nieletniego
powinno zawieraç informacje, o których mowa w § 2.

§ 5. O zatrzymaniu nieletniego nale˝y niezw∏ocznie,
nie póêniej ni˝ w ciàgu 24 godzin od chwili zatrzyma-
nia, zawiadomiç w∏aÊciwy sàd rodzinny.

§ 6. Zatrzymanego nieletniego nale˝y natychmiast
zwolniç i przekazaç rodzicom lub opiekunom, je˝eli:

1) ustanie przyczyna zatrzymania,
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2) poleci to sàd rodzinny,

3) nie zosta∏ zachowany termin, o którym mowa w § 5,

4) w ciàgu 72 godzin od chwili zatrzymania nie og∏o-
szono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu
w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym
umieszczeniu w placówce opiekuƒczo-wychowaw-
czej albo w zak∏adzie lub placówce, o których mo-
wa w art. 12.

§ 7. W policyjnej izbie dziecka mo˝na równie˝ umie-
Êciç nieletniego w trakcie samowolnego pobytu poza
schroniskiem dla nieletnich lub zak∏adem poprawczym
na czas niezb´dny do przekazania nieletniego w∏aÊci-
wemu zak∏adowi, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 5 dni.

Art. 41. Nadzór nad wykonywaniem czynnoÊci,
o których mowa w art. 37, 39 i 40, sprawuje s´dzia ro-
dzinny.

Art. 42. § 1. Je˝eli na podstawie zebranych materia-
∏ów s´dzia rodzinny uzna, ˝e ze wzgl´du na okoliczno-
Êci i charakter sprawy oraz osobowoÊç nieletniego ce-
lowe jest zastosowanie Êrodków wychowawczych lub
leczniczych, wydaje postanowienie o rozpoznaniu
sprawy w post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym.

§ 2. Je˝eli s´dzia rodzinny uzna, ˝e zachodzà wa-
runki do umieszczenia nieletniego w zak∏adzie popraw-
czym, wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy
w post´powaniu poprawczym.

§ 3.42) Je˝eli w toku post´powania wyjaÊniajàcego
ujawnione zostanà okolicznoÊci uzasadniajàce orze-
czenie wobec nieletniego kary na podstawie art. 10 § 2
Kodeksu karnego, s´dzia rodzinny wydaje postanowie-
nie o przekazaniu sprawy prokuratorowi. W razie ujaw-
nienia nowych okolicznoÊci wskazujàcych, i˝ nie zacho-
dzi potrzeba orzeczenia kary, prokurator nie sporzàdza
aktu oskar˝enia i przekazuje spraw´ s´dziemu rodzin-
nemu.

§ 4. S´dzia rodzinny mo˝e przekazaç spraw´ nielet-
niego szkole, do której nieletni ucz´szcza, albo organi-
zacji spo∏ecznej, do której nale˝y, je˝eli uzna, ˝e Êrodki
oddzia∏ywania wychowawczego, jakimi dana szko∏a
lub organizacja rozporzàdza, sà dostateczne; w posta-
nowieniu o przekazaniu sprawy s´dzia rodzinny wska-
zuje w miar´ potrzeby Êrodki oddzia∏ywania wycho-
wawczego. Szko∏a lub organizacja spo∏eczna jest zobo-
wiàzana zawiadamiaç sàd rodzinny o nieskutecznoÊci
zastosowanych Êrodków oddzia∏ywania wychowaw-
czego.

Art. 43. § 1. W postanowieniu o rozpoznaniu spra-
wy podaje si´ dane o to˝samoÊci nieletniego oraz o de-
moralizacji nieletniego.

§ 2. W sprawach o czyn karalny postanowienie po-
winno zawieraç ponadto:

1) dok∏adne okreÊlenie zarzuconego czynu, ze wskaza-
niem czasu, miejsca i skutków, w tym wysokoÊci
wyrzàdzonej szkody, oraz innych okolicznoÊci jego
pope∏nienia,

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

3) dane o uprzednio stosowanych wobec nieletniego
Êrodkach wychowawczych i poprawczych,

4) wykaz dowodów do bezpoÊredniego przeprowa-
dzenia lub ujawnienia na rozprawie.

§ 3.43) Postanowienia, o których mowa w art. 42,
dor´cza si´ stronom i obroƒcy nieletniego. O treÊci
tego postanowienia zawiadamia si´ pokrzywdzone-
go.

§ 4.44) Postanowienie o rozpoznaniu sprawy w po-
st´powaniu poprawczym zast´puje akt oskar˝enia.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie opiekuƒczo-wychowawcze

Art. 44. W post´powaniu opiekuƒczo-wychowaw-
czym stosuje si´ art. 36 § 1.

Art. 45. Posiedzenie odbywa si´ z wy∏àczeniem
jawnoÊci, chyba ˝e jawnoÊç posiedzenia jest uzasad-
niona ze wzgl´dów wychowawczych.

Art. 46. § 1. Do postanowienia w przedmiocie za-
stosowania Êrodków wychowawczych majà odpo-
wiednie zastosowanie przepisy art. 43; w sprawach
o czyn karalny postanowienie powinno ponadto zawie-
raç stwierdzenie, czy nieletni zarzucony mu czyn pope∏-
ni∏.

§ 2.45) Postanowienie w przedmiocie zastosowania
Êrodka wychowawczego dor´cza si´ stronom wraz
z pouczeniem o trybie i terminie odwo∏ania, o ile nie
by∏y obecne na posiedzeniu, na którym zosta∏o ono
og∏oszone.

Art. 47. Je˝eli w post´powaniu opiekuƒczo-wycho-
wawczym ujawnià si´ okolicznoÊci uzasadniajàce
umieszczenie nieletniego w zak∏adzie poprawczym lub
orzeczenie kary, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 42 § 2 i 3.

Art. 47a.46) Ârodki, o których mowa w art. 12, sto-
suje si´ z uwzgl´dnieniem przepisów art. 36 § 1,
art. 45—46 oraz art. 49.
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Rozdzia∏ 5

Post´powanie poprawcze

Art. 48.47) W sprawach nieletnich nie stosuje si´
przepisów:

1) o post´powaniu uproszczonym,

2) o post´powaniu w sprawach z oskar˝enia prywat-
nego,

3) o powództwie cywilnym,

4) o warunkowym umorzeniu post´powania,

5) o oskar˝ycielu posi∏kowym,

6) art. 335, art. 351 i art. 387 Kodeksu post´powania
karnego.

Art. 49. Nieletni musi mieç obroƒc´ przed sàdem,
a wczeÊniej — je˝eli zosta∏ umieszczony w schronisku
dla nieletnich.

Art. 50. Sàd rodzinny orzeka na rozprawie w sk∏a-
dzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników.

Art. 51. § 1. O terminie rozprawy zawiadamia si´
prokuratora oraz nieletniego, jego obroƒc´ i rodziców
lub opiekuna.

§ 2. Udzia∏ nieletniego i jego obroƒcy w rozprawie
jest obowiàzkowy.

§ 3.48) Udzia∏ prokuratora w rozprawie jest obo-
wiàzkowy w sprawach o czyny karalne okreÊlone
w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163
§ 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252
§ 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego. W sprawach
o inne czyny karalne niestawiennictwo prokuratora nie
tamuje rozpoznania sprawy.

§ 4.49) Niestawiennictwo rodziców lub opiekuna nie
tamuje rozpoznania sprawy, chyba ˝e sàd uzna ich
obecnoÊç za niezb´dnà.

Art. 52. Sàd mo˝e wezwaç na rozpraw´ lub posie-
dzenie rodziców albo opiekuna nieletniego. W razie ich
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa majà odpo-
wiednie zastosowanie przepisy o Êrodkach przymusu
stosowanych wobec Êwiadka.

Art. 53. § 1. Rozprawa odbywa si´ z wy∏àczeniem
jawnoÊci, chyba ̋ e jawnoÊç rozprawy jest uzasadniona
ze wzgl´dów wychowawczych.

§ 2. Podczas rozprawy sàd wys∏uchuje wyjaÊnieƒ
nieletniego, poza tym nieletni pozostaje w sali roz-

praw, je˝eli sàd uzna to za celowe, w szczególnoÊci ze
wzgl´dów wychowawczych lub dla obrony nieletniego
i wyjaÊnienia okolicznoÊci sprawy.

Art. 54. Nieletni mo˝e czyniç uwagi i sk∏adaç wyja-
Ênienia co do ka˝dego dowodu przeprowadzonego
w jego obecnoÊci. Wywiady Êrodowiskowe oraz opinie
o nieletnim powinny byç odczytywane w jego nieobec-
noÊci, chyba ˝e szczególne wzgl´dy wychowawcze
przemawiajà za celowoÊcià zapoznania nieletniego
z ich treÊcià.

Art. 55. § 1. Je˝eli sàd dojdzie do przekonania, ˝e
wystarczajàce jest zastosowanie Êrodków wychowaw-
czych, wydaje postanowienie o zastosowaniu tych
Êrodków.

§ 2. W sprawie umieszczenia nieletniego w zak∏a-
dzie poprawczym sàd orzeka wyrokiem.

§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do Êrod-
ków, o których mowa w art. 12.

Rozdzia∏ 6 

(skreÊlony). 50)

Rozdzia∏ 7

Post´powanie odwo∏awcze

Art. 58. Ârodki odwo∏awcze od orzeczeƒ wydanych
w sprawach nieletnich rozpoznaje sàd wojewódzki51)

w sk∏adzie trzech s´dziów.

Art. 59. § 1. Je˝eli wobec nieletniego zastosowano
Êrodek poprawczy lub gdy Êrodek odwo∏awczy zawie-
ra wniosek o orzeczenie Êrodka poprawczego, post´-
powanie odwo∏awcze toczy si´ na podstawie Kodeksu
post´powania karnego przy zachowaniu przepisów ni-
niejszej ustawy o post´powaniu poprawczym.

§ 2. W innych wypadkach ni˝ okreÊlone w § 1 po-
st´powanie odwo∏awcze toczy si´ na podstawie Ko-
deksu post´powania cywilnego, przy zachowaniu
przepisów niniejszej ustawy o post´powaniu opiekuƒ-
czo-wychowawczym, jednak˝e sàd odwo∏awczy mo˝e
zmieniç ustalenie w zakresie stanu faktycznego, doko-
nane w post´powaniu przed sàdem rodzinnym, rów-
nie˝ na podstawie odmiennej oceny dowodów.

§ 3.52) Udzia∏ nieletniego w rozprawie nie jest obo-
wiàzkowy. Sàd zarzàdza jednak doprowadzenie nielet-
niego umieszczonego w placówce, zak∏adzie lub schro-
nisku dla nieletnich, o których mowa w art. 26 i art. 27,
je˝eli uzna to za konieczne, a tak˝e gdy domagajà si´
tego strony lub obroƒca nieletniego.
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Art. 60. Ârodki odwo∏awcze wniesione przez nielet-
niego albo jego rodziców lub opiekuna uwa˝a si´ za
zwrócone przeciwko ca∏oÊci orzeczenia, chyba ˝e doty-
czà tylko kosztów post´powania.

Art. 61. Od orzeczeƒ wydanych w sprawach o po-
pe∏nienie czynu karalnego stronom przys∏uguje odwo-
∏anie równie˝ co do faktu pope∏nienia czynu i jego kwa-
lifikacji prawnej.

Art. 62. W sprawie nieletniego orzeczenie ulega
uchyleniu lub zmianie tak˝e w razie stwierdzenia nie-
odpowiedniego zastosowania Êrodka wychowawcze-
go lub poprawczego albo Êrodka okreÊlonego w art. 7
lub 12.

Art. 63. § 1. Je˝eli wobec nieletniego zastosowano
Êrodki wychowawcze albo inne Êrodki okreÊlone
w art. 6 lub 12, a Êrodek odwo∏awczy nie zawiera wnio-
sku o orzeczenie Êrodka poprawczego lub kary, to
w wyniku post´powania odwo∏awczego nie mo˝na
orzec ani Êrodka poprawczego, ani kary.

§ 2. Je˝eli wobec nieletniego zastosowano Êrodek
poprawczy, a Êrodek odwo∏awczy nie zawiera wniosku
o orzeczenie kary, to w wyniku post´powania odwo-
∏awczego nie mo˝na orzec kary.

Art. 63a.53) Przepisy art. 62 i 63 majà odpowiednie
zastosowanie w razie orzeczenia Êrodka wychowaw-
czego lub poprawczego na podstawie art. 10 § 4 Kodek-
su karnego lub art. 5 § 2 Kodeksu karnego skarbowe-
go.

DZIA¸ IV

Post´powanie wykonawcze

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 64. Post´powanie wykonawcze nale˝y wszczàç
bezzw∏ocznie, gdy orzeczenie sta∏o si´ wykonalne.

Art. 65. § 1.54) Wykonywanie Êrodków wychowaw-
czych i poprawczych ma na celu wychowanie nieletnie-
go na Êwiadomego i uczciwego obywatela i odbywa
si´ z uwzgl´dnieniem wskazaƒ nauki i doÊwiadczeƒ pe-
dagogicznych.

§ 2. Dzia∏alnoÊç wychowawcza powinna zmierzaç
przede wszystkim do wszechstronnego rozwoju oso-
bowoÊci i uzdolnieƒ nieletniego oraz do kszta∏towania
i utrwalania w nim spo∏ecznie po˝àdanej postawy i po-
czucia odpowiedzialnoÊci, tak by by∏ on odpowiednio
przygotowany do spo∏ecznie u˝ytecznej pracy.

§ 3. Wykonywanie Êrodków powinno doprowadziç
tak˝e do prawid∏owego spe∏niania przez rodziców lub
opiekuna ich obowiàzków wobec nieletniego.

§ 4. Do wykonywania Êrodków mo˝na w∏àczyç rów-
nie˝ organizacje m∏odzie˝owe i inne organizacje spo-
∏eczne.

Art. 65a.55) Nieletni jest obowiàzany podporzàdko-
waç si´ wydanemu w stosunku do niego orzeczeniu
oraz stosowaç si´ do poleceƒ podmiotu bioràcego
udzia∏ w wykonaniu orzeczenia.

Art. 66.56) § 1. Organizacja i system wychowawczy
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych, oÊrod-
kach szkolno-wychowawczych i schroniskach dla nie-
letnich oraz w zak∏adach poprawczych powinny za-
pewniaç mo˝liwoÊç indywidualnego oddzia∏ywania na
nieletnich odpowiednio do ich osobowoÊci i potrzeb
wychowawczych.

§ 2. Placówki, zak∏ady i schroniska dla nieletnich,
o których mowa w § 1, zapewniajà w szczególnoÊci na-
uczanie ogólnokszta∏càce i zawodowe, dzia∏alnoÊç kul-
turalno-oÊwiatowà i sportowà, dzia∏alnoÊç majàcà na
celu rozwijanie aktywnoÊci spo∏ecznej nieletnich
i wdro˝enie ich do pracy spo∏ecznie u˝ytecznej, a tak˝e
dost´p do Êwiadczeƒ zdrowotnych.

§ 3. Korespondencja nieletniego umieszczonego
w placówce, zak∏adzie lub schronisku dla nieletnich,
o których mowa w § 1, z wyjàtkiem korespondencji
z organami paƒstwowymi i samorzàdowymi, w szcze-
gólnoÊci z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z Rzecz-
nikiem Praw Dziecka oraz organami powo∏anymi na
podstawie ratyfikowanych w drodze ustawy przez
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych do-
tyczàcych ochrony praw cz∏owieka, mo˝e byç kontrolo-
wana przez dyrektora zak∏adu, placówki lub schroniska
bàdê przez upowa˝nionego przez niego pracownika pe-
dagogicznego, wy∏àcznie w przypadkach powzi´cia
uzasadnionego podejrzenia, i˝ zawiera ona treÊci go-
dzàce w porzàdek prawny, bezpieczeƒstwo zak∏adu,
placówki lub schroniska, w zasady moralnoÊci publicz-
nej bàdê mo˝e wp∏ynàç niekorzystnie na przebieg to-
czàcego si´ post´powania lub resocjalizacji nieletnie-
go. W razie stwierdzenia takich treÊci korespondencji
nie dor´cza si´, powiadamiajàc o tym nieletniego oraz
sàd rodzinny wykonujàcy orzeczenie, podajàc powody
tej decyzji. Nieletniego poucza si´ o prawie do z∏o˝enia
za˝alenia, o którym mowa w art. 38. Zatrzymanà kore-
spondencj´ w∏àcza si´ do akt osobowych nieletniego.

§ 4. Dyrektor zak∏adu, placówki lub schroniska,
o których mowa w § 1, mo˝e ograniczyç lub zakazaç
kontaktów nieletniego z osobami spoza zak∏adu, pla-
cówki lub schroniska dla nieletnich wy∏àcznie w przy-
padku, gdy kontakt ten stwarza∏by zagro˝enie dla po-
rzàdku prawnego, bezpieczeƒstwa zak∏adu, placówki
lub schroniska bàdê mo˝e wp∏ynàç niekorzystnie na
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przebieg toczàcego si´ post´powania lub proces reso-
cjalizacji nieletniego.

§ 5. W wypadku, o którym mowa w § 4, dyrektor za-
k∏adu, placówki lub schroniska dla nieletnich nie-
zw∏ocznie zawiadamia nieletniego i sàd rodzinny wy-
konujàcy orzeczenie o powodach decyzji. Sàd mo˝e
uchyliç decyzj´ dyrektora.

Art. 66a.57) § 1. Nieletni ma prawo do wykonywa-
nia praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych
oraz bezpoÊredniego uczestniczenia w nabo˝eƒstwach
odprawianych w zak∏adach poprawczych i schroni-
skach dla nieletnich w dni Êwiàteczne, s∏uchania nabo-
˝eƒstw transmitowanych przez Êrodki masowego prze-
kazu, a tak˝e do posiadania s∏u˝àcych do wykonywania
praktyk religijnych ksià˝ek, pism i przedmiotów.

§ 2. Nieletni ma prawo do uczestniczenia w prowa-
dzonym w placówkach, zak∏adach i schroniskach dla
nieletnich, o których mowa w art. 66 § 1, nauczaniu re-
ligii, dzia∏alnoÊci charytatywnej lub spo∏ecznej koÊcio-
∏a lub innego zwiàzku wyznaniowego, a tak˝e do spo-
tkaƒ indywidualnych z duchownym koÊcio∏a lub inne-
go zwiàzku wyznaniowego, do którego nale˝y. Du-
chowni ci mogà odwiedzaç nieletnich w pomieszcze-
niach, w których przebywajà.

§ 3. Miejsce, sposób i czas uczestniczenia w lek-
cjach religii i organizowania innych form ˝ycia religij-
nego dyrektor zak∏adu poprawczego lub schroniska dla
nieletnich ustala w porozumieniu z kapelanami.

§ 4. Korzystanie z wolnoÊci religijnej nie mo˝e na-
ruszaç zasad tolerancji ani zak∏ócaç ustalonego po-
rzàdku w zak∏adzie poprawczym lub schronisku dla nie-
letnich.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady uczestniczenia w lek-
cjach religii i praktykach religijnych, korzystania z po-
s∏ug religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej
w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nielet-
nich, majàc na uwadze zasad´ uwzgl´dniania woli za-
interesowanych uczestniczeniem w lekcjach religii,
wykonywaniem praktyk religijnych i korzystaniem
z pos∏ug religijnych, a tak˝e potrzeb´ przestrzegania
praw nieletnich oraz koniecznoÊç zapewnienia bezpie-
czeƒstwa i prawid∏owoÊci funkcjonowania zak∏adów
poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Art. 67. Policja4) w zakresie post´powania wyko-
nawczego wykonuje polecenia sàdu rodzinnego.

Art. 68.58) Przepis art. 17 § 2 nie ma zastosowania
w wypadkach, gdy wykonywany jest Êrodek polegajà-
cy na umieszczeniu nieletniego w placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej, oÊrodku szkolno-wychowawczym,
publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej, domu pomo-
cy spo∏ecznej albo w zak∏adzie poprawczym.

Art. 69. § 1.59) Sàd rodzinny wykonuje Êrodki orze-
czone na podstawie niniejszej ustawy oraz na podsta-
wie art. 10 § 4 Kodeksu karnego lub art. 5 § 2 Kodeksu
karnego skarbowego.

§ 2. Orzeczenie o karze wykonuje sàd w∏aÊciwy we-
d∏ug Kodeksu karnego wykonawczego na podstawie
przepisów tego kodeksu.

§ 3.60) Sàd rodzinny, wykonujàc Êrodki wychowaw-
cze, o których mowa w art. 6 pkt 7 i 8, stosuje odpo-
wiednio przepisy Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 70.61) § 1. Strony post´powania oraz obroƒca
nieletniego mogà sk∏adaç wnioski, a w przypadkach
przewidzianych w ustawie wnosiç za˝alenia na posta-
nowienia wydane w post´powaniu wykonawczym.

§ 2. W sprawach nieletnich umieszczonych w pla-
cówkach opiekuƒczo-wychowawczych, oÊrodkach
szkolno-wychowawczych, publicznych zak∏adach opie-
ki zdrowotnej, domach pomocy spo∏ecznej oraz
w schroniskach dla nieletnich i zak∏adach poprawczych
wnioski w post´powaniu wykonawczym mo˝e równie˝
sk∏adaç dyrektor w∏aÊciwego zak∏adu.

Art. 71. § 1. Sàd rodzinny mo˝e na czas okreÊlony
odroczyç lub przerwaç wykonywanie Êrodków wycho-
wawczych lub Êrodka poprawczego w razie choroby
nieletniego lub z innych wa˝nych przyczyn.

§ 2. Sàd rodzinny mo˝e odwo∏aç odroczenie lub
przerw´ wykonywania Êrodków wychowawczych lub
Êrodka poprawczego w razie ustania przyczyny, dla
której zosta∏y udzielone, lub w wypadku, gdy nieletni
nie korzysta z odroczenia lub przerwy w celu, w jakim
zosta∏y udzielone, albo ra˝àco narusza porzàdek praw-
ny.

Art. 72.62) O umieszczeniu nieletniego w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej, oÊrodku szkolno-wycho-
wawczym albo w publicznym zak∏adzie opieki zdrowot-
nej lub w domu pomocy spo∏ecznej oraz o umieszcze-
niu w zak∏adzie poprawczym, jak równie˝ o ka˝dej
zmianie tego zak∏adu, placówki, oÊrodka lub domu po-
mocy spo∏ecznej dyrektor zak∏adu, placówki, oÊrodka
lub domu pomocy spo∏ecznej zawiadamia sàd rodzin-
ny, który wykonuje orzeczenie.

Art. 73. § 1.63) Wykonywanie Êrodków, o których
mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 oraz w art. 7 i 8, jak równie˝
umieszczenie w rodzinie zast´pczej lub placówce opie-
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kuƒczo-wychowawczej, w oÊrodku szkolno-wycho-
wawczym lub w publicznym zak∏adzie opieki zdrowot-
nej albo domu pomocy spo∏ecznej ustaje z mocy pra-
wa z chwilà ukoƒczenia przez nieletniego lat 18, a wy-
konywanie pozosta∏ych Êrodków — z chwilà ukoƒcze-
nia lat 21; je˝eli Êrodki wychowawcze zastosowano na
podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego lub art. 5 § 2 Ko-
deksu karnego skarbowego — wykonywanie ich usta-
je z mocy prawa z chwilà ukoƒczenia przez sprawc´
lat 21.

§ 2. Je˝eli nieletni ukoƒczy lat 18 przed zakoƒcze-
niem roku szkolnego, sàd rodzinny mo˝e przed∏u˝yç na
okres do zakoƒczenia roku szkolnego przebywanie
w zak∏adzie wychowawczym64).

§ 3. W razie powo∏ania nieletniego do zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, zast´pczej s∏u˝by poborowych albo
zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej, wykonywanie
Êrodków wychowawczych ustaje z mocy prawa.

Art. 74. § 1. Zastosowany tymczasowo wobec nie-
letniego Êrodek, o którym mowa w art. 26 i 27, trwa do
czasu przystàpienia do wykonywania orzeczenia, chy-
ba ˝e sàd rodzinny postanowi∏ inaczej.

§ 2.65) W razie gdy wykonanie orzeczenia o umiesz-
czeniu nieletniego w zak∏adzie poprawczym natrafi∏o-
by na niedajàce si´ usunàç przeszkody, sàd rodzinny
stosuje nadzór kuratora, a w wyjàtkowych wypadkach
uznajàc, ˝e ze wzgl´dów wychowawczych jest to ko-
nieczne, mo˝e orzec umieszczenie nieletniego w schro-
nisku dla nieletnich. Nieletni pozostaje w schronisku
dla nieletnich do czasu umieszczenia go we w∏aÊciwym
zak∏adzie, jednak˝e pobyt w schronisku nie mo˝e wów-
czas przekroczyç 3 miesi´cy.

§ 3.66) Je˝eli orzeczono umieszczenie w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej, a zachodzà warunki, o któ-
rych mowa w § 2, sàd rodzinny mo˝e zastosowaç Êrod-
ki przewidziane w art. 26.

Art. 75. § 1. W post´powaniu wykonawczym sàd
rodzinny orzeka z urz´du lub na wniosek.

§ 2.67) Sàd rodzinny orzeka na posiedzeniu w sk∏a-
dzie jednego s´dziego, jednak˝e w sprawach okreÊlo-
nych w art. 11 § 3, art. 86 § 1, art. 87 § 3 i 3a, art. 88 § 1
i 3 oraz art. 93—94 sàd rodzinny orzeka w sk∏adzie jed-
nego s´dziego i dwóch ∏awników.

§ 3.67) W sprawach okreÊlonych w art. 11 § 3, art. 86
§ 1, art. 87 § 3 i 3a, art. 88 § 1 i 3 oraz art. 93—94 o ter-
minie posiedzenia zawiadamia si´ oprócz prokuratora
równie˝ nieletniego i jego obroƒc´ oraz rodziców lub
opiekuna.

§ 4. W miar´ potrzeby sàd rodzinny wys∏uchuje nie-
letniego oraz jego rodziców lub opiekuna.

§ 5.68) Na postanowienie w sprawach, o których
mowa w § 3, oraz w sprawach o zmian´ Êrodka wycho-
wawczego, o zastosowanie Êrodka leczniczo-wycho-
wawczego w post´powaniu wykonawczym, o odwo∏a-
nie odroczenia lub przerwy wykonywania Êrodków wy-
chowawczych lub poprawczych, o przeniesieniu nielet-
niego do zak∏adu poprawczego o wzmo˝onym nadzo-
rze wychowawczym, o ukaraniu dyscyplinarnym przez
s´dziego rodzinnego, jak równie˝ o odmowie zwolnie-
nia z zak∏adu poprawczego albo z zak∏adu psychiatrycz-
nego lub innego zak∏adu leczniczego — za˝alenie przy-
s∏uguje równie˝ nieletniemu, jego obroƒcy, rodzicom
lub opiekunowi.

§ 6. Postanowienia wydane w toku wykonywania
Êrodka poprawczego, na które przys∏uguje za˝alenie,
dor´cza si´ prokuratorowi, nieletniemu i jego obroƒcy
oraz rodzicom lub opiekunowi.

§ 7. Ponownego wniosku o warunkowe zwolnienie
z zak∏adu poprawczego, z∏o˝onego przez nieletniego,
jego obroƒc´ oraz rodziców lub opiekuna przed up∏y-
wem 6 miesi´cy od wydania postanowienia o odmo-
wie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje si´ a˝ do
up∏ywu tego okresu.

Art. 76.69) § 1. Je˝eli rodzice lub opiekun nie mogà
zapewniç nieletniemu zwalnianemu z placówki opie-
kuƒczo-wychowawczej, oÊrodka szkolno-wychowaw-
czego, publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej, domu
pomocy spo∏ecznej, zak∏adu poprawczego, schroniska
dla nieletnich albo opuszczajàcemu rodzin´ zast´pczà
niezb´dnych warunków wychowawczych i bytowych
— udziela si´ nieletniemu pomocy.

§ 2. Zasady i zakres udzielania pomocy, o której
mowa w § 1, regulujà odr´bne przepisy.

§ 3. Pomocy nieletnim mogà udzielaç równie˝ sto-
warzyszenia, fundacje i organizacje spo∏eczne, których
celem jest pomoc w spo∏ecznej readaptacji nieletnie-
go, oraz osoby godne zaufania.

Art. 77.70) § 1. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeƒ
o skierowaniu nieletniego do oÊrodka kuratorskiego,
o umieszczeniu w placówce opiekuƒczo-wychowaw-
czej, domu pomocy spo∏ecznej, oÊrodku szkolno-wy-
chowawczym, publicznym zak∏adzie opieki zdrowot-
nej, schronisku dla nieletnich i zak∏adzie poprawczym,
jak równie˝ decyzji o umieszczeniu w policyjnej izbie
dziecka, sprawuje s´dzia rodzinny.

§ 2. Nadzór sprawowany przez s´dziego rodzinne-
go obejmuje legalnoÊç umieszczenia nieletniego oraz
prawid∏owoÊç wykonywania orzeczenia, zw∏aszcza
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w zakresie stosowanych metod i Êrodków oddzia∏ywa-
nia, warunków, w jakich przebywajà nieletni, jak rów-
nie˝ przestrzegania ich praw i obowiàzków. W tym ce-
lu s´dzia rodzinny ma w ka˝dym czasie prawo wst´pu
na teren nadzorowanej jednostki oraz do pomieszczeƒ,
w których przebywajà nieletni, a tak˝e przeglàdania do-
kumentów i ˝àdania wyjaÊnieƒ od administracji odpo-
wiednich zak∏adów, przeprowadzania na osobnoÊci
rozmów z nieletnimi oraz badania ich próÊb i skarg.

§ 3. S´dzia rodzinny sprawuje nadzór w szczegól-
noÊci przez:

1) okresowe kontrole jednostek nadzorowanych lub
kontrole przeprowadzane doraênie obejmujàce ca-
∏okszta∏t spraw poddanych nadzorowi albo niektó-
re zagadnienia w tym zakresie; okresowe kontrole
przeprowadza si´ co najmniej raz w roku,

2) wydawanie zaleceƒ pokontrolnych oraz kontrolo-
wanie prawid∏owoÊci i terminowoÊci ich realizacji,

3) podejmowanie w miar´ potrzeby innych czynnoÊci
i decyzji zmierzajàcych do usuni´cia uchybieƒ i za-
pobie˝enia ich powstawaniu.

§ 4. Przepisy § 1—3 nie naruszajà ustawowych
uprawnieƒ prokuratora w tym zakresie.

Art. 78.70) Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania, ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
wykonywania przez s´dziów rodzinnych nadzoru,
o którym mowa w art. 77, okreÊlajàc w szczególnoÊci
tryb przeprowadzania kontroli, sposób dokumentowa-
nia jej przebiegu i wyników oraz tryb wykonywania za-
leceƒ wydanych w toku sprawowania nadzoru.

Rozdzia∏ 2

Ârodki wychowawcze i lecznicze

Art. 79. § 1. Sàd rodzinny mo˝e zmieniaç lub uchy-
laç Êrodki wychowawcze, je˝eli wzgl´dy wychowawcze
za tym przemawiajà; dotyczy to równie˝ Êrodków wy-
chowawczych stosowanych w okresie próby.

§ 2. Sàd rodzinny mo˝e odstàpiç od stosowania
orzeczonego wobec nieletniego Êrodka wychowawcze-
go w razie podj´cia przez nieletniego nauki lub pracy
w zak∏adzie lub innej instytucji powo∏anej do przygoto-
wania zawodowego.

§ 3.71) Sàd rodzinny mo˝e uchyliç orzeczony wobec
nieletniego zakaz prowadzenia pojazdów, je˝eli usta∏y
przyczyny uzasadniajàce dalsze stosowanie tego Êrod-
ka.

§ 4. Je˝eli w toku wykonywania Êrodka wychowaw-
czego lub poprawczego oka˝e si´, ˝e wobec nieletnie-

go nale˝y zastosowaç Êrodki o charakterze leczniczo-
-wychowawczym, sàd rodzinny mo˝e orzec umieszcze-
nie nieletniego w odpowiednim zak∏adzie.

Art. 80. § 1.72) Dyrektor publicznego zak∏adu opieki
zdrowotnej lub domu pomocy spo∏ecznej ma obowià-
zek zawiadamiaç sàd, który wykonuje orzeczenie, nie
rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, o stanie zdrowia nieletniego
umieszczonego w zak∏adzie lub domu pomocy spo-
∏ecznej i o post´pach w leczeniu.

§ 2.73) Dyrektor zak∏adu lub domu pomocy spo∏ecz-
nej niezw∏ocznie zawiadamia sàd, je˝eli uzna, ˝e
w zwiàzku ze zmianà stanu zdrowia nieletniego jego
dalsze pozostawanie w zak∏adzie lub domu pomocy
spo∏ecznej nie jest konieczne.

§ 3.73) Sàd, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, a w wy-
padku okreÊlonym w § 2 — niezw∏ocznie, rozstrzyga na
podstawie opinii lekarskiej o potrzebie dalszego poby-
tu nieletniego w zak∏adzie lub domu pomocy spo∏ecz-
nej.

§ 4.73) Wobec nieletniego zwalnianego z zak∏adu
lub domu pomocy spo∏ecznej sàd rodzinny stosuje
w razie potrzeby Êrodki wychowawcze.

Art. 81.74) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego w porozumieniu z Ministrem Sprawie-
dliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia,
zwalniania i pobytu nieletnich w placówkach opiekuƒ-
czo-wychowawczych, w szczególnoÊci wskazujàc or-
gan odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do odpo-
wiednich placówek i uwzgl´dniajàc sprawnoÊç post´-
powania, koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa
tych placówek, w∏aÊciwych warunków pobytu nielet-
nich i przestrzegania ich praw.

Art. 82.75) § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady kiero-
wania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i po-
bytu nieletnich w publicznych zak∏adach opieki zdro-
wotnej, w szczególnoÊci wskazujàc organ odpowie-
dzialny za kierowanie nieletnich do odpowiednich za-
k∏adów, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia
sprawnoÊci post´powania, bezpieczeƒstwa tych placó-
wek, w∏aÊciwych warunków pobytu nieletnich i prze-
strzegania ich praw.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
woÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwal-
niania i pobytu nieletnich w domach pomocy spo∏ecz-
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nej, w szczególnoÊci wskazujàc organ odpowiedzialny
za kierowanie nieletnich do odpowiednich domów
oraz formy opieki.

Art. 83. § 1.76) Policyjne izby dziecka podlegajà mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

§ 2.76) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w drodze zarzàdzenia tworzy i znosi policyjne izby
dziecka.

§ 3.77) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady pobytu
nieletnich w policyjnych izbach dziecka, majàc na uwa-
dze stworzenie w∏aÊciwych warunków pobytu nielet-
nich i przestrzeganie ich praw, wzgl´dy bezpieczeƒ-
stwa, a tak˝e sprawnoÊç post´powania oraz odpowied-
nie rozdzielenie nieletnich ze wzgl´du na charakter czy-
nów, których si´ dopuÊcili, i stopieƒ ich demoralizacji.

Art. 84.78) § 1. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje
zwierzchni nadzór nad rodzinnymi oÊrodkami diagno-
styczno-konsultacyjnymi oraz oÊrodkami kuratorskimi.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze zarzàdze-
nia, tworzy i znosi rodzinne oÊrodki diagnostyczno-
-konsultacyjne.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, organizacj´ i zakres dzia∏ania rodzinnych
oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, w szczegól-
noÊci obejmujàcy diagnozowanie nieletnich i ich Êro-
dowiska rodzinnego, poradnictwo i opiek´ specjali-
stycznà nad nieletnimi, a tak˝e diagnozowanie i porad-
nictwo w zakresie przeciwdzia∏ania i zapobiegania de-
moralizacji.

§ 4. Na wniosek prezesów sàdów rejonowych pre-
zesi sàdów okr´gowych tworzà i znoszà oÊrodki kura-
torskie.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb i szczegó∏owe zasady tworzenia
i znoszenia oÊrodków kuratorskich, sposób wykonywa-
nia nadzoru nad oÊrodkami kuratorskimi, ich organiza-
cj´ i zakres dzia∏ania, majàc w szczególnoÊci na wzgl´-
dzie dobór w∏aÊciwych metod wychowania resocjaliza-
cyjnego w Êrodowisku pobytu nieletniego.

Rozdzia∏ 3

Ârodek poprawczy

Art. 85. § 1. Sàd rodzinny, kierujàc do wykonania
orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w zak∏adzie po-
prawczym, mo˝e okreÊliç rodzaj tego zak∏adu.

§ 2. Zmiana rodzaju zak∏adu w wypadku okreÊlo-
nym w § 1 oraz przeniesienie nieletniego do zak∏adu
poprawczego o wzmo˝onym nadzorze wychowaw-
czym wymagajà zgody s´dziego rodzinnego, chyba ˝e
ze wzgl´du na szczególne okolicznoÊci sprawy koniecz-
ne jest natychmiastowe przeniesienie nieletniego;
przeniesienie takie wymaga zatwierdzenia przez s´-
dziego rodzinnego.

§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 2, orzeka
w drodze postanowienia s´dzia rodzinny sprawujàcy
nadzór nad zak∏adem poprawczym, w którym nieletni
przebywa.

Art. 86. § 1. Sàd rodzinny mo˝e warunkowo zwol-
niç nieletniego z zak∏adu poprawczego, je˝eli post´py
w jego wychowaniu pozwalajà przypuszczaç, ˝e po
zwolnieniu z zak∏adu nieletni b´dzie przestrzega∏ po-
rzàdku prawnego i zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego.

§ 2. Warunkowe zwolnienie z zak∏adu nie mo˝e na-
stàpiç wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od umiesz-
czenia nieletniego w zak∏adzie; do okresu tego sàd mo-
˝e zaliczyç okres pobytu nieletniego w schronisku dla
nieletnich.

Art. 87. § 1. Orzekajàc warunkowe zwolnienie z za-
k∏adu poprawczego, sàd rodzinny ustala okres próby
od roku do lat 3; okres próby nie mo˝e jednak trwaç
d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia przez sprawc´ lat 21.

§ 2. Do warunkowo zwolnionego sàd stosuje Êrod-
ki wychowawcze.

§ 3. Je˝eli w okresie próby warunkowo zwolniony
uleg∏ ponownie demoralizacji albo uchyla si´ od wyko-
nywania na∏o˝onych na niego obowiàzków lub od nad-
zoru, sàd rodzinny mo˝e odwo∏aç warunkowe zwolnie-
nie i zarzàdziç umieszczenie nieletniego w zak∏adzie
poprawczym.

§ 3a.79) W razie pope∏nienia przez nieletniego czy-
nu karalnego okreÊlonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub
3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173
§ 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280
Kodeksu karnego i braku podstaw do rozpoznania
sprawy przez sàd w∏aÊciwy wed∏ug przepisów Kodek-
su post´powania karnego, sàd odwo∏uje warunkowe
zwolnienie i zarzàdza umieszczenie nieletniego w za-
k∏adzie poprawczym. Warunkowego zwolnienia oraz
art. 90 nie stosuje si´ przez okres roku od chwili po-
nownego umieszczenia nieletniego w zak∏adzie po-
prawczym.

§ 4. Je˝eli w okresie próby i w ciàgu dalszych 3 mie-
si´cy odwo∏anie warunkowego zwolnienia nie nastàpi-
∏o, orzeczenie o umieszczeniu w zak∏adzie z mocy pra-
wa uwa˝a si´ za nieby∏e. 

Art. 88. § 1. Je˝eli po wydaniu orzeczenia o umiesz-
czeniu nieletniego w zak∏adzie poprawczym, a przed
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umieszczeniem go w takim zak∏adzie albo po up∏ywie
okresu odroczenia lub przerwy wykonania umieszcze-
nia w zak∏adzie poprawczym w zachowaniu nieletnie-
go nastàpi∏a istotna poprawa, sàd rodzinny mo˝e wa-
runkowo odstàpiç od wykonania orzeczenia.

§ 2. Odst´pujàc warunkowo od wykonania orzecze-
nia, sàd stosuje wobec nieletniego Êrodki wychowaw-
cze.

§ 3. Sàd rodzinny mo˝e w ka˝dym czasie — je˝eli
wzgl´dy wychowawcze tego wymagajà — zarzàdziç
umieszczenie nieletniego w zak∏adzie poprawczym.

§ 4. Je˝eli w ciàgu 2 lat od wydania postanowienia
o warunkowym odstàpieniu od wykonania orzeczenia
i w ciàgu dalszych 3 miesi´cy nie zarzàdzono umiesz-
czenia nieletniego w zak∏adzie poprawczym, orzecze-
nie o umieszczeniu w zak∏adzie z mocy prawa uwa˝a
si´ za nieby∏e.

Art. 89. Orzeczenie Êrodka poprawczego uwa˝a si´
z mocy prawa za nieby∏e z chwilà ukoƒczenia przez spraw-
c´ lat 23, je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Art. 90.80) § 1. Dyrektor zak∏adu poprawczego mo-
˝e umieÊciç nieletniego na czas okreÊlony poza zak∏a-
dem, je˝eli przemawiajà za tym:

1) wzgl´dy szkoleniowo-wychowawcze, a w szczegól-
noÊci mo˝liwoÊç zdobycia wykszta∏cenia, zawodu,
a tak˝e niezb´dnych kwalifikacji lub uprawnieƒ,

2) mo˝liwoÊç podj´cia zatrudnienia,

3) potrzeba specjalistycznego leczenia lub

4) szczególne wzgl´dy rodzinne,
a ocena zachowania nieletniego wskazuje, i˝ b´dzie
mo˝liwe roztoczenie nad nim skutecznego nadzoru.

§ 2. Nieletni umieszczony poza zak∏adem popraw-
czym jest nadal wychowankiem tego zak∏adu. Zak∏ad
jest obowiàzany roztoczyç nad nim nadzór. Dyrektor
zak∏adu poprawczego mo˝e w ka˝dym czasie odwo∏aç
decyzj´ o umieszczeniu nieletniego poza zak∏adem, je-
˝eli usta∏y przyczyny, o których mowa w § 1.

§ 3. O decyzji w sprawie umieszczenia nieletniego
poza zak∏adem poprawczym dyrektor zak∏adu zawiada-
mia sàd rodzinny, który wykonuje orzeczenie. Do wy-
konania decyzji, o której mowa w § 1, dyrektor zak∏adu
mo˝e przystàpiç po zaakceptowaniu jej przez sàd ro-
dzinny. Sàd rodzinny zajmuje stanowisko w terminie
14 dni od otrzymania decyzji dyrektora.

§ 4. Sàd rodzinny mo˝e w ka˝dym czasie uchyliç de-
cyzj´ dyrektora zak∏adu poprawczego.

Art. 91.81) § 1. W braku podstaw do rozpoznania
sprawy przez sàd w∏aÊciwy wed∏ug przepisów Kodek-
su post´powania karnego, fakt pope∏nienia przez wy-
chowanka zak∏adu poprawczego czynu karalnego

przed ukoƒczeniem lat 17 stwierdza postanowieniem
sàd rodzinny na podstawie wyników post´powania
wyjaÊniajàcego. Odpis prawomocnego postanowienia
sàd rodzinny przesy∏a dyrektorowi zak∏adu poprawcze-
go w celu zastosowania wobec wychowanka Êrodka
dyscyplinarnego.

§ 2. Stwierdzajàc pope∏nienie przez wychowanka
zak∏adu poprawczego czynu karalnego okreÊlonego
w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163
§ 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252
§ 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego, sàd rodzin-
ny orzeka tak˝e w przedmiocie przeniesienia nieletnie-
go do zak∏adu poprawczego o wzmo˝onym nadzorze
wychowawczym bàdê zastosowania art. 79 § 4. Od po-
stanowienia sàdu przys∏uguje apelacja.

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 2, do czasu
prawomocnego rozpoznania sprawy nieletniego
umieszcza si´ w schronisku dla nieletnich.

§ 4. Wobec nieletniego przeniesionego zgodnie
z § 2 do zak∏adu poprawczego o wzmo˝onym nadzorze
wychowawczym nie stosuje si´ przez okres oznaczony
w orzeczeniu sàdu, nie krótszy ni˝ rok, warunkowego
zwolnienia oraz art. 90.

§ 5. Do ustalania w∏aÊciwoÊci sàdu stosuje si´
art. 17. W przypadku gdy czyn karalny zosta∏ pope∏nio-
ny na terenie zak∏adu poprawczego, w∏aÊciwy jest sàd
rodzinny miejsca po∏o˝enia zak∏adu, który o podj´tych
czynnoÊciach zawiadamia sàd rodzinny w∏aÊciwoÊci
ogólnej.

§ 6. Dyrektor zak∏adu poprawczego powiadamia
sàd rodzinny wykonujàcy orzeczenie i s´dziego rodzin-
nego sprawujàcego nadzór nad zak∏adem popraw-
czym o ka˝dym przypadku pope∏nienia przez wycho-
wanka zak∏adu poprawczego czynu karalnego, a je˝eli
nieletni pope∏ni∏ czyn zabroniony po ukoƒczeniu lat 17
— tak˝e prokuratora.

Art. 92.82) § 1. Je˝eli sprawca, wobec którego orze-
czono umieszczenie w zak∏adzie poprawczym, zosta∏
skazany na kar´ pozbawienia wolnoÊci, wykonuje si´
kar´ pozbawienia wolnoÊci.

§ 2. Sàd rodzinny umarza post´powanie w przed-
miocie wykonania Êrodka poprawczego po otrzymaniu
zawiadomienia o osadzeniu nieletniego w zak∏adzie
karnym.

Art. 93. § 1.83) Je˝eli sprawca, wobec którego orze-
czono umieszczenie w zak∏adzie poprawczym, zosta∏
skazany na kar´ ograniczenia wolnoÊci, wykonanie tej
kary ulega odroczeniu do chwili zwolnienia nieletniego
z zak∏adu poprawczego. Przed zwolnieniem z zak∏adu
poprawczego sàd rodzinny decyduje, czy wykonaç t´
kar´, czy odstàpiç od jej wykonania.
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§ 2.84) Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do za-
st´pczej kary pozbawienia wolnoÊci oraz kary aresztu.

Art. 94. Je˝eli nieletni, wobec którego orzeczono
umieszczenie w zak∏adzie poprawczym, ukoƒczy∏ lat 18
przed rozpocz´ciem wykonania orzeczenia, sàd rodzin-
ny decyduje, czy wykonaç orzeczony Êrodek, czy od je-
go wykonania odstàpiç i wymierzyç sprawcy kar´. Wy-
mierzajàc kar´ sàd stosuje nadzwyczajne jej z∏agodze-
nie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sàd mo-
˝e odstàpiç od wymierzenia kary, zw∏aszcza gdy w za-
chowaniu sprawcy nastàpi∏a istotna poprawa. W razie
wymierzenia kary pozbawienia wolnoÊci albo kary
ograniczenia wolnoÊci czas jej trwania nie mo˝e prze-
kroczyç okresu, jaki pozostaje do ukoƒczenia przez
sprawc´ lat 21.

Art. 95.85) § 1. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje
zwierzchni nadzór nad schroniskami dla nieletnich i za-
k∏adami poprawczymi.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze zarzàdze-
nia, tworzy i znosi schroniska dla nieletnich i zak∏ady
poprawcze.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, rodzaje schronisk dla nieletnich i zak∏a-
dów poprawczych, w zale˝noÊci od stosowanych wo-
bec nieletnich Êrodków i form oddzia∏ywania wycho-
wawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego, spo-
sób wykonywania nadzoru, o którym mowa w § 1, or-
ganizacj´ tych schronisk i zak∏adów oraz szczegó∏owe
zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwal-
niania i pobytu w nich nieletnich, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewnienia sprawnoÊci post´powania, bez-
pieczeƒstwa schronisk i zak∏adów, w∏aÊciwych warun-
ków pobytu i przestrzegania praw nieletnich, a tak˝e
sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego
w schroniskach dla nieletnich i zak∏adach poprawczych.

§ 4. Zasady kszta∏cenia i wychowania w schroni-
skach dla nieletnich i zak∏adach poprawczych regulujà
odr´bne przepisy.

Rozdzia∏ 486)

Stosowanie Êrodków przymusu bezpoÊredniego wobec
nieletniego umieszczonego w zak∏adzie poprawczym,
w schronisku dla nieletnich, placówce opiekuƒczo-wy-

chowawczej, oÊrodku szkolno-wychowawczym87)

Art. 95a.88) § 1. Ârodki przymusu bezpoÊredniego
mogà byç stosowane w razie bezskutecznoÊci Êrod-
ków oddzia∏ywania psychologiczno-pedagogicznego.

Ârodki te stosuje si´ wy∏àcznie w celu przeciwdzia∏a-
nia:

1) usi∏owaniu targni´cia si´ nieletniego na ˝ycie lub
zdrowie w∏asne albo innej osoby,

2) nawo∏ywaniu do buntu,

3) zbiorowej ucieczce,

4) niszczeniu mienia powodujàcemu powa˝ne zak∏ó-
cenie porzàdku,

5) samowolnemu opuszczaniu przez nieletniego za-
k∏adu poprawczego, schroniska dla nieletnich, pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawczej, oÊrodka szkol-
no-wychowawczego,

a tak˝e

6) w celu doprowadzenia nieletniego do takiego zak∏a-
du, placówki lub oÊrodka.

§ 2. Ârodków przymusu bezpoÊredniego nie mo˝na
stosowaç d∏u˝ej ni˝ wymaga tego potrzeba, a tak˝e nie
mo˝na ich stosowaç jako kary.

§ 3. Stosowanie Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go powinno byç odpowiednie do stopnia zagro˝enia
i nast´powaç dopiero po uprzednim ostrze˝eniu
o mo˝liwoÊci ich u˝ycia.

§ 4. Wobec nieletniego mo˝na stosowaç nast´pujà-
ce Êrodki przymusu bezpoÊredniego:

1) si∏´ fizycznà,

2) umieszczenie w izbie izolacyjnej,

3) za∏o˝enie pasa obezw∏adniajàcego lub kaftana bez-
pieczeƒstwa.

§ 5. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, o których
mowa w § 4 pkt 2 i 3, stosuje si´ wy∏àcznie wobec nie-
letniego umieszczonego w zak∏adzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich, jedynie w przypadku, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 1.

§ 6. Ârodków przymusu bezpoÊredniego wymie-
nionych w § 4 pkt 3 nie stosuje si´ wzgl´dem nieletnie-
go dotkni´tego kalectwem. Wobec nieletniej o widocz-
nej cià˝y stosuje si´ wy∏àcznie si∏´ fizycznà.

§ 7. Je˝eli jest to konieczne, mo˝na stosowaç wo-
bec nieletniego umieszczonego w zak∏adzie popraw-
czym lub schronisku dla nieletnich jednoczeÊnie ró˝ne
Êrodki przymusu bezpoÊredniego, z tym ˝e Êrodek
okreÊlony w § 4 pkt 2 nie mo˝e byç stosowany d∏u˝ej
ni˝ 48 godzin, a wobec nieletniego w wieku do 14 lat —
d∏u˝ej ni˝ 12 godzin.

§ 8. Do okreÊlenia przypadków oraz warunków
i sposobu u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego
wobec nieletnich umieszczonych w publicznych zak∏a-
dach opieki zdrowotnej i domach pomocy spo∏ecznej
stosuje si´ odr´bne przepisy.
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Art. 95b. § 1.89) Decyzj´ o zastosowaniu Êrodków
przymusu bezpoÊredniego podejmuje dyrektor zak∏a-
du, placówki lub oÊrodka, w których nieletni jest
umieszczony, a w razie jego nieobecnoÊci — zast´pu-
jàcy go pracownik pedagogiczny.

§ 2.90) W razie bezpoÊredniego, gwa∏townego za-
machu na ˝ycie lub zdrowie osoby, a w szczególnoÊci
pracownika zak∏adu, placówki lub oÊrodka, w których
nieletni jest umieszczony, decyzj´ o zastosowaniu
Êrodka przymusu bezpoÊredniego mo˝e podjàç tak˝e
inny pracownik.

§ 3. Nieletniego, wobec którego zastosowano Êro-
dek przymusu bezpoÊredniego, poddaje si´ niezw∏ocz-
nie badaniu lekarskiemu. Z zastosowania Êrodka przy-
musu bezpoÊredniego sporzàdza si´ protokó∏.

§ 4.91) O zastosowaniu Êrodka przymusu bezpo-
Êredniego dyrektor placówki, zak∏adu lub oÊrodka,
w których nieletni jest umieszczony, powiadamia s´-
dziego rodzinnego sprawujàcego nadzór nad placów-
kà, sàd rodzinny wykonujàcy Êrodek poprawczy lub or-
gan, do którego dyspozycji pozostaje nieletni umiesz-
czony w schronisku dla nieletnich.

Art. 95c.92) § 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposób u˝ycia
Êrodków przymusu bezpoÊredniego wobec nieletnich
umieszczonych w zak∏adach poprawczych, schroni-
skach dla nieletnich, placówkach opiekuƒczo-wycho-
wawczych i oÊrodkach szkolno-wychowawczych oraz
sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu tych
Êrodków, a tak˝e okreÊli rodzaje placówek opiekuƒczo-
-wychowawczych, w których mogà byç stosowane
Êrodki przymusu bezpoÊredniego, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci cel stosowania Êrodków, formy, w ja-
kich mogà byç one stosowane, zwiàzanà z ich stosowa-
niem potrzeb´ doboru w∏aÊciwych metod oddzia∏ywa-
nia wychowawczego na nieletniego, sposób prowa-
dzenia dokumentacji zwiàzanej z zastosowaniem Êrod-
ków, szczegó∏owy sposób sprawowania opieki nad sta-
nem zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego,
wobec którego zastosowano Êrodek, majàc na uwadze
koniecznoÊç poszanowania praw i godnoÊci nieletnie-
go oraz zapewnienia bezpieczeƒstwa zak∏adów, schro-
nisk i placówek.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i tryb wspó∏dzia∏a-
nia zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich
z Policjà w wypadku zagro˝enia bezpieczeƒstwa tych
placówek, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci przypadki
i warunki u˝ycia si∏ Policji na terenie zak∏adów popraw-
czych i schronisk dla nieletnich.

Rozdzia∏ 593)

Zatrudnianie nieletnich umieszczonych w zak∏adach
poprawczych lub schroniskach dla nieletnich

Art. 95d.94) Nieletni umieszczony w zak∏adzie po-
prawczym lub w schronisku dla nieletnich mo˝e zostaç
zatrudniony w gospodarstwie pomocniczym zak∏adu po-
prawczego lub schroniska dla nieletnich, je˝eli ukoƒczy∏
16 lat i spe∏nia wymogi okreÊlone w Kodeksie pracy.

Art. 95e. Do czasu pracy nieletniego stosuje si´
przepisy art. 202 Kodeksu pracy.

Art. 95f. § 1. Nale˝noÊç nieletniego za prac´ ustala
si´ wed∏ug zasad wynagradzania pracowników za pra-
c´ tego rodzaju, którà wykonuje nieletni.

§ 2. Za prace porzàdkowe wykonywane na rzecz za-
k∏adu lub schroniska w wymiarze nieprzekraczajàcym
30 godzin miesi´cznie wynagrodzenie nieletniemu nie
przys∏uguje; za sumiennà prac´ tego rodzaju mogà byç
przyznawane nagrody pieni´˝ne.

Art. 95g. § 1. Okresy pracy wykonywanej przez nie-
letniego w czasie odbywania Êrodka poprawczego,
z wyjàtkiem prac, o których mowa w art. 95f § 2, uwa-
˝a si´ za okresy równorz´dne z okresami zatrudnienia
w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin95).

§ 2. Okresy pracy wykonywanej przez nieletniego,
o którym mowa w § 1, wlicza si´ do okresu pracy, od
którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

Art. 95h. Nieletni, który uleg∏ wypadkowi lub za-
chorowa∏ na chorob´ zawodowà przy wykonywaniu
pracy w czasie odbywania Êrodka poprawczego, ma
prawo do Êwiadczenia z tytu∏u tego wypadku lub cho-
roby na zasadach przewidzianych dla pracowników.
W razie Êmierci nieletniego wskutek takiego wypadku
lub choroby, Êwiadczenia z tego tytu∏u przys∏ugujà po-
zosta∏ym po nim cz∏onkom rodziny na zasadach prze-
widzianych dla cz∏onków rodzin pracownika.

DZIA¸ V

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 96. (pomini´ty).96)

Art. 97.97) Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà
si´ na uchylone przepisy dotyczàce przedmiotów unor-
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mowanych w niniejszej ustawie albo odsy∏ajà ogólnie
do przepisów o odpowiedzialnoÊci nieletnich lub o po-
st´powaniu w sprawach nieletnich, stosuje si´ w tym
zakresie odpowiednio przepisy niniejszej ustawy.

Art. 98. W razie wàtpliwoÊci, czy ma byç stosowa-
ne prawo dotychczasowe, czy niniejsza ustawa, stosu-
je si´ niniejszà ustaw´.

Art. 99. (skreÊlony).98)

Art. 100. (skreÊlony).99)

Art. 101. (pomini´ty).96)

Art. 102. § 1. (pomini´ty).96)

§ 2. Umieszczenie w izbie mo˝e nastàpiç na okres
72 godzin. D∏u˝szy pobyt nieletniego mo˝e nastàpiç je-
dynie za zgodà s´dziego rodzinnego na czas przez nie-
go okreÊlony, nieprzekraczajàcy jednak 14 dni.

Art. 103. § 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy tracà moc wszelkie przepisy dotyczàce przed-
miotów w niej unormowanych, chyba ̋ e przepisy usta-
wy stanowià inaczej.

§ 2. W szczególnoÊci tracà moc:

1) ustawa z dnia 22 grudnia 1969 r. o utrzymaniu
w mocy na okres przejÊciowy niektórych dotych-
czasowych przepisów prawa karnego (Dz. U. Nr 37,
poz. 311),

2) art. V ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12,
poz. 115),

3) art. 288 § 2 i 3 ustawy karnej skarbowej z dnia
26 paêdziernika 1971 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 260,
z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234 oraz z 1976 r.
Nr 19, poz. 122),100)

4) art. 474—495 Kodeksu post´powania karnego
z dnia 19 marca 1928 r., utrzymane w mocy przez
art. III pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. —
Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania
karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 97).

Art. 104. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia jej og∏oszenia.101)
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