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OZZKS/1/VIII/2021 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

 w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przesyłam 

uwagi do projektu ustawy z 20 lipca 2021 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, który 

został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem 

UD248 

  

I. Proponujemy pozostawienie preambuły w dotychczasowej wersji, zawartej                                   

w obowiązującej Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

II. Ograniczenie stosowania ustawy w sprawach o demoralizację, wprowadzające dolny 

pułap 10 lat oraz określenie górnego pułapu w stosunku do  „osób pełnoletnich” (w art.1 ust. 

pkt 1), oceniamy pozytywnie. 

 

III. Art. 4.  

4 W przypadku, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki, dyrektor szkoły, do której nieletni uczęszcza, może, za zgodą rodziców albo opiekuna 

nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środki oddziaływania wychowawczego, 

w szczególności w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 

przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania 
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określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środków oddziaływania 

wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie 

stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego 

znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. 

 5 W przypadku, gdy organ uprawniony do przeprowadzenia czynności 

wyjaśniających według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005), stwierdzi, że nieletni dopuścił się 

czynu karalnego wyczerpującego znamiona wykroczenia, może poprzestać, jeżeli jest to 

wystarczające, na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na 

zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. 

 

Wobec określenia w art. 4 ust. 4 i 5 możliwości zastosowania „środków oddziaływania 

wychowawczego” przez dyrektora szkoły lub „organ uprawniony do przeprowadzania 

czynności wyjaśniających” a także środków wychowawczych przez sąd rodzinny, zachodzi 

ryzyko możliwości prowadzenia postępowania i zastosowania środków oddziaływania 

wychowawczego przez różne podmioty wobec tego samego nieletniego za ten sam 

popełniony czyn.  

 

Dodatkowo, proponowane brzmienie w/w przepisów stwarza sytuację, w której wobec 

nieletniego, w związku z popełnionym przez niego czynem karalnym, można zastosować 

różne środki, w zależności od tego, jaki podmiot rozpatruje jego sprawę. 

Wątpliwości budzi również sytuacja, w której podmioty upoważnione ustawą do 

zastosowania środków oddziaływania wychowawczego, nie są zobowiązane do kierowania 

się zasadami określonymi w projekcie u. p.n. w art. 3 ust. 1.  

 

Wydaje się, że każdy przypadek powinien być zgłaszany do sądu, który sprawy dotyczące 

niewielkich przewinień jakie zaistniały na terenie szkoły, mógłby przekazać do rozpoznania 

dyrektorowi szkoły. 

Wątpliwości budzi konieczność uzyskania zgody rodziców lub opiekuna nieletniego przez 

dyrekcję szkoły na zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego. Proponujemy 

wykreślenie fragmentu dot. zgody rodzica lub opiekuna. Zasadne jest, w naszej ocenie, 

poinformowanie rodziców lub opiekuna o przesłaniu zawiadomienia do sądu. 

 

Budzi wątpliwości brak możliwości zażalenia na decyzję policji czy szkoły o zastosowaniu 

środków oddziaływania wychowawczego. Proponujemy, aby od decyzji policji czy szkoły, 

możliwe było odwołanie do Sądu. 

 

IV. Rozszerzenie katalogu czynów zabronionych na wszystkie wykroczenia i wykroczenia 

skarbowe oceniamy pozytywnie (art. 1 ust. 2 pkt 2).  
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V.  Proponujemy uzupełnienie artykułu 7 pkt 2 o możliwość zobowiązania nieletniego 

„do zaniechania nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych.” Nadużywanie 

korzystania z urządzeń typu komputer, telefon, konsola do gier jest szkodliwe, prowadzi do 

uzależnienia, nadto jest coraz powszechniej występującym problemem u dzieci i młodzieży, 

wobec czego, nowa ustawa powinna to zagadnienie ujmować i przewidywać możliwość 

nałożenia takiego obowiązku. Proponujemy zapis art. 7 pkt 2 jak niżej: 

 

Art. 7. Środkami wychowawczymi są: 

1) upomnienie; 

2) zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej 

szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac 

społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do 

uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w 

szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do 

powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, lub do 

zaniechania używania alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, do powstrzymania się 

od nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. 

 

VI. Art. 7. Środkami wychowawczymi są: (…) 

8) przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek 

przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, 

przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego lub 

przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, 

przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, 

przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego 

równowartości, przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości lub przepadek 

przedmiotów czynów zabronionych; 

 

Wymieniony w art. 7 pkt 8 środek wychowawczy wymaga dodatkowego rozważenia                           

i przeanalizowania, w szczególności czy zastosowanie tak daleko idących rozwiązań jak np. 

„przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości” jest zasadne w przypadku osoby 

nieletniej.  

 

VII. Art. 10. 

1. Zobowiązując nieletniego do naprawienia wyrządzonej szkody lub do zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę, sąd rodzinny określa sposób i termin wykonania tych zobowiązań.  

2. Zobowiązując nieletniego do wykonania prac społecznych, sąd rodzinny określa okres ich 
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wykonywania oraz wymiar w stosunku miesięcznym, mając na uwadze wiek nieletniego, jego 

możliwości psychofizyczne oraz potrzeby edukacyjne. 

  3. Zobowiązując nieletniego do przeproszenia pokrzywdzonego, sąd rodzinny określa termin 

wykonania tego zobowiązania, a także może określić sposób jego wykonania. 

 

 

W art. 10 ust. 2  zostały wymienione min. przesłanki, jakie sąd bierze pod uwagę przy 

zobowiązaniu nieletniego do wykonania prac społecznych. Należy zauważyć, że ustawa z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) zakazuje, co do zasady, 

zatrudniania osób młodocianych w wieku poniżej lat 15. Ponadto, ustawa wskazuje na szereg 

przesłanek, jakie trzeba uwzględnić przy zatrudnianiu osób młodocianych. Mając na uwadze 

powyższe, należy ustalić, czy w przypadku osób nieletnich objętych obowiązkiem wykonania 

prac społecznych, nie stosuje się przepisów określonych w art. 190 i następnych Kodeksu 

pracy. 

W przypadku orzeczenia środka zobowiązania do wykonania prac społecznych, może pojawić 

się trudność związana z koniecznością ponoszenia przez nieletniego kosztów związanych                   

z dojazdem do miejsca wykonywania prac. W związku z powyższym, zasadne jest rozważenie 

po stronie ustawodawcy możliwości rozwiązania tego problemu. Brak rozwiązań w tym 

zakresie, może spowodować istotne problemy z wykonaniem części orzeczeń.   

 

VIII.  Art. 11.  

1. Sąd rodzinny może określić sposób kontrolowania wykonywania środka 

wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2.  

2. Zobowiązując kuratora sądowego do kontrolowania wykonywania środka 

wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, sąd rodzinny określa częstotliwość składania 

sprawozdań z kontrolowania wykonywania tego środka wychowawczego. 

     Art. 12. Stosując środki wychowawcze, o których mowa w art. 7 pkt 3-5, sąd rodzinny 

określa częstotliwość składania sprawozdań z przebiegu nadzoru. 

 

Wobec zastosowania art. 7 pkt 2 i zobowiązania kuratora sądowego do kontrolowania 

wykonywania środka wychowawczego (art. 11 ust. 2) dostrzegamy potrzebę ustawowego 

ujednolicenia i wskazania konkretnych terminów składania informacji sądowi z realizacji 

obowiązku - pozostawiając jednocześnie sądowi możliwość określenia innej częstotliwości. 

Wobec tego, proponujemy zmianę treści w/w przepisu na:  

Art. 11. 2. Zobowiązując kuratora sądowego do kontrolowania wykonywania środka,          

o którym mowa w art. 7 pkt 2 sąd rodzinny określa częstotliwość składania sprawozdań        
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z kontrolowania wykonywania tego środka co 6 miesięcy (ew. co 3 miesiące) lub określa 

inną częstotliwość składania informacji. 

 

Dostrzegamy potrzebę ustawowego ujednolicenia i wskazania konkretnych terminów 

składania sprawozdań sądowi z przebiegu nadzoru określonego w art. 7 pkt 4 i 5 projektu.     

W związku  z tym, proponujemy zmianę treści art. 12 na:  

Art. 12. Stosując środki wychowawcze, o których mowa w art. 7 pkt 4 i 5 sąd rodzinny 

określa częstotliwość składania sprawozdań z przebiegu nadzoru co 6 miesięcy lub określa 

inną częstotliwość składania sprawozdań. 

 

Należy także zauważyć, że w art. 148 ust. 2 projektu nastąpiło powielenie art. 11 ust. 2 

projektu. Wydaje się, że zasadne jest jego wykreślenie lub zmiana treści, jak wyżej – w celu 

ujednolicenia częstotliwości składania sprawozdań z kontroli wykonywania danego środka 

wychowawczego . [Art. 148. 1. Sąd rodzinny, kierując do wykonania orzeczenie                          

o zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, może określić sposób 

kontrolowania jego wykonywania. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu 

niejawnym. 

2. Zobowiązując kuratora sądowego do kontrolowania wykonywania środka 

wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, sąd rodzinny określa częstotliwość składania 

sprawozdań z kontrolowania wykonywania tego środka wychowawczego.] 

 

Istotne jest także, że środek wychowawczy – zobowiązanie do wykonania prac społecznych, 

jest zadaniem jakie po stronie kuratora zawodowego generuje  szereg czynności, które 

kurator zobowiązany jest wykonać, w związku z czym zasadne i konieczne jest ujęcie w/w 

zadania w standardach obciążenia pracą uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora 

zawodowego. Powinno również zostać przewidziane nowe urządzenie ewidencyjne w  

Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 19.06.2019 w sprawie organizacji i zakresu działania 

sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej odnoszące się do w/w 

zadania.   Ponadto „zobowiązanie do wykonania prac społecznych” powinno także zostać 

ujęte w formularzu statystycznym MS 40. 

Proponujemy także ustanowienie kuratora organem postępowania wykonawczego, gdyż        

w naszej ocenie, wpłynie to na zwiększenie efektywności pracy  

IX. Proponujemy rozważenie zasadności określenia różnych typów młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych  zamiast tworzenia okręgowych ośrodków wychowawczych. 

 

../AppData/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl


 

6 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 
ul. Nowotarska 20   

87-100 Toruń 

KRS: 0000781635   NIP: 8792711903 
www.ozzks.pl 

X. Art. 15.  

 6. Wobec nieletniego, o którym mowa w ust. 2, w szczególnie uzasadnionym 

przypadku, jeżeli przemawiają za tym bardzo wysoki stopień demoralizacji nieletniego, rodzaj 

czynu karalnego, sposób i okoliczności jego popełnienia, właściwości i warunki osobiste 

nieletniego, jego postawa i zachowanie oraz przebieg dotychczasowego procesu 

resocjalizacji, orzekając umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym, sąd rodzinny 

może: 

1) zagrozić przedłużeniem wykonywania środka poprawczego po ukończeniu przez 

nieletniego 21 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nieletniego 24 lat; 

2) orzec, że środek poprawczy będzie wykonywany po ukończeniu przez nieletniego 21 

lat, do ukończenia przez nieletniego określonego wieku, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez nieletniego 24 lat. 

 

Mamy wątpliwości dot. możliwości przedłużenia pobytu nieletniego w zakładzie poprawczym 

po ukończeniu 21 r. życia, w szczególności określenie w orzeczeniu sądu „zagrożenia 

przedłużeniem wykonywania środka poprawczego po ukończeniu przez niego 21 lat” wydaje 

się, że nie jest wystarczającą podstawą do przedłużania izolacji nieletniego.  

Co więcej, w praktyce może dojść do sytuacji, że nieletni będzie przebywać w zakładzie 

poprawczym kilka lat (7?). Istnieje prawdopodobieństwo, że gdyby nieletni odpowiadał za 

popełniony czyn karalny wg zasad określonych w kodeksie karnym, zastosowana kara byłoby 

mniej dolegliwa niż orzeczony środek poprawczy.  

 

XI. Zrezygnowanie z określenia dolnej granicy zawieszenia środka poprawczego uznajemy za 

rozwiązanie uzasadnione i pozytywne. 

 

XII. Pozytywnie oceniamy zaproponowane rozszerzenie obowiązków jakie sąd rodzinny 

może zastosować wobec rodziców nieletniego (art. 18).  

 

XIII. Art. 19.  

1. W przypadku, gdy rodzice albo opiekun nieletniego uchylają się od wykonywania 

środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1, sąd rodzinny może wymierzyć im karę pieniężną w 

wysokości do trzech tysięcy złotych. 

2. Jeżeli rodzice albo opiekun nieletniego mimo uprawomocnienia się postanowienia o 

wymierzeniu kary pieniężnej nadal uchylają się od wykonywania środka, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1, sąd rodzinny ponownie może im wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 
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trzech tysięcy złotych. Sąd poucza rodziców albo opiekuna o tej możliwości po ogłoszeniu 

postanowienia o wymierzeniu kary pieniężnej wydanego na podstawie ust. 1. 

3. Sąd rodzinny uchyla karę pieniężną w całości albo w części, jeżeli osoba ukarana 

w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o wymierzeniu kary pieniężnej 

usprawiedliwi swoje zachowanie lub przystąpi do wykonywania środka, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1. 

 

Proponujemy zmianę treści art. 19 w części dotyczącej kwoty kary pieniężnej jaką sąd 

rodzinny może wymierzyć rodzicom. Określenie wysokości kwoty kary pieniężnej jako 

„wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę” w zamian za wysokość określoną 

kwotowo, zapewni płynność i adekwatność dolegliwości finansowej w przypadku 

zmieniających się warunków finansowych, zapobiegnie to konieczności nowelizowania 

ustawy o nieletnich w tym zakresie. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za 

pracę ma wynieść 3 tys. zł. brutto.  

W związku z powyższym treść art. 19 powinna brzmieć: 

Art. 19. 1. W przypadku, gdy rodzice albo opiekun nieletniego uchylają się 

od wykonywania środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1, sąd rodzinny może wymierzyć im 

karę pieniężną do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2. Jeżeli rodzice albo opiekun nieletniego mimo uprawomocnienia się postanowienia o 

wymierzeniu kary pieniężnej nadal uchylają się od wykonywania środka, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1, sąd rodzinny ponownie może im wymierzyć karę pieniężną do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego na podstawie odrębnych przepisów. 

Sąd poucza rodziców albo opiekuna o tej możliwości po ogłoszeniu postanowienia o 

wymierzeniu kary pieniężnej wydanego na podstawie ust. 1. 

3. Sąd rodzinny uchyla karę pieniężną w całości albo w części, jeżeli osoba ukarana w ciągu 

14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o wymierzeniu kary pieniężnej usprawiedliwi 

swoje zachowanie lub przystąpi do wykonywania środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1. 

 

XIV. Pozytywnie oceniamy rozszerzenie kompetencji kuratora sądowego o możliwość 

złożenia wniosku w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na rodziców nieletniego (art. 20 

projektu). 
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XV.  Art. 36. 

1. Nieletniemu przysługują(…) 

4) prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza jeżeli nie włada w wystarczającym 

stopniu językiem polskim; 

5) prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego jeżeli jest osobą, 

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 

innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).(…) 

 

Zapewnienie nieletniemu prawa do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka obcego  

i tłumacza języka migowego, jeżeli nieletni nie włada w komunikatywnym stopniu językiem 

polskim lub jest osobą wykazującą niepełnosprawność w zakresie funkcji mowy/słuchu 

ważne jest także na etapie wykonawczym, i w przypadku, gdy wykonywanie środka 

wychowawczego powierzono do kontrolowania kuratorowi sądowemu, zasadna jest również 

możliwość złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy także przez kuratora sądowego. 

Dostrzegamy również potrzebę rozszerzenia przepisu art. 36 o nadanie tożsamych 

uprawnień rodzicom nieletniego, jeśli nie władają w wystarczającym stopniu językiem 

polskim lub jeżeli rodzic jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r.             o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1824). Z uwagi na powyższe proponujemy uzupełnienie przepisu art. 36 o punkt 

zawierający zapis, że: „uprawnienia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 4 i 4 stosuje się 

odpowiednio do rodziców nieletniego” oraz uzupełnienie projektu o przepis, że wniosek w 

przedmiocie przyznania tłumacza może także złożyć kurator sądowy. 

 

XVI.  Art. 44. Środkami tymczasowymi są(…) 

5) tymczasowe umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym; 

6) tymczasowe umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym; 

7) tymczasowe umieszczenie w zakładzie leczniczym; 

(…) 

Zachodzi wątpliwość, czy w przypadku zastosowania środków tymczasowych wymienionych 

w art. 44 pkt 5-7, także konieczne jest wcześniejsze wydanie opinii, o której mowa w art. 64 

ust. 2: 

 

[Art. 64. 1. W razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowości 

nieletniego, wymagającej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej, oraz 

określenia właściwych kierunków oddziaływania na nieletniego, sąd rodzinny zwraca się o 

wydanie opinii do opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, a w przypadku nieletniego 
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umieszczonego w schronisku dla nieletnich – do tego schroniska. Sąd może zwrócić się o 

wydanie opinii także do innej specjalistycznej placówki lub biegłego albo biegłych. 

2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym albo zakładzie 

poprawczym sąd rodzinny zwraca się o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli sąd rodzinny dysponuje opinią o nieletnim, sporządzoną w innej sprawie w okresie   6 

miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, może wykorzystać ją w prowadzonym 

postępowaniu. W takim przypadku sąd nie zwraca się o wydanie opinii, o której mowa w ust. 

2.] 

 

XVII.  Art. 16 

4. .Jeżeli w okresie próby nieletni dopuścił się czynu karalnego lub jego zachowanie wskazuje 

na dalszą demoralizację, lub uchyla się od wykonywania środka wychowawczego, sąd 

rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie nieletniego w 

zakładzie poprawczym.  

 

Wydaje się, że przepis pomija możliwość odwołania warunkowego zawieszenia umieszczenia 

w zakładzie poprawczym na skutek popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego po 

ukończeniu przez niego 17 roku życia. 

 

 

XVIII. Pozytywne oceniamy art. 53 zachowujący dotychczasową zasadę oportunizmu 

(celowości wszczęcia postępowania) np. gdy dziecko nie osiągnęło dojrzałości określonej w 

ustawie wiekiem lub gdy orzeczono już środki w innej sprawie. 

 

XIX.  Art. 74. 

5. Zryczałtowanymi należnościami są należności z tytułu: 

1) postępowania mediacyjnego; 

2) przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, o 

której mowa w art. 64 ust. 1; 

3) pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka; 

4) pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich; 

5) sprawowania nadzoru kuratora sądowego, organizacji społecznej, pracodawcy albo 

osoby godnej zaufania; 

6) pobytu nieletniego w ośrodku kuratorskim, okręgowym ośrodku wychowawczym albo 

zakładzie poprawczym. 

6. Nie pobiera się zryczałtowanej należności w przypadku usprawiedliwionego pobytu 
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nieletniego poza okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym albo 

schroniskiem dla nieletnich. 

 

W/w przepis wymaga uzupełnienia o ryczałt za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

przez kuratora sądowego (możliwość wykonania wywiadu została określona w art. 62 ust 1; 

art.. 239 ust.3 pkt 2; art. 275 ust 3; art. 276 ust. 2 pkt 6;) oraz z tytułu kontroli wykonywania 

obowiązków nałożonych na nieletniego lub rodziców (o których mowa w art. 7 pkt 2 albo 

środka, o którym mowa art. 18 ust. 1 – gdy wynika to z postanowienia sądu rodzinnego). 

 

XX.  Art. 120. 

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nieletni umieszczony w 

młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie 

leczniczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, jest w stanie po użyciu 

alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, w szczególności jeżeli wskazuje na to 

zachowanie nieletniego, badanie w celu ustalenia w organizmie nieletniego obecności takiej 

substancji przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. 

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza dyrektor młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego lub 

schroniska dla nieletnich, osoba wykonująca zawód medyczny lub w uzasadnionych 

przypadkach pracownik upoważniony przez dyrektora ośrodka, zakładu lub schroniska albo 

osoba upoważniona przez kierownika zakładu leczniczego.  

 

Projekt, w art. 120, pomija możliwość badania na obecność alkoholu lub innej substancji 

psychoaktywnej nieletnich umieszczonych w ośrodkach kuratorskich. W naszej ocenie warto 

uzupełnić projekt o taką możliwość. Jest to szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo 

nieletniego oraz innych osób umieszczonych i przebywających  w ośrodku kuratorskim. 

Proponujemy uzupełnienie ustępu pierwszego art. 120 o ośrodek kuratorski oraz ustępu 

drugiego o „ kierownika ośrodka kuratorskiego lub w uzasadnionych przypadkach kuratora 

pełniącego dyżur w ośrodku kuratorskim”.  

Dostrzegamy, że w projektowanej ustawie proponuje się rezygnację z możliwości 

zobowiązania nieletniego przez kuratora sądowego do poddania się badaniu w celu ustalenia 

w organizmie nieletniego obecności alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej przy użyciu 

metod niewymagających badania laboratoryjnego.  

Postulujemy jednak konieczność wprowadzenia alternatywnego sposobu na sprawdzenie 

stanu trzeźwości nieletniego w przypadku wykonywania wobec niego środków 

wychowawczych. Proponujemy wprowadzenie zapisu, że w przypadku wykonywania w 

stosunku do nieletniego środka wychowawczego, podmiot, który bierze udział w wykonaniu 

tego środka, w uzasadnionych wypadkach, może wezwać policję w celu zbadania i ew. 
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ustalenia w organizmie nieletniego obecności alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej. 

 

XXI.  Art. 145.  

1. Sąd rodzinny może zmieniać lub uchylać środki wychowawcze, jeżeli względy 

wychowawcze lub inne ważne względy za tym przemawiają; dotyczy to również środków 

wychowawczych stosowanych w okresie próby. 

2. Sąd rodzinny może odstąpić od stosowania środka wychowawczego w przypadku 

podjęcia przez nieletniego nauki lub pracy. 

3. Sąd rodzinny może uchylić środek wychowawczy w postaci zakazu prowadzenia 

pojazdów, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające dalsze stosowanie tego środka  oraz nieletni 

przejdzie badania przewidziane w art 82 ustawy o kierujących pojazdami.  

4. Postanowienie w przedmiocie uchylenia środka wychowawczego albo odstąpienia od 

stosowania środka wychowawczego może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym. 

 

Proponujemy wykreślenie z powyższego przepisu ustępu drugiego, uzasadniając, iż w 

przypadku podjęcia przez nieletniego nauki lub pracy – zmiana ta, może okazać się 

krótkotrwałą. 

W ustępie trzecim proponujemy uzupełnienie o zapis, jak wyżej. 

W naszej ocenie zasadne i konieczne jest uzupełnienie przepisów o możliwość zawieszenia 

przez sąd rodzinny wykonywania środka wychowawczego, środka wychowawczego 

stosowanego w okresie próby – również na wniosek kuratora sądowego, w przypadkach 

uzasadnionych np. w przypadku umieszczenia nieletniego w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 

 

XXII.  Art. 148.  

1. Sąd rodzinny, kierując do wykonania orzeczenie o zastosowaniu środka 

wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, może określić sposób kontrolowania jego 

wykonywania. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym. 

2. Zobowiązując kuratora sądowego do kontrolowania wykonywania środka 

wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, sąd rodzinny określa częstotliwość składania 

sprawozdań z kontrolowania wykonywania tego środka wychowawczego. 

 

Propozycję do w/w przepisu ujęto w uwadze nr 7. 

 

XXIII.  Art. 153. Jeżeli nieletni nie wykonuje nałożonego na niego zobowiązania do 

określonego postępowania, sąd rodzinny z urzędu albo na wniosek kuratora sądowego 

kontrolującego wykonanie środka wychowawczego wszczyna postępowanie o zmianę środka 

wychowawczego. 
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W naszej ocenie zasadna jest zmiana treści w/w przepisu na: Jeżeli nieletni uchyla się od 

wykonania nałożonego na niego zobowiązania do określonego postępowania. 

 

XXIV. Art. 155.  

1. Kurator sądowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc nieletniemu w 

zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie pożądanych. 

2. Kurator sądowy: 

1) sprawuje nadzór nad nieletnim; 

2) kontroluje wykonywanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 albo 

środka, o którym mowa art. 18 ust. 1 – gdy wynika to z postanowienia sądu rodzinnego; 

Art. 156. 

1. Zawodowy kurator sądowy sprawuje osobiście nadzór w sprawach trudnych lub 

wymagających niezwłocznego podjęcia czynności. 

2. Zawodowy kurator sądowy kontroluje osobiście wykonywanie środka 

wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, w sprawach trudnych lub wymagających 

niezwłocznego podjęcia czynności.) 

 

Ze względu na treść art. 155 i 156 oraz znaczne obciążenie kuratorów zawodowych 

rodzinnych obowiązkami, konieczne jest uzupełnienie art. 90 i 91 u.o k.s. o zapis, że w 

przypadku wskazanym w art. 155 ustęp 2 punkt 1 i 2, jeśli wykonanie powierzono sądowemu 

kuratorowi społecznemu, przysługuje mu ryczałt. Ponadto przepisy ustawy o kuratorach 

sądowych wymagają uzupełnienia, że ryczałt przysługuje także za przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego przez kuratora sądowego w sprawach dotyczących nieletnich (możliwość 

wykonania wywiadu została określona w art. 62 ust 1;  art. 239 ust.3 pkt 2; art. 275 ust 3; art. 

276 ust. 2 pkt 6 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich). Należy także uzupełnić o 

zapis, że w przypadku gdy nadzór nad realizacją obowiązku nałożonego na podst. art. 18 ust. 

1 pkt 1-3 powierzono kuratorowi społecznemu, za wykonanie tego środka przysługuje mu 

ryczałt.  

 

XXV.  Art. 158. Nieletni, wobec którego zastosowano nadzór kuratora sądowego, 

nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, pracodawcy albo osoby 

godnej zaufania jest obowiązany przestrzegać obowiązków związanych z nadzorem. 

 

W art. 158 dostrzegamy potrzebę dodania zapisu: „i stosować do zaleceń podmiotu/organu 

sprawującego nadzór.”  
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XXVI. Art. 155.  

1. Kurator sądowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc nieletniemu w 

zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie pożądanych. 

2. Kurator sądowy: 

1) sprawuje nadzór nad nieletnim; 

2) kontroluje wykonywanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 albo 

środka, o którym mowa art. 18 ust. 1 – gdy wynika to z postanowienia sądu rodzinnego; 

3) organizuje i kontroluje wykonywanie przez nieletniego zobowiązania do 

wykonania prac społecznych. 

 3. Do zakresu działania kuratora sądowego należy w szczególności: 

1) kontrolowanie zachowania nieletniego w okresie sprawowania nadzoru 

kuratora sądowego; 

2) nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z nieletnim, jego rodzicami lub 

opiekunem; 

3) wzywanie nieletniego, jego rodziców lub opiekuna do stawienia się w siedzibie 

zespołu kuratorskiej służby sądowej; 

 

W celu uzupełnienia narzędzi pracy kuratora sądowego, dostrzegamy potrzebę dodania         

w art.155.2: „przekazywanie zaleceń nieletniemu i jego rodzicom lub opiekunowi, 

przeprowadzanie rozmów ostrzegawczych, przekazanie/przesłanie upomnienia w przypadku 

informacji o lekceważeniu obowiązków wynikających z zastosowania środków 

wychowawczych”. 

 

XXVII.  Art. 155. 

2 pkt 11) zasięganie i gromadzenie niezbędnych informacji o nieletnim i jego środowisku 

od Policji, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówek 

oświatowych i oświatowo-wychowawczych, pracodawców, organizacji i instytucji oraz 

współpraca z tymi podmiotami; 

 

W w/w artykule dostrzegamy potrzebę uzupełnienia o: podmioty lecznicze w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. 

zm. ). Dodanie możliwości zasięgania i gromadzenia niezbędnych informacji o nieletnim od 

podmiotów leczniczych, w szczególności uzasadnione jest koniecznością wykonania punktu 7 

w zakresie - w jakim do działań kuratorów sądowych należy współdziałanie z właściwymi 

organizacjami i instytucjami w celu poprawy warunków zdrowotnych nieletniego. Ponadto 

wskazane jest uzupełnienie przepisu o podmioty do których nieletni są kierowani w celu 

wykonania prac społecznych. 
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XXVIII.  Art. 155.  

2 pkt 13) podejmowanie, na zarządzenie sędziego rodzinnego, innych czynności 

niezbędnych dla prawidłowego wykonywania środków wychowawczych  

 

W ocenie kuratorów zasadne jest określenie zamkniętego katalogu czynności, jakie sędzia 

rodzinny może zlecić kuratorowi sądowemu i należących do kompetencji kuratora 

sądowego. W przeciwnym wypadku proponujemy wykreślenie w/w punktu. W przypadku 

pozostawienia przepisu w obecnym kształcie, istnieje uzasadniona obawa, że na kuratorów 

mogą zostać przerzucone obowiązki, które zarezerwowane są w przepisach dla innych 

podmiotów jak np. doręczanie korespondencji, wykonywanie czynności przewidzianych dla 

sekretariatów sądowych. Sytuacja w/w nie jest pożądana ze względu na znaczne obciążenie 

kuratorów rodzinnych obecnymi obowiązkami i ich wagą. 

 

XXIX. Art. 155. 

1. Kurator sądowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc nieletniemu w 

zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie pożądanych. 

2. Kurator sądowy: 

1) sprawuje nadzór nad nieletnim; 

2) kontroluje wykonywanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 albo 

środka, o którym mowa art. 18 ust. 1 – gdy wynika to z postanowienia sądu rodzinnego; 

3) organizuje i kontroluje wykonywanie przez nieletniego zobowiązania do wykonania 

prac społecznych. 

 3. Do zakresu działania kuratora sądowego należy w szczególności: 

1) kontrolowanie zachowania nieletniego w okresie sprawowania nadzoru kuratora 

sądowego; 

2) nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem; 

3) wzywanie nieletniego, jego rodziców lub opiekuna do stawienia się w siedzibie 

zespołu kuratorskiej służby sądowej; 

4) odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub 

pobytu; 

5) żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od nieletniego, jego rodziców lub 

opiekuna oraz udostępniania przez nich niezbędnej dokumentacji; 

6) nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną, szkołą, środowiskiem lub pracodawcą 

nieletniego; 

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy 

warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego oraz w zakresie nauki i 

zatrudnienia nieletniego; 

8) przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów lub kopii; 

9) zaznajamianie się z innymi niezbędnymi źródłami informacji o nieletnim; 
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10) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 

11) zasięganie i gromadzenie niezbędnych informacji o nieletnim i jego środowisku od 

Policji, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówek oświatowych i 

oświatowo-wychowawczych, pracodawców, organizacji i instytucji oraz współpraca z tymi 

podmiotami; 

12) zwracanie się do pokrzywdzonych oraz innych podmiotów o informacje o sposobie, 

zakresie i terminie realizacji zobowiązań do określonego postępowania nałożonych na 

nieletniego lub zobowiązań nałożonych na rodziców albo opiekuna nieletniego; 

13) podejmowanie, na zarządzenie sędziego rodzinnego, innych czynności niezbędnych 

dla prawidłowego wykonywania środków wychowawczych; 

14) składanie wniosków o zmianę lub uchylenie zastosowanego wobec nieletniego środka 

tymczasowego, o którym mowa w art. 44 pkt 2; 

15) składanie wniosków o zmianę lub uchylenie środka wychowawczego, o którym mowa 

w art. 7 pkt 5, lub którego wykonywanie kurator sądowy kontroluje; 

16)  składanie wniosku o zarządzenie umieszczenia w zakładzie poprawczym nieletniego, 

wobec którego w okresie próby zastosowano środek wychowawczy, o którym mowa w art. 7 

pkt 5, lub którego wykonywanie kurator sądowy kontroluje; 

17) składanie wniosków o zmianę lub uchylenie środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1, 

którego wykonywanie kurator sądowy kontroluje; 

18) udział w posiedzeniach dotyczących nieletniego, wobec którego zastosowano środek 

wychowawczy, o którym mowa w art. 7 pkt 5, lub którego wykonywanie kurator sądowy 

kontroluje; 

19) pozyskiwanie, w miarę możliwości, podmiotów, na rzecz których nieletni mogą 

wykonywać prace społeczne. 

 

 

Mając na uwadze sprawność i efektywność postępowania wykonawczego, w szczególności    

w zakresie - w jakim powierzono zadania związane z wykonaniem orzeczenia kuratorowi 

sądowemu, zwracamy się o uzupełnienie art. 155 ust. 3 o następujące punkty: 

 składanie wniosków o przerwę w wykonywaniu środka wychowawczego 

wymienionego w art. 7 pkt 5 i 7 pkt 2, o przedłużenie przerwy oraz o odwołanie przerwy                 

w jego wykonywaniu; 

 składanie wniosków o nałożenie, zmianę lub uchylenie obowiązków, o których mowa 

w art. 7 pkt 2; 

 składanie wniosków o zawieszenie wykonywania środka wychowawczego; 

 składanie wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego; 

 

Postulujemy także rozważenie zmiany punktu 17) tj. „składanie wniosków o zmianę lub 
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uchylenie środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1, którego wykonywanie kurator sądowy 

kontroluje”, poprzez dodanie możliwości składania wniosków w przedmiocie nałożenia 

obowiązku na rodziców. 

 

XXX.  Art. 160.  

1. Sędzia rodzinny przyznaje, na wniosek przedstawiciela organizacji społecznej, w tym 

organizacji pozarządowej, pracodawcy lub osoby godnej zaufania, którym powierzono 

sprawowanie nadzoru nad nieletnim, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów 

ponoszonych w związku ze sprawowanym nadzorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca. 

2. Ryczałt za sprawowanie jednego nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej dla 

zawodowych kuratorów sądowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad 

określa ustawa budżetowa. 

 

Postulujemy zmianę treści ustępu drugiego na: „Ryczałt za sprawowanie jednego 

nadzoru wynosi od 3% do 5% kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, której 

wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.” 

Zasadne jest także wprowadzenie mechanizmu stałej waloryzacji w/w kwoty bazowej. 

Zmiana uzasadniona jest brakiem istotnych zmian w wysokości kwoty bazowej na przestrzeni 

wielu lat, przy jednoczesnym znacznym zwiększaniu się kosztów ponoszonych przez 

podmioty oraz sądowych kuratorów społecznych w związku ze sprawowanym nadzorem. 

 

XXXI.  Art. 240.  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rodzinny, z urzędu lub na wniosek 

dyrektora zakładu poprawczego, może orzec wobec nieletniego zwalnianego z zakładu 

poprawczego po ukończeniu 21 lat środek wychowawczy, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 

5, do ukończenia przez nieletniego określonego wieku, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez nieletniego 24 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rodzinny, z urzędu lub na wniosek 

dyrektora zakładu poprawczego, może orzec wobec nieletniego zwalnianego z zakładu 

poprawczego po ukończeniu 24 lat środek wychowawczy, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 

5, do ukończenia przez nieletniego 25 lat 

 

Należy rozważyć celowość zastosowania środków wychowawczych, w szczególności ocenić 

realne możliwości oddziaływań i narzędzia jakimi dysponuje kurator sądowy w przypadku 

powierzenia mu do wykonania środka wymienionego w art. 240. Proponujemy aby nadzór 

kuratora sądowego w szczególnych przypadkach kontynuowany był do 21 roku życia. 

 

XXXII. Art. 287.  

1. Sąd rodzinny, kierując do wykonania orzeczenie o zastosowaniu środka, o którym 
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mowa w art. 18 ust. 1, może określić sposób kontrolowania jego wykonywania. 

Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym. 

2. Zobowiązując kuratora sądowego do kontrolowania wykonywania środka, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1, sąd rodzinny określa częstotliwość składania informacji z 

wykonywania tego środka.  

 

Dostrzegamy potrzebę  ustalenia jako zasady częstotliwości składania informacji jako 6 

miesięcy, ew, 3 miesiące. Wobec tego zasadna jest zmiana treści w/w przepisu na:  

„2. Zobowiązując kuratora sądowego do kontrolowania wykonywania środka, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 sąd rodzinny ustala częstotliwość składania informacji z wykonania 

tego środka co 6 miesięcy (ew. co 3 miesiące) lub określa inną częstotliwość składania 

informacji.” 

 

 

Chcemy również zasygnalizować potrzebę zmian w Kodeksie Postępowania 

Cywilnego w kontekście ustanowienia kuratora sądowego organem postępowania 

wykonawczego. 

 

 

 

Z poważaniem: 
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