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Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz  – przewodniczący  Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji  

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (druk senacki nr1060; przedstawiciel wnioskodawców – 
senator Piotr Zientarski ). 

 
W posiedzeniu uczestniczyli:  − senatorowie członkowie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej: Łukasz 

Abgarowicz, Mieczysław Augustyn, Kazimierz Jaworski, Piotr  Kaleta, 
Stanisław Kogut, ,Rafał Suchacki, Jan Rulewski,senatorowie członkowie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu: Ryszard Górecki, Ryszard Knosala, 
Adam Massalski, Tadeusz Skorupa, Zbigniew Szaleniec, Piotr Wach, 
Kazimierz Wiatr,senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski Jacek 
Swakoń, Piotr Wach,senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 
Stanisław Gogacz, Krzysztof Majkowski, Leon Kieres, Bohdan 
Paszkowski, Piotr Zientarski.przedstawiciel wnioskodawców Piotr 
Zientarski 

 − zaproszeni goście: 
− Ministerstwo Sprawiedliwości:  

− zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji 
Marek Manowiec, 

− sędzia w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Dariusz 
Cieślik, 

− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno – Prawnym Piotr 
Kula, 

− zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno – Prawnego Tomasz 
Szafrański, 

− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno - Prawnym 
Bożena Pacholczyk, 

− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:  
−  naczelnik Wydziału Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem 

w Departamencie Analiz i Nadzoru Elżbieta Rusiniak, 
− specjalista w Biurze Prewencji w Komendzie Głównej Policji Artur 

Sykuła, 
− pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds.. Ochrony Praw 

Człowieka Krzysztof Łaszkiewicz, 
− naczelnik Wydziału w Biurze Prewencji w Komendzie Głównej 

Policji Mariola Gosiewska, 
− Ministerstwo Edukacji Narodowej:  

− radca ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych 
Elżbieta Matejka, 
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− Krajowa Rada Sądownictwa :  
− sędzia Waldemar Zurek, 

− Krajowa Rada Kuratorów: 
− przewodniczący KRK, 

− Biuro Rzecznika Praw Dziecka:  
− specjalista w Zespole ds. Nieletnich i Rodzinnych Agnieszka 

Paterek, 
− Forum Związków Zawodowych:  

− przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i 
Zakładów Poprawczych Tadeusz pisarek, 

− Ekspert:  
− Antoni Szymański . 

 

 − przedstawiciele Biura Legislacyjnego  Beata Mandylis, Katarzyna 
Konieczko. 

 
 
 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad. 1 

 
Projekt przedstawiła Beata Mandylis z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Wyjaśniła, że 
zgodnie z projektem opinie w sprawach nieletnich zgodnie z projektem będą mogli wydawać 
biegli, a nie jak dotychczas wyłącznie rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne czy inne 
poradnie opiniujące w sprawach rodzinnych.  
Wnioskodawcy proponują, aby wybór osoby sporządzającej opinię każdorazowo należał do 
decyzji sądu. Nie będzie już bezwzględnie wymagane uzyskanie opinii w sprawie nieletnich 
kierowanych do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, socjoterapii, publicznego zakładu 
pomocy społecznej, domu pomocy społecznej albo zakładu poprawczego w przypadku osób, które 
takiej diagnozie zostały poddane już wcześniej.  
Projekt przewiduje, że nieletniego będzie można umieścić w policyjnej izbie dziecka w trakcie 
samowolnego pobytu poza zakładem aż do jego powrotu do tego miejsca, nie dłużej niż 5 dni. 
Nowela wprowadza także możliwość umieszczenia w policyjnej izbie dziecka na czas 
uzasadnionej przerwy w konwoju , lecz nie dłużej  niż 24 godziny. Nieletni miałby też przebywać 
w policyjnej izbie dziecka na polecenie sądu na czas nie dłuższy niż 48 godzin. Projekt przewiduje 
precyzyjniejsze uregulowanie praw i obowiązków kuratorów w związku z wykonywaniem przez 
nich środka wychowawczego w postaci nadzoru. Kurator sądowy będzie mógł skierować 
nieletniego na badania sprawdzające obecność w organizmie alkoholu lub innego środka o 
charakterze odurzającym.  
Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazała, że w Sejmie toczą się prace nad 
projektem ustawy dotyczącym wspierania rodziny i pieczy nad nieletnimi, który obejmuje m.in. 
sprawy obejmujące nieletnich.  
Przewodniczący NSZZ Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, poparł 
inicjatywę senacką. Wyraził żal, że o projekt ustawy nie był konsultowany ze związkami 
zawodowymi.  
Ekspert Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Antoni Szymański powiedział, że projekt zmian 
ustawy jest oczekiwany przez środowisko kuratorów. Jednocześnie omówił propozycje poprawek, 
które przygotował do projektu ustawy.  
Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości projektowaną nowelizację ustawy uznał za potrzebną , a 
 proponowane w projekcie rozwiązania za legislacyjnie prawidłowe . 
W trakcie dyskusji komisje przyjęły 3 poprawki legislacyjne.  
 

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy 
i wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk senacki nr 1068 S). 
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
 
 
 
 

Sporządzono w Biurze Prac Senackich  
 
 


