
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 446 Nr posiedzenia: 309

Data posiedzenia:  3 sierpnia 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy postępowanie w sprawach nieletnich
(druk senacki nr 1327, druki sejmowe nr 4171, 4446 i 4446-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Krzysztof Majkowski, Bohdan Paszkowski,
Krzysztof Piesiewicz, Grażyna Sztark i Piotr Zientarski,

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
Zbigniew Cichoń, Paweł Klimowicz, Leszek Piechota, Stanisław Piotrowicz,
Jan Rulewski, Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Tomasz
Szafrański,

− zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji
Monika Lewoc,

− gł. specjalista, Sędzia w Departamencie Wykonania Orzeczeń i
Probacji Justyna Szczepkowska,

− gł. specjalista, Sędzia w Departamencie Wykonania Orzeczeń i
Probacji Piotr Kula,

− 
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: główny legislator

Beata Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił przewodniczący Piotr Zientarski. Poinformował o przebiegu procesu

legislacyjnego od inicjatywy senackiej aż po uchwalenie ustawy, z punktu widzenia przedstawiciela
wnioskodawców.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag o charakterze legislacyjnym.
Uzupełniła jedynie wypowiedź przewodniczącego o zakres zmian dokonanych przez Sejm:
przeredagowaniu treści art. 25 par. 4, usunięciu art. 40 par. 7 (budzącego również wątpliwości
jeszcze w Senacie a wprowadzanego możliwość zatrzymania uciekającego małoletniego na okres do
5 dni), dodaniu definicję hostelu oraz rozbudowaniu przepisów dot. finansowania hosteli oraz
nabywania środków finansowych na funkcjonowanie hoteli.
Zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości Tomasz
Szafrański  zaapelował o przyjęcie ustawy bez poprawek w kształcie uchwalonym przez Sejm.
Senator Jan Rulewski pytał o przewidziany w art. 90 zwrot kosztów pobytu nieletniego w hostelu
w aspekcie możliwości zarobkowych niepełnoletnich oraz obciążenia tymi kosztami rodziców.



- 2 -

Odpowiadając na pytanie przewodniczący Piotr Zientarski przypomniał, iż możliwość obciążania
małoletniego kosztami pobytu nie może przekroczyć 25% faktycznie poniesionych kosztów a sądy
mają możliwość miarkowania czy nawet całkowitego zwolnienia od ich ponoszenia.
Uzupełniająco dyrektor Monika Lewoc dodała, iż z pobytem w hostelu wiąże się możliwość nauki i
pracy odpłatnej. Celem umieszczenia w hotelu jest potrzeba usamodzielnienia się przez nieletniego.
Wobec powyższego oraz braku innych głosów w dyskusji przewodniczący Piotr Zientarski zgłosił
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”).
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra
Zientarskiego.

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. (druk senacki nr 1327A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


