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w wystąptentu z 2017 rokul zwróciłem się do Pana Ministra z pľopozycją

zmian przepisów ustawy z dnia 26 paŹdziemika 1982 r. o postępowaniu w spľawach

nieletnich (Dz. U. z20l8 r. poz.969\ oraz ustawy z dnia 25 lutego |964 r' _ Kodeks ľodzinny

i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 ľ. poz. 682, z pőŹn. zm.). Propozycje miały na celu między

innymi urealnienie stosowania śľodka wychowawczęgo w postaci zobowiązania nieletniego

do wykonywania okĺeślonych pľac na tzecz społeczności lokalnej, wprowadzenie w miejsce

nađzoru zakŁadu pracy nowego środka wychowawczęgo w postaci nadzoľu szkoły, SZeľSZe

wykoľzystanie mediacji w postępowaniu w spľawach nieletnich' wprowadzenie możliwości

oddziaływania na rođzinę, która przeŻywa tľudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzęZ pracę Z dzieckiem i ľodzicami pľowadzoną w ośrodku kuľatorskim

oraz umocowanie instytucji izb policyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
'|Nraz z postulatami w zakresíe zmiany przepisów pľawa pľzedstawiłem opracowane

w Biurze Rzęcznika Pľaw Dziecka ,,Standaľdy pracy ośrodków kuratorskich'', zawierające

propozycje rozwiązan służących upowszechnieniu tego śľodka wychowawczego oraz

szersze go wykorzystywania j e go fu nkcj i pro fi laktyc zny ch i diagno sty czny ch.

W odpowiedzi na wystąpienie, w piŚmie z 22 stycznia 2018 ľoku (znak: DSRiN-II-071-

1/18) poinforÍnowano' Że zarządzeniem Ministra Spľawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r.

powołany został Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji pľawnych

I Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 6 |istopada 20l7 roku (znak: ZSR.422.22.2Ol7 .MK).
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w Zakľesie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych ľegulacji do

obowiązujących obecnie standardów i wypľacowania nowych rozwiązan pľawnych (Dz. Urz.

MS poz. l24 i 176) pod przewodnictwem dra hab. prof' Uniwersytetu Szczecińskiego

i sędziego Sądu okręgowego w Kaliszu Henĺyka Haaka. Zadanięm Zespołu jest ocena

aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich,

wypľacowanie rczwiązan pľawnych w zakľesie problematyki z tego obszaru,

ze szczegőlnym uwzględnieniem działań o chaľakterze resocja|izacyjnym, zmierzających

do realizacji celu wychowawczego, przy Uwzględnieniu konieczności uregulowania w akcie

rangi ustawowej zagadnień, którę obecnie - nieprawidłowo - unoľTnowane Są w pľzepisach

o chaľakterze wykonawczym. Poinfoľmowano ÍakŻe, że pľzedstawione pľzez Rzecznika Pľaw

Dziecka propozycje legislacyjne wÍaz Z opľacowanymi ,,Standardami pľacy ośrodków

kuratorskich" zostały pľzedstawione Przewodniczącemu Zespołu celem podjęcia dalszych

czynno śc i, zmierzaj ących do ich pľocedo wania.

Mając povĺyŻsze nauwadze,dziaŁając napodstawie art. 10 ust. 1pkt} i art. 1l ustawy

z đnia 6 stycznia 2000 r' o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922)' zwracam się

do Pana Ministra z pľośbą o udzielenie informacji na temat przebiegu prac Zespołu oraz

planowanego terminu ich zakończenia. Proszę ľówniez o poinformowanie, czy w trakcie prac

uwzględnione zostały (zostaną) ľekomendacje płynące ze ',Standardów 
pracy ośľodków

kuratoľskich''.
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