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W odpowiedzi na pismo z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania 

informacji dotyczących podjętych działań  związanych z nowelizacją  ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t. Dz.U. z 2014r., 

poz. 382 ze zirr.) — dalej „upn", w celu umożliwienia Instytutowi Psychiatrii i Neurologii 

w Warszawie wykonywania zadań  określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, 

przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2005r., Nr 79, poz. 692), uprzejmie przedstawiam następujące informacje. 

W związku z trudnościami w wykonywaniu orzeczeń  o umieszczeniu nieletniego 

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wydanych na podstawie art. 12 upn 

i propozycją  Ministerstwa Zdrowia uregulowania tej kwestii na poziomie ustawy, w dniu 

18 sierpnia 2016 roku odbyło się  w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkanie robocze 

w sprawie opracowania rozwiązań  w zakresie kierowania, przyjmowania, przenoszenia, 

zwalniania i pobytu nieletnich z w/w podmiotów leczniczych. W spotkaniu wzięły udział  

przedstawicielki Rzecznika Praw Dziecka Pani sędzia Agnieszka Rękas i Pani Katarzyna 

Thielmarm. 

Na spotkaniu zostały omówione propozycje zgłoszone przez Ministerstwo 

Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta oraz dyrektorów szpitali do 

których kierowani są  nieletni na podstawie art. 12 upn. 
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Zgłoszone propozycje są  obecnie analizowane przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości i poddane zostaną  konsultacjom oraz uzgodnieniom z Ministerstwem 

Zdrowia. 

Uprzejmie informuję, że po opracowaniu wstępnego projektu nowelizacji ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich w omawianym zakresie, zostanie on przedstawiony 

uczestnikom spotkania przed kolejnym spotkaniem roboczym, planowanym na październik 

2016r. 
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