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W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zainicjowania zmian 

legislacyjnych ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1654), dalej „u.p.n.", uprzejmie informuję, że zarządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2017 r. powołany został  Zespół  do przeprowadzenia 

analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach 

nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów 

i wypracowania nowych rozwiązań  prawnych (Dz.Urz. MS poz. 124 i 176). 

Zespołowi przewodniczy Pan dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 

Henryk Ilak - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu. 

W *ład Zespołu wchodzą  sędziowie i przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości 

oraz Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dyrektorzy 

- młodzieżowego ośrodka wychowawczego i zakładu poprawczego oraz schroniska 

dla nieletnich. 

Ponadto do prac Zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele Wydziału Kurateli 

Departamentu Wykonania Orzeczeń  i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Zadaniem Zespołu jest ocena aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących 

postępowania w sprawach nieletnich, wypracowanie rozwiązań  prawnych w zakresie 

problematyki z tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem działań  o charakterze 

resocjalizacyjnym zmierzających do realizacji celu wychowawczego, przy uwzględnieniu 

koniecznoś i uregulowania w akcie rangi ustawowej zagadnień, które obecnie 

- nieprawidłowo - unormowane są  w przepisach o charakterze wykonawczym. 
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Obecnie trwają  prace grup roboczych powołanych przez Przewodniczącego Zespołu, 

które dotyczą  kwestii związanych z postępowaniem rozpoznawczym oraz z szeroko ujętym 

postępowaniem wykonawczym w sprawach nieletnich. 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że Pana pismo zawierające propozycje 

legislacyjne z omawianego obszaru wraz z opracowanymi „Standardami pracy ośrodków 

kuratorsk'ich" zostało przedstawione Przewodniczącemu Zespołu celem podjęcia dalszych 

czynności, zmierzających do ich procedowania. 
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