NOWOŚCI W PRAWIE KARNYM
 Nowelizacje KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Dnia 20.11.2013r. wchodzi w życie nowelizacja KPK dokonana ustawą z 27 września
2013r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1282)
zakładająca następujące zmiany:

1) w art. 73 § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„§2. W postępowaniu przygotowawczym prokurator, udzielając zezwolenia na
porozumiewanie się, może
zastrzec w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymaga tego dobro postępowania
przygotowawczego,
że będzie przy tym obecny sam lub osoba przez niego upoważniona.
§3. Jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, prokurator, w szczególnie
uzasadnionych
wypadkach, może również zastrzec kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą.”;
2) w art. 245 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej
formie kontaktu
z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę; w wyjątkowych wypadkach,
uzasadnionych szczególnymi
okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny.”

Dnia 9 listopada weszła w życie zmiana przepisów KPK wprowadzoną ustawą z dnia 27
września 2013 o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1247) w następującym zakresie:
1) w art. 72 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Tłumacza należy wezwać do czynności z udziałem oskarżonego, o którym mowa w § 1.
Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy tłumacza należy wezwać również w celu
porozumienia się oskarżonego z obrońcą w związku z czynnością, do udziału w której
oskarżony jest uprawniony.”;

2) w art. 74 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Oskarżonego lub osobę podejrzaną wzywa się do poddania się obowiązkom
wynikającym z § 2 i 3. W razie odmowy poddania się tym obowiązkom oskarżonego lub
osobę podejrzaną można zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich
siłę fizyczną lub środki techniczne służące obezwładnieniu, w zakresie niezbędnym do
wykonania danej czynności.”;
3) art. 124 otrzymuje brzmienie:
„Art. 124. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w
placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii
Europejskiej, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie
jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego
zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego – kapitanowi statku.”;
4) art. 232a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przedmioty i substancje stwarzające niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, a w
szczególności broń,
amunicję, materiały wybuchowe lub łatwopalne, materiały radioaktywne, substancje trujące,
duszące lub parzące, środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz
prekursory kategorii 1, a także wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe, przechowuje się w
miejscu i w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie.
5) art. 335 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie
uzgodnionych
z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu
występek, bez
przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą
wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.
Uzgodnienie może obejmować również poniesienie przez oskarżonego kosztów
postępowania.
§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle
zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności
dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza
się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich
przeprowadzić na rozprawie.
§ 3. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1, można ograniczyć do wskazania dowodów
świadczących
o tym, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, i wskazujących, że cele
postępowania zostaną osiągnięte.
Przepisów art. 333 § 1 i 2 nie stosuje się.”;
6) w art. 343 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) warunkowe zawieszenie wykonania kary stosuje się do kary pozbawienia wolności w

wymiarze do lat 5,
a okres próby nie może przekroczyć 10 lat,”

 Nowelizacje KODEKSU KARNEGO
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ustawą z dnia 12 lipca 2013r. o
zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz.
103), której przepisy obowiązują od dnia 7 października 2013r. wprowadza się
następujące zmiany:

art. 297 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia
właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo
ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub
zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu
płatniczego.”.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny z dniem 9 listopada na podstawie
przepisów ustaw z 27 września 2013r o zmianie ustawy – Kodeks postępowania Karnego
oraz innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1247) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 178a uchyla się § 2 - Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie
ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do roku.

 Nowelizacje KODEKSU WYKROCZEŃ
W ustawie Kodeks wykroczeń wprowadza się na podstawie ustawy z dnia 27 września
2013 o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw
zmiany, obowiązujące od dnia 9 listopada 2013r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1247) w zakresie:

1) w art. 45 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. W wypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego czasu jego trwania nie wlicza się
do okresu przedawnienia.”;
2) w art. 47 dodaje się § 9 w brzmieniu:
„§ 9. Minimalnym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).”;
3) w art. 87:
a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w
strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia
pojazdów.”,
c) dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz
prowadzenia pojazdów
innych niż określone w § 1.”;
4) w art. 119 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie
przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny.”;
5) w art. 120 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub
przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie
przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny.”;

6) w art. 122 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Kto nabywa mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia,
lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje
lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego
wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może
przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do
jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do
jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega
karze grzywny albo karze nagany.”;
7) w art. 124 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda
nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.”.

Wskutek zmian dokonanych w Kodeksie karnym oraz Kodeksie wykroczeń obowiązkowe
okazało się także określenie regulacji w zakresie trybu podstępowania w stosunku do tych
wszystkich czynów, które do tej pory z mocy prawomocnego wyroku zostały uznane za
przestępstwo, a obecnie – po zmianach – będą stanowić wykroczenie. W ramach dokonanych
zmian m.in. podwyższono do ¼ płacy minimalnej (obecnie do 400zł) kwotę, po
przekroczeniu której kradzież, przywłaszczenie czy zniszczenie rzeczy będzie traktowane nie
jak wykroczenie, ale jak przestępstwo. Ponadto po zmianach osoby prowadzące pojazd w
stanie nietrzeźwości pojazdy inne niż mechaniczne (np. rower) będą odpowiadały za
wykroczenie.

Kwestię tę reguluje to art. 50 ustawy nowelizującej KPK i inne ustawy,
zgodnie z którym:
1. Jeżeli według niniejszej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za
przestępstwo na karę pozbawienia wolności stanowi wykroczenie, orzeczona kara

podlegająca wykonaniu ulega zamianie na karę aresztu w wysokości równej górnej granicy
ustawowego zagrożenia za taki czyn, a jeżeli ustawa nie przewiduje za ten czyn kary aresztu,
na karę ograniczenia wolności lub grzywny, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za
równoważny grzywnie w kwocie od 10 do 250 zł i nie przekraczając górnej granicy tego
rodzaju kary przewidzianej za ten czyn.
2. Jeżeli według niniejszej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za
przestępstwo na grzywnę lub karę ograniczenia wolności stanowi wykroczenie, orzeczone
kary ulegają zamianie tylko wówczas, gdy kara grzywny lub ograniczenia wolności
podlegająca wykonaniu przekroczyłaby górną granicę ustawowego zagrożenia przewidzianą
za ten czyn. Wówczas orzeczoną karę grzywny lub ograniczenia wolności zamienia się na
karę w wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianej za dany czyn.
3. Jeżeli według niniejszej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za
przestępstwo stanowi wykroczenie, orzeczone środki karne podlegają wykonaniu na
podstawie przepisów dotychczasowych.

 Nowelizacje USTAWY O OPŁATACH W SPRAWACH
KARNYCH
W ustawie z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z dniem 9 listopada
weszły na podstawie przepisów ustaw z 27 września 2013r o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania Karnego oraz innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1247) wprowadza się
następujące zmiany :

w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 1, opłaty nie określono albo błędnie ustalono
jej wysokość, orzeczenie w tym przedmiocie wydaje sąd odwoławczy lub sąd pierwszej
instancji; w wypadku gdy opłaty nie określono, orzeczenie może wydać także referendarz
sądowy.”.

 Nowelizacje KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz.
186) na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach

płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1036), która weszła w życie 7
października 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

art. 106j § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto wbrew obowiązkowi dokonuje przekazu pieniężnego za granicę lub rozliczenia w
kraju, związanego z obrotem dewizowym, bez pośrednictwa uprawnionego banku, instytucji
płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego lub – w przypadku dokonywania rozliczeń w
kraju – biura usług płatniczych, podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych.”.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz.
186 i 1036) wprowadza się - ustawą z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks Karny Skarbowy oraz ustawy- Prawo celne
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1149), której przepisy weszły w życie dnia 15 października 2013r. następujące zmiany:

1) w art. 133 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym zakończeniu
postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe
organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego.”;
2) w art. 134:
a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym zakończeniu
postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe
organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego.”,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Przepisy § 1, 1a, 2 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ określony w § 1
pkt 1–3 jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie o czyn
zabroniony jako przestępstwo lub wykroczenie określone w przepisach karnych innej ustawy,
który wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego.”;
3) w art. 134a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Przepis art. 134 § 1a stosuje się odpowiednio.”.

 Nowelizacja USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU
PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276) na podstawie ustawy z dnia 12
lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1036), która weszła w życie 7 października 2013r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) w pkt 1:
– lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji pieniądza
elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, agentów
rozliczeniowych, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, oddziały unijnych
instytucji płatniczych oraz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agentów tych
podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr
199, poz. 1175, z późn. zm.17)),”,
– lit. p otrzymuje brzmienie:
„p) podmioty prowadzące działalność w zakresie wymiany walut,”,
– uchyla się lit. u,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rachunku – rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek prowadzony w instytucji
finansowej, rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, rachunek płatniczy prowadzony przez inny upoważniony
podmiot, rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi
rachunek pieniężny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, a także rejestr uczestników funduszu i ewidencję uczestników funduszu
inwestycyjnego;”;
2) w art. 9d w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, pod warunkiem że:
– maksymalna kwota wartości pieniężnej przechowywanej na instrumencie płatniczym nie
przekracza równowartości w walucie polskiej kwoty 250 euro i nie jest możliwe ponowne
zasilenie tego instrumentu wartością pieniężną,
– maksymalna kwota transferu pieniądza elektronicznego nie przekracza równowartości w
walucie polskiej kwoty 2500 euro rocznie, chyba że kwota wykupu pieniądza elektronicznego

stanowi co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty 1000 euro w danym roku
kalendarzowym,”; Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1036
3) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego upoważnionych –
wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach
związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz w stosunku do
firm inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi oraz zagranicznych osób prawnych prowadzących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami
giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy
inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz w stosunku do
krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów unijnych instytucji pieniądza
elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, agentów
rozliczeniowych, krajowych instytucji płatniczych, oddziałów unijnych instytucji płatniczych,
biur usług płatniczych oraz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agentów
tych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;”.

 Nowelizacje
USTAWY
O
SPRAWACH NIELETNICH

POSTĘPOWANIU

W

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.2) wprowadzono od dnia 8 października 2013r.
następujące zmiany ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1165):
w dziale IV po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:
„Rozdział 4a
Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w
schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych
Art. 95ca.
§ 1. Dyrektor schroniska dla nieletnich lub zakładu poprawczego może udzielić nieletniemu
przebywającemu w schronisku albo zakładzie nagrody lub zastosować wobec niego środek
dyscyplinarny.
§ 2. Udzielenie nagrody i stosowanie środka dyscyplinarnego nie może prowadzić do
upokarzającego i poniżającego traktowania nieletniego.
Art. 95cb.

§ 1. Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniego, wyróżniające wykonywanie
obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska dla nieletnich albo zakładu
poprawczego lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.
§ 2. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi można udzielić jednorazowo
więcej niż jedną nagrodę.
Art. 95cc.
§ 1. Nagrodą jest:
1) pochwała;
2) list pochwalny do rodziców albo opiekuna;
3) list pochwalny do sądu rodzinnego;
4) zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;
5) nagroda rzeczowa lub pieniężna;
6) zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby
nieletniego lub jego osób najbliższych;
7) zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych;
8) zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza
schroniskiem lub zakładem;
9) skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
10) udzielenie przepustki na okres do 3 dni.
§ 2. W przypadku nieletniego przebywającego w zakładzie poprawczym nagrodą jest również:
1) udzielenie urlopu;
2) podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty bazowej
ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej.
§ 3. W każdym czasie sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie przepustki lub urlopu wymaga
jego zgody.
§ 4. Nieletniemu, wobec którego toczy się postępowanie w związku z popełnieniem czynu
karalnego, nagrody
wymienione w § 1 pkt 4, 7, 8 i 10 oraz § 2 pkt 1 mogą być udzielone za zgodą organu
prowadzącego postępowanie.
§ 5. Decyzję o udzieleniu nagrody ze wskazaniem przyczyn jej udzielenia sporządza się na
piśmie i włącza do akt osobowych nieletniego.
Art. 95cd.
Jeżeli zostały ujawnione okoliczności wskazujące na to, że nagroda została udzielona
niezasadnie, dyrektor schroniska lub zakładu uchyla decyzję o udzieleniu nagrody. Decyzję o
uchyleniu nagrody sporządza się na piśmie i podaje do wiadomości nieletniemu, a jeżeli
względy wychowawcze za tym przemawiają – również innym osobom i włącza się do akt
osobowych nieletniego.
Art. 95ce.
§ 1. Środek dyscyplinarny stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków
wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w schronisku lub zakładzie, zachowania
godzącego w dobro innych osób, ucieczki ze schroniska albo zakładu lub
nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonego urlopu lub z przepustki.

§ 2. Za jedno przewinienie stosuje się jeden środek dyscyplinarny. W przypadku gdy nieletni
popełnił więcej przewinień, stosuje się jeden środek dyscyplinarny odpowiednio surowszy.
§ 3. Przy stosowaniu środka dyscyplinarnego uwzględnia się w szczególności rodzaj i
okoliczności zachowania
nieletniego, jego stosunek do tego zachowania, dotychczasową postawę, cechy osobowości i
stan zdrowia.
§ 4. Środek dyscyplinarny stosuje się niezwłocznie.
§ 5. Przed zastosowaniem środka dyscyplinarnego dyrektor schroniska lub zakładu albo
upoważniony pracownik
pedagogiczny wysłuchuje nieletniego i zasięga opinii zespołu diagnostyczno-korekcyjnego lub
zespołu diagnostycznego.
§ 6. Decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego ze wskazaniem przyczyn jego
zastosowania sporządza się na piśmie i podaje się do wiadomości nieletniemu wraz z
pouczeniem o prawie do złożenia skargi do sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad
schroniskiem albo zakładem i włącza się do akt osobowych nieletniego. Sędzia rodzinny
sprawujący nadzór nad schroniskiem albo zakładem może uchylić decyzję dyrektora.
Art. 95cf.
§ 1. Środkiem dyscyplinarnym jest:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
4) zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
5) cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt
schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo
opiekunem;
6) obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów
zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej, na okres do 3 miesięcy;
7) cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;
8) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i
sportowych oraz
szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy;
9) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na
okres do 3 miesięcy.
§ 2. W przypadku nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym środkiem
dyscyplinarnym jest również
nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie ucieczki z
zakładu lub nieusprawiedliwionego
niepowrócenia z udzielonego urlopu lub przepustki z zakładu.
Art. 95cg.
§ 1. Jeżeli zostały ujawnione okoliczności wskazujące na to, że środek dyscyplinarny został
zastosowany niezasadnie, dyrektor schroniska lub zakładu uchyla decyzję o zastosowaniu
środka dyscyplinarnego.

§ 2. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi, w szczególności jeżeli
nieletni przeprosił pokrzywdzonego oraz naprawił szkodę, można zawiesić wykonanie środka
dyscyplinarnego na okres do 3 miesięcy, zamienić go na inny, skrócić lub darować go.
§ 3. Jeżeli w okresie zawieszenia wykonania środka dyscyplinarnego nieletni dopuścił się
ponownie przewinienia, zawieszony środek dyscyplinarny podlega wykonaniu, chyba że
dyrektor postanowi inaczej ze względów wychowawczych.
§ 4. Decyzję o uchyleniu, zawieszeniu, zamianie, skróceniu lub darowaniu środka
dyscyplinarnego sporządza się na piśmie i podaje do wiadomości nieletniemu, a jeżeli
względy wychowawcze za tym przemawiają – również innym osobom i włącza się do akt
osobowych nieletniego.

