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U S T A W A   z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 969) 

Art. 27. 

§ 1. Nieletniego można umieścić w schronisku dla nieletnich, jeżeli zostaną ujawnione 

okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a zachodzi 

uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo jeżeli 

nie można ustalić tożsamości nieletniego. 

§ 2. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich może nastąpić wyjątkowo także 

wtedy, gdy zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w 

zakładzie poprawczym, a nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego określonego 

w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 

lub 3, art. 189, art. 189a, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub 4c, 

art. 204 § 3, art. 252 § 1 lub 2 i w art. 280 Kodeksu karnego. 

[§ 3. Okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich przed skierowaniem sprawy na 

rozprawę nie może trwać dłużej niż 3 miesiące; okres pobytu należy określić w 

postanowieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku.] 

<§ 3. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich, o którym mowa w § 1 lub 2, 

przed wyznaczeniem rozprawy, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące; okres pobytu 

należy określić w postanowieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku.> 

§ 4. Jeżeli, ze względu na szczególne okoliczności sprawy, zachodzi konieczność 

przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, można ten pobyt przedłużyć 

na okres nieprzekraczający dalszych 3 miesięcy. 

<§ 4a. Do przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, po wyznaczeniu 

rozprawy, przepis § 4 stosuje się odpowiednio. 
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§ 4b. W postanowieniu o każdorazowym przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku 

dla nieletnich należy określić okres pobytu, nie dłuższy niż 3 miesiące.> 

§ 5. O przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich sąd rodzinny orzeka na 

posiedzeniu. O terminie posiedzenia zawiadamia się strony i obrońcę nieletniego. 

[§ 6. Łączny pobyt nieletniego w schronisku dla nieletnich, do chwili wydania przez sąd 

pierwszej instancji postanowienia, o którym mowa w art. 32r, nie może być dłuższy niż rok. 

Do okresu tego nie wlicza się nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w schronisku 

dla nieletnich trwającej dłużej niż 3 dni oraz okresu obserwacji psychiatrycznej.] 

<§ 6. Łączny pobyt nieletniego w schronisku dla nieletnich, do chwili wydania przez sąd 

pierwszej instancji postanowienia, o którym mowa w art. 32r, nie może być dłuższy 

niż rok. Do okresu tego nie wlicza się nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w 

schronisku dla nieletnich trwającej dłużej niż 3 dni.> 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek sądu prowadzącego sprawę, sąd 

okręgowy, w którego okręgu toczy się postępowanie, może przedłużyć okres pobytu 

nieletniego w schronisku dla nieletnich, o którym mowa w § 6, na czas oznaczony. 

 

[Art. 29. 

Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 25a, art. 26, art. 27 § 1, 2, 4 i 

7 oraz art. 28, doręcza się stronom. Na postanowienie przysługuje zażalenie, z tym że 

rozpoznanie zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 25a § 3 i 4, następuje 

niezwłocznie. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.] 

 

<Art. 29. 

§ 1. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 25a, art. 26, art. 27 

oraz art. 28, doręcza się stronom. Na postanowienie przysługuje zażalenie, z tym że 

rozpoznanie zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 25a § 3 i 4 oraz na 

postanowienie o umieszczeniu albo przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich 

następuje niezwłocznie. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia. 

§ 2. Postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku oraz postanowienie 

o każdorazowym przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich, a także 

postanowienie sądu drugiej instancji wydane w postępowaniu toczącym się na skutek 

zażalenia, w wyniku którego nieletni zostanie umieszczony w schronisku dla 

nieletnich lub nastąpi przedłużenie stosowania tego środka, sąd uzasadnia z urzędu.> 


