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ZMIANY PORZĄDKUJĄCE PRZEPISY USTAW:
- O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH,
- O RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
I BANKÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW

WNOSZĄCY PETYCJĘ: dwie petycje indywidualne
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 18 § 2 pkt 1 lit. g, art. 60
i art. 73 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
oraz zmiany art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, w celu uporządkowania
przepisów wymienionych ustaw.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji wnioskuje o wprowadzenie zmian w art. 18 § 2 pkt 1 lit. g ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przez skreślenie
w nim wyrazów „63”, w art. 60 zastąpienie wyrazów „370” wyrazami „373” i w art. 73 § 2
przez

zastąpienie

wyrazów

„zakładzie

wychowawczym”

wyrazami

„placówce

resocjalizacyjnej”.
Kolejny postulat autora petycji dotyczy zmiany art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie
niektórych ustaw, poprzez zastąpienie wyrazów „Minister Przekształceń Własnościowych”
słowami „minister właściwy do spraw aktywów państwowych”.
Zdaniem wnoszącego petycje wyżej wymienione przepisy przywołanych ustaw
odwołują się do nieaktualnych nazw organów oraz określeń nieznajdujących miejsca
w aktualnym porządku prawnym. Zmiany mają charakter porządkujący.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. z 2018 r. poz. 969) w art. 18 § 2 pkt 1 lit. g odnosi się do odpowiedniego stosowania
w toku przedmiotowego postępowania art. 60, 62 oraz 63 ustawy.
Należy zauważyć, że regulacja zawarta w art. 63 została uchylona ustawą z dnia
30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1165) zmieniającą niniejszą ustawę z dniem
2 stycznia 2014 r.
W artykule 60 ustawa stanowi, że do środków odwoławczych wnoszonych przez
osobę, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, nie ma zastosowania przepis art. 368
Kodeksu postępowania cywilnego oraz w zakresie objętym treścią tego artykułu również
przepis art. 370 tego kodeksu.
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Regulacja zawarta w art. 73 § 2 stanowi, iż w sytuacji gdy nieletni ukończy lat 18
przed zakończeniem roku szkolnego, sąd rodzinny może przedłużyć na okres do
zakończenia roku szkolnego przebywanie w zakładzie wychowawczym.
Pojęcie placówki resocjalizacyjnej zostało wprowadzone ustawą z dnia 29 czerwca
1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych,
ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 1995 r. Nr 89, poz. 443).
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1439) w art. 23 ust. 1
i 2 stanowi, że wnoszący sprzeciw uiszcza stały wpis.
Należy zaznaczyć, że na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych „wpis” został zastąpiony pojęciem „opłaty sądowej”.
Natomiast na gruncie procedury sądowoadministracyjnej ustawodawca posługuje się
pojęciem „wpisu” - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami
administracyjnymi w art. 212 § 1 wskazuje, że opłatami sądowymi są wpis i opłata
kancelaryjna.
Nadto, ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków posługuje się
nieaktualną nazwą „Minister Finansów” oraz „Minister Przekształceń Własnościowych”,
podczas gdy w obowiązujących przepisach wprowadzono nazwy „minister właściwy do
spraw finansów publicznych” oraz „minister właściwy do spraw aktywów państwowych”.
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