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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 16 sierpnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów Êrodowiskowych o nieletnich.

Na podstawie art. 24 § 6 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r.
Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje szczegó∏owe zasady
i tryb przeprowadzania wywiadów Êrodowiskowych
o nieletnich dla potrzeb post´powania, a zw∏aszcza:

1) czas, termin i miejsce ich przeprowadzania oraz

2) form´ i szczegó∏owy zakres sprawozdania z wywia-
du Êrodowiskowego.

§ 2. Zlecajàc przeprowadzenie wywiadu Êrodowi-
skowego, okreÊla si´ w szczególnoÊci zakres i termin
jego przeprowadzenia.

§ 3. Po otrzymaniu zlecenia przeprowadzenia wy-
wiadu Êrodowiskowego kurator sàdowy zapoznaje si´
z aktami sprawy.

§ 4. Wywiad Êrodowiskowy przeprowadza si´ w po-
rze dziennej. Za por´ dziennà uwa˝a si´ czas od godzi-
ny siódmej do godziny dwudziestej pierwszej.

§ 5. Wywiad Êrodowiskowy przeprowadza si´
w miejscu zamieszkania lub pobytu nieletniego, jego
rodziców lub opiekunów. Wywiad Êrodowiskowy mo-
˝e byç tak˝e przeprowadzony w szkole lub miejscu pra-
cy nieletniego.

§ 6. Osoba przeprowadzajàca wywiad Êrodowisko-
wy ma obowiàzek przedstawiç si´ z imienia i nazwiska

oraz poinformowaç nieletniego i jego rodziców lub
opiekunów o:
1) pe∏nej nazwie i adresie instytucji, którà reprezentu-

je,
2) celu przeprowadzania wywiadu Êrodowiskowego.

§ 7. Osoba przeprowadzajàca wywiad Êrodowisko-
wy mo˝e ˝àdaç niezb´dnych wyjaÊnieƒ i informacji.

§ 8. 1. W toku wywiadu Êrodowiskowego ustala si´
okolicznoÊci obj´te zarzàdzeniem o jego przeprowa-
dzeniu, a w szczególnoÊci:
1) podstawowe informacje o nieletnim: jego imi´ i na-

zwisko, dat´ i miejsce urodzenia, miejsce zamiesz-
kania,

2) dodatkowe informacje o nieletnim: jego zachowa-
nie si´ i warunki wychowawcze, stan zdrowia, prze-
bieg nauki szkolnej, pracy i sposób sp´dzania cza-
su wolnego, kontakty z rówieÊnikami i innymi oso-
bami mogàcymi mieç wp∏yw na jego zachowanie,

3) podstawowe informacje o cz∏onkach rodziny nielet-
niego i stosunku rodziców lub opiekunów do nie-
letniego, podejmowanych oddzia∏ywaniach wy-
chowawczych, konfliktach istniejàcych w rodzinie.

2. W toku wywiadu Êrodowiskowego nale˝y
uwzgl´dniaç równie˝ informacje dotyczàce sytuacji
materialnej rodziców lub opiekunów oraz warunków
bytowych rodziny.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝-
na zasi´gaç informacji o przejawach patologii spo∏ecz-
nej wyst´pujàcych w Êrodowisku nieletniego.
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§ 9. Wywiad Êrodowiskowy przeprowadza si´
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia, chyba
˝e wyznaczony zosta∏ inny termin.

§ 10. Osoba przeprowadzajàca wywiad Êrodowi-
skowy jest obowiàzana zachowaç w tajemnicy wszyst-
kie okolicznoÊci, o których dowiedzia∏a si´ w zwiàzku
z przeprowadzeniem wywiadu.

§ 11. 1. Sprawozdanie z wywiadu Êrodowiskowego
sporzàdza si´ w formie pisemnej i sk∏ada do akt w jed-
nym egzemplarzu.

2. Sprawozdanie z wywiadu Êrodowiskowego za-
wiera:

1) imi´ i nazwisko osoby przeprowadzajàcej wywiad,

2) okolicznoÊci ustalone w toku wywiadu,

3) dat´ przeprowadzenia wywiadu,

4) podpis osoby przeprowadzajàcej wywiad.

3. Sprawozdanie z wywiadu Êrodowiskowego mo-
˝e zawieraç wniosek o uzyskanie innych niezb´dnych
informacji lub zasi´gni´cie opinii, których potrzeba
ujawni∏a si´ w zwiàzku z przeprowadzaniem wywiadu.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie wywiadów
Êrodowiskowych przeprowadzanych w sprawach nie-
letnich (Dz. U. Nr 26, poz. 123).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki


