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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania  
w sprawach nieletnich

Na podstawie art. 32 § 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad 
ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 90, poz. 1009) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1)  z tytułu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placów-
ce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę całodobową, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastęp-
czej – 50% kwoty bazowej dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość ustaloną według odrębnych 
zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z tytułu niepełnego miesiąca pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakła-
dzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej albo wy-
konywanego nadzoru kuratora osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów postępowania uiszczają część należności 
zryczałtowanej proporcjonalnie do okresu pobytu nieletniego lub czasu wykonywania nadzoru przez kuratora, nie 
mniej jednak niż za 1 dzień.”;

2) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)  innych przypadków nieobecności nieletniego w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opie-

kuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej, trwającej dłużej niż miesiąc.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli nieletni lub inne osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów postępowania ponoszą opłatę za pobyt nie-
letniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej na podstawie odręb-
nych przepisów, sąd rodzinny wykonujący orzeczenie zmniejsza wysokość należności zryczałtowanej ponoszonej 
w związku z zastosowaniem tych środków wychowawczych o wysokość ponoszonej przez te osoby opłaty. Należności 
zryczałtowanej nie pobiera się, jeżeli wysokość opłaty jest wyższa lub równa wysokości należności zryczałtowanej.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład kosztów postępowania mediacyjnego wchodzą należność zryczałtowana za przeprowadzenie po-
stępowania mediacyjnego oraz ryczałt za doręczenia pism związanych z przeprowadzeniem mediacji.

2. Należność zryczałtowana za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 10% kwoty bazowej.

3. Ryczałt za doręczenia pism związanych z przeprowadzeniem mediacji wynosi 20 zł niezależnie od liczby dorę-
czonych pism.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 196

 

4. Jeżeli podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia mediacji jest podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku 
od towarów i usług, wysokość kosztów postępowania mediacyjnego, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się o obowią-
zującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów 
i usług.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin




