Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1654) (wyciąg z przepisów)
Art. 3a. § 1. W każdym stadium postępowania sąd rodzinny może, z inicjatywy lub za
zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej
zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
§ 2. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania
mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które sąd rodzinny bierze pod
uwagę, orzekając w sprawie nieletniego.
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
przeprowadzania mediacji, regulując zwłaszcza warunki, jakim powinny odpowiadać
instytucje i osoby uprawnione do jej przeprowadzania, sposób rejestracji tych instytucji i osób
oraz szkolenia mediatorów, zakres i warunki udostępniania im akt sprawy, formę i zakres
sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego, mając na względzie
wychowawczą rolę postępowania mediacyjnego, interes pokrzywdzonego, dobrowolność i
poufność mediacji oraz fachowość i bezstronność mediatora.
xxx
Art. 32. § 1. Kosztami postępowania w sprawie nieletniego sąd rodzinny obciąża rodziców
lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego, chyba że ze względu na
warunki materialne i osobiste tych osób uzna za celowe odstąpienie od obciążenia ich
kosztami w całości lub w części. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.
§ 2. Do kosztów postępowania zalicza się również należność z tytułu pobytu nieletniego w
policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, w domu pomocy społecznej, zryczałtowane kwoty z tytułu:
postępowania mediacyjnego, umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej, pobytu w
ośrodku kuratorskim lub ustanowienia nadzoru kuratora, a także zryczałtowane koszty
przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.
§ 3. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt nieletnich umieszczonych przez sąd w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą regulują odrębne przepisy.
§ 4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i
szczegółowe zasady ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich, uwzględniając
możliwość zmiany w toku postępowania wysokości kosztów, w szczególności z uwagi na
zmianę sytuacji materialnej osób zobowiązanych do ich uiszczania.

