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tt,UL LiS le
w ž;ałĄczeniu propozycję zmian pľzepisów ustawy z dnia 26 puŹdziemika

1982 r. o postępowanlu w nieletnich (Dz.U. z2016 Í' poz. |654). Dotyczą one:

l ) Stosowanych wobec nieletniego środków wychowawczych, zawartych ww' ustawie

w zakľesie skierowania nieletniego do ośrodka kuľatoľskiego,

2) urealnienia stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do

wykonywania okĺeŚlonych pľac na ÍZecZ społecznoŚci lokalnej.

3) rezygnacji z nadzoru zakładu pracy i wprowadzenia wjego miejsce nowego śľodka

wychowawcze1o w postaci nadzoru szkoły,

4) Szerszego wykorzystania mediacji jako narzęđzia rozwiązywania konfliktów karnych

i sporów,

5) umocowania ustawowego instýucji izb policyjnych w ustawie o postępowaniu

w sprawach nieletnich.

Pľopozycje ukierunkowane Są takŻe na wprowadzenie możliwości oddziaływania na

rodzinę' któľa przeż}rľa trudności opiekuńczo-wychowawcze, poprzęz pracę z dzieckiem

i rodzicami prowadzoną w ośrodku kuratorskim' Wiąze się to zkoniecznością wprowadzenia

zmiany do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks ľodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r.

poz.682).

28 lat Konwencji
o Prawach Dziecka
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W pakiecie propozycji Rzecznika Praw Dziecka zgłaszanym w niniejszym wystąpieniu,

znalazły się takŻe .,Standaľdy pracy ośľodków kuratoľskich''. Celem Standardów jest

osiągnięcie wysokiego poziomu pracy wychowawczej pľowadzonej w ośrodkach,

ukierunkowanej na wszechstľonny rozwój dzieci, przeciwdziałanie demoralizacji

i zaniedbaniom opiekuńczo-wychowawczym , a takŻe podniesienie i ujednolicenie standardów

pr acy merýorycznej i dzi ałal no śc i or ganizacy jnej o Śro dków kuľatoľski ch.

Przedstawione pľopozycje są efektem dyskusji, ktőre toczyły się w ramach spotkań

,,Debaty prawa nieletnich'', zorganizowanej przez Rzecznika Pľaw Dziecka oraz prac

powołanego przez Rzecznika ,,Zespołu ds' opracowania standardów pľacy ośrodków

kuľatorskich''. Uczestnikami Debaty byli prawnicy, pedagodzy, psycholodzy, filozofowie,

sędziowie i kuľatorzy, pľzedstawiciele świata nauki i pľaktycy, osoby zajmujące się

problematyką prawa nieletnich. Przedmiotem Debaty było ustalenie, czy obowiązujące

regulacje prawne w zakresie pľawa nieletnich są zgodne Z prawem międzynarodowym,

w szczegőlności z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka'

Wypracowane propozycje wychodzą przede wszystkim naprzeciw potrzebom dzieci, ale

równiez spełniają oczekiwania środowisk zajmujących się tematyką nieletnich.

Wobec trwającej dyskusji o transformacji systemu ľesocjalizacji nieletnich w Polsce,

na|eŻy zasygna|izować, jak istotnym jej elementem jest środek wychowawczy w postaci

skieľowania do ośrodka kuratoľskiego. Przez niektórych specjalistów traktowany jako swoista

odmiana nadzoru kuratoľskiego sprawowanego pÍzez zespół kuratorów sądowych

zatrudnionych w ośrodku kuľatorskim i polegający na profesjonalnej organizacji czasu

pozaszkolnego nieletnich popÍZez działalnośc profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą

i resocjalizacyjno-terapeutyczną zmierzającą do zmiany postaw uczestników zajęć, ośrodka

w kierunku społecznie pożądanym.

Śľodek wychowawczy w postaci skieľowania do ośľodka kuratorskiego stosowany jest

ptzez sądy najczęściej w sýuacji braku rcalizacji przez dziecko obowiązku szkolnego, jego

zagroŻenia demoralizacją' pochodzenia dziecka z rodziny tzw. niewydolnej wychowawczo'

młodzieŻy ze śľodowisk szczególnie trudnych i zaniedbanych. Ma na celu wdrożenie dzieci

do poprawnego funkcjonowania w ľelacjach społecznych i rolach zyciowych, poprzez

nauczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami' budowanie celów i planów życiowych,

rozwijanie zainteresowań, w tym edukacyjnych, wyrabianie konstruktywnych sposobów

spędzania wolnego czasu, ksztahowanie umiejętności prospołecznych i poczucia
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odpowiedzialności. budowanie wzotca opiekuńczości w przyjaznych ľelacjach z dorosłym,

el i minowanie zaniedbań wychowaw czy ch i środowi skowych'

Dziecko otrzymuje w ośľodku pomoc w nauce oraz ma Zapewnioną mozliwośc

właściwego spędzenia wolnego czasu' atakŻe dożywienie' Uczenie pľawidłowych nawyków

zywieniowych' wspólne pľzygotowywanie i spozywanie posiłków wraz z nabywaniem

umiejętności zachowania się przy stole, stanowi istotny element ľesocjalizacji.

Bez wątpienia ośrodki kuratoľskie są alternatywą dla izolacyjnych środków

wychowawczych i popľawczego' Funkcjonowanie ośrodków kuratorskich w śľodowiskach

lokalnych jest niezbędne dla dziecka, aby praca z nim pľowadzona była bez odeľwania

od rodziny, zmiany szkoły, środowiska rówieśniczego, wśród osób bliskich dziecku.

Dziecko uczęszczając na zajęcia w ośrodku w natuľalny sposób pľzechodzi proces

wychowawczy. Socjalizacja w warunkach wolnościowych nie powoduje oporu dziecka i jego

środowiska rodzinnego' Wspomaga takŻe funkcję wychowawczą rodziny, stanowiąc

równocześnie pľacę resocjalizacyjną z rodziną, oddziałuje takŻe na rodzeństwo dziecka. Jest

wspaľciem dla ľodzin przeŻywających kľyzys.

W ośľodkach kuľatorskich pracują zawodowi kuratorzy sądowi, kuľatorzy społeczni oraz

inni specjaliści służący dzieciom swoją wiedzą i doświadczeniem, a więc osoby

o odpowiednich kwalifikacjach.

Z tych względów, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, skierowanie do ośrodka

kuratorskiego jest waŻnym środkiem w katalogu środków wychowawczych, choć w praktyce

często niedocenianym. ośrodki kuratorskie powinny stać się jednym z podstawowych

składników systemu ľesocjalizacji nieletnich, powinny funkcjonować przy kazdym sądzie

rejonowym.

Pľaca z dziećmi pľowadzona w ośrodkach kuľatoľskich przynosi nie tylko świetne et-ekty.

Jest równieŻ najtanszą z foľm oddziaływania wychowawczego na dziecko. Pľzykładowo,

na podstawie danych powiatu malborskiego, koszt jednego miejsca w zakładzie poprawczym

czy schĺonisku dla nieletnich wynosi pľawie l l tys. zł, jednego miejsca w młodziezowym

ośrodku wychowawczym - około 4 tys' zł. Koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku

kuľatorskim to około 300 zł(vide: załączniknr2).

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka konieczne jest wpľowadzenie szeregu rozwiązan

umożliwiających ľozwój i efektywną pracę ośrodków kuratoľskich, doskonalenie ich struktury

i organizacji, uregulowanie statusu prawnego kierownika i kuratorów zatrudnionych

w ośrodku, Statusu organizacyjnego i finansowego ośľodka.
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Regulacja ośľodkow kuľatoľskich powinna obejmować konrpleksowe rozwiązanie

f-unkcjonowania ośrodkow, w tym tworzenie, finansowanie. okľeślenie zadan ośrodka, osób

tam pracujących, sposób powoływ'ania i odwoływania kierowníka ośľodka kuratorskiego otaz

jego obowiązki, upľawnienie kuratora do przetwarzania danych osobowych. Zmiany te

powinny być więc wprowadzone nie tylko do przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach

nieletnich (m.in. art.7 $ 1 pkt |, att.26, art.73 $ l' art' 84), aIę takŻe do ustawy z dnia

Ż7 lipca}}Il t" o kuratorach sądowych (Dz.U. zŻ014 t' poz.795).

Dodatkowo na|eŻy uzupełnić regulacje prawne Zawarte w Kodeksie ľodzinnym

i opiekuńczym o włączenie ośrodków kuratorskich do pracy z rodziną, która ptzeŻywa

trudności opiekuńczo-wychowawcze, poptzez uzupełnienie art. l09 o skieľowanie

małoletniego do ośrodka kuratorskiego i zobowiązanie jego rodziców do współpracy

z ośrodkiem.

Propozycja zmiany art. l09 jest de faclo powrotem do ľozwiązań obowiązujących przed

2001 r. Rzeczywistość pokazała, Że błędem było odebranie sądom możliwości skierowania do

ośrodka kuratorskiego małoletnich. Konieczne jest więc przywrócenie narzędzia

oddziaływania na dziecko i jego rodziców w postaci wsparcia ĺodziny, udzielonego

w ośľodkach kuľatorskich'

Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wymagają takŻe

kwestie dotyczące nadzoru nad nieletnim. Pľaktyka pokazuje, Że nadzót nad nieletnim

prowadzony ptzez zakład pracy jest instýucją maľtwą. Z tego względu na|eŻałoby z tego

środka wychowawczego zÍezygnowac i wpľowadzić w jego miejsce nadzőr szkoły.

Szkoła powinna pełnić szczegolną rolę i aktywni e uczestniczyc w procesie

wychowawczym dziecka' obowiązujące rozwiązanie z art. 32j ustawy o postępowaniu

w spľawach nieletnich wydaje się niewystarczające. W omawianym zakresie, konieczne są

zmiany do art. 6, art. Ż6, art. 70c, art.73 $ 1 oraz dodanie delegacji ustawowej do wydania

pÍZez Ministľa Spľawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej

rozporządzenia, okĺeślającego waľunki i sposób wykonywania obowiązkőw i uprawnień

przez szkołę, której powieľzono Sprawowanie nadzoru nad nieletnim.

Konsekwencją pľzyjęcia powyższej pľopozycji będzie wpľowadzenie zmian związanych

z rezygnacją z środka wychowawczego w postaci nadzoľu zakładu pracy w art. 6 pkt 4,

art. 26, art.70c, art.70d, art.70e pkt 2.

Zmiany wymaga również przepis dotyczący stosowania wobec nieletniego śľodków

tymczasowych, określonych w art. 26 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
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Nie wskazuje on bowiern wprost. czy wobec nieletniego mozliwe jest zastosowanie tylko

jednego z środków określonych w przepisie. W pľaktyce orzeczniczej sądow występują

tu rózne stanowiska. Jedne z nich interpľetują przepis jako dający mozliwośc oľzeczenia

jedynie jednego z środków tynrczasowych, ínne zaś stosują wykładnie rozszerzającą

i orzekająjeden lub więcej z wymienionych środków. Przepis wymaga więc dopľecyzowania

i uzupełnienia poprzez dodanie, ze wobec nieletniego można zastosować więcej niz jeden

z wymienionych środków, j eżel i przemawiają za tym wzgl ędy wychowawcze.

KoniecznoŚcią wydaje się takze zmiana ľegulacji dotyczącej mediacji w spľawach

nieletnich. Jest to metoda vcząca dzieci, ktore popełn1ły czyn kaľalny świadomego pľzyjęcia

odpowiedzialnoŚci Za poczynione zło i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Mediacja

w Spľawach nieletnich jest instýucją, po którą zarówno stľony jak i sądy sięgają bardzo

rzađko. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konięczne jest wprowadzenie mechanizmów

zachęty do koľzystania z mediacji w spľawach nieletnich. Zaznaczyc naleŻy, że obowiązująca,

bardzo skromna regulacja mediacji w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, nie

przystaje do obecnych realiów'

Kolejnym niewykorzystywanym, choć bardzo potľzebnym narzędziem oddziaływania na

proces wychowawczy nieletniego jest środek wychowawczy w postaci zobowiązania

nieletniego do wykonania określonych pľac lub świadczen na rzecz społeczności lokalnej.

Sądy w bardzo niewielkim zakresie orzekają tego ľodzaju zobowiązanie, a w sýuacjach gdy

środek ten jest oÍzeczony _ występuje problem z jego wykonaniem.

Przyczyn tego stanu ÍZeczy jest wiele. Ustawa o postępowaniu w spľawach nieletnich

enigmatycznie wskazuje zobowiązanie do wykonania prac lub świadczeń na ÍZecZ

społeczności lokalnej jedynie w katalogu śľodków wychowawczych, umieszczonym

w art. 6. Nie okĺeśla w szczegő|ności warunków wykonania pracy czy świadczenia, nadzoru

nad wykonaniem, ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęŚlilvych wypadków'

Uregulowanie tych kwestii jest warunkiem koniecznym dla możliwości orzeczenia

i wykonania tego śľodka wychowawczego. NaleŹałoby zatem uzupełnić ľegulację prawną

o rozwiązania podobne do obowiązujących w pľzypadku wykonywania kary ograniczenia

wolności orueczonej w postaci wykonywania pracy społecznie uŻýecznej, dostosowując je

odpowiednio do celu oddziaływania na nieletniego i specyfiki spľaw z tej kategorii.

opierając się na regulacjach międzynarodowych, w szczególności na Konwencji

o prawach dziecka na|eŻy mieć na wzg|ędzie, że pozycja nieletniego w postępowaniu
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Sądowym powinna byc zabezpieczona w stopniu wyŻszym níz gwarancje procesowe

obowiązujące w odniesieniu do nrłodocianego lub innego doľosłego Spľawcy pľzestępstwa.

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka, regulacje zawarte w ustawie o postępowaniu

wsprawach nieletnich nie gwaľantują takiego zabezpieczenia. Umieszczenie nieletniego

w schľonisku dla nieletnich jest formą pozbawienia wolności. Pľzepisy ľegulujące

pozbawienie człowieka wolności powinny być pľecyzyjne, określać kaŻdorazowo termin

izolacji oÍaz czas maksymalnego pobytu w schronisku. Powinny takŻe przewidywać środki

zaskarŻenia kaŻdej decyĄi o umieszczeniu w schĺonisku i termin ich rozpoznania. W myśl

aľt. 27 $ 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, łączny pobyt nieletniego

w schľonisku dla nieletnich do czasu wydania pÍZeZ sąd pierwszej instancji postanowienia

kończącego w sprawie, nie moŻe być dłuŻszy niz rok. Jeżeli w sprawie wystąpiła konieczność

wydania opinii po przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej, co do zasady, obserwacja ta

nie powinna trwać dłuzej niz 4 tygodnie. Termin obserwacji, po spełnieniu okľeślonych

warunków, może być przedłuŻony na czas określony' niezbędny do zakonczenia obserwacji.

Łączny czas obseľwacji w danej sprawie nie moŻe byĆ, dłuŻszy niz 6 tygodni (art. 25a $ 4)'

Zgodnie z art.27 $ 6 zd. ostatnie, okľesu obseľwacji psychiatrycznej nie wlicza się do okresu

pobytu nieletniego w schĺonisku dla nieletnich. Przebywanie nieletniego na obserwacji

psychiatrycznej jest de facto pozbawieniem wolności, gdyŻ obserwacja psychiatryczna

pľowadzona jest na oddziale zamkniętym zakŁadu leczniczęgo. Nie ma więc uzasadnienia

niezaliczanie okľesu pobytu na obserwacji psychiatrycznej do okresu maksymalnego pobytu

w schľonisku dla nieletnich. obowiązująca regulacj a WdłuŻa więc maksymalny okľes pobytu

w schľonisku o czas ponad rok, okľeŚlony w ustawie jako maksymalny.

Dodatkowo maksymalny Íoczny okľes pobytu w schronisku dla nieletnich moŻe zostać

przedłuzony - na warunkach wskazanych w $ 7 - na czas oznaczony. Ustawa nie wskazuje

w tym pľzypadku Żadnego maksymalnego okresu.

Regulacje ww. zakresie' dotyczące młodocianego lub innego dorosłego sprawcy

przestępstwa dają zdecydowanie większe gwaľancje procesowe (art. 263 k.p.k.)

niz omówiona wyŻej regulacja obowiązująca wobec nieletniego, zarówno co do okĺesu

maksymalnego, jak i trybu orzekania oraz składu sądu.

W odniesieniu do środków zaskatŻenia postanowienia w zakľesie zaskarżenia terminu

tzech miesięcy pobytu nieletniego w schľonisku, ustawa o postępowaniu w sprawach

nieletnich nie daje możliwości zaskarŻenia postanowienia co do samego oznaczenia terminu

umieszczenia w schľonisku dla nieletnich. Praktyką sądów jest oľzekanie o umieszczeniu
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nieletniego juŻ w pieľwszym postanowieniu na okres trzech miesięcy, choć ustawa jasno

wskazuje na moŻliwość okľeślenia terminu do trzech miesięcy. Wniosek o braku mozliwości

zaskarŻenia w omawianym zakľesie wynika z treŚci art. Ż9 ustawy o postępowaniu

w sprawach nieletnich, gdzie ustawodawca pominął $ 3 art. Ż7 .

Status nieletniego w postępowaniu nie jest takŻe odpowiednio zabezpieczony

w odniesieniu do terminu rozpoznaniazaŻalenia na postanowienie o umieszczeniu nieletniego

w schľonisku dla nieletnich. o niezwłoczności rozpoznania zaŻalenia nastosowanie

tymczasowego aresztowania wobec młodocianego lub innego dorosłego spľawcy

przestępstwa mówi przepis art. 25Ż $ 3 k.p'k.. Wspomniany pľzepis art. 29 obowiązek

niezwłocznego rozpoznania zaŻa|enia nakłada tylko w przypadku postanowienia wydanego

w trybie art. 25a $ 3 i 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nalezałoby więc'

uzupełnić treść przepisu art. Ż9 takze o niezwłoczność rozpoznaniazaŻalen na postanowienia

wydane w trybie art.27.

odnosząc się do ľegulacji dotyczącej ustanowienia obľońcy z urzędu w myśl aľt. 32c $ 3

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, uwzględnienie wniosku nieletniego

uzaleŻnione jest od uznania prezesa sądu, że udział obrońcy w sprawie jest potrzebny.

Regulacja ta znacznie odbiega od gwarancji procesowych obowiązujących wobec

młodocianego lub innego dorosłego Sprawcy przestępstwa (vide: art. 78 $ l k.p.k')' Pľzepisy

procedury karnej przewidują także tzw. obronę obligatoryjną w sýuacji, gdy sąd uzna to za

niezbędne ze względu na inne okoliczności niz wymienione wprost w przepisie, utrudniające

obľonę (art. 79 $ 2 k.p.k'). a takŻe gdy oskaľzonemu ZaÍzucono zbľodnię (art' 80 k.p'k').

obrony obligatoryjnej nie przewiduje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Kwestią poľządkującą jest pľopozycja umocowania ustawowego policyjnych izb dziecka

w ustawie o postępowaniu w spľawach nieletnich, popÍZez dodanie do art. 83 pľzepisu'

Że zasady tworzenia i znoszenia policyjnych izb dzięcka. ich organizację i działanie okľeślają

odrębne przepisy.

oprőcz pľzedstawionych powyzej postulatów w zakĺesie zmiany przepisów pľawa'

Rzecznik Pľaw Dziecka przedstawia także ',Standardy pracy ośrodków kuratorskich'''

z prośbą o uwzględnienie ich treści w rozporządzeniu dotyczącym ośrodków kuratoľskich.

W przypadku nieuwzględnienia tľeści dokumentu w rozporządzeniu, zwtacam się

z prośbą o przekazanie Standaľdów do rea|izacji w pracy ośrodków kuratorskich.
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W ocenie Rzecznika Praw Dziecka wprowadzenie proponowanych zmian w pľzepisach

prawa oraz Standaľdów pozwoli na zabezpieczenie potrzeb najmłodszych, co w konsekwencji

przełoŻy się na pełniejszą realizację praw dziecka.

Mając na uwadzę powyższe, działając na podstawie art. lOa i art. l 1 ustawy z dnia

6stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz'U' z2017 r.poz.922),zwracam się do

Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie powyŻszych propozycji w pracach legislacyjnych

prowadzonych w resorcie sprawiedliwości.

b^ś.-'ĹlL

t'\

Załączniki:
1. Standardy pracy ośrodków kuratoľskich;
Ż. Miesięczny kosa pobytrr nieletniego w placówce o charakterze resocjalizacyjnym.
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