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Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi

STRESZCZENIE

Funkcje realizowane przez kuratora w postępowaniu z nieletnimi wynikają nie tylko 
z przepisów określających jego zadania, ale także z ogólnych dyrektyw i celów postę
powania z nieletnimi oraz z celów danych środków oddziaływania, w których kurator 
ma do spełnienia określoną rolę. Tym samym można mówić o modalności realizowa
nych przez kuratora funkcji, która polega na tym, że w ramach danego środka kurator 
realizuje różne funkcje, lecz dominuje jedna z nich. Modalny charakter pełnionych 
przez kuratora funkcji rzutuje na model kurateli realizowany w danym środku oddzia
ływania wobec nieletniego

Słowa kluczowe: resocjalizacja, środki wychowawcze, demoralizacja.

Wprowadzenie

Celem niniejszej publikacji1 jest odpowiedź na pytania: Jak rozkładają się funkcje pełnione 
przez kuratora w poszczególnych środkach oddziaływania na nieletnich i dorosłych spraw
ców przestępstw? Która funkcja kuratora jest dominująca w danej instytucji? W którym 
środku najbardziej dominuje funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna, a który koncentruje 
się na kontrolno-informacyjnym charakterze pracy kuratora? Jak przenikają się poszczególne 
funkcje pełnione przez kuratora w ramach tego samego środka prawnego?

Na gruncie nauk prawnych pojęcie „funkcji” jest różnie rozumiane i zwykle odnosi się je 
do określonych kierunkowych dyspozycji działania podmiotów lub instytucji1 2. Przez funkcję 
można rozumieć więc określoną działalność, która urzeczywistnia zakładane cele. Podob
nie ujmuje się pojęcie „funkcji” na gruncie prakseologii, wskazując, że stanowi ją  „zespół 
działań wykonywanych zgodnie z jakąś techniką, które przyczyniają się do realizacji celu” 3.

1 Treści przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały omówione znacznie szerzej w monografii: 
P. Kobes, Funkcje kuratora w polityce kryminalnej, Warszawa 2019.

2 R. Stasikowski, Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa 
administracyjnego oraz nauki administracji, Bydgoszcz-Katowice 2009, s. 34.

3 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978, s. 70.
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Działalność ta może być zróżnicowana, jednakże musi zmierzać do określonego celu4. 
Zatem funkcją będą w tym kontekście określone działania podejmowane przez wyznaczony 
podmiot w ramach danej instytucji stworzonej dla osiągnięcia określonego celu. Działania te 
są zorientowane na ten cel5 ujęty w przepisy prawne.

Odnosząc powyższe rozważania do działalności kuratorów, należy wskazać, że funkcje, 
jakie kurator pełni na gruncie polityki kryminalnej poprzez włączenie jego udziału do róż
nych środków oddziaływania, określane są przez zadania, dla realizacji których instytucje 
te powstały, wynikające z ich treści lub wprost z przepisów. Dopiero istota i wyznaczone cele 
poszczególnych instytucji angażujących działania kuratora określają jego zadania.

W związku z tym zadania ujęte w art. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. o kuratorach 
sądowych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz 1071), które mają realizować kuratorzy, tj. zadania
0 charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kon
trolnym, należy odczytywać jako dyrektywy polityczno-kryminalne kierowane do kuratora. 
Jednakże faktyczny charakter realizowanych zadań zależy od celów danych instytucji praw
nych, w ramach których kurator realizuje określone zadania.

Z tego punktu widzenia trudno uznać za trafny pogląd K. Gromek, według której kolejność 
zadań wskazana w omawianym przepisie nie jest przypadkowa, lecz zamierzona i przesą
dza ona o wychowującym modelu kurateli sądowej, w którym wychowanie resocjalizacyjne 
opiera się na czynnościach diagnostycznych, z wykorzystaniem czynności profilaktycznych
1 kontrolnych6. O tym, jaki jest to model kurateli, decyduje cel określonego środka oddziały
wania i charakter zadań realizowanych przez kuratora w jego ramach. W jednym przypadku, 
np. w nadzorze kuratora jako środku wychowawczym orzekanym wobec nieletniego, jego 
cel i zadania wyznaczone kuratorowi przesądzają o wychowawczym modelu kurateli.

Modalny charakter funkcji

Rozważając charakter funkcji realizowanych przez kuratorów, trzeba to czynić przez pry
zmat ich modalności. Należy ją  rozumieć w ten sposób, że wykonując określone zadania 
w ramach danego środka oddziaływania lub instytucji prawnej, kurator de facto wypełnia 
wszystkie funkcje lub większość z nich, które będą się wzajemnie przenikały, choć domino
wać może tylko jedna z nich, z uwagi na konkretne cele danej instytucji lub środka, z których 
ta funkcja wynika. Otóż ze względu na cele danej instytucji, stanowiącej instrument polityki 
kryminalnej, a także na zadania wynikające z tych celów, określone funkcje będą bardziej 
widoczne, a inne mniej. Pewne funkcje realizowane w ramach określonego środka mogą być 
nawet „ukryte” i mogą wynikać pośrednio z wykonywanych przez kuratora działań, mając 
tym samym charakter drugorzędny z punktu widzenia realizacji celów, dla których dany 
środek oddziaływania został utworzony.

Modalny charakter funkcji wykonywanych przez kuratora polega również na tym, że rea
lizacja jednej funkcji jest determinowana przez wszystkie inne. Nie można bowiem w spo
sób właściwy realizować określonej funkcji z pominięciem pozostałych. Wszystkie funkcje

4 S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979, s. 67.
5 L. Lernell, Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z  zagadnień przestępstwa, odpowiedzial

ności i kary, Warszawa 1967, s. 413.
6 K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 44.
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wykonywane przez kuratora są ze sobą w sposób nierozerwalny związane, choć -  jak wska
zano wyżej -  ich natężenie w poszczególnych środkach oddziaływania lub instytucjach może 
być różne.

Jeżeli z uwagi na cel danego środka oddziaływania zasadniczą funkcją kuratora jest np. 
funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna, to nie może być ona wykonywana w sposób nale
żyty bez właściwej diagnozy (funkcji diagnostycznej), która jest konieczna m.in. do zdefi
niowania podstawowych problemów podopiecznego, a także ustalenia metod oddziaływania 
na niego. Ponadto realizując funkcję wychowawczo-resocjalizacyjną, kurator będzie kontro
lował zmiany w postawie podopiecznego i przekazywał właściwemu organowi (najczęściej 
sądowi) informację o zachowaniu nieletniego lub skazanego i zachodzących zmianach w tym 
zakresie (funkcja kontrolno-informacyjna). Jednocześnie realizując funkcję wychowawczo
-resocjalizacyjną, kurator oddziałuje profilaktycznie na podopiecznego, ponieważ podejmuje 
on wysiłki nie tylko, aby dokonać zmian w postawie podopiecznego w pożądanym kierunku, 
ale także zmierza do ich utrwalenia po to, aby podopieczny na trwałe był zdolny do życia 
zgodnego z normami społecznymi i nie wszedł ponownie w konflikt z prawem (funkcja pro
filaktyczna). Wreszcie realizując funkcję wychowawczo-resocjalizacyjną, kurator -  poprzez 
monitorowanie postaw podopiecznego -  nawiązuje kontakt z innymi osobami (rodzicami nie
letniego, pracodawcą, członkami rodziny skazanego) i poprzez rozmowy z nimi kształtuje 
w nich pewną świadomość i potrzebę współdziałania w realizacji procesu ponownego włą
czenia jednostki do społeczeństwa, realizując tym samym funkcję edukacyjno-aktywizującą.

Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi

Charakter zadań realizowanych przez kuratora wobec nieletnich

/'Cele wskazanych środków determinują jednocześnie funkcje kuratora rodzinnego realizu
jącego przypisane w nich zadania. Dlatego, aby opisać funkcje pełnione przez kuratora, należy 
w pierwszej kolejności określić cele poszczególnych środków oddziaływania na nieletnich.

Cechą środka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora jest zindywidualizowane 
oddziaływanie kuratora sądowego na nieletniego w jego środowisku7. Środek ten ogrywa 
największą rolę w praktyce orzeczniczej sądów w stosunku do nieletnich. W jego ramach 
kuratorzy rodzinni wykonują przede wszystkim czynności o charakterze wychowawczo
-resocjalizacyjnym i profilaktycznym8.

Podstawową metodą pracy kuratora z nieletnim jest praca z indywidualnym przypadkiem 
(casework), w której kurator prowadzi pracę wychowawczą w jego środowisku rodzinnym 
i rówieśniczym. Praca ta polega na prowadzeniu zindywidualizowanych oddziaływań przez 
osobisty kontakt kuratora z podopiecznym. Proces pracy z indywidulanym przypadkiem 
obejmuje cztery podstawowe elementy: nawiązanie kontaktu z podopiecznym, wychowywa
nie go, kontrolowanie, udzielanie mu pomocy.

Z uwagi na szeroki zakres oddziaływań profilaktycznych kurator powinien także współ
pracować ze środowiskiem, szczególnie w zakresie poprawy warunków wychowawczych,

7 Por. B. Kowalska-Ehrlich, Zasady postępowania z  nieletnimi i młodocianymi [w: ] Prawne podstawy 
resocjalizacji i zapobiegania przestępczości, red. A. Krukowski, Warszawa 1983, s. 289.

8 P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Zakamycze 
2005, s. 38.
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bytowych czy też zdrowotnych nieletniego, do czego obligują go przepisy prawa (art. 70a 
§ 2 pkt 4 u.p.n.).

Nierozerwalnie związane z nadzorem kuratora są czynności kontrolno-informacyjne. 
Realizacja tej funkcji przez kuratora jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesu 
wychowawczo-resocjalizacyjnego podopiecznego, ponieważ dzięki sprawowanej kontroli 
nad nieletnim kurator nie tylko mobilizuje podopiecznego do przejawiania określonych 
postaw, ale dzięki sprawowanej kontroli możliwa jest korekta w realizowanym procesie 
wychowawczo-resocjalizacyjnym.

Przepisy nie określają, w jaki sposób kontrola ma być realizowana poza wskazaniem 
jej formalnych warunków. Jednakże z punktu widzenia celów omawianego środka kontrola 
ta powinna mieć charakter kontroli doskonalącej9.

Jak wcześniej wspomniano, kontrola sprawowana nad nieletnim jest ściśle powiązana 
z informacją przekazywaną sądowi rodzinnemu zawierającą jej efekty. Na podstawie prze
prowadzonej kontroli kurator sporządza informację dla sądu rodzinnego, najczęściej w for
mie sprawozdania. Na jego podstawie sąd dokonuje oceny procesu resocjalizacji nieletniego, 
co może wiązać się ze zmianą środka wychowawczego w przypadku jego nieskuteczności, 
niewłaściwego wykonywania lub pogłębiającego się procesu demoralizacji nieletniego.

Zadania o podobnym charakterze realizuje kurator w ramach nadzoru tymczasowego 
orzeczonego na podstawie art. 26 u.p.n. Otóż w trakcie toczącego się postępowania wobec 
nieletniego sąd może orzec w charakterze środka tymczasowego m.in. nadzór kuratora. Usta
wodawca jednakże nie określił przesłanek orzekania środków tymczasowych. W związku 
z tym należy szukać ich uzasadnienia w podstawowej dyrektywie dotyczącej postępowania 
z nieletnimi, jaką jest kierowanie się przede wszystkim dobrem nieletniego (art. 3 § 1 u.p.n.).

W kontekście omawianego środka słusznie zauważa się brak jasnego określenia celu, 
dla którego środki tymczasowe mają być stosowane10 11. Jednakże z uwagi na fakt, że orze
czenie środka tymczasowego jest możliwe w trakcie toczącego się postępowania, należy 
przyjąć, że jego zasadniczym celem jest zapobieżenie dalszej demoralizacji nieletniego i roz
poczęcie oddziaływań resocjalizacyjnych jeszcze zanim sąd podejmie ostateczne rozstrzyg
nięcie w przedmiocie stosowania środków docelowych11.

Choć omawiany środek zorientowany jest na osiągniecie celów profilaktycznych, 
to w istocie kurator realizuje te same zadania jak w przypadku nadzoru kuratora jako doce
lowego środka wychowawczego, z tą różnicą, że z uwagi na tymczasowy charakter nadzoru 
czas realizacji tych zadań będzie krótszy.

Kolejnym środkiem wychowawczym wyznaczającym kuratorowi określone zadania jest 
skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego (art. 6 pkt 6 u.p.n.). Na koniec roku 2017 
w Polsce było 96 ośrodków kuratorskich12, a w roku 2015 sądy orzekły ten środek wycho
wawczy wobec 583 nieletnich13.

Ten środek oddziaływania stanowi pośrednią formę oddziaływania wychowawczego 
pomiędzy nadzorem kuratora a umieszczeniem nieletniego w placówce wychowawczej

9 Cz. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978, s. 282.
10 A. Strzembosz, Postępowanie w sprawach nieletnich w polskim prawie, Lublin 1984, s. 100.
11 P. Górecki [w:] Postępowanie sprawach nieletnich. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, 

P. Górecki, Warszawa 2015, s. 154.
12 Tendencje w zakresie spraw rejestrowanych w MS-S40 na koniec 2017 roku w odniesieniu do danych 

na koniec 2016 roku, Materiały KRK opracowane przez J. Wacławiaka, s. 6.
13 Rocznik Statystyczny, Warszawa 2016, s. 171.
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lub poprawczej14. Jego istota polega na grupowym, zintensyfikowanym oddziaływaniu 
wychowawczym na nieletniego przy jednoczesnym pozostawieniu go w dotychczaso
wym środowisku15. W praktyce ośrodki kuratorskie stwarzają nieletnim zastępcze śro
dowisko wychowawcze16, przypominające swoim charakterem świetlicę17.

Skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego traktowane jest jako wzmożona forma 
nadzoru sprawowanego przez kuratora, pozwalająca na codzienną organizację nieletniemu 
większości jego wolnego czasu18. Cele funkcjonowania ośrodka zorientowane są przede 
wszystkim na działalność resocjalizacyjną.

Nieco inną treść w stosunku do nadzoru kuratora ma funkcja kontrolna realizowana 
przez kuratora. W ośrodku kuratorskim ma on bowiem możliwość kontrolowania na bie
żąco zachowania podopiecznego, jego bezpośredniej reakcji na podejmowane oddzia
ływania indywidualne i grupowe. Ośrodek stanowi dogodne miejsce do obserwowania 
nie tylko zachowania samego nieletniego, ale również jego interakcji z pozostałymi 
dziećmi.

Zakres zadań wykonywanych przez kuratora wskazuje na to, że realizuje on również 
funkcję edukacyjno-aktywizującą. Wynika ona z obowiązku organizowania spotkań z rodzi
cami lub opiekunami nieletnich (§5 ust. 3 rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 
5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1294)), 
a więc kuratorzy mają możliwość budowania właściwych postaw rodzicielskich, relacji mię
dzy rodzicami a dziećmi, jak również wyrabiania wrażliwości na potrzeby tych ostatnich 
i pomocy w rozumieniu ich potrzeb i problemów.

Realizacji tej funkcji sprzyja również obowiązek współpracy ze środowiskiem w ramach pro
wadzenia zajęć z nieletnimi (§ 7 ust. 2 pkt 2 rozp.o.k.). Ta współpraca powinna służyć nie tylko 
nieletnim w realizacji procesu ich resocjalizacji, ale również może służyć kształtowaniu pewnej 
świadomości na temat ich potrzeb wśród otoczenia, z którym nieletni pozostaje w interakcji.

Kurator odgrywa bardzo ważną rolę w środkach oddziaływania wychowawczego zwią
zanymi z poddaniem nieletniego okresowi próby, do których należy zaliczyć: warunkowe 
zawieszenie umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym (art. 11 u.p.n.), warunkowe 
odstąpienie od wykonania umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym (art. 88 u.p.n.), 
warunkowe zwolnienie nieletniego z zakładu poprawczego (art. 86-87 u.p.n.), umieszczenie 
nieletniego poza zakładem poprawczym (art. 90 u.p.n.).

Wspólnym celem wszystkich wskazanych środków oddziaływania jest poddanie nieletniego 
okresowi próby, w którym stosuje się wobec niego środki wychowawcze, w tym nadzór kuratora. 
Okres próby połączony z realizacją środków wychowawczych oznacza, że nieletni w dalszym 
ciągu podlega procesowi resocjalizacji, z tą różnicą, że dokonuje się ona w jego naturalnym śro
dowisku, a nie w izolacji.

Na gruncie omówionych środków kurator w ramach sprawowanego nadzoru nad nieletnim 
w okresie próby zasadniczo realizuje te same funkcje jak w nadzorze będącym samoistnym

14 B. Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000, s. 242.
15 Zob. podobnie: Ł. Kwadrans, K. Konaszewski, Ośrodek kuratorski ośrodkiem wychowawczym 

na przejawy demoralizacji i czyny karalne dzieci i młodzieży, „Probacja” 2016, nr 3, s. 46.
16 R. Borowski, D. Wysocki, Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001, s. 70.
17 K. Sawicka, Współczesne tendencje światowe w praktyce resocjalizacyjnej [w:] Podstawy procesu 

resocjalizacji, red. S. Górski, Warszawa 1987, s. 197.
18 A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

Gdańsk 2002, s. 66.
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środkiem wychowawczym i nadzorze tymczasowym, jednak w nadzorze sprawowanym 
w okresie próby dominują zadania związane z resocjalizacją i kontrolą zachowania nieletniego. 
Resocjalizacja nieletniego jest wiodącym celem w tych środkach. Natomiast istota zadań 
o charakterze kontrolnym wynika z faktu, że zebrane podczas kontroli informacje dotyczące 
zachowania nieletniego i prezentowanych przez niego postaw mogą zdecydować o jego dal
szej sytuacji prawnej, np. w wyniku stwierdzenia pogłębiającej się demoralizacji nieletni może 
zostać umieszczony w zakładzie poprawczym. Z tego powodu czynności kontrolne powinny 
mieć charakter motywujący, aby skłaniać nieletniego do właściwego zachowania.

Nieco inny charakteru nabiera praca kuratora z nieletnim w ramach warunkowego przed
terminowego zwolnienia z zakładu poprawczego (art. 86-97 u.p.n.) i czasowego umieszcze
nia nieletniego poza zakładem poprawczym (art. 90 u.p.n.).

W 82% przypadków nieletni opuszczają zakład poprawczy właśnie w wyniku warun
kowego przedterminowego zwolnienia19. Podstawą opuszczenia zakładu poprawczego 
jest pozytywna prognoza kryminologiczna. Jednakże nie oznacza to, że nieletni został 
w pełni zresocjalizowany. Jego zachowanie i postawa mogły ulec poprawie na tyle, 
że nie ma potrzeby prowadzenia dalszych oddziaływań w warunkach izolacyjnych. Dla
tego oddanie nieletniego w takich warunkach pod nadzór kuratora wiąże się z kontynua
cją procesu resocjalizacji, ale już w jego naturalnym środowisku.

Ponadto z uwagi na fakt przebywania nieletniego przez dłuży okres w izolacji kura
tor w ramach sprawowanego nadzoru powinien prowadzić szereg czynności o charakterze 
pomocowym, jak np. porady prawne, pomoc w znalezieniu szkoły, pracy, pomoc w znale
zieniu mieszkania20.

Również czynności o charakterze profilaktycznym powinny zostać wzmocnione, ponie
waż przebywanie przez znaczny okres czasu poza naturalnym środowiskiem nieletniego 
rodzi znaczne problemy adaptacyjne.

Z kolei nieco inny cel realizuje środek w postaci czasowego umieszczenia nieletniego 
poza zakładem poprawczym (art. 90 u.p.n.), który kładzie także nieco inny akcent na zada
nia kuratora realizowane wobec podopiecznego. Otóż dyrektor zakładu poprawczego może 
umieścić nieletniego na określony czas poza zakładem poprawczym przede wszystkim 
w celu edukacyjno-szkoleniowym, zdobycia zawodu czy też innych kwalifikacji lub upraw
nień (art. 90 § 1 u.p.n.).

Zasadniczym celem tego środka jest zatem sprawdzenie stopnia poprawy i przystosowa
nia nieletniego do życia na wolności przed podjęciem działań zmierzających do jego warun
kowego zwolnienia. Niewątpliwie środek ten może sprzyjać bardziej zindywidualizowanemu 
oddziaływaniu na nieletniego, szczególnie w zakresie kształcenia21.

Choć nieletni umieszczony poza zakładem poprawczym nadal pozostaje wychowankiem 
zakładu, to faktycznie kontrolę jego zachowania i realizacji celu, dla którego został umiesz
czony poza nim, sprawuje kurator. Z uwagi na zasadniczy cel omawianego środka w pracy 
kuratora dominują przede wszystkim zadania kontrolno-informacyjne, które powinny stanowić 
podstawę do realizowania przez kuratora pozostałych funkcji. W ramach sprawowanej kontroli

19 K. Drapała, R. Kulma, Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze 
(raport z badań), „Prawo w Działaniu” 2014, nr 19, s. 244.

20 Ibidem, s. 234.
21 W. Czajka, Efektywność resocjalizacyjna umieszczenia nieletniego poza zakładem poprawczym, 

Warszawa 1979, s. 104.
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kurator powinien bowiem nie tylko nadać jej motywujący charakter, ale także doradzać nielet
niemu w rozwiązywaniu bieżących problemów, aby te cele mogły zostać osiągnięte.

Nieletniego, któremu udziela się zgody na umieszczenie poza zakładem poprawczym, 
uważa się za zresocjalizowanego. Z tego względu kurator powinien koncentrować się pod
czas sprawowania kontroli na działaniach profilaktycznych poprzez umacnianie w nieletnim 
właściwych wzorców zachowań i postaw, które nabył w czasie oddziaływań resocjalizacyj
nych realizowanych w zakładzie poprawczym.

Zasadniczo inny wymiar przybiera praca kuratora z nieletnim w przypadku orzeczenia 
wobec niego środka wychowawczego w postaci zobowiązania go do określonego zacho
wania (art. 6 pkt 2 u.p.n.). Na gruncie tego środka kurator realizuje przede wszystkim funk
cję kontrolno-informacyjną. Wynika ona z podstawowego zadania kuratora realizowanego 
w ramach tego środka, jakim jest kontrolowanie wywiązywania się nieletniego z nałożonych 
na niego przez sąd obowiązków. Kontrola sprawowana przez kuratora stanowi niewątpliwie 
dodatkowy czynnik motywujący dla nieletniego, aby zrealizował on nałożony obowiązek. 
W przypadku gdy nieletni uchyla się od nakazanego postępowania, kurator powinien ustalić 
źródło takiego zachowania i zmotywować go do właściwego postępowania.

Pomimo że zasadnicze zadania dla kuratora w omawianym środku mają charakter kon
trolny, to nie powinien on zapominać o tym, że wykonanie wszystkich środków ma na celu 
wychowanie nieletniego, o czym była mowa wcześniej. Dlatego czynności kontrolne 
powinny był połączone z oddziaływaniami wychowawczymi prowadzonymi w taki sposób, 
aby nieletni zrozumiał sens nakazanego przez sąd postępowania i dostrzegł jego słuszność.

Choć nie wynika to z zadań kuratora w kontekście omawianego środka, kontrolując 
wykonywanie przez nieletniego nałożonych przez sąd obowiązków, kurator przeprowadza 
pewne czynności diagnostyczne, m.in. poprzez dokonywanie oceny zachowania nieletniego 
w trakcie ich realizacji. Takie działania kuratora będą miały szczególne znaczenie chociażby 
w przypadku realizacji obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego, kiedy to poprzez spo
sób, w jaki nieletni przeprosił pokrzywdzonego, kurator może ocenić, czy w jego postawie 
nastąpiła rzeczywista zmiana, a nie jedynie oparta na deklaracji. Ponadto przeprowadze
nie określonych czynności diagnostycznych będzie uzasadnione szczególnie w przypadku, 
gdy nieletni uchyla się od nakazanego postępowania. Kurator powinien bowiem ustalić przy
czynę takiego zachowania: czy tkwi ona w nieletnim, czy też wpływ na nie ma jego otoczenie 
(np. nieletni odmawia uczestnictwa w dalszych zajęciach przysposabiających go do zawodu 
z powodu jego konfliktu z grupą innych dzieci, wynikającego z jego stygmatyzacji w tym 
środowisku)? Odpowiedź na pytanie ma znaczenie dla sądu z punktu widzenia doboru właś
ciwego środka wychowawczego, jak również oceny stopnia demoralizacji podopiecznego. 
Może bowiem okazać się, że stopień demoralizacji jest na tyle głęboki, że nałożenie na nie
letniego określonych obowiązków może być nieskuteczne.

W pracy z podopiecznym na gruncie omawianego środka można również doszukać się 
działań o charakterze profilaktycznym, które będą zależały przede wszystkim od rodzaju 
i czasu realizacji nałożonego na nieletniego obowiązku. Niewątpliwie wspólnym elemen
tem oddziaływania profilaktycznego, bez względu na charakter ciążącego na nieletnim 
obowiązku, będzie wykorzystanie kontroli w zakresie jego realizacji do kształtowania pozy
tywnych postaw i umacniania ich w takim stopniu, aby nieletni umiał trwale funkcjonować 
w społeczeństwie zgodnie z jego wartościami. W tym przypadku oddziaływanie profilak
tyczne kuratora będzie miało charakter prospektywny, zorientowany na to, aby w przyszłości 
nieletni nie wszedł w konflikt z zasadami współżycia społecznego. Kurator ma jednak ograni
czone pole działania w omawianym kontekście, ponieważ w zasadzie może on podejmować
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działania zapobiegające ponownej demoralizacji w przyszłości na bazie obowiązku, który 
ma do wykonania nieletni w ramach orzeczonego środka wychowawczego.

Podobne działania kuratora mogą dotyczyć podmiotów uczestniczących w realizacji nało
żonych na nieletniego obowiązków. Przykładem może być uświadamiająca rozmowa kura
tora z nauczycielem zawodu podczas wyznaczonych zająć. Kurator może mu zwrócić uwagę 
na pewne kwestie związane z zachowaniem podopiecznego, uczulić na zagrożenie stygmaty- 
zacji, może zasugerować również, że nieletni potrzebuje wzmocnień pozytywnych, pochwał, 
ponieważ ma obniżone poczucie własnej wartości. Takie działania kuratora powinny przyczy
nić się nie tylko do zebrania niezbędnych informacji o nieletnim, ale również mocniej zaanga
żować środowisko, w którym nieletni funkcjonuje, w jego proces resocjalizacji.

Wnioski końcowe

Podsumowując rozważania dotyczące pełnionych przez kuratora funkcji w postępowaniu 
z nieletnimi, należy stwierdzić, że cele poszczególnych środków oddziaływania wobec 
tej grupy i wynikające z nich funkcje realizowane przez kuratora determinują także różne 
modele kurateli sądowej w stosunku do nieletnich, która jest determinowana funkcjami 
dominującymi w poszczególnych środkach oddziaływania wychowawczego.
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Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi

SUMMARY 

Paweł Kobes

Tasks of a probation officer in proceedings with minors

Tasks performed by a probation officer in proceedings with minors result not only from 
the provisions of law, but also from generał directives and objectives of dealing with 
minors and from given measures of treatment, which affect specific roles that proba
tion officers have to fulfil. Hence the modality of functions performed by them. This 
means that within a given measure of treatment a probation officer carries out various 
functions, one of which prevails. The modal nature of tasks fulfilled by a probation 
officer affects the custody model used towards a minor.

Key words: resocialization, educational measures, demoralization.

Data wpływu artykułu: 10.01.2019 r. 
Data akceptacji artykułu: 24.05.2019 r.


