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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/099 — Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r.1 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontroler Ryszard Litwiniuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LLU/28/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach, 24-100 Puławy ul. Marii 

Grzegorzewskiej 3, (zwany dalej: „MOW” lub „Ośrodkiem”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marek Kawalec — dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego od 1 września 

2009 r.2 

(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W okresie objętym kontrolą w MOW, poza działalnością edukacyjną i wychowawczą 

realizowano szereg projektów mających pozytywnie wpływać na prowadzony proces 

resocjalizacji oraz na podnoszenie samooceny wychowanków i ich aktywizację  

w kontaktach z osobami spoza Ośrodka. Pomimo podejmowanych działań  

w każdym ze skontrolowanych lat odnotowywano po kilkadziesiąt ucieczek, a blisko 

połowa skreśleń z ewidencji wychowanków wynikała z ich długotrwałej 

nieobecności4 lub przeniesienia do innego ośrodka ze względów wychowawczych. 

Spośród objętej szczegółowym badaniem próby 30 byłych wychowanków, 16 

weszło w konflikt z prawem. Naukę kontynuowało 23 byłych wychowanków, a m.in.  

w efekcie realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia5, zatrudnienie 

w różnych formach (umowa o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej) podjęło 15 wychowanków.  

Ośrodek był przygotowany do prowadzenia resocjalizacji młodzieży zarówno  

w zakresie wyposażenia technicznego, jak i kwalifikacji kadry wychowawczej  

i nauczycielskiej. W MOW przestrzegane były wymogi dotyczące maksymalnej 

                                                           
1 W uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla kontrolowanej działalności, badane były również 

sprawy sprzed dnia 01.01.2012 r. oraz niezakończone do dnia 31.12.2016 r., w zakresie danych niezbędnych 

do dokonania ocen w badanych obszarach. 
2 Uchwałą Nr 333/09 Zarządu Powiatu w Puławach z dnia 08.06.2009 r., powierzono Markowi Kawalcowi 

stanowisko Dyrektora MOW w Puławach na okres od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą 

Nr 635/2014 z dnia 17.06.2014 r., stanowisko Dyrektora MOW na okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 

2019 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 

utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w 

zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Ucieczka lub brak powrotu z urlopu lub przepustki. 
5 Dalej: IPU. 
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liczby wychowanków w grupach wychowawczych i liczby uczniów w oddziałach 

szkolnych. 

W okresie objętym kontrolą zarówno dyrekcja MOW, jaki i instytucje nadzorujące 

działalność Ośrodka podejmowały działania wspomagające resocjalizację 

wychowanków, między innymi poprzez współpracę z kadrą dydaktyczną uczelni 

wyższych i organizacjami związanymi z resocjalizacją nieletnich w Polsce, przy 

opracowywaniu i realizacji programów resocjalizacyjnych. Również Lubelski Kurator 

Oświaty przekazywał wskazówki i zalecenia pokontrolne, dotyczące prawidłowego 

kształtowania procesów wychowawczych i edukacyjnych.  

Do zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w MOW nie dokonywano 

wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania wychowanków. Nie 

monitorowano też losów byłych wychowanków – zarówno tych, którzy zakończyli 

proces resocjalizacji przed ukończeniem 18. roku życia, jak i tych, którzy opuścili 

MOW po ukończeniu 18. roku życia. Dopiero w roku szkolnym 2016/2017 wdrożono 

procedury pozwalające na ocenę skuteczności podejmowanych działań 

resocjalizacyjnych. 

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły: 

− ujęcia w statucie MOW kary „upomnienie wobec społeczności wychowanków”, 

pomimo że taki sposób ukarania mógłby naruszać godność wychowanka oraz 

jego prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 

− niewykonania remontu kotłowni, którego pilną konieczność przeprowadzenia 

stwierdzono w wyniku okresowych rocznych kontroli stanu technicznego 

obiektu budowlanego; 

− niezgodności pomiędzy liczbą wychowanków, do przyjęcia której 

przygotowany był MOW, a liczbą wychowanków określoną w Statucie. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena przygotowania MOW do realizacji zadań, w tym 
zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa i poszanowania 
godności osobistej 

MOW jest publiczną placówką resocjalizacyjną, prowadzoną przez Starostwo 

Powiatowe w Puławach. Według statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

z 14.12.2016 r.6 Ośrodek dysponuje 84 miejscami przeznaczonymi dla chłopców 

niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej, wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. W skład 

Ośrodka wchodzą: internat, gimnazjum specjalne oraz  zasadnicza szkoła 

zawodowa specjalna. Statut zawierał wszystkie elementy wskazane w załączniku  

nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych7.  

(dowód: akta kontroli, str. 5-30) 

W latach 2015-2016 rada pedagogiczna nie wprowadzała zmian w statucie MOW, 

dotyczących praw i obowiązków wychowanków, kar i nagród, procedury 

odwoławczej od nałożonych kar oraz trybu składania skarg. 

(dowód: akta kontroli, str. 31-46) 

                                                           
6 T.j. statutu uwzględniającego zatwierdzone wcześniej przez Radę Pedagogiczną zmiany (uchwała nr 13/2016) 

dalej: „statut MOW”. 
7 Dz.U. Nr 52, poz. 466. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Prawa, obowiązki i powinności wychowanka MOW oraz zasady nagradzania 

i karania, zostały określone w statucie MOW8. Z treści art. 46 ust. 2 statutu wynika, 

że nagrody i wyróżnienia wychowanek może otrzymać za: właściwą postawę  

i zachowanie, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie 

regulaminów Ośrodka oraz osiąganie bardzo dobrych i dobrych wyników w nauce. 

W MOW stosowane są następujące rodzaje nagród: pochwała, pochwała wobec 

wychowanków, list pochwalny do rodziców-opiekunów, list pochwalny do sądu 

rodzinnego, przyznanie pomocy pieniężnej lub rzeczowej, zgoda na udział 

w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych poza terenem Ośrodka, nagroda 

rzeczowa dyrektora przyznawana na koniec roku szkolnego, dodatkowe dni wolne 

na wyjazd urlopowy, przedstawienie wniosku zespołu wychowawczego do sądu 

rodzinnego o zwolnienie wychowanka z Ośrodka. Przyznawanie nagród następuje 

na wniosek wychowawcy zespołu wychowawczego grupy wychowawczej, a zasady 

ich przyznawania określa regulamin. 

(dowód: akta kontroli, str. 27) 

Szczegółowe zasady stosowania kar w MOW zostały określone w art. 47 ust. 2 

statutu. Stosowanymi karami są: upomnienie, upomnienie wobec społeczności 

Ośrodka, nagana, nagana z powiadomieniem sądu rodzinnego oraz rodziców-

opiekunów. Zgodnie z treścią art. 47 ust. 1 statutu, wychowanek może być ukarany 

za naruszenie ustalonych w Ośrodku zasad pobytu i regulaminów, lekceważenie 

nauki i innych obowiązków oraz zachowania godzące w dobro innych osób lub 

mienie placówki. Przy zastosowaniu kary uwzględnia się rodzaj i okoliczności 

zachowania, stosunek wychowanka do tego zachowania, dotychczasową postawę, 

cechy osobowości i stan zdrowia wychowanka. Przed udzieleniem kary stosujący ją 

pracownik pedagogiczny jest zobowiązany wysłuchać wychowanka. W latach 2015 

– 2016, nie dokonywano zmian w katalogu kar.  

(dowód: akta kontroli, str. 23) 

Tryb odwołania od kary został uregulowany w art. 48 statutu. Wynika z niego, 

że wychowanek ma prawo w ciągu trzech dni do wniesienia odwołania, gdy uznał, 

że naruszone zostały jego prawa lub zastosowana kara jest według niego 

niezasadna. Pisemne odwołanie od udzielonej kary wychowanek wnosi do 

dyrektora MOW za pośrednictwem wychowawcy grupy. Odwołanie powinno 

zawierać: zwięzłe przedstawienie praw, które zdaniem wychowanka zostały 

naruszone, uzasadnienie oraz wskazanie, czego odwołujący się domaga. Dyrektor 

Ośrodka rozpatruje odwołanie wychowanka w ciągu trzech dni. Rozstrzygnięcie 

wydane przez dyrektora jest ostateczne i nie podlega dalszym odwołaniu. Od 

zastosowanej kary, wychowanek może składać zażalenie do instytucji 

zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 28) 

W statucie MOW zostały określone formy współpracy Ośrodka z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) wychowanków, właściwymi instytucjami oraz ze 

środowiskiem lokalnym. Ponadto, zasady kontaktowania się wychowanków 

z rodziną, innymi osobami, zostały uregulowane w regulaminie odwiedzin 

wychowanka. Z przyjętych ustaleń wynika, że odwiedziny wychowanków mogą 

odbywać się w każdym czasie za wiedzą i zgodą kadry wychowawczej. 

Preferowanym czasem do odwiedzin są dni wolne od zajęć szkolnych. Dyrektor 

Ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktu wychowanka z osobami z zewnątrz 

                                                           
8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.  
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w sytuacjach, kiedy zagraża to bezpieczeństwu placówki lub niekorzystnie wpływa 

na przebieg procesu resocjalizacji.  

 (dowód: akta kontroli, str. 12, 71-72) 

Regulacje wewnętrzne obowiązujące w MOW w latach 2015 - 2016 nie obejmowały 

konwojowania wychowanków do Ośrodka. W każdym przypadku należało to do 

obowiązków Policji. Uregulowano natomiast zasady przewożenia wychowanka 

MOW poza obszar miasta Puławy w związku z: wezwaniem wychowanka na 

rozprawę do sądu poza obszarem Puław, obowiązkiem stawiennictwa się na Policji 

lub Prokuraturze poza obszarem Puław, wezwaniem na badania diagnostyczne do 

Ośrodków Zespołu Sądowych Specjalistów lub też w sprawie badań przez biegłych 

lekarzy sądowych, przewiezieniem wychowanka do innego MOW, w sytuacji 

przekierowania wychowanka w trybie wychowawczym, przewiezieniem wychowanka 

do innego miasta w celu wykonania specjalistycznych badań lekarskich lub do 

szpitala psychiatrycznego oraz przewiezieniem wychowanka zatrzymanego na 

komisariacie Policji lub policyjnej izbie dziecka w trakcie trwania ucieczki z placówki 

lub będącego na niepowrocie z udzielonego urlopu. 

W powyższym zakresie obowiązywały następujące zasady: 

− przewóz wychowanka odbywał się samochodem będącym na wyposażeniu 

Ośrodka; 

− pojazd prowadził kierowca zatrudniony w Ośrodku, posiadający uprawnienia 

do przewozu osób; 

− bezpośrednią opiekę nad wychowankiem w trakcie podróży zapewniał 

wyznaczony przez dyrektora, pracownik pedagogiczny; 

− w pojeździe wychowanek zajmował miejsce za kierowcą, a opiekun obok 

nieletniego; 

− w sytuacjach trudnych wychowawczo, gdy istniało prawdopodobieństwo 

zaistnienia zdarzeń agresywnych, opiekę sprawowało dwóch pracowników.   

W okresie objętym kontrolą, podczas wykonywania przewozów nie wystąpiły 

sytuacje niebezpieczne.     

Ponadto w regulaminie wychowanka MOW oraz statucie wprowadzono regulacje 

wewnętrzne dotyczące: zapobiegania wnoszeniu do Ośrodka alkoholu, narkotyków, 

niebezpiecznych narzędzi oraz przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub 

innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. Przyjęto 

następujące regulacje:  

− wychowanek w czasie pobytu w Ośrodku ma obowiązek przekazać do 

depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem; 

− w celu zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się nabywania, posiadania  

i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających  

i psychotropowych; 

− zabrania się nabywania i posiadania ostrych przedmiotów oraz środków 

służących do obezwładniania. 

W przyjętych w MOW uregulowaniach, nie zawarto dyspozycji do przeprowadzania 

przez pracowników MOW badań na obecność alkoholu w organizmie nieletniego.  

W przypadkach, gdy wychowanek powraca do Ośrodka w stanie wskazującym na 

pozostawanie pod wpływem alkoholu i jego zachowanie może zagrażać jemu lub 

innym osobom, wówczas przewożony jest na Komendę Miejską Policji w Puławach, 

gdzie wykonywany jest pomiar zawartości alkoholu w organizmie wychowanka.      

W okresie objętym kontrolą, miały miejsce cztery takie zdarzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 228-240) 
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Dokumentowanie zdarzeń takich jak: wandalizm, agresja i przemoc fizyczna 

i psychiczna wobec innych wychowanków, agresja i przemoc fizyczna wobec 

wychowawców, samookaleczenia, próby samobójstw i próby gwałtów oraz ucieczki 

wychowanków uregulowane było w dokumencie „Procedury postępowania 

pracowników MOW w sytuacjach nadzwyczajnych i trudnych wychowawczo”, 

zawierają trzy płaszczyzny działań: postępowanie nauczyciela – wychowawcy, 

dokumentowanie zdarzenia oraz konsekwencje wychowawcze. Przewidziano, że  

w agresji, przemocy fizycznej, nauczyciel-wychowawca podejmuje interwencję  

w celu przerwania sytuacji agresywnej i wyciszenia negatywnych emocji 

wychowanków, zapewniając opiekę i bezpieczeństwo. Gdy interwencja 

wychowawcza nie przynosi oczekiwanych skutków i następuje eskalacja zachowań 

agresywnych, stosuje się środki przymusu bezpośredniego. Następnie nauczyciel 

powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora MOW, który prowadzi dalsze 

postępowanie wychowawcze i podejmuje stosowne decyzje. W przypadkach 

wychowanków będących pod wpływem alkoholu, spożycia substancji odurzających 

lub znalezienia substancji przypominających wyglądem narkotyk, nauczyciel-

wychowawca odizolował wychowanka od innych wychowanków, zabezpiecza 

substancję z zachowaniem środków ostrożności, zapewnia wychowankowi opiekę  

i bezpieczeństwo, przekazuje nadzór nad wychowankami innemu pracownikowi 

pedagogicznemu, a o zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora placówki. 

Okoliczności powyższych zdarzeń, każdorazowo wpisywane były w książce 

inspekcyjnej, arkuszu spostrzeżeń wychowanka oraz sporządzany był stosowny 

protokół, który każdorazowo przekazywano dyrekcji Ośrodka. Ponadto nauczyciel-

wychowawca, po powiadomieniu rodziców/opiekunów, sporządzał notatkę  

w dzienniku grupy wychowawczej w rubryce „kontakty z rodziną”. 

(dowód: akta kontroli str. 98) 

Zgodnie z zapisem art. 43 pkt 7 statutu, wychowanek w trakcie pobytu w Ośrodku 

ma prawo do dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 26) 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW podał, że w celu realizacji tego zadania 

MOW zapewnia opiekę lekarską (lekarz rodzinny, specjaliści i lekarz psychiatra), 

pielęgniarską oraz stomatologiczną a w razie potrzeb zabiegi rehabilitacyjne. 

W zakresie podstawowej opieki lekarskiej Ośrodek korzysta z usług Centrum 

Medycyny Rodzinnej w Puławach na zasadzie dokonanego wyboru w ramach NFZ. 

W razie konieczności wychowankowie kierowani są na konsultacje do lekarzy 

specjalistów i obowiązkiem dyrekcji jest koordynacja takiej wizyty, czy to na terenie 

Puław, czy też innej miejscowości. Opieka psychiatryczna odbywa się co najmniej 

raz w miesiącu. Lekarz psychiatra przyjmuje podopiecznych MOW na terenie 

Ośrodka. W zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej zawarta została umowa 

z SP ZOZ w Puławach i wychowankowie mają dostęp do tych świadczeń na terenie 

Ośrodka dwa razy w tygodniu. Opiekę stomatologiczną nad wychowankami 

sprawuje gabinet stomatologiczny NZOZ MEDICAL w Puławach, w ramach NFZ. 

Wychowankowie przyjmowani są na bieżąco w razie potrzeb. W przypadku nagłego, 

poważnego zachorowania wychowanka wzywane jest Pogotowie Ratunkowe, 

a ewentualna konieczność hospitalizacji czy zabiegów medycznych zleconych przez 

lekarza odbywa się na terenie szpitala w Puławach lub też wychowanek 

przewożony jest do innego miasta. Aspekt prawny w dziedzinie wyrażenia zgody na 

różnorakie oddziaływania wobec wychowanka rozwiązany jest poprzez 

oświadczenie rodziców  

i opiekunów dot. wyrażenia zgody m.in. na: leczenie stomatologiczne, szpitalne, 

psychiatryczne, badania diagnostyczne, zabiegi chirurgiczne. Oświadczenie takie 
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rodzice (opiekunowie) podpisują niezwłocznie po przyjęciu wychowanka do 

Ośrodka. Podawanie leków odbywa się wg przyjętego regulaminu. Zakupu leków 

dokonuje się na zlecenie lekarza prowadzącego. Są one przechowywane 

w gabinecie pielęgniarki i wydawane według potrzeb. Odpowiedzialnym za 

podawanie leków wychowankom jest wychowawca grupy. Podawanie leków 

odbywa się według wskazań lekarskich. Celem udokumentowania zażycia leków 

przez nieletniego jest prowadzenie przez wychowawcę indywidualnej karty 

podawania leków, gdzie każdorazowe podanie medykamentu jest odnotowane oraz 

potwierdzane podpisami przez wychowawcę podającego oraz wychowanka, który 

lek przyjął.  

(dowód: akta kontroli, str. 79-97) 

1.2. Na koniec grudnia 2016 r. w MOW prowadzone było Gimnazjum i Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa. Na podstawie danych z księgi wychowanków, meldunków 

przesyłanych do organu prowadzącego oraz dzienników lekcyjnych ustalono, że na 

dzień 31 grudnia 2016 r. w MOW utworzonych było po sześć grup wychowawczych  

i oddziałów szkolnych, w których kształciło się 50 wychowanków.  

(dowód: akta kontroli, str. 122-125) 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba wychowanków szkół prowadzonych w Ośrodku 

wyniosła 63, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. 50 wychowanków. Liczba 

wychowanków przebywających w Ośrodku w poszczególnych latach, w stosunku do 

liczby miejsc w pełni wyposażonych (72 miejsca) _ stanowiła odpowiednio: 87,5%  

i 69,4% ich wykorzystania. Liczba uczniów była taka sama jak liczba wychowanków. 

(dowód: akta kontroli, str. 122) 

W 2015 roku, 31 marca i 30 czerwca liczba wychowanków w poszczególnych 

grupach wynosiła od 7 do 12. Natomiast 30 września wynosiła od 10 do 14, a 31 

grudnia od ośmiu do 13 wychowanków. W roku 2016 na koniec poszczególnych 

kwartałów liczba wychowanków w poszczególnych grupach wynosiła od 6 do 12.  

W 2015 roku w 3 przypadkach liczba wychowanków w poszczególnych grupach 

wychowawczych nie była zgodna z wymogami rozporządzenia MEN z 2015 r. 

Przekroczenia wystąpiły na 30.09.2015 w gr. II (o 2 osoby) i VI (o 1 osobę) oraz na 

31.12.2015 r. w gr. I (o 1 osobę). 

(dowód: akta kontroli str. 194-195) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że nigdy fizycznie w grupie wychowawczej nie przebywało 

więcej niż 12 wychowanków. Stwierdzone wyżej przekroczenia stanu wychowanków 

wynikały z sytuacji, gdy część wychowanków przebywała poza MOW (długotrwałe 

pobyty na leczeniu specjalistycznym, pobyty w areszcie). 

(dowód: akta kontroli, str. 123) 

Dopuszczalna maksymalna liczba uczniów w oddziale szkolnym, nie przekraczała 

liczby określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 

2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół9. 

(dowód: akta kontroli, str. 124) 

Przeprowadzone oględziny pomieszczeń MOW wykazały, że Ośrodek dysponuje 

miejscami wyposażonymi zgodnie z wymogami określonymi w § 26 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 2015 r. i  jest przygotowany do przyjęcia 72 

                                                           
9  Dz. U. z 2015 r., poz. 1872. 
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wychowanków (miejsca w pełni wyposażone)10. Natomiast wg postanowień Statutu 

Ośrodek dysponuje 84 miejscami. 

(dowód: akta kontroli, str. 159, 31-46) 

Ustalono, że w latach 2015 – 2016 do MOW skierowano 252 nieletnich 

(132 w 2015 r. oraz 120 w 2016 r.). W tym czasie do MOW zostało przyjętych 158 

 

nieletnich, tj. 62,7% skierowanych (89 w 2015 r. – 67,4% i 69 w 2016 r. – 57,5%), 

którzy rozpoczęli proces resocjalizacji. Nie stwierdzono przypadku odmowy przez 

dyrektora MOW, przyjęcia nieletniego do Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli, str. 126)  

1.3. Na podstawie danych zawartych w arkuszach organizacyjnych MOW ustalono, 

że na dzień 31.12.2015 r. w MOW zatrudniano: 20 wychowawców (w tym dwie 

osoby na ½ etatu), jednego psychologa – cały etat, jednego pedagoga w szkole – 

½ etatu, dwóch pedagogów w internacie – na 1,27 etatu. Natomiast na dzień  

31.12.2016 r. zatrudniano: 20 wychowawców (w tym dwie osoby na ½ etatu), dwóch 

psychologów – na dwa etaty, jednego pedagoga w szkole – ½ etatu, dwóch 

pedagogów w internacie – na 1,27 etatu. 

(dowód: akta kontroli, str. 83) 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW podał, że liczba godzin funkcjonowania 

grup wychowawczych wynika z organizacji pracy Ośrodka i obejmuje pracę 

w 6 grupach (praca całoroczna, całodobowa, dzienna i nocną). Każdego roku 

w arkuszu organizacyjnym dyrektor planuje w związku z powyższym, odpowiednią 

liczbę godzin pracy wychowawczej a organ prowadzący zatwierdza przygotowany 

arkusz organizacyjny. Liczba tworzonych grup wychowawczych jest uzależniona od 

ilości przebywających w Ośrodku wychowanków. W niektórych okresach roku, 

takich jak: początek roku szkolnego, ferie, święta i wakacje ilość wychowanków 

znacząco się zmniejsza i ze względów ekonomicznych dyrektor czasowo ogranicza 

liczbę funkcjonujących grup wychowawczych. 

(dowód: akta kontroli, str. 127-131) 

Ustaleń dotyczących faktycznego zatrudniania wychowawców w internacie, 

dokonano na podstawie losowo dobranej próby z jednego tygodnia tj.: 5 -11 

października 2015 r. oraz 3-9 października 2016 r. Badanie wykazało, że faktyczne 

zatrudnienie wychowawców było zgodne z danymi przyjętymi w arkuszu 

organizacyjnym MOW. 

(dowód: akta kontroli, str. 132-133) 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w MOW zatrudniano dwóch psychologów (dwa etaty) 

oraz jednego pedagoga w szkole (na ½ etatu) i dwóch pedagogów w internacie 

(na 1,27 etatu), którzy wykonywali swoje obowiązki pięć dni w tygodniu – od 

poniedziałku do piątku. Pensum pedagoga wynosiło 22 godziny tygodniowo, 

natomiast pensum psychologa 26 godzin (uchwała Rady Powiatu w Puławach Nr 

XVIII/166/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.). Pensa te powiększane były o godziny 

ponadwymiarowe. Dwóch psychologów zatrudnionych na pełnych etatach (łącznie 

52 godziny) oraz trzech pedagogów zatrudnionych łącznie na 1,77 etatu (łącznie 46 

godzin), co przy 58 wychowankach na 30 września oraz 50 wychowankach na 31 

grudnia 2016 r., stanowiło spełnienie obowiązującego od dnia 1.09.2016 r. wymogu 

                                                           
10 pokoje mieszkalne  wyposażone co najmniej w: łóżka jednoosobowe lub tapczany, poduszki, kołdry i bieliznę 

pościelową; szafkę do przechowywania rzeczy osobistych,  dla każdego wychowanka; szafy ubraniowe. 
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zwiększenia godzin pracy psychologa i pedagoga, gdy liczba wychowanków  

w Ośrodku jest większa niż 36. 

(dowód: akta kontroli, str. 83) 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach11, pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej wychowankom udzielali: psycholodzy, pedagodzy oraz terapeuci 

uzależnień. Formy, zakres oraz wymiar godzin udzielania wychowankom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zostały opracowane przez zespół składający się 

z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów i zawarte  

w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym dla nieletniego. Oprócz 

zadań wymienionych w § 23 ww. rozporządzenia, zespół wykonywał zadania  

w zakresie pomocy społecznej, w  kwestiach usamodzielnień wychowanków, 

edukacji prawnej, współpracy z sądami, policją, prokuraturą oraz kuratorami. Zespół 

psychologiczno-pedagogiczny pracował na podstawie rocznego planu pracy,  

w którym zawarte były zadania zawierające wymogi rozporządzenia o pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej podzielone na określone obszary, tj.: zadania 

diagnostyczne i terapeutyczne, przygotowanie do usamodzielnienia wychowanków, 

zmniejszanie szkód związanych z ryzykownym zachowaniem wychowanków 

(profilaktyka uzależnień), współpraca z instytucjami, rodzicami i innymi 

pracownikami pedagogicznymi oraz praca na rzecz wychowanka. Psycholog  

i pedagog prowadzili dzienniki zajęć, w których zawarte były dane z realizacji 

przeprowadzonych zajęć i czynności. W dziennikach odnotowywano m.in: datę  

i godziny pracy, problem, podjęte działania, uwagi i podpis wykonującego daną 

czynność. Oprócz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych 

realizowane były m.in. takie programy jak: Program Profilaktyki MOW na lata 2014-

2017, Technika ekonomii punktowej (jedno z najważniejszych ogniw) Programu 

Wychowawczego MOW, Program usamodzielnień wychowanków, Program 

„Przemoc ma twarz” oraz Program neuroterapii BIOFEEDBACK. 

 (dowód: akta kontroli, str. 134-143) 

Na podstawie planów pracy grup wychowawczych w internacie MOW ustalono, że 

opiekę nad wychowankami w porze nocnej, sprawowało dwóch wychowawców 

grup, tj. zgodnie z wymogami § 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia MEN z 2015 r. W 

przypadku, gdy w MOW przebywało więcej niż 36 wychowanków, opiekę w porze 

nocnej zwiększano o jedną osobę wspierającą (pracownika niepedagogicznego).  

(dowód: akta kontroli, str. 132-133) 

Na podstawie analizy akt osobowych pracowników ustalono, że wszystkie osoby 

zatrudnione w MOW na dzień 31 grudnia 2016 r. na stanowiskach: wychowawców 

grup wychowawczych, psychologa i pedagoga szkolnego spełniały wymagania 

w zakresie kwalifikacji, o których mowa w §§ 15 i 20 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli12. 

(dowód: akta kontroli, str. 144-146) 

W latach 2012 – 2016 osoby zatrudnione na stanowiskach wychowawców, 

psychologów i pedagoga szkolnego, uczestniczyły w szkoleniach, kursach oraz 

zajęciach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe w następującym wymiarze: 

                                                           
11 Dz. U. 2013 r., poz. 532. 
12 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
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w 2012 r. w dziewięciu szkoleniach przeprowadzanych w okresie od 1 do 5 dni 

wzięło udział 101 pracowników, w 2013 r. w 10 szkoleniach przeprowadzanych 

w okresie od 1 do 4 dni wzięło udział 34 pracowników, w 2014 r. w dziewięciu 

szkoleniach przeprowadzanych w okresie od 1 do 3 dni wzięło udział 59 

pracowników, w 2015 r. w dziewięciu szkoleniach przeprowadzanych w okresie od 

1 do 3 dni wzięło udział 88 pracowników, w 2016 r. w 11 szkoleniach 

przeprowadzanych w okresie od 1 do 16 dni wzięło udział 79 pracowników. 

Ponadto, jeden pracownik w 2013 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku 

„Socjoterapia” oraz jeden w 2015 r. na kierunku „Organizacja i zarzadzanie 

oświatą”. 

(dowód: akta kontroli, str. 84-97)  

1.4. W toku oględzin przeprowadzonych w pomieszczeniach Ośrodka ustalono, 

że MOW spełniał warunki, o których mowa w § 26 rozporządzenia MEN z 2015 r. 

MOW zapewnił wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla trzech 

wychowanków, urządzone zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami 

psychofizycznymi. Pokoje mieszkalne o powierzchni 15 m2 każdy, zostały 

wyposażone w trzy tapczany jednoosobowe, poduszki, kołdry i bieliznę pościelową; 

szafkę do przechowywania rzeczy osobistych dla każdego wychowanka oraz szafy 

ubraniowe (na jednego wychowanka przypadało 5 m2). Ponadto, w MOW znajdowały 

się pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup 

wychowawczych, pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej 

społeczności ośrodka, odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia 

zajęć, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oraz do indywidualnej pracy 

z wychowankiem, miejsca umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków 

przez wychowanków, posiadające odpowiednie warunki do przechowywania 

i obróbki żywności, pokoje dla chorych, miejsce umożliwiające wychowankom 

samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich suszenie; łazienki z kabinami 

prysznicowymi i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający 

intymność i zgodność z zasadami higieny. W toku przeprowadzonych oględzin 

stwierdzono, że  we wszystkich agendach placówki, także w łazienkach 

przeznaczonych dla wychowanków, zostały zamontowane kamery. Obraz z kamer 

nie obejmował kabin prysznicowych i wnętrza toalet. 

(dowód:  akta kontroli, str. 147-159) 

W sprawie zainstalowania kamer w łazienkach, dyrektor MOW wyjaśnił, że biorąc 

pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom i  kadrze 

pedagogicznej na terenie całego ośrodka zainstalowano monitoring (około 40 

kamer), który zgodnie z zapisem art. 53 pkt. 2 statutu MOW, wykorzystywany jest 

w oddziaływaniach resocjalizacyjno- wychowawczych. Kamery zostały tak 

zamontowane, że dają wychowankom poczucie intymności. Dostęp do 

bezpośredniej obserwacji kamer oraz odtwarzania zapisów monitoringu, ma 

wyłącznie: dyrektor placówki, wicedyrektor do spraw wychowawczych oraz 

wicedyrektor do spraw dydaktycznych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 129) 

W toku oględzin ustalono, że MOW spełniał normy bezpieczeństwa, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.   

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach              

i  placówkach13, a mianowicie: otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpieczona została metalowymi kratami, a schody wyposażono w balustrady  

                                                           
13 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 
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z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, pokój 

nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu oraz kuchnia, wyposażone 

zostały w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy 

oraz instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, teren placówki był ogrodzony, 

plan ewakuacji umieszczono w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy 

do niego dostęp, a drogi ewakuacyjne zostały oznaczone w sposób wyraźny i 

trwały, w  pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewniona była bieżąca ciepła  

i zimna woda. 

(dowód:  akta kontroli, str. 159) 

W latach 2015 – 2016, dyrektor MOW przeprowadzał kontrole obiektów pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 

należących do Ośrodka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz 

określał kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządzano protokoły (z dnia 

4 września 2015 r. i 5 września 2016 r.), w treści których komisja stwierdziła, 

że warunki nauki i pracy są bezpieczne, higieniczne i nie wnosi zastrzeżeń pod 

względem bhp. Komisja nie wydawała zaleceń z przeprowadzonego przeglądu 

stanu bhp w obiektach, a jedynie wyszczególniła zakres robót (oczyszczenie rynien  

i rur spustowych z liści i osadu, pomalowanie części ogrodzenia posesji), które 

zostały zrealizowane w miesiącach lipiec – sierpień danego roku. Każdorazowo po 

przeprowadzonym przeglądzie, kopie protokołów przekazywano do organu 

prowadzącego. 

(dowód:  akta kontroli, str. 160-161) 

W okresie objętym kontrolą, poszczególne obiekty MOW poddawane były kontrolom 

okresowym, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane14.  W dniu 20 lutego 2015 r. kontroli (rocznej) poddano obiekty 

budowlane: internatu wraz z pomieszczeniami administracji, szkoły, kuchni 

z jadalnią, sali gimnastycznej z magazynem sportowym oraz warsztatów szkolnych. 

Stwierdzono, że stan poszczególnych obiektów jest dobry lub bardzo dobry. Jako 

zły stan techniczny (występuje wilgoć i zagrzybienie ścian zewnętrznych), komisja 

uznała kotłownię c.o., która znajduje się w podpiwniczeniu, pod pomieszczeniem 

stołówki MOW. Zalecono pozyskanie środków na remont kotłowni. Pozostałe uwagi 

wyszczególnione w protokołach, dotyczyły oczyszczenia rynien i rur spustowych  

z liści.  

 (dowód:  akta kontroli, str. 162-171) 

W dniu 22 lutego 2016 r. kontroli (rocznej) poddano obiekty budowlane: internatu 

wraz z pomieszczeniami administracji, szkoły, kuchni z jadalnią, sali gimnastycznej 

z magazynem sportowym oraz warsztatów szkolnych. Stwierdzono, że stan 

poszczególnych obiektów jest dobry lub bardzo dobry. Jako zły stan techniczny 

(wilgoć i zagrzybienie ścian zewnętrznych), komisja uznała kotłownię c.o..             

W protokole z kontroli okresowej, zalecono pozyskanie środków na remont kotłowni. 

Remont kotłowni nie został przeprowadzony, ponieważ dyrektor nie podjął działań 

celem pozyskania środków na ten remont. 

Do remontu (pęknięcia konstrukcji) zakwalifikowano łazienkę dla personelu na 

parterze – remont został przeprowadzony. Pozostałe uwagi wyszczególnione  

w protokołach, dotyczyły oczyszczenia rynien i rur spustowych z liści, których 

oczyszczenie należało przeprowadzać każdego roku, ze względu na bardzo duże 

zadrzewienie na posesji.   

(dowód:  akta kontroli, str. 172-181) 

                                                           
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 
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Natomiast 18 lutego 2014 r. przeprowadzono kontrolę obiektów budowlanych  

(5-letnią), polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do 

użytkowania obiektów budowlanych, estetyki, ich otoczenia, badaniu instalacji 

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów. Z kart przeglądu technicznego szkoły, internatu 

i pomieszczeń administracyjnych MOW, kuchni z jadalnią, sali gimnastycznej 

i magazynu oraz warsztatów szkolnych wynika, że  wszystkie elementy obiektów 

posiadają stan techniczny dobry (nie wniesiono żadnych uwag). Natomiast przegląd 

stanu technicznego instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz instalacji 

przeciwpożarowej ww. obiektów wykazał, że ich sprawność i stan techniczny, 

oceniono jako dostateczną bądź dobrą. W protokole z przeglądu, zalecono wymianę 

rury ciepłej wody zasilającej pomieszczenie kuchni, wymianę rury ciepłej wody 

zasilającej pomieszczenie kotłowni, umocowanie poziomu rury ciepłej wody na 

korytarzu przy kuchni, umocowanie poziomu rury ciepłej wody na korytarzu przy sali 

gimnastycznej i warsztatach szkolnych. Stwierdzone w toku przeglądu 5-letnigo 

usterki, zostały usunięte. Kontrole okresowe, zostały przeprowadzone przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje. 

(dowód: akta kontroli, str. 182-211) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Przyjęcie w statucie MOW, jako jednej z kar możliwych do stosowania w Ośrodku, 

kary upomnienia wobec społeczności wychowanków, pomimo że taki sposób karania 

może naruszać godność wychowanka oraz jego prawo do ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem. W § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania 

placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz 

wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach15 określono, że placówki w działaniach edukacyjnych, wychowawczych  

i opiekuńczych respektują prawa wychowanków oraz kierują się zasadami 

poszanowania godności wychowanka. Pozostałe kary przyjęte do stosowania  

w MOW, nie naruszały międzynarodowych reguł i zasad, dotyczących ochrony 

nieletnich pozbawionych wolności16. 

(dowód: akta kontroli, str. 51) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że kara upomnienia wobec społeczności wychowanków, 

w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności oraz rozporządzenia w sprawie zasad 

i działania placówek publicznych może w rzeczywistości naruszać godność 

wychowanka oraz jego prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem.           

W związku z powyższym na jednym z najbliższych posiedzeń rady pedagogicznej, 

postawi wniosek o  usunięcie zapisu art. 47 ust. 2 pkt 2 statutu Ośrodka, 

mówiącego o ukaraniu wychowanka upomnieniem wobec społeczności 

wychowanków. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 80-82) 

                                                           
15  Dz. U. poz. 1872, zwane dalej: „rozporządzeniem MEN z 2015 r.”  
16 Tj. Reguł Narodów Zjednoczonych dotyczących Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności (Rezolucja 

Zgromadzenia Ogólnego 45/113 z dnia 14 grudnia 1990 r.) oraz zaleceń CM/Rec(2008)11 Komitetu Ministrów z 

dnia 5 listopada 2008 r. dla państw członkowskich w sprawie zasad europejskich dotyczących kar i środków 

alternatywnych stosowanych wobec sprawców nieletnich. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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2. Niewykonanie remontu kotłowni, którego „pilną” konieczność przeprowadzenia 

stwierdzono w protokołach z okresowych rocznych kontroli stanu technicznego 

obiektu budowlanego, przeprowadzonych 20 lutego 2015 r. oraz 22 lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 162-181) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że do końca maja bieżącego roku, wystąpi do organu 

prowadzącego o środki na remont kotłowni. Komisja oceniła stan techniczny 

kotłowni jako zły z powodu zużycia sprzętów, wilgoci i zagrzybienia ścian. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 82) 

3. Niezgodność pomiędzy faktyczną liczbą miejsc gotowych na przyjęcie 

wychowanków (72) a liczbą miejsc wykazaną w Statucie (84). 

(dowód: akta kontroli str. 19) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że w placówce funkcjonowało siedem grup 

wychowawczych w ogólnej liczbie 84 wychowanków. Analiza sytuacji 

wychowawczej, względów bezpieczeństwa oraz stworzenia optymalnych warunków 

pobytu nieletnich w ośrodku spowodowała, że z arkusza organizacyjnego została 

wyłączona jedna grupa wychowawcza a jej pomieszczenia, które znajdowały się na 

parterze zmodernizowano, doposażono i przeznaczono na sale do zajęć 

rekreacyjnych  dla wychowanków. Niedopatrzenie i błąd ludzki spowodował, że nie 

zmieniono w tym względzie art. 23 Statutu MOW w Puławach, który brzmi: 

„Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach dysponuje 84 miejscami”. 

Jednocześnie nadmieniamy, że na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej 

naszej placówki nastąpi aktualizacja statutu i artykuł 23 tego dokumentu  otrzyma 

brzmienie: ”Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach dysponuje 72 

miejscami”. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 198) 

W Statucie MOW ujęto wszystkie regulacje, wynikające z rozporządzenia  

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych z 2005 r. W przyjętym do 

stosowania systemie kar dopuszczono karanie w formie upomnienia w obecności 

wszystkich wychowanków, co może naruszać godność wychowanka oraz jego 

prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem. W Ośrodku nie była 

przekraczana dopuszczalna liczebność uczniów w oddziałach szkolnych. Osoby 

zatrudnione na stanowiskach wychowawców, psychologów i pedagogów posiadały 

wymagane od nich kwalifikacje. Od dnia 1.09.2016 r. liczba godzin pracy pedagoga  

i psychologa została dostosowana do liczby wychowanków MOW. Baza lokalowa 

Ośrodka pozwalała na zachowanie w pokojach mieszkalnych powierzchni co 

najmniej 5 m2 na osobę i spełniała wymogi określone rozporządzeniem w sprawie 

zasad działania placówek publicznych z 2015 r. Negatywnie należy ocenić fakt, iż 

przez dwa kolejne lata, dyrektor MOW nie przeprowadził zalecanego remontu 

kotłowni.  

 

2. Ocena skuteczności realizacji zadań resocjalizacyjnych 
2.1. W latach 2012 – 2016 z ewidencji MOW zostało skreślonych 462 

wychowanków (88 wychowanków w 2012 r., 103 w 2013 r., 99 w 2014 r., 90 w 2015 

r. oraz 82 w 2016 r.). Powody skreślenia ww. wychowanków, były następujące: 

− długookresowa nieobecność spowodowana ucieczką lub brakiem powrotu 

z urlopu/przepustki – 144 wychowanków, po okresie pobytu w MOW 

wynoszącym od 32 do 1399 dni; 

− przeniesienie do innego MOW z przyczyn wychowawczych – 

67 wychowanków, po okresie pobytu w MOW wynoszącym od 13 do 963 dni; 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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− ukończenie 18 roku życia – 120 wychowanków, po okresie pobytu w MOW 

wynoszącym od 15 do 1180 dni; 

− z innych przyczyn (na mocy postanowienia sądu rodzinnego o zmianie 

środka wychowawczego na inny środek),– 131 wychowanków, po okresie 

pobytu w MOW wynoszącym od 5 do 1236 dni. 

 (dowód: akta kontroli, str. 212, 291-295) 

2.2. Z analizy zapisów w rejestrze zdarzeń nadzwyczajnych oraz sprawozdań 

kierowanych do kuratorium oświaty ustalono, że w latach 2012 – 2014 

(do 10 kwietnia 2014 r.), odnotowano 261 zachowań nadzwyczajnych, 

a mianowicie: akty wandalizmu – dwa zdarzenia, agresja fizyczna lub psychiczna 

wobec innych wychowanków – 14 zdarzeń, agresja słowna lub siłowa wobec 

wychowawców – 13 zdarzeń, indywidualne ucieczki – 232 zdarzenia. Natomiast w 

okresie od kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. odnotowano 26 takich zdarzeń: 

jeden akt wandalizmu, cztery spożycia alkoholu podczas wyjścia na przepustkę, 

jeden kradzieży pieniędzy, jeden posiadania środka psychotropowego, dziewięć 

przypadków agresji wobec innego wychowanka oraz 10 przypadków agresji wobec 

wychowawców. 

W związku z zawężeniem od kwietnia 2014 r. katalogu zdarzeń nadzwyczajnych 

(na podstawie protokołu fakultatywnego, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r.), Ministerstwo 

Edukacji Narodowej pismem DZSE.WSPE.043.3.2014.EM z dnia 14 kwietnia 

2014 r. zwróciło się z prośbą do dyrektorów MOW o przekazywanie w terminach 

kwartalnych (od kwietnia 2014 r.), informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych 

dotyczących wyłącznie: zgonu nieletniego lub innej osoby, samobójstwa, 

zgwałcenia oraz pobicia nieletniego skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. 

(dowód: akta kontroli, str. 213-227, 241-243) 

 

Dyrektor MOW poinformował, że od kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., 

nie miało miejsca żadne zdarzenie zawężonego z katalogu zdarzeń 

nadzwyczajnych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 248) 

2.3. Na podstawie analizy zapisów w dokumentacji z dyżurów nocnych oraz rejestru 

prowadzonego w sekretariacie MOW ustalono, że w latach objętych kontrolą 

odnotowano 427 ucieczek z Ośrodka (120 ucieczek w 2012 r., 105 w 2013 r., 

61 w 2014 r., 72 w 2015 r. oraz 69 w 2016 r.). Liczba ucieczek w 2016 r. 

w porównaniu do liczby ucieczek w 2012 r., zmniejszyła się o 51, tj. o 42,5%. 

Badanie powyższej dokumentacji wykazało ponadto, że niektórzy wychowankowie 

dopuszczali się kilku ucieczek w danym okresie. Np. w 2012 r. czterech 

wychowanków dopuściło się dwóch lub więcej ucieczek np.: nr ew. wychowanka 

3198 – dwie ucieczki, nr 3158 i 3163 po trzy ucieczki, nr 3147 – pięć ucieczek. 

(dowód: akta kontroli, str. 215-221) 

W wyniku badania dokumentacji 10 ucieczek (po 2 z lat 2012-2016) ustalono, że  

w przypadku stwierdzenia ucieczki wychowanka dyrektor MOW stosował procedury 

przewidziane w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, 

przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 
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wychowawczym17, tj.: niezwłocznie powiadamiał sąd rodzinny wykonujący 

orzeczenie, Komendę Powiatową Policji w Puławach, rodziców (opiekunów) 

nieletniego, komendę policji w miejscu zamieszkania nieletniego oraz organ 

wydający skierowanie do placówki MOW.  

Badanie próby dokumentacji dotyczącej ucieczek w latach 2012 – 2016 wykazało, 

że w jednym przypadku nieletni powrócił z ucieczki samodzielnie, w dwóch 

przypadkach zostali dowiezieni przez wychowawców, dwóch wychowanków 

dowiozła Policja, jednego dowieźli rodzice, w dwóch przypadkach nieletnich dowieźli 

pracownicy Domu Dziecka, dwóch wychowanków nie powróciło do placówki i zostali 

skreśleni z listy wychowanków.   

(dowód: akta kontroli, str. 222-227, 248) 

Dyrektor MOW podał, że z analizy przebiegu zdarzeń nadzwyczajnych w latach 

2012-2014 nie wynika jednoznacznie, że dochodziło do nich nagminnie w czasie 

pracy wychowawczej tych samych wychowawców. Problemy wychowawcze, w tym 

także akty agresji i ucieczki wychowanków były szczegółowo omawiane na 

posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołach wychowawczych, wyciągane były 

stosowne wnioski do zaleceń nadzoru pedagogicznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 248) 

2.4. Na podstawie analizy dokumentacji 15 wychowanków (po 3 z lat 2012-2016), 

którzy opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 roku życia, ustalono przyczyny 

skierowania nieletnich do MOW oraz czas, jaki upłynął od wydania orzeczenia przez 

sąd, do rozpoczęcia pobytu w Ośrodku. Badanie wykazało, że w czterech 

przypadkach miała miejsce zmiana środka wychowawczego (z dozoru przez 

kuratora na pobyt w MOW), w czterech nieletni dokonali pobicia lub rozboju na 

uczniach szkoły, do której uczęszczali, w trzech przypadkach dokonano rozboju 

włamania lub kradzieży, w jednym miało miejsce podpalenie lasu, w jednym – 

znieważenie funkcjonariusza publicznego, w jednym picie alkoholu, ucieczki z domu 

i ze szkoły, także w jednym – pobyt w pogotowiu opiekuńczym, który był 

konsekwencją wcześniejszego postępowania opiekuńczo-wychowawczego przed 

sądem rodzinnym. Czas, jaki upłynął od dnia wydania przez sąd orzeczenia, do 

dnia rozpoczęcia pobytu w MOW, wyniósł od 36 dni do ponad 26 miesięcy. W 

badanej próbie żaden z 15 nieletnich, nie przybył do MOW w Puławach z innej 

placówki resocjalizacyjnej.  
(dowód: akta kontroli; str. 244)  

2.5. Dyrektor MOW wywiązywał się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1-3 

rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania 

przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w MOW, a mianowicie: bezpośrednio 

po przybyciu wychowanka do placówki, przekazywany był pod opiekę wskazanemu 

pracownikowi pedagogicznemu, który przeprowadzał z wychowankiem rozmowę 

wstępną. W czasie rozmowy wychowanek zapoznawany był z zasadami pobytu      

w Ośrodku, rozkładem zajęć w czasie dnia powszechnego i świątecznego, 

zasadami oceny zachowania, wyjaśniano też wychowankowi jego sytuację prawną. 

Wychowanek zapoznawany był ze swoimi prawami i obowiązkami, co potwierdzał 

własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu, będącym częścią 

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. W czasie przyjęcia 

wychowanka do Ośrodka kontaktowano się z jego rodzicami-opiekunami, aby 

poinformować ich o tym fakcie, nawiązać kontakt i odpowiedzieć na ewentualne ich 

                                                           
17 Dz. U. Nr 296, poz. 1755. 
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pytania. O przyjęciu nieletniego do MOW, dyrektor powiadamiał właściwe organy 

obowiązane do kontroli spełniania obowiązku nauki tj. wydziały edukacji organów 

kierujących wychowanka, tj. starostw, urzędów miast, urzędów marszałkowskich. 

Przyjęcie wychowanka do jednej ze szkół w MOW dyrektor potwierdzał, przesyłając 

odpowiedni dokument do ostatniej szkoły, do której uczęszczał wychowanek. 

Informacje o efektach działań resocjalizacyjnych zastosowanych wobec nieletniego 

oraz zaobserwowanych zmianach w jego postawie, zamieszczano w jednej z części 

IPE-T oraz przesyłano cyklicznie do sądów rodzinnych. Na pisemny wniosek, 

powyższe informacje przekazywano rodzicom/opiekunom oraz placówkom 

opiekuńczo-wychowawczym.  Dokumentację dotyczącą powyższych zagadnień, 

przechowywano w aktach osobowych wychowanków MOW.  

 (dowód: akta kontroli; str. 249) 

2.6. W Ośrodku wychowankowie, którzy kończą 18 lat w trakcie trwania zajęć 

dydaktycznych danego roku szkolnego, składają do sądu wniosek o przedłużenie 

swojego pobytu do zakończenia roku szkolnego; wychowankowie, którzy osiągają 

pełnoletność w trakcie wakacji nie muszą pisać wniosku o przedłużenie pobytu, 

gdyż są zwalniani z Ośrodka z mocy prawa.  Ustaleń dotyczących kontynuowania 

przez wychowanków nauki do końca roku szkolnego lub do zakończenia danego 

etapu edukacji (gimnazjum, szkoła zawodowa), dokonano na podstawie 

wytypowanej do badania dokumentacji 15 wychowanków, o której mowa w pkt 2.4. 

wystąpienia. Ustalono, że na wniosek wychowanka lub zespołu wychowawczego  

w pięciu przypadkach wystąpiono do sądu rodzinnego o przedłużenie pobytu 

wychowanka w MOW w celu kontynuowania nauki w szkole prowadzonej przez 

Ośrodek. Stosownymi postanowieniami sądu, we wszystkich ww. przypadkach 

pobyt został przedłużony. W badanej próbie ustalono ponadto, że sześciu 

wychowanków zakończyło edukację po ukończeniu ZSZ, czterech po ukończeniu 

I klasy ZSZ, czterech po ukończeniu gimnazjum, natomiast jeden wychowanek nie 

ukończył I klasy ZSZ ze względu na konieczność podjęcia leczenia. 

(dowód: akta kontroli; str. 130-131)  

2.7. W MOW opracowywano dla  uczniów niedostosowanych społecznie, 

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (dalej: IPE-T), o których mowa 

w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty. IPE-T sporządzano w okresie 30 dni 

od dnia przybycia do MOW. 

  (dowód: akta kontroli; str. 334-335) 

Opracowane w MOW indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, do końca 

roku szkolnego 2015/2016 r. były bardzo ogólne, schematyczne i nie spełniały 

wszystkich wymogów określonych w: § 5 ust. 2 pkt 1-6 rozporządzenia MEN z dnia 

17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach18, 

obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz w § 6 ust. 1 pkt 1-6 

rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym19. Podstawą skonstruowania 

programu powinna być wcześniejsza rzetelna wielospecjalistyczna ocena poziomu 

                                                           
18 Dz. U. z 2014 r. , poz. 392. 
19 Dz. U. z 2015 r., poz. 1113. 
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funkcjonowania ucznia, sporządzona przez zespół nauczycieli/wychowawców 

i specjalistów. IPE-T powinien uwzględniać informacje o wychowanku zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego a także wnioski z codziennej 

obserwacji ucznia. W opracowanych IPE-T, brak było wniosków dotyczących 

kierunków pracy i założeń wspólnej strategii działań realizowanych przez członków 

zespołu w ramach prowadzonych przez siebie zajęć. Opracowany w MOW nowy 

kwestionariusz (obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017) „Wielospecjalistyczna 

Ocena Funkcjonowania Wychowanka” zawierał wszystkie elementy określne  

w powołanych rozporządzeniach MEN.  

(dowód: akta kontroli; str. 322-345) 

Z analizy dokumentacji 15 wychowanków wynika, że 12 w dniu przybycia do MOW, 

posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast trzech takich 

orzeczeń nie posiadało. Zalecenia wskazane w IPE-T dla 12 wychowanków, były 

zgodne ze wskazaniami w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,  

w szczególności uwzględniały mocne i słabe strony wychowanka, istniejące deficyty 

parcjalne, jego potrzeby i na tej podstawie planowano i koordynowano optymalne 

formy oddziaływań dydaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych.    

(dowód: akta kontroli, tom II str. 17-22) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że w sytuacji, gdy wychowanek nie posiadał orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywano wstępnie Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny w ciągu około 30 dni od przybycia nieletniego do 

Ośrodka, bazując na innej dokumentacji psychologiczno- pedagogicznej zawartej  

w jego aktach osobowych. Po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego IPET był uzupełniany o istotne treści zarówno diagnostyczne jak 

i dotyczące oddziaływań dydaktycznych i resocjalizacyjnych. Warunkiem uzyskania 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego było podpisanie przez rodziców, 

opiekunów wniosku o wydanie stosownego orzeczenia dla ich syna/ 

podopiecznego. W przypadku trzech wychowanków pomimo wysłania druku 

stosownego wniosku, nie otrzymaliśmy korespondencji zwrotnej i w związku z tym 

nie mogliśmy wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie 

orzeczenia. W celu opracowania IPE-T dla tych wychowanków wykorzystaliśmy 

posiadaną dokumentację psychologiczno-pedagogiczną oraz inną osobo-

poznawczą.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 83-84 

Zapisy w poszczególnych IPE-T, w zakresie działań resocjalizacyjnych, były 

zróżnicowane w stosunku do poszczególnych wychowanków i uwzględniały ich 

osobowość i potrzeby wychowawcze określone w orzeczeniach o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Przyjęte działania resocjalizacyjne dotyczyły: socjoterapii, 

porad w zakresie doradztwa zawodowego, indywidualnej opieki psychologicznej, 

terapii logopedycznej, przygotowania do usamodzielnienia, specjalistycznej pomocy 

medycznej oraz konsultacji i porad. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 23-28) 

W latach szkolnych 2012/2013 – 2015/2016 w MOW odbywały się posiedzenia 

zespołów wychowawczych ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno 

-pedagogicznej. W toku posiedzeń dokonywano ewaluacji IPE-T, podsumowania 

efektów oddziaływań resocjalizacyjno-edukacyjnych i terapeutycznych, formułowano 

też diagnozę sytuacji poszczególnych wychowanków i dokonywano zmian w IPE-T. 

Przyczyny wprowadzanych zmian, były następujące: stwierdzone braki w zakresie 
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wiadomości szkolnych, stwierdzone na podstawie specjalistycznych opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych i Ośrodków Zespołu Specjalistów Sądowych, 

deficyty parcjalne np. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, opinie biegłych lekarzy 

psychiatrów w aspekcie uzależnień wychowanków od środków psychoaktywnych 

lub też innych zaburzeń zachowania i emocji – np. konieczność konsultacji 

w MONAR i znalezienia miejsca leczenia wychowanka, umieszczenie 

w specjalistycznych placówkach leczenia chorób przewlekłych, szczególne 

zainteresowania i talenty wychowanków np. wypracowanie w zespole wniosków do 

sądów o zwolnienie wychowanka z placówki lub też działanie w kierunku 

umożliwienia na terenie Puław rozwijania zainteresowań i zdolności, próby naprawy 

relacji rodzinnych – współpraca z rodzicami, wnioski zespołu w sprawie 

przedłużenia pobytu wychowanka w ośrodku w celu ukończenia klasy lub szkoły, 

wnioski zespołu w sprawie zwolnienia wychowanka nieletniego z ośrodka z uwagi 

na pozytywne postępy w procesie resocjalizacji. Natomiast od roku szkolnego 

2016/2017 Zespół dokonał okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania wychowanka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Analizowano wszystkich wychowanków, oceniając 

efekty przyjętych działań wychowawczych i wyznaczając zmodyfikowany plan 

oddziaływań na czas dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 98-100) 

2.8. W MOW zostały opracowane, dla wszystkich 15 wychowanków objętych 

badaniem, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności przez 

wychowanka, Indywidualne Programy Usamodzielnienia.  IPU opracowywała osoba 

usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia. Opracowany Program 

zatwierdzany był przez kierownika danej instytucji usamodzielniającej. Celem 

głównym Programu, było życiowe usamodzielnienie wychowanka poprzez 

uwzględnienie wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych zgodnie z jego 

aspiracjami i możliwościami oraz stabilizacja sytuacji mieszkaniowej. Celami 

szczegółowym było: podjęcie dalszego etapu kształcenia i uzyskania kwalifikacji 

zawodowych, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, znalezienie 

zatrudnienia, przy współdziałaniu z Urzędem Pracy, uzyskanie pomocy finansowej 

na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz uzyskanie pomocy materialnej  

w celu poprawy warunków życiowych, utrzymanie kontaktów z rodziną i integracja 

ze środowiskiem lokalnym. Zakres Programu obejmował: I etap – pomoc  

w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez wychowanka, II etap zajęcia 

psychoedukacyjne z wychowankiem mające na celu zapoznanie wychowanka  

z przysługującymi mu formami pomocy na usamodzielnienie oraz warunkami, jakie 

musi spełniać, aby je otrzymać, III etap – działania formalno-prawne, tj. zgłoszenie 

wychowanka do usamodzielnienia do właściwego PCPR20, MOPR21 lub MOPS22, 

przesłanie kopii dokumentów niezbędnych w rozpoczętym procesie 

usamodzielnienia, IV etap – oświadczenia dotyczące opiekuna procesu 

usamodzielnienia tj., wskazanie osoby na opiekuna usamodzielnienia oraz zgoda 

osoby na pełnienie tej funkcji (na dwa miesiące przed osiągnięciem przez 

wychowanka 18 roku życia), V etap – opracowanie przy współpracy opiekuna 

usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia.  W badanej próbie 

ww. zadania były wykonywane przez opiekuna usamodzielnienia. 

                                                           
20 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
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  (dowód: akta kontroli, str. 269-274) 

W MOW funkcję opiekuna procesu usamodzielnienia dla wychowanków na czas ich 

pobytu w Ośrodku pełnili pedagog i psycholog.  Osoby te były zaakceptowane przez 

wychowanka i kierownika PCPR lub MOPR. W każdym przypadku, opiekun 

usamodzielnienia zobowiązywał się do: zapoznania się z dokumentacją i drogą 

życiową osoby usamodzielnianej, opracowania indywidualnego programu 

usamodzielnienia, a w przypadku zaistnienia takiej okoliczności do jego modyfikacji 

oraz do współpracy z rodziną osoby usamodzielnianej i środowiskiem lokalnym.      

Z chwilą zwolnienia wychowanka z Ośrodka, pedagog i psycholog składali pisemną 

rezygnację z pełnienia tej funkcji, a wychowanek dokonywał ponownego wyboru 

opiekuna usamodzielniania (najczęściej rodziców lub opiekunów prawnych). 

  (dowód: akta kontroli, str. 272-273, tom II str. 85-92) 

Zgodnie z ustaleniami III etapu Programu (działania formalno-prawne), Indywidualny 

Program Usamodzielnienia wychowanka, przesyłano każdorazowo do właściwego 

PCPR, MOPS lub MOPR. 

  (dowód: akta kontroli, str. 272, 275-290) 

Stwierdzono, że opiekunowie usamodzielnienia z MOW współpracowali z rodzinami 

osób usamodzielnianych oraz ze środowiskiem lokalnym. Obowiązek ten wynikał 

z postanowień Programu „Zadania opiekuna procesu usamodzielnienia”. 

Współpraca opiekunów usamodzielnienia polegała na uzgodnieniach dotyczących 

zakresu pomocy, jakiej rodzice mogą udzielić dziecku po jego zwolnieniu z 

placówki. Ponadto konsultowano z rodzicami zamiary wychowanka dotyczące 

przedłużenia jego pobytu do zakończenia roku szkolnego bądź opuszczenia 

Ośrodka po osiągnięciu przez niego pełnoletności. Rodzice otrzymywali ponadto, 

strategię informacyjną w zakresie instytucji usamodzielniającej, form pomocy na 

usamodzielnienie oraz ich obowiązków w tym zakresie. Współpraca z rodzinami 

kończyła się z chwilą opuszczenia Ośrodka przez wychowanka, lecz zdarzały się 

przypadki udzielania porad w sprawach dotyczących usamodzielnienia. 

  (dowód: akta kontroli, str. 273, tom II str. 98-100) 

Według danych uzyskanych z PCPR, MOPR i MOPS, spośród 15 wychowanków 

objętych kontrolą, dla których w MOW opracowane zostały IPU: 10 podjęło 

realizację programów usamodzielniania (w pięciu przypadkach wychowankowie 

kontynuowali naukę, w jednym realizacja programu została wstrzymana z uwagi na 

brak zainteresowania ze strony wychowanka, w dwóch została wypłacona pomoc 

na zagospodarowanie i usamodzielnienie oraz w dwóch wychowankowie otrzymali 

mieszkanie socjalne). 

Z informacji przekazanej przez psychologa MOW w Puławach wynika, że pięciu 

wychowanków (z badanej próby), nie podjęło współpracy z instytucjami 

usamodzielniającymi. 

  (dowód: akta kontroli, str. 130-131) 

W powyższych przypadkach pracownicy MOW zadania opiekuna usamodzielnienia 

realizowali do czasu zakończenia pobytu wychowanka w MOW, bez uzyskania 

potwierdzonej informacji o zmianie opiekuna oraz późniejszych informacji o 

realizacji IPU. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 17-22) 
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2.9. Spośród 30 wychowanków23, których dokumentacja została objęta kontrolą, 

według danych uzyskanych z Ministerstw: Edukacji Narodowej i Sprawiedliwości 

oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych24, po opuszczeniu MOW: 

− naukę kontynuowało 14 wychowanków25; 

− w konflikt z prawem weszło 16 wychowanków - jeden figuruje w kartotece 

nieletnich, natomiast 15  w  kartotece karnej, (sześciu, którzy w Ośrodku 

przebywali do ukończenia 18. roku życia: trzech skreślonych w 2012 r., jeden 

w 2013 r., jeden w 2015 r., jeden skreślony w 2016 r. oraz 10 którzy z 

ewidencji MOW zostali skreśleni przed ukończeniem 18 roku życia: trzech 

skreślonych w 2012 r., trzech w 2013 r., dwóch w 2014 r., jeden w 2015 r., 

jeden skreślony 2016 r.). Sądy wobec ww. orzekały: wobec nieletniego – 

nadzór kuratora, a pozostałych skazanych – kary ograniczenia wolności, 

pozbawienia wolności (od 1 roku do trzech lat) lub grzywny; 

− pracę podjęło26 15 wychowanków.  

  (dowód: akta kontroli; tom II str. 35-79, 150-189) 

2.10. Na podstawie „Rejestru przypadków użycia przymusu bezpośredniego 

w MOW w Puławach ustalono, że w okresie objętym kontrolą, wobec wychowanków 

MOW nie użyto i nie wykorzystywano środków przymusu bezpośredniego, o których 

mowa w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego  

i broni palnej27. 

  (dowód: akta kontroli; str. 346-356) 

2.11. Program wychowawczy w MOW obejmował zarówno cele jak i główne kierunki 

pracy wychowawczej. Do celów zaliczono: eliminowanie przyczyn i przejawów 

niedostosowania społecznego, przygotowania do uczestnictwa w życiu społecznym, 

samodzielności zawodowej oraz życia w poszanowaniu norm społecznych  

i prawnych.  Za główne kierunki pracy wychowawczej uznano, wychowanie etyczne, 

społeczne, rodzinne, patriotyczne, ekologiczne, zdrowotne oraz profilaktykę 

uzależnień. Program określał także zasady tygodniowej oceny zachowania, 

stanowiącej podstawę systemu wychowawczego opartego na wzmacnianiu 

zachowań pożądanych i wygaszaniu zachowań niepożądanych, poprzez 

stosowanie odpowiednich kar i nagród. Plany grup wychowawczych obejmowały 

zajęcia społeczno-kulturalne, gospodarczo-porządkowe, rozwijające 

zainteresowania  

i pogłębiające wiadomości, rekreacyjno-sportowe. Wszystkie z ww. rodzajów zajęć 

miały odzwierciedlenie w realizowanych w okresie objętym kontrolą tygodniowych 

założeniach wychowawczych i rocznych planach pracy MOW. 

  (dowód: akta kontroli; str. 132-133) 

2.12. Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom 

w MOW, określany był w „Tygodniowym rozkładzie zajęć psychologa i  pedagoga”. 

W prowadzonych dziennikach wpisywano dane dotyczące realizacji 

                                                           
23 Wychowankowie skreśleni z ewidencji MOW w Puławach w latach 2012-2016, w tym 15 skreślonych 

w związku z osiągnięciem 18. roku życia (po 3 skreślenia w każdym roku) i 15 skreślonych z powodu ucieczki  

(po 3 skreślenia w każdym roku). 
24 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. ustawy o NIK. 
25 Edukację kontynuowali w: Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych (1 osoba),  Zasadniczej Szkole 

Zawodowej (1 osoba), gimnazjum specjalne (5 osób), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. 
26 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, na podstawie skierowania do pracy, staż i przygotowanie zawodowe. 
27 Dz. U. poz. 628 ze zm. 
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przeprowadzonych zajęć i czynności, informacje o kontaktach z osobami 

i instytucjami, z którymi współpracują oraz imiona i nazwiska wychowanków, 

objętych różnymi formami pomocy, a w szczególności pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. W dziennikach zrealizowane zajęcia (czynności), wpisywano według 

następującego układu: data i godzina pracy, problem, podjęte działania, uwagi 

i podpis prowadzącego zajęcia. Z analizy sprawozdania z działalności zespołu 

psychologiczno-pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 wynika m.in., że 

wykonywał on zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach. Prowadzone wobec 

wychowanków działania terapeutyczne, dotyczyły pracy nad wyeliminowaniem 

zachowań antyspołecznych, konfliktów rówieśniczych, pobudzaniem do refleksji nad 

własnym postępowaniem, uczeniem wychowanków przezwyciężania negatywnych 

emocji, obiektywnym postrzeganiem swoich możliwości, zalet i wad, 

propagowaniem zdrowego stylu życia oraz przygotowaniem do usamodzielnienia  

i opuszczenia placówki. 

  (dowód: akta kontroli, str. 296-321) 

2.13. W MOW w latach 2015-2016 organizowano następujące programy 

resocjalizacyjne, inne niż IPE-T: ”Przemoc ma Twarz” – realizowany przez 

psychologa Ośrodka, „Dorosły znaczy – zaradny, odpowiedzialny, bezradny” cykl 

spotkań ze specjalistami w ramach przygotowania wychowanków do 

samodzielności życiowej mającej na celu wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i 

kompetencje, spotkanie z przedstawicielami Studium Medycznego (pomoc 

przedmedyczna i zagadnienie związane z higieną okresu dojrzewania), cykl spotkań 

ze specjalistami, poświęcony problematyce uzależnień i zachowań ryzykownych 

kontaktów ze środkami psychoaktywnymi, spotkanie z terapeutą Poradni Leczenia 

Uzależnień MONAR w Puławach, spotkanie psychoedukacyjne z psychologiem 

WSIE, biegłym sądowym, „Nie daj się złapać w sieci” – warsztaty profilaktyczne na 

zaproszenie Fundacji „Po drugie” oraz działania związane z kultywowaniem tradycji 

obyczajowości i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. Programy 

resocjalizacyjne dla wychowanków, zostały również zaplanowane do realizacji 

w 2017 r. 

  (dowód: akta kontroli, tom II, str. 95-96) 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW podał, że za najbardziej skuteczne 

działania w resocjalizacji nieletnich, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

tym niedostosowaniem, należy uznać te, które angażują emocjonalnie 

wychowanków, są zgodne z ich potrzebami i umiejętnościami, dają możliwość 

osiągnięcia określonych celów, odniesienia sukcesów, przeżycia zwycięstw, 

pokonania słabości, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, tworzą 

warunki do wszechstronnego rozwoju i wzmocnienia posiadanych talentów, 

umiejętności kompetencji i uzdolnień, pozwalają na zaistnienie. Trudności związane 

ze skutecznością realizacji oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych 

wynikają z symptomów niedostosowania społecznego zwłaszcza z podejmowania 

przez nieletnich zachowań ryzykownych związanych z kontaktem ze środkami 

psychoaktywnymi(dopalacze, narkotyki, alkohol), niewydolności wychowawczej 

środowiska rodzinnego, słabo rozbudowanych potrzeby poznawczych, braku 

zainteresowań, inklinacje do wchodzenia w zorganizowane grupy przestępcze. 

Utrudnienia i ograniczenia skuteczności procesu resocjalizacji w warunkach 

placówki to: niedofinansowanie (niemożność doposażenia Ośrodka w niezbędne do 
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prowadzenia zajęć pracownie i sprzęt, brak zaplecza do aktywności sportowej – 

boisk, siłowni, brak możliwości zakupienia gier komputerowych, komputerów 

stanowiących atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Braki finansowe skutkują 

niemożnością rozszerzenia oferty edukacyjnej o kursy zawodowe np. operatora 

wózków widłowych w ramach przygotowania do samodzielności życiowej 

i aktywności zawodowej, opieszałość i mała skuteczność działania organów 

i instytucji odpowiedzialnych za realizację treści postanowienia Sądów Rodzinnych 

o umieszczeniu w MOW, brak uregulowań prawnych pozwalających wychowankom 

pełnoletnim na zakończenie cyklu przygotowania zawodowego i pobyt w placówce 

po 18 roku życia. 

  (dowód: akta kontroli, tom II, str. 96-97) 

2.14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2016 przedstawiały się 

następująco: 

•  rok szkolny 2012/2013; język polski 32%, historia i wiedza o społeczeństwie 

40% matematyka 21%, przedmioty przyrodnicze 38%;  

•  rok szkolny 2013/2014; język polski 39%, wiedza o społeczeństwie 41%, 

matematyka 25%, przedmioty przyrodnicze 33%;  

•  rok szkolny 2014/2015; język polski 37,2%, wiedza  o społeczeństwie 46,9%, 

matematyka 21,2%, przedmioty przyrodnicze 32,5%; 

•  rok szkolny 2015/2016; język polski 43,2%, wiedza o społeczeństwie 41,2%, 

matematyka 25%, przedmioty przyrodnicze 40,5%.  

Osiągnięte przez wychowanków wyniki na egzaminie gimnazjalnym, nie pogarszały 

się i miały tendencję wzrostową (wyniki egzaminu za rok szkolny 2015/2016 były 

o ponad 16% wyższe od wyników osiągniętych w roku szkolnym 2014/2015, 

ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych).  

  (dowód: akta kontroli; str. 357-365) 

2.15. W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW podał, że od kilu lat placówka ta 

prowadzi analizę rynku pod kątem zapotrzebowania na prowadzony profil szkoły 

zawodowej. Ośrodek współpracuje z PUP, wychowankowie klas zawodowych 

uczestniczą w targach pracy, korzystają z prelekcji i wykładów prowadzonych przez 

pracowników PUP na terenie placówki i poza nią. W szkole prowadzone są zajęcia 

z doradztwa zawodowego. MOW od lat ściśle współpracuje z Zakładami Azotowymi 

i innymi zakładami znajdującymi się na terenie Puław. To od nich także otrzymuje 

informacje na temat zapotrzebowania na pracowników o określonym profilu 

wykształcenia. Prowadząc analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na profil 

prowadzonej szkoły zawodowej, w roku 2005 nawiązano współpracę z Instytutem 

Spawalnictwa w Gliwicach. Dzięki temu rozszerzono ofertę możliwości nabywania 

dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez wychowanków, co odpowiada 

potrzebom współczesnego rynku pracy. Analizując zapotrzebowanie rynku pracy 

MOW dołączył do zespołu ds. przygotowania dokumentacji do projektu w ramach 

Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i Ustawicznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz 

Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014-2020. W ramach Działania 13.6 dyrektor Ośrodka 

zamierza doposażyć pracownię: języka obcego, rysunku technicznego i technologii 

oraz warsztaty kształcenia zawodowego. W ramach działania 12.4 wychowankowie 

otrzymają wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększające 



 

23 

ich szansę na rynku pracy (kurs na wózki widłowe - operator wózka jezdniowego  

z uprawnieniami UDT 114h). 

  (dowód: akta kontroli, tom II str. 93-105) 

1. W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość: opracowane indywidualne 

programy edukacyjno-terapeutyczne do 30 czerwca 2016 r. były bardzo 

ogólne, schematyczne i nie spełniały niektórych z wymogów, określonych  

w § 5 ust. 2 pkt 1-6 rozporządzenia MEN z 2010 r. oraz w § 6 ust. 1 pkt 1-6 

rozporządzenia MEN z 2015 r. Brak było wniosków dotyczących kierunków 

pracy i założeń wspólnej strategii działań realizowanych przez wszystkich 

członków zespołu, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć. Nie 

dokonywano też okresowej, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 

wychowanków w świetle założeń indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego. Zajęcia wychowawcze w zakresie organizacji czasu 

wolnego nie były wystarczająco urozmaicone. 

 (dowód: akta kontroli, str. 322-345) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że nowy IPE-T jest dostosowany do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

wychowanków i stanowi jednolity, zintegrowany dokument oraz wypełnia wszystkie 

zalecenia zawarte w rozporządzeniu MEN. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 190-193)  

 

NIK zwraca uwagę, że realizowanie zadań opiekuna usamodzielnienia przez 

pracownika MOW jedynie do czasu zakończenia pobytu wychowanka w MOW, bez 

uzyskania potwierdzonej informacji o zmianie opiekuna oraz informacji o realizacji 

IPU, nie gwarantuje zarówno właściwej realizacji IPU przez wychowanków 

opuszczających MOW, jak i właściwego przygotowania kolejnych wychowanków do 

procesu usamodzielniania. 

 

Opracowane w MOW IPE-T do zakończenia roku szkolnego 2015/2016, nie  

w pełnym zakresie spełniały wymogi określone w rozporządzeniach MEN. 

Wprowadzony od roku szkolnego 2016/2017 nowy szablon IPE-T został 

dostosowany do aktualnych wymagań. Poprawie uległy postępy w nauce 

wychowanków MOW. Osiągnięte wyniki na egzaminie gimnazjalnym wykazywały 

tendencję wzrostową (wyniki egzaminu za rok szkolny 2015/2016 były o ponad 16% 

lepsze od wyników osiągniętych w roku szkolnym 2014/2015 ze wszystkich 

przedmiotów egzaminacyjnych). Pomimo realizacji wielu projektów, mających 

pozytywnie wpływać na prowadzony proces resocjalizacji, w okresie objętym 

kontrolą odnotowywano liczne ucieczki oraz skreślenia z ewidencji wychowanków  

z powodu długotrwałej nieobecności bądź z uwagi na przeniesienia do innego 

ośrodka ze względów wychowawczych. W ocenie NIK skala powyższych zdarzeń 

świadczy o tym, że proces resocjalizacji nie był w pełni skuteczny.  

3. Działania nadzorcze wspomagające skuteczność 
resocjalizacji 

3.1. Z ustaleń kontroli wynika, że oprócz sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

dyrektor MOW podejmował również inne działania w zakresie wspomagania 

procesu resocjalizacji wychowanków, a mianowicie: nawiązał i rozwijał współpracę 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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z kadrą dydaktyczną uczelni wyższych (UMCS28,  ASP29 w Warszawie, KUL30, 

UW31), wykazywał aktywność na forum organizacji związanych z resocjalizacją 

nieletnich w Polsce (OSPR32, OSKKO33 ORE34), promował osiągnięcia Ośrodka  

i wychowanków poprzez stronę internetową, pozyskiwał sponsorów, zapewniał 

wychowankom opiekę medyczną (współpraca z lekarzem psychiatrą, stomatologiem 

oraz lekarzem rodzinnym). 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 98,106-120) 

3.2. W latach 2012-2016 w MOW w zakresie warunków bezpiecznego pobytu, 

warunków niezbędnych do nauki, resocjalizacji i terapii, zostało przeprowadzonych 

pięć kontroli. Dwie kontrole przeprowadził Lubelski Kurator Oświaty, który wydał sześć 

zaleceń dotyczących: uszczegółowienia IPE-T oraz dokonywania wielospecjalistycz-

nej oceny funkcjonowania wychowanków, rozwinięcia i pogłębienia wychowankom, 

specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast trzy kontrole 

przeprowadzili sędziowie z Sądu Rodzinnego w Puławach. W ocenie wizytujących 

warunki socjalno-bytowe, jakie Ośrodek oferował wychowankom, były bardzo dobre. 

Analiza akt osobowych pozwalała na stwierdzenie prawidłowości dokumentacji 

związanej z przyjmowaniem nieletnich do MOW, a wyposażenie szkoły i warsztatów 

szkolnych, dawały szansę na zdobycie wykształcenia i poszukiwanego zawodu oraz 

wdrożenie ich do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Kontrolujący 

nie stwierdzili uchybień, wymagających wydania zarządzeń pokontrolnych.  

Z informacji przekazywanych przez dyrektora MOW do podmiotów 

przeprowadzających kontrole wynika, że wszystkie zalecenia zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 121-149) 

3.3. W oparciu o wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 15-16 marca 

2017 r. przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (na zlecenie NIK) ustalono, że proces 

edukacyjny i wychowawczy w MOW, przebiegał prawidłowo. Szkoła posiadała 

zestaw programów nauczania, pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną 

i dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora. Program wychowawczy MOW 

obejmował cele i główne kierunki pracy wychowawczej w zakresie eliminowania 

przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego. Celem programu było 

przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności 

zawodowej oraz życia w poszanowaniu norm społecznych i prawnych, 

wspomaganie w nabywaniu umiejętności życiowych, zapewnienie wsparcia 

psychologicznego, możliwości wyrównania deficytów rozwojowych oraz 

zapewnienie terapii, opieki i pomocy w nauce. Program wychowawczy określał 

także, zasady tygodniowej oceny zachowania, tj. systemu wychowawczego 

opartego na wzmacnianiu zachowań pożądanych i wygaszaniu zachowań 

niepożądanych, poprzez stosowanie odpowiednich nagród i kar. Kontrola wykazała 

uchybienia dotyczące nieprowadzenia w Ośrodku zajęć socjoterapeutycznych, 

a jedynie zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. 

Stwierdzono ponadto, że MOW powinien prowadzić planowe działania 

terapeutyczne, których potrzebuje każdy wychowanek. Natomiast w Ośrodku 

stosowany był przestarzały System Ekonomii Punktowej, który nie spełniał takich 

                                                           
28 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. 
29 Akademia Sztuk Pięknych. 
30 Katolicki Uniwersytet Lubelski 
31 Uniwersytet Warszawski 
32 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji. 
33 Ogólnopolskie Stowarzyszenie  Kadry Kierowniczej Oświaty. 
34 Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
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wymogów. W wyniku przeprowadzonej kontroli, Kurator Oświaty wydał trzy 

zalecenia (dwa z niezwłocznym terminem realizacji, jedno do 1 września 2017 r.). 

Zalecenia dotyczyły: zorganizowania zajęć resocjalizacyjnych w Ośrodku, zgodnie z 

§ 19 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r., 

wyłączenia z systemu kar, zakazu korzystania z infrastruktury Ośrodka, podjęcia 

działań na rzecz podniesienia atrakcyjności zajęć wychowawczych oraz 

wprowadzenia do oferty Ośrodka, zajęć rozwijających zainteresowania i innych form 

organizacji czasu wolnego, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań 

wychowanków, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia MEN z dnia 2 

listopada 2015 r. Do dnia zakończenia kontroli NIK, wszystkie zalecenia zostały 

zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 1-12) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że w większości przypadków zajęcia wychowawcze były 

prowadzone w sposób prawidłowy, uwzględniający indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne a także możliwości psychofizyczne i zainteresowania 

wychowanków. Polecił kadrze pedagogicznej placówki, aby oddziaływania 

resocjalizacyjne zostały bardziej zintensyfikowane, w szczególności, jeśli chodzi  

o różnorodność możliwości spędzania czasu wolnego wychowanków – a więc 

zajęcia sportowe i turystyczne na świeżym powietrzu a także zobowiązali 

wychowawców do większej dbałości o wybór tematyki zajęć grupowych, 

pozalekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 193) 

3.4. W latach 2015 – 2016 rodzice oraz opiekunowie prawni wychowanków nie 

kierowali do dyrektora MOW, skarg dotyczących procesu nauczania lub 

resocjalizacji. W ww. okresie rodzice skierowali jedno zawiadomienie do Sądu 

Rejonowego w Warszawie oraz drugie do Sądu w Białymstoku. W obu przypadkach 

powodem złożenia ww. zawiadomień, były pobicia nieletnich przebywających w 

Ośrodku przez innych wychowanków. W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej 

przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, działań podjętych przez Starostwo Powiatowe 

w Puławach (kontrole przeprowadzone w wyniku zawiadomień do sądów  

w Warszawie i w Białymstoku złożonych przez rodziców) oraz wyjaśnień złożonych 

przez Dyrekcję MOW ustalono, że postępowanie wychowawców i kadry 

pedagogicznej w stosunku do wychowanków, było zgodne z obowiązującymi 

w Ośrodku procedurami postępowania, a wobec podejrzanych o pobicie toczy się 

postępowanie karne. Z analizy akt ww. spraw wynika, że jeden z wychowanków 

z dniem 13 października 2016 r. został przeniesiony do innego MOW, natomiast 

drugi w dniu 30 grudnia 2016 r. został zwolniony z MOW w Puławach (po czterech 

tygodniach nieobecności). 

(dowód: akta kontroli, str. 366-401, tom II str. 13-16) 

3.5. Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach 15 byłych wychowanków 

objętych próbą ustalono, że podejmowana współpraca z sądami rodzinnymi, 

opiekunami prawnymi oraz placówkami, z których wychowankowie trafili do MOW  

w Puławach polegała na: przekazywaniu informacji dot. przebiegu procesu 

resocjalizacji nieletniego w warunkach MOW-u (opinie, wnioski), diagnozowaniu 

środowiska rodzinnego, poprzez wywiady środowiskowe (zlecane przez sąd na 

wniosek Ośrodka), zatrzymaniu nieletniego pozostającego na niepowrocie  

z urlopowania lub ucieczce z Ośrodka (wydanie nakazu zatrzymania), wysłuchaniu 

wychowanków w sądzie w ramach pomocy prawnej, pozyskiwaniu zgody sądu na 

urlopowanie nieletniego na okres dni wolnych od zajęć dydaktycznych, 
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pozyskiwaniu decyzji dot. warunków przekierowania wychowanków do innej 

placówki, pozyskiwaniu zgody sądu rodzinnego dot. przedłużenia pobytu 

wychowanka w placówce, ustaleniu odpłatności pobytu nieletniego w placówce, 

ustaleniu warunków doprowadzenia wychowanka Ośrodka do placówki z odległych 

miejscowości przez Służby Konwojowe, wnioskowaniu do Sądów Rodzinnych  

o udzielenie wsparcia (rozmowy z rodzicami i nieletnimi). Podejmowana współpraca 

z rodzicami/opiekunami prawnymi polegała na: zapraszaniu na posiedzenia 

zespołów ds. udzielania i koordynowania pracy psychologiczno-pedagogicznej, 

kontaktach telefonicznych i wizytach w Ośrodku, szczególnie w sytuacjach 

naruszenia regulaminu pobytu w przez nieletniego, ustalanie warunków 

urlopowania, diagnozowanie przyczyn niepowrotów z urlopu lub z ucieczki  

z placówki, informowaniu o bieżącej sytuacji szkolnej i zachowaniu nieletniego,  

w tym o udzielaniu kar dyscyplinarnych. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 98) 

3.6. Z przedłożonej dokumentacji MOW wynika, że w latach 2015-2016 

współpracowano z: MOSIR, Domem Kultury – Dom Chemika w Puławach, 

Nadleśnictwem, Zakładami Azotowymi w Puławach, Policją, Urzędem Pracy, 

Urzędem Miasta, Hospicjum Puławskim Prokuraturą (Sądem Rodzinnym i Karnym), 

Państwową Strażą Pożarną. Współpraca polegała na udziale w akcjach i imprezach 

organizowanych przez powyższe instytucje, współdziałaniu na rzecz wychowanków, 

zajęciach prozawodowych i psychoedukacyjnych rozwijających kulturę prawną 

nieletnich. Wychowankowie wykonywali także prace porządkowe na rzecz 

poszczególnych podmiotów. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 99) 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW podał, że współpraca z organizacjami 

i  instytucjami środowiska lokalnego służyła pełniejszej realizacji oferty 

wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej – jej rozszerzeniu i poprawie 

efektywności. Pozwoliła też na otwarcie placówki na środowisko lokalne i zaistnienie 

w nim bez stygmatyzacji i stereotypów przypisywanym wychowankom 

„niedostosowanym społecznie”. Wzmocniła także oddziaływanie podejmowane 

przez kadrę Ośrodka, zmierzające do jak najpełniejszego odnalezienia się 

wychowanków w społeczeństwie po opuszczeniu placówki w ramach procesu 

usamodzielnienia. Obecność w środowisku miasta promuje placówkę i tworzy dobry 

klimat wokół MOW, a tym samym wzmacnia warunki bezpiecznego i przyjaznego 

pobytu nieletnich skierowanych do Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 100) 

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie działań 

nadzorczych wspomagających proces resocjalizacji.  

 

Kontrola wykazała, że dyrektor MOW poza sprawowaniem nadzoru 

pedagogicznego podejmował inne działania wspomagające proces resocjalizacji. 

Sformułowane przez instytucje zewnętrzne wnioski, dotyczące procesu 

resocjalizacji, zostały zrealizowane przez dyrektora MOW. Kontrola 

przeprowadzona na zlecenie NIK przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie 

wykazała m.in. nieprowadzenie  

w Ośrodku zajęć socjoterapeutycznych. Współpraca podejmowana z organizacjami 

i instytucjami lokalnymi pozwalała na realizację wielu różnorodnych projektów. 

4. Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4.1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia MEN, dyrektor MOW 

sprawował nadzór pedagogiczny nad działalnością wychowawczą Ośrodka 

i podejmował różne działania w tym zakresie, mające na celu m.in.:  

− wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zwiększenie dyscypliny 

podczas zajęć lekcyjnych i warsztatowych. W wyniku tych działań 

ograniczono oddalenia i wyjścia z lekcji, zniszczenia sprzętu i urządzeń 

klasowych, nastąpił też postęp w przestrzeganiu przepisów BHP; 

− budowanie u uczniów poczucia własnej wartości i umiejętności 

współdziałania w grupie oraz znalezienie optymalnych metod budowy 

pozytywnych i zdrowych relacji między nauczycielem i uczniem, poprzez 

organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, imprez okolicznościowych; 

− otaczanie szczególną opieką uczniów nowoprzybyłych, poprzez zajęcia 

pozalekcyjne: sekcje piłki nożnej, koło wędkarskie i gier logicznych, 

historyczny klub dyskusyjny, kółko fotograficzne; 

− rozszerzenie monitoringu w szkole, w wyniku czego zwiększono 

bezpieczeństwo uczniów, odtworzono i wychwytywano sytuacje trudne 

wychowawczo, zmniejszenie ilości ucieczek i oddaleni z placówki;  

− rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży; 

− realizację koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój wychowanków. 

 

Sprawozdania i wnioski ze sprawowanego nadzoru, dyrektor MOW przedkładał 

Radzie Pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 29-34) 

Z wyjaśnień dyrektora MOW wynika, że podstawowym założeniem nadzoru 

pedagogicznego było zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki wychowania i opieki w czasie pobytu w MOW poprzez: 

− eliminowanie zjawisk utrudniających osiągniecie założonych celów 

wychowawczo-resocjalizacyjnych zaburzających przebieg procesu 

wychowawczo-resocjalizacyjnego i realizację zadań statutowych placówki; 

− podniesienie poziomu dyscypliny wychowawczej w społeczności Ośrodka; 

− poprawę sprawności wychowawczej działania zespołów wychowawczych 

w zakresie eliminowania agresji i przemocy wychowanków w obrębie grupy 

wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 

wychowankom przebywającym w Ośrodku; 

− podniesienie poziomu dyscypliny pracy wychowawców /większe i pełniejsze 

zaangażowanie wszystkich wychowawców/zespołów wychowawczych 

w realizację zadań z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego 

i psychicznego wychowankom przebywającym w grupie/ośrodku poprzez 

adekwatne reagowanie wychowawcze pozwalające na eliminowanie 

wszelkich form zachowań agresywnych i przemocowych w środowisku 

placówki; 

− praktyczna realizacja idei środowiska terapeutycznego; 

− kreowanie modelu wychowawczego opartego na udzielaniu wychowankom 

niezbędnej pomocy w osiągnięciu właściwego poziomu dojrzałości 

społeczno-emocjonalnej/kształtowanie postaw opartych o samodyscyplinę, 

autokontrolę i odpowiedzialność.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 100) 

4.2. W objętej kontrolą dokumentacji 15 wychowanków stwierdzono, że w latach 

szkolnych 2012/2013 – 2015/2016 nie były przeprowadzane wielospecjalistyczne 
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oceny poziomu funkcjonowania wychowanków. Podjęte prace w zakresie 

modyfikacji IPET, skutkowały oprócz opracowania nowego wzoru IPE-T, który 

obowiązuje od roku szkolnego 2016/2017, także dokonywaniem 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka. Dokumentem 

wspomagającym dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka, był opracowany kwestionariusz dotyczący diagnozowania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wychowanka MOW w Puławach. W roku szkolnym 2016/2017 (do 

dnia zakończenia kontroli) okresową ocenę poziomu funkcjonowania wychowanków 

przeprowadził zespół, w skład którego wchodzili wychowawcy grup, nauczyciele, 

psycholog i pedagog. Z badanej próby wynika, że wychowankowie nie byli 

umieszczani w innych placówkach, a  po ukończeniu 18 lat zostali skreśleni  

z ewidencji MOW.  

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 19, 21) 

4.3. W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW podał, że w latach 2015-2016 

dokonywano oceny efektów podejmowanych działań dydaktyczno- wychowawczych 

i opiekuńczych oraz badania poziomu bezpieczeństwa wychowanków. Nauczyciele 

w zespołach wychowawczych analizowali wyniki nauczania i sytuację wychowawczą 

każdego ucznia oraz zalecenia i wskazania z poradni psychologiczno- 

pedagogicznej zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Podsumowania zastosowania działań opiekuńczo wychowawczych dokonywano po 

I semestrze i na koniec każdego roku szkolnego. Sprawozdania z przebiegu  

i osiągniętych efektów procesu dydaktyczno-resocjalizacyjnego składali 

wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy. Monitoring osiągnięć uczniów 

prowadzony był również poprzez ocenianie różnych form aktywności, analizę 

wyników klasyfikacji śródrocznej końcoworocznej. Analizowano wyniki egzaminów 

gimnazjalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i na tej 

podstawie nauczyciele modyfikowali formy pracy według indywidualnych potrzeb 

wychowanka. Sukcesy wychowanków, ich osiągnięcia umieszczano na stronie 

internetowej Ośrodka. Natomiast na apelach, informowano, kto w danym tygodniu 

był wychowankiem godnym naśladowania, taką informację zamieszczano również 

na tablicy prowadzonej przez samorząd wychowanków Ośrodka. Dyrektor wyjaśnił 

ponadto, że zespół pedagogiczno-psychologiczny prowadząc indywidualne 

rozmowy z wychowankami, rozmowy kierowane oraz ankiety i testy bada poziom 

bezpieczeństwa wychowanków. Z raportu ewaluacji wewnętrznej  

i przeprowadzanych badań wynika, że zdecydowana większość wychowanków 

czuje się w placówce bezpiecznie, jest traktowana przyjaźnie, Istotną sprawą dla 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa wychowanków w placówce jest wspieranie 

ich mocnych stron, ale także zauważanie i promowanie drobnych przejawów zmiany 

ich zachowań na lepsze. Nie tylko w opiniach uczniów, ale także ankietowanych 

rodziców nasz ośrodek jawi się jako placówka bardzo bezpieczna i przyjazna. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str.17-28,119) 

4.4. W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW podał, że latach 2015-2016 nie były 

prowadzone badania mające na celu sprawdzenie dalszych losów byłych 

wychowanków. Stwierdził również, że MOW posiada jedynie informacje 

pozyskiwane w sytuacjach, gdy byli wychowankowie odwiedzają Ośrodek oraz 

występują do dyrekcji placówki o przesłanie świadectw i zaświadczeń. Zdarzały się 

przypadki, że byli wychowankowie mailowali do dyrekcji chwaląc się podjęciem 

pracy za granicą. W MOW odnotowano także kilka przypadków, kiedy absolwenci 
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po opuszczeniu Ośrodka weszli w konflikt z prawem, trafili do zakładów karnych  

i pisali listy przestrzegając młodzież przed ryzykownymi zachowaniami. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 103) 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor MOW poinformował, że przed końcem roku 

szkolnego 2015/2016 od absolwentów zostały zebrane zgody na kontakt w celu 

śledzenia losów zawodowych absolwentów i uczniów opuszczających Ośrodek.  

W miesiącu wrześniu kontaktowaliśmy się z wychowankami wysyłając listy, e-maile i 

przy pomocy forum społecznościowego fb, by zwrócić się z pytaniem o sytuację 

edukacyjną/zawodową. Podjęliśmy próbę kontaktu z 21 osobami, 15 odpowiedziało. 

10 z tych osób podjęło naukę, bądź naukę i prace jednocześnie, natomiast 5 z nich 

nie podjęło nauki ani pracy. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 120)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość: nieprzeprowadzanie, w latach szkolnych 

2012/2013 - 2015/2016, wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania 

wychowanków. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 22) 

Przepisy § 5 ust. 9 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia 

z 2010 r., a następnie § 6 ust 9 rozporządzenia w sprawie organizowania 

kształcenia z 2015 r., stanowiły, że w latach 2012-2015 (do 30.08) ocenę taką 

należało przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, a od września 2015 r. 

- co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 

 

NIK zwraca uwagę, że monitorowanie losów byłych wychowanków oraz analiza 

pozyskanych informacji powinno być dla Ośrodka niezbędnym elementem ewaluacji 

podejmowanych działań mających służyć skutecznej resocjalizacji wychowanków. 

Zgodnie z zapisami w części VI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek35 

dotyczącego m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych w charakterystyce 

wymagań na poziomie wysokim: pozyskane informacje o losach byłych 

wychowanków potwierdzają skuteczność podejmowanych działań profilaktyczno-

wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.  

Prowadzony nadzór pedagogiczny pozwalał na formułowanie wniosków mających 

poprawić działalność Ośrodka.  W latach szkolnych 2012/2013–2015/2016 nie 

dokonywano wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania wychowanków, 

pomimo, że są one niezbędnym elementem oceny skuteczności podejmowanych 

działań wobec wychowanków przebywających w MOW. W okresie objętym kontrolą, 

dyrekcja MOW nie monitorowała losów byłych wychowanków. Ośrodek posiadał 

jedynie fragmentaryczne informacje w powyższym zakresie 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli36, wnosi o: 

                                                           
35 Dz.U. poz. 1214. 
36 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. Dz. U. z 2017 r. poz. 524 Zwana dalej ustawą o NIK. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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1. Wyeliminowanie z katalogu kar stosowanych w MOW kary upomnienia wobec 

wszystkich wychowanków. 

2. Podjęcie działań niezbędnych do niezwłocznego przeprowadzenia remontu 

kotłowni, w tym wystąpienie do organu prowadzącego MOW o zapewnienie 

niezbędnych środków finansowych na ten cel. 

3. Doprowadzenie do zgodności pomiędzy faktyczną liczbą miejsc dla 

wychowanków a liczbą miejsc określoną w Statucie.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 

się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia   15       maja  2017 r. 

 

Kontroler Dyrektor  

Ryszard Litwiniuk 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

 

........................................................ ........................................................ 

podpis podpis 
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