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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 dnia zakończenia kontroli, tj. do 7 kwietnia 2017 r.1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Janusz Gosik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/25/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem (dalej: Ośrodek lub MOW). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bernard Skalski — dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Podgłębokiem (dalej: dyrektor)2. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W latach 2012-2016 w MOW, poza działalnością edukacyjną i wychowawczą, 
realizowano projekty mające na celu zwiększenie skuteczności prowadzonej 
resocjalizacji wychowanek Ośrodka. Dla realizacji tego celu Ośrodek podejmował 
współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz z instytucjami i organizacjami, 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Działania te pozytywnie mogły 
wpłynąć na skuteczność prowadzonej resocjalizacji wychowanek MOW.   

W badanym okresie zmniejszeniu uległa liczba zdarzeń nadzwyczajnych, w których 
uczestniczyły wychowanki Ośrodka, a także nie zwiększała się liczba ucieczek. 
Każdego roku odnotowywano jednak od 8 do 12 ucieczek z Ośrodka. Przyczyną 
28% skreśleń z ewidencji wychowanek była ich długotrwała nieobecność4, 
natomiast 5,5% skreśleń związanych było z przeniesieniem do innego ośrodka ze 
względów wychowawczych (42% wychowanek pozostawało w MOW co najmniej do 
18. roku życia). 

O skuteczności prowadzonej resocjalizacji może świadczy m.in. to, że 20% 
wychowanek zakończyło pobyt w MOW przed ukończeniem 18. roku życia na mocy 
postanowienia sądu. Spośród objętych kontrolą 30 byłych wychowanek, tylko 3 po 
opuszczeniu MOW weszły w konflikt z prawem, a naukę kontynuowało 16. W 

                                                           
1 Do celów porównawczych badaniem kontrolnym objęto także dokumenty obowiązujące w roku 
szkolnym 2013/2014 oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r. 
2 Dyrektor Ośrodka od dnia 1 września 2014 r.; W okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. 
dyrektorem Ośrodka była Pani Maria Radko. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej wg 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. 

Ocena ogólna 
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wyniku realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia5, zatrudnienie w 
różnych formach (umowa o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenie działalności 
gospodarczej) podjęło 11 wychowanek. 

Ośrodek był należycie przygotowany do prowadzenia resocjalizacji młodzieży, 
zarówno w zakresie wyposażenia technicznego, jak i kwalifikacji kadry 
wychowawczej i nauczycielskiej.  

W MOW przestrzegane były przepisy określające maksymalną liczbę wychowanków 
w grupach wychowawczych oraz maksymalną liczbę uczniów w oddziałach 
szkolnych, za wyjątkiem okresu od 28 maja do 24 czerwca 2016 r., kiedy 
przekroczono maksymalną liczbę uczennic w klasie II gimnazjum o jedną osobę. 
Przekroczenie to wynikało z nadzwyczajnej sytuacji, tj. interwencyjnego przyjęcia 
do MOW w Podgłębokiem, na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji, wychowanek ze 
zlikwidowanego MOW w Rejowcu. 

W okresie objętym kontrolą zarówno dyrekcja MOW, jaki i instytucje nadzorujące 
działalność Ośrodka podejmowały działania wspomagające skuteczność 
prowadzonej resocjalizacji wychowanków. Na przykład Lubelski Kurator Oświaty, 
a także Rzecznik Praw Obywatelskich, po przeprowadzonych kontrolach przekazali 
wskazówki i zalecenia dotyczące prawidłowego kształtowania procesów 
wychowawczych i edukacyjnych.  

W okresie objętym kontrolą, w MOW dokonywano wielospecjalistycznych ocen 
poziomu funkcjonowania wychowanek. W celu oceny skuteczności procesu 
resocjalizacji Ośrodek monitorował ponadto losy byłych wychowanek (zarówno tych, 
które zakończyły proces resocjalizacji przed ukończeniem 18. roku życia, jak i tych 
które opuściły MOW po ukończeniu 18. roku życia). Ośrodek wysyłał pisma do 
absolwentek MOW oraz instytucji mających informacje o ich losach. Uzyskane 
informacje analizowano celem ustalenia dalszych losów absolwentek. 

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły: 
− nieuwzględnienia w Statucie MOW kwestii związanych z formami współpracy 

Ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, właściwymi 
instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym, a także spraw, w których rada 
pedagogiczna, wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii samorządu 
wychowanków oraz kompetencji samorządu; 

− umieszczenie w Statucie MOW w katalogu kar przewidzianych za 
nieregulaminowe zachowanie kary upomnienia ze strony wychowawcy grupy 
wobec całej grupy, która może naruszać godność wychowanki; 

− nieoddzielenia ruchu pieszego od ruchu samochodowego w bramie wjazdowej 
na teren Ośrodka, co jest związane z brakiem oddzielnej bramki wejściowej na 
teren obiektu, przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych oraz prowadzącego 
do niej chodnika; 

− nieprowadzenia w roku szkolnym 2016/2017 (do 4 kwietnia 2017 r.) dzienników 
zajęć przez psychologa i pedagoga Ośrodka. 

                                                           
5 Dalej: IPU. 
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 III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą organizację Ośrodka regulował Statut 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem z dnia 27 stycznia 
2012 r.6 zmieniony uchwałami Rady Pedagogicznej Ośrodka przyjętymi w dniach: 
22.05.2015 r., 10.09.2015 r. i 12.01. 2017 r.7 

Statut Ośrodka zawierał elementy wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4, § 2 ust. 1, § 3 
ust. 1 pkt 1 (z wyjątkiem kompetencji samorządu wychowanek) i 2, § 4, § 5, § 7, § 8 
pkt 1, 2 i 3 w załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek 
publicznych8. 

Regulamin samorządu regulował m.in. w § 3 sprawy w jakich samorząd może 
przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie oraz sprawy 
w jakich przedstawiciele samorządu mogą prezentować opinie i stanowisko 
wychowanek, podczas udziału w posiedzeniach rady. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 5-29, 62-64) 

W latach 2015-2016 rada pedagogiczna Ośrodka dwukrotnie dokonywała zmian 
postanowień Statutu. Wprowadzone zmiany w Statucie MOW nie dotyczyły praw 
i obowiązków wychowanków, kar i nagród, procedury odwoławczej od nałożonych 
kar oraz trybu składania skarg. Ostatnia trzecia zmiana dokonana w dniu 
12 stycznia 2017 roku również nie dotyczyła tych kwestii. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 21-29) 

Przyjmowane do Ośrodka uczennice oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni byli 
zapoznawani z przedłożonymi im na piśmie zasadami dotyczącymi warunków 
przebywania w MOW (wychowanka poświadczała pisemnie, że zapoznała się 
z takimi informacjami). Ponadto jak wynika z zapisów w dziennikach szkolnych 
gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, uczennice były zapoznawane 
z regulaminami, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, Statutem i zasadami bhp. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 34-35, 65-68, 155) 

Statut MOW był udostępniony wychowankom oraz ich opiekunom prawnym na 
stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podłębokiem9 

wraz z regulaminem odwiedzin, poradnikami dla rodziców i dziewcząt oraz 
informacją dla rodziców. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 33-35) 

W § 26 ust. 1 Statutu MOW wskazano, że  warunki i wymogi uzyskania przez 
wychowanki nagród, wyróżnień, przywilejów oraz zakazów i kar określone zostały 
w Wewnątrzośrodkowym Systemie Oceniania (WSO). 

                                                           
6 Statut zatwierdzony Uchwałą Nr S/06/2011/2012 Rady Pedagogicznej MOW z dnia 27.01.2012 r., 
zwany dalej: Statutem Ośrodka. 
7 Uchwały Rady Pedagogicznej MOW w Podgłębokiem: Nr S/03/2014/2015 z 22.05.2015 r., 
Nr S/02/2015/2016 z 10.09.2015 r. i Nr S/05/2016/2017 z 12.01.2017 r. 
8 Dz.U. Nr 52, poz. 466. 
9 O adresie: www.podglebokie-mow.pl. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Jednocześnie w ustępie drugim tego przepisu wymieniono nagrody, jakie 
wychowanka może uzyskać za dobre zachowanie, i tak były to: 
1)  pochwała ustna udzielona przez wychowawcę grupy – wobec grupy, 
2)  pochwała udzielona przez dyrektora placówki na zebraniu społeczności 
Ośrodka, 
3)  list pochwalny do rodziców, opiekunów, 
4) list pochwalny do sądu nadzorującego wykonanie orzeczenia – wnioskuje zespół 

wychowawczy, 
5)  nagrody rzeczowe, 
6)  nagroda udzielona przez Dyrektora na zakończenie roku szkolnego, 
7) wyjazd na urlop, zgodnie z WSO. 
Szczegółowe zapisy dotyczące nagród ujęto w § 3 systemu oceniania w grupie 
wychowawczej10. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 15, 36-61) 

Natomiast w kolejnym ustępie określono kary dla wychowanek za nieregulaminowe 
zachowanie i należały do nich: 
1)  upomnienie ze strony wychowawcy grupy wobec całej grupy, 
2)  naganę udzieloną indywidualnie przez Dyrektora z wpisaniem do akt 
osobowych, 
3) powiadomienie rodziców, opiekunów, sądu nadzorującego wykonanie orzeczenia 

o nagannym zachowaniu wychowanki, 
4)  wstrzymanie przyznanych, nie w pełni zrealizowanych nagród. 

Szczegółowe zapisy dotyczące kar ujęto w § 4 wymienionego wyżej systemu 
oceniania w grupie wychowawczej. 

W § 26 ust. 4 Statutu MOW wskazano, że od nałożonej kary służy wychowance 
odwołanie do dyrektora za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy 
grupy lub wychowawcy klasy. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 15, 36-61) 

Z wyjaśnienia dyrektora MOW wynikało, że w Ośrodku stosowano karę upomnienia 
wychowanki ze strony wychowawcy grupy wobec całej grupy. 

(dowód: akta kontroli, tom II str.492-494) 

W przyjętych w Ośrodku w latach 2015-2016 uregulowaniach nie ograniczano 
wychowankom MOW możliwości kontaktowania się z rodziną, innymi osobami 
i przedstawicielami organizacji zewnętrznych. 

Wśród kar ujętych w systemie oceniania w grupie wychowawczej znalazł się 
zakaz/ograniczenie kontaktu telefonicznego, listowego i odwiedzin, nie dotyczący 
jednak najbliższej rodziny. Jednocześnie zapisano tam, że: zakazanie lub 
ograniczenie kontaktów z osobami z zewnątrz może nastąpić w sytuacji stwarzania 
przez te osoby zagrożenia dla porządku prawnego, bezpieczeństwa placówki lub 
mogą wpłynąć niekorzystnie na przebieg postępowania albo proces resocjalizacji. 
O takich decyzjach wychowanka powiadamiana jest przez sąd rodzinny (SR). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 39-40, 52-53) 

Według § 25 Statutu wychowankom zabrania się: stosowania jakichkolwiek form 
przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do innych osób, spożywania 

                                                           
10 System ocenia w grupie wychowawczej na rok szkolny 2015/2016 przyjęty posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej 10.09.2015 r. (protokół RP nr 1/2015/2016) i na rok szkolny 2016/2017 przyjęty 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej 13.09.2016 r. (protokół RP nr 1/2016/2017) 
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alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, odurzania się środkami chemicznymi 
i psychoaktywnymi, samowolnego opuszczania zajęć, samowolnego oddalania się, 
dokonywania samookaleczeń oraz niszczenia mienia oraz rzeczy osobistych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 15) 

W MOW nie powołano w regulacjach wewnętrznych obowiązujących w latach 2015-
2016 zapisów odnośnie konwojowania wychowanek do MOW.  

Dyrektor MOW wyjaśnił, że w sytuacji gdy policja zatrzymywała wychowankę 
podczas jej ucieczki z Ośrodka wysyłano samochód służbowy z MOW w ciągu 48 
godzin od powiadomienia o zatrzymaniu w celu jej sprowadzenia do Ośrodka, na 
podstawie wymogów zawartych w § 10 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym11. 

W wyjeździe po wychowankę uczestniczyły standardowo dwie osoby, tj. kierowca 
oraz pracownik Ośrodka.  

W sytuacji gdy wychowanka była dowożona do Ośrodka po raz pierwszy na 
podstawie postanowienia sądu rodzinnego i skierowania właściwego starosty, 
obowiązek dowiezienia wychowanki spoczywał na policji. Zdarzały się również 
przypadki dowiezienia wychowanki przez rodziców. 

Dowiezienie wychowanki do Ośrodka w sytuacji, gdy po ucieczce wychowanka 
trafiała do policyjnej izby dziecka na podstawie art. 32 g § 9 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich12,  jeżeli sąd orzekał 
nakaz doprowadzenia wychowanki, wówczas jej dostarczeniem do Ośrodka 
zajmowała się policja, natomiast w pozostałych przypadkach dyrektor MOW wysyłał 
samochód służbowy. W zakresie przewożenia wychowanek do MOW przez 
pracowników Ośrodka nie występowały sytuacje niebezpieczne. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 116-117)  

Zapobieganie wnoszenia do MOW alkoholu, narkotyków, niebezpiecznych narzędzi, 
itp. regulowała instrukcja postępowania pracowników MOW w trakcie kontroli 
wychowanki oraz pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Podgłębokiem, wprowadzona zarządzeniem dyrektora Ośrodka nr 8/2013 z dnia 
24.09.2013 r.  W niniejszej regulacji określono rodzaje prowadzonych kontroli -
kontrola standardowa (m.in. w sytuacji przyjęcia wychowanki do MOW, powrotu 
z urlopu, wyjścia na spacer, po odwiedzinach rodziny lub znajomych), kontrola 
osobista, pomieszczeń oraz szczegółowa kontrola pomieszczeń. W odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów kontroli ustalono okoliczności i sytuacje, w których są one 
wykonywane, osoby uprawnione (np. pracownicy tej samej płci co wychowanki 
w przypadku kontroli osobistej) oraz sposoby  ich przeprowadzania (kontrola szafek 
nocnych, szaf ubraniowych, łóżek w przypadku standardowej kontroli pokoi 
mieszkalnych). Według badanej próby dokumentacji 15 wychowanek, 
przestrzegano postanowień ww. regulacji. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 69-72) 

                                                           
11 Dz.U. z 2011 r. Nr 296, poz.1755; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania. 
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 1654. 
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W dokumentach wewnętrznych MOW w latach 2015-2016 nie uregulowano kwestii 
przeprowadzania badania wychowanek przez pracowników Ośrodka, na obecność 
alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. 

Jak wyjaśnił dyrektor MOW, w sytuacjach wymagających takiego badania Ośrodek 
miał możliwość skorzystania z pomocy policji. Dyrektor nie wskazywał na 
niebezpieczne zdarzenia wynikające z braku możliwości przeprowadzania takich 
badań przez pracowników MOW. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 116-117) 

W MOW prowadzono roczne rejestry zdarzeń nadzwyczajnych odnośnie zdarzeń 
nadzwyczajnych (akty wandalizmu, agresja i przemoc fizyczna lub psychiczna 
wobec innych wychowanek, agresja i przemoc fizyczna wobec wychowawców, 
samookaleczenia, próby samobójstw, zgwałcenia i próby gwałtów) oraz ucieczek. 

W latach 2015-2016, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 
14.04.2014 r. nr DZSE.WSPE.043.3.2014.EM, rejestry zdarzeń nadzwyczajnych 
przekazywano do Kuratorium Oświaty w Lublinie po każdym kwartale. 

W rejestrze odnotowywano wszystkie zdarzenia nadzwyczajne jakie miały miejsce 
w kolejnych okresach, które wcześniej zostały udokumentowane w postaci 
jednostkowych raportów z wypadku nadzwyczajnego. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 77-105) 

W latach 2015-2016 w MOW, odnośnie zapewnienia opieki lekarskiej dla 
wychowanek, a także postępowania przy nagłym zachorowaniu (konieczności 
hospitalizacji i zabiegów medycznych, np. zabiegów chirurgicznych) oraz w zakresie 
podawania leków obowiązywały: procedura udzielania pomocy medycznej 
wychowankom MOW w Podgłębokiem wprowadzona zarządzeniem dyrektora 
Ośrodka nr 5/2012 z dnia 19.04.2012 r. oraz procedura przechowywania lekarstw w 
MOW w Podgłębokiem. 

Opiekę lekarską sprawował lekarz rodzinny z przychodni  w Cycowie, który raz 
w tygodniu na godzinę przyjeżdżał do Ośrodka. W przypadku zachorowania 
wychowanki, zawożono ją do przychodni. W sytuacji wymagającej natychmiastowej 
interwencji, pracownik wzywał pogotowie ratunkowe i dokonywał wpisu w Karcie 
udzielania pomocy medycznej podpisywanej przez kierownika zespołu 
ratunkowego, zamieszczanej w raporcie dnia. Dokonywano również wpisu do 
Rejestru pomocy medycznej. O zaistniałej sytuacji powiadamiano w formie SMS-a 
rodziców/opiekunów prawnych. Analogiczne czynności dokonywane były 
w przypadku planowanej hospitalizacji chorej wychowanki. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 73-76) 

Dyrektor wyjaśnił, że Ośrodek nie zatrudniał na stałe pielęgniarki, korzystając 
jednocześnie z usług higienistki z ośrodka usług medycznych, która dokonywała 
przeglądów dziewcząt oraz badań przesiewowych - bilansów. W zakresie opieki 
stomatologicznej, w miarę potrzeb korzystano z gabinetów dentystycznych 
w miejscowości Cyców.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 106-117) 

1.2. W badanym okresie w MOW prowadzono dwie szkoły specjalne, tj. gimnazjum 
oraz zasadniczą szkołę zawodową (zsz). W internacie Ośrodka w latach 2015-2016 
utworzono po 6 grup wychowawczych. 
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W kolejnych latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 funkcjonowały 
w ramach: 
- gimnazjum specjalnym klasy I, II, i III, a szkoły zawodowej klasa IA, IB i II, 
- gimnazjum specjalnym klasy I, II, IIIA i IIIB, a szkoły zawodowej klasa I i II, 
- gimnazjum specjalnym klasy I, II, IIIA i IIIB, a szkoły zawodowej klasa IA i IB. 

Liczba wychowanek MOW na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 60, a na dzień 
31.12.2016 r. – 68. Odpowiednio liczba uczennic wynosiła 57 (3 przebywały na 
długookresowych urlopach) i 68. 

W latach 2015-2016 zachowano w MOW maksymalną dopuszczalną liczbę 12 
wychowanek w poszczególnych grupach wychowawczych, zgodnie z § 18 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 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 placówkach13 (obowiązującego do dnia 
31.08.2016 r.), oraz § 22 ust. 2 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 
placówkach14 (obowiązującego od dnia 1.09.2016 r.). 

Liczebność grup wychowawczych w tym okresie ulegała zmianom. Na koniec 
2015 r. i 2016 r. liczebność grup, zgodnie z zapisem w Statucie Ośrodka (§ ust. 3 
pkt 1) wynosiła odpowiednio: 12, 10, 7, 12, 9 i 10 oraz 10, 10, 11, 12, 12 i 12 
wychowanek. 

Fakt występowania czasowych przekroczeń liczby wychowanek w grupach 
wychowawczych wynikał z uwzględnienia dziewcząt, które znajdowały się 
w szpitalach, ośrodkach uzależnień, urlopowanych warunkowo postanowieniami 
sądu rodzinnego w związku z kontynuowaniem nauki w środowisku wychowanki, 
a także tych, które urodziły dziecko i deklarowały opiekę nad nim. 

W latach 2015-2016 w MOW zachowano maksymalną dopuszczalną liczbę uczniów 
w poszczególnych oddziałach szkolnych gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej  
określoną odpowiednio w § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 3, oraz § 5 ust. 3 pkt 8 
załącznika nr 5B rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół15. 

Liczba uczennic w oddziałach szkolnych na koniec grudnia 2015 r. dla gimnazjum 
wynosiła od 6 do 13, dla zsz 15 i 7, a na koniec grudnia 2016 r. dla gimnazjum od 
10 do 14 i dla zsz po 10 uczennic. 

W okresie objętym kontrolą miał miejsce jeden przypadek przekroczenia limitu 16 
uczniów w klasie II gimnazjum o jedną osobę (od 28 maja do 24 czerwca 2016 r.), 
wynikający z interwencyjnego przyjęcia, na prośbę ORE, wychowanek 
ze zlikwidowanego MOW w Rejowcu (zgodnie z decyzją MEN). MOW na skutek 
monitów ww. instytucji oraz w związku ze świadomością bliskiego zakończenia roku 
szkolnego wyraził zgodę na dodatkową jedną wychowankę ponad określony 
przepisami limit. 
                                                           
13 Dz.U. Nr 109, poz. 631; zwane dalej: rozporządzeniem MEN w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2011 r. 
14 Dz.U. z 2015 r. poz. 1872; zwane dalej: rozporządzeniem MEN w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. 
15 Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli, tom I str. 8-9, 180-193, tom III str. 148-151) 

W Ośrodku prowadzono zgodnie z wymogami zawartymi w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 
i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji16, odpowiednio: księgę uczniów, księgę wychowanków 
pn. ewidencja wychowanek (w formie elektronicznego zestawienia tabelarycznego) 
oraz dzienniki lekcyjne dla każdego oddziału. Księga wychowanek zawierała dane 
określone w § 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 198-220) 

MOW był przygotowany do przyjęcia większej liczby wychowanek w stosunku do 
stanów na koniec 2015 i 2016 r. 

W roku szkolnym 2016/2017 utworzono np. sześć grup wychowawczych. W trakcie 
kontroli w Ośrodku łącznie zamieszkanych było 19 pokoi zapewniających po 4 
miejsca dla wychowanek (tj. 76 miejsc). Nieużytkowane były 3 pokoje dające 
możliwość zakwaterowania dodatkowych 12 wychowanek (łącznie 88 osób). 
Jednocześnie  Ośrodek deklarował, że dysponuje 96 miejscami (liczbę tę 
raportowano do ORE17) przy założeniu zmiany funkcji dwóch następnych 
pomieszczeń na pokoje dla wychowanek (2 pomieszczenia pracowni plastycznych 
na I i II piętrze budynku internatu). MOW posiadał stosowne wyposażenie dla 
deklarowanej liczby miejsc. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 180, 221, 222-247)  

W 2015 roku skierowano do MOW 129 nieletnich, z czego przyjętych zostało 70 tj. 
54,3 %. Do Ośrodka nie doprowadzono 59 dziewcząt pomimo skierowania. 
W 2016 roku ze skierowanych do Ośrodka 180 dziewcząt przyjęto 84, tj. 46,7% 
skierowanych. Pozostałe 96 dziewcząt nie zostały doprowadzone do Ośrodka. 
W latach 2015-2016 dyrektor Ośrodka nie odmawiał przyjęcia nieletnich. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 217-220, 248-263)  

1.3. W MOW na dzień 31.12.2015 r. zatrudniano 24 wychowawców - 18 na pełny 
etat, 4 po 0,5 etatu i 2 osoby na 6 godzin. Na dzień 31.12.2016 r. zatrudniano 24 
wychowawców - 17 na pełny etat, 6 po 0,5 etatu i 1 osobę na 6 godzin. Zatrudnienie 
to zabezpieczało potrzeby kadrowe Ośrodka. 

Arkusze organizacyjne MOW na rok szkolny 2014/2015-2016/2017 zostały 
opracowane przez dyrektora MOW i przedłożone organowi prowadzącemu do dnia 
30 kwietnia 2014, 2015 i 2016 roku oraz zatwierdzone przez Zarząd Powiatu 
w Łęcznej do dnia 25 maja 2014, 2015 i 2016 roku zgodnie z wymogami zawartymi 
w § 60 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2011 r. 

Zatwierdzona liczba godzin zatrudnienia wychowawców odpowiadała liczbie godzin 
funkcjonowania grup wychowawczych i była zgodna z liczbą godzin, o którą 
wnioskował dyrektor MOW. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 264-291, 307, 371) 

Na podstawie próby obejmującej pracę wychowawców MOW w jednym tygodniu 
z października 2015 i 2016 r., (5-11 października 2015 r. oraz 3-9 października 

                                                           
16 Dz.U. z 2014 r. poz. 1170, ze zm.; zwane dalej: rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. 
17 Ośrodek Rozwoju Edukacji – podmiot kierujący nieletnich do MOW. 
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2016 r.) ustalono, że faktyczne zatrudnienie wychowawców było zgodne z danymi 
przyjętymi w arkuszu organizacyjnym.  

(dowód: akta kontroli, str. 313-316) 

Na dzień 31.12.2016 r. w MOW zatrudniano dwóch psychologów i dwóch 
pedagogów, w wymiarze po 24 godziny tygodniowo każdy (tj. psychologów 
w łącznym wymiarze 48 godzin i pedagogów 48 godzin tygodniowo), zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu w Łęcznej18 w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 317-319, tom III str. 160-162) 

Zgodnie z § 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. opiekę w porze nocnej na dzień 31.12.2016 r. sprawowały 
dwie osoby, w tym wychowawca grupy wychowawczej. W każdym przypadku gdy 
w MOW przebywało więcej niż 36 wychowanek, dwoje wychowawców sprawujący 
opiekę w porze nocnej korzystało z pomocy obecnej każdorazowo w tym czasie 
osoby z obsługi Ośrodka . 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 311, 313-316, 371, tom III str. 146-147) 

Osoby zatrudnione na dzień 31.12.2016 r. na stanowiskach: wychowawców grup 
wychowawczych, psychologów i pedagogów szkolnych spełniały wymagania 
w zakresie kwalifikacji, o których mowa w §§ 15, 19 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 nauczycieli19. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 317-323, 327-329) 

Osoby zatrudnione na stanowiskach wychowawców, psychologów i pedagogów 
szkolnych w latach 2012-2016 uczestniczyły w szkoleniach, kursach podnoszących 
ich kwalifikacje zawodowe20. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 327-333) 

1.4. W Ośrodku w okresie od 1.01.2015 r. do dnia 31.08.2016 r. przebywało 8 
wychowanek w ciąży, a po dniu 1.09.2016 r. - 6 wychowanek. 

W ww. okresach w celu zapewnienia opieki oraz przygotowanie do roli rodzicielskiej 
Ośrodek podejmował działania takie jak:  
- zapewnienie bieżącej kontroli ginekologiczno-położniczej, badania kontrolne 

w ośrodku zdrowia oraz założenie karty ciąży,  
- poinformowanie sądu, prokuratury (w sytuacji osoby małoletniej), rodziców, 

opiekunów prawnych, instytucji pieczy zastępczej, 

- wystosowanie, na ok. 3 miesiące przed planowanym terminem porodu, wniosku 
do sądu o wsparcie w kierunku ustalenia miejsca pobytu po opuszczeniu MOW 
i urlopowanie do okresu porodu i połogu, 

                                                           
18 Uchwała nr XXVI/242/2013 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia 
i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, nauczyciel szkół zaocznych, pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, nauczycieli 
w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. 

19 Dz.U. z 2015 r. poz. 1264. 
20 Szkolenia w zakresie: doradztwa zawodowego, interwencji profilaktycznej, pracy z nastolatkami 
z zaburzeniami zachowania, języka empatii. Kursy: zarażanie oświatą i kurs kierowników wycieczek. 
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- cykliczne spotkania z położną środowiskową na terenie MOW oraz w ośrodku 
zdrowia, 

- prowadzenie zajęć specjalistycznych przez pracownika MOW (studium 
położnicze), 

- zapewnienie fachowej literatury, 

- współpraca z instytucjami pieczy zastępczej, w której przebywa wychowanka –  
umożliwienie powrotu z dzieckiem do tej instytucji, zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej21, 

- współpraca  z prezesem Fundacji „Po Drugie” w Warszawie (celem zapewnienia 
pomocy formalno-prawnej, wsparcia w umieszczaniu wychowanek z dzieckiem w 
instytucjach wspomagających dziecko i rodzinę innych niż domy dziecka), 

- pomoc w organizowaniu indywidualnego nauczania dla wychowanki po 
opuszczeniu MOW, 

- współpraca z instytucjami wspomagającymi (MOPS, MOPR, PCPR)22 
w poszukiwaniu wsparcia finansowego z funduszów socjalnych, 

- wewnętrzne akcje kompletowania wyprawki dla nienarodzonego jeszcze 
dziecka. 

Po dniu 1.09.2016 r. do podejmowanych działań włączono współpracę z 
instytucjami wspomagającymi (MOPS, MOPR, PCPR celem poszukiwania wsparcia 
finansowego z funduszów socjalnych. 

Po porodzie niektóre wychowanki nie wracały do MOW (deklarujące opiekę nad 
dzieckiem). Natomiast te, dla dzieci których znajdowano rodziny zastępcze lub inne 
formy opieki zastępczej, mogły powrócić do  MOW.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 371-372, tom III str. 148-151) 

1.5. MOW spełniał warunki, o których mowa w § 26 rozporządzenia MEN w sprawie 
zasad działania placówek publicznych z 2015r. Zgodnie z § 26 tego rozporządzenia 
Ośrodek zapewniał pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż czterech 
wychowanek, o powierzchni zapewniającej 5,3 m2 na osobę, urządzone 
we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi 
i możliwościami psychofizycznymi; pokoje mieszkalne były wyposażone co najmniej 
w: łóżka jednoosobowe lub tapczany, poduszki, kołdry i bieliznę pościelową; szafkę 
do przechowywania rzeczy osobistych oraz szafy ubraniowe dla każdej 
wychowanki. Ponadto w MOW znajdują się: pomieszczenia rekreacyjno-
wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych tzw. świetlice; 
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 (dla 
każdej grupy wychowawczej oddzielne tzw. gastronomie), posiadające odpowiednie 
warunki do przechowywania i obróbki żywności; pokój dla chorych; miejsce 
umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich 
suszenie; łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający 
intymność i zgodność z zasadami higieny. 

                                                           
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 697. Zwana dalej: ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 
22 Miejskie ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, powiatowe centra pomocy 
rodzinie. 
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Ośrodek wyposażony był w kamery zamontowane na zewnątrz budynku internatu, 
z których obraz przekazywany był na monitory umieszczone na korytarzach 
poszczególnych pięter budynku internatu (obok pokoi wychowawców). Monitoring 
nie obejmował łazienek, sanitariatów oraz pokoi wychowanek. 

(dowód: akta kontroli, tom I str.  222-241) 

Teren Ośrodka oraz budynki szkoły i internatu (2 odrębne) spełniały normy 
bezpieczeństwa, o których mowa w rozporządzeniu w Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach23, w szczególności: plany 
ewakuacji placówki umieszczone były w widocznych miejscach, w sposób 
zapewniający łatwy do niego dostęp, a drogi ewakuacyjne były oznaczone w 
sposób wyraźny i trwały (§ 5), teren placówki był ogrodzony (§ 7 ust. 1), w 
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewniona była bieżąca ciepła i zimna 
woda (§ 8), przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpieczona była w skuteczny 
sposób, a schody wyposażone były w balustrady z poręczami zabezpieczonymi 
przed ewentualnym zsuwaniem się po nich (§ 16), pomieszczenia placówki, w 
szczególności pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu oraz 
kuchnia, wyposażone były w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do 
udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy (§ 20). 

Natomiast wyjście poza ogrodzony teren placówki odbywał się przez jedyną bramę 
służącą do ruchu pojazdów i ruchu pieszego jednocześnie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 222-241) 

W latach 2015-2016, zgodnie z wymogami zawarty w § 3 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny, dyrektor MOW przeprowadził coroczne kontrole obiektów 
pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków ich 
wykorzystywania. Z kontroli sporządzono protokoły w dniu 8.04.2015 r. i 24.05.2016 
r. podpisane przez inspektora nadzoru z uprawnieniami architektoniczno-
budowanymi, dyrektora Ośrodka i inspektora BHP. 

Kopię protokołów dyrektor Ośrodka przekazał organowi prowadzącemu za pismami 
L.dz.408.2015 z dnia 16.04.2015 r. i L.dz..562/2016 z dnia 1.06.2016 r. 

MOW jest zarządcą obiektów, w których funkcjonuje zaś właścicielem jest Powiat 
Łęczyński. Obiekty MOW zostały poddane również kontroli, o której mowa w art. 62 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane24 po raz ostatni 4 października 2012 roku. 

W MOW nie zostały zrealizowane zalecenia zawarte w protokołach z kontroli 
„rocznych” oraz ww. kontroli „pięcioletniej”, a mianowicie: 

− w budynku internatu nie rozebrano komina centralnego ogrzewania, nie 
wykonano izolacji pionowej, przeciwwilgociowej, 

− w budynku szkoły nie wykonano termomodernizacji, odwodnienia i izolacji 
fundamentów i ścian piwnicznych oraz nie przebudowano schodów przy 
budynku szkolnym od strony północnej, 

− w budynku gospodarczym nie przeprowadzono naprawy elewacji, rur 
spustowych i obróbek blacharskich daszka nad drzwiami, opaski i chodnika oraz 
wymiany otworów zewnętrznych, 

                                                           
23 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.; zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny. 
24 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.); zwana dalej: 
ustawą Prawo budowlane. 
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− w budynku stodoły nie zrealizowano wymiany pokrycia dachowego z eternitu 
oraz wrót drewnianych. 

W protokołach z przeglądów budynków („rocznych” i „pięcioletniej”) nie określono 
terminów realizacji zaleceń. 

W 2013 r. sposobem gospodarczym dokonano usunięcia ze szczytu komina CO 
odpadających płytek, co było powodem zalecenia rozbiórki komina. 

Ponadto dyrektor Ośrodka w piśmie z 12.10.2015 r. wnioskował do Starosty 
Łęczyńskiego o ujęcie w projekcie budżetu na 2016 r. środków finansowych na 
remont sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, termomodernizację budynku szkoły, 
budowę sali gimnastycznej oraz zmianę instalacji CO z olejowej na inny tańszy opał. 

W 2016 roku uzyskano środki w wysokości 20 tys. zł na wykonanie remontu sieci 
wodociągowej, który zrealizowano do 8.09.2016 r. 

W piśmie z 17.10.2016 r. dyrektor wnioskował o ujęcie w projekcie budżetu na 2017 
rok środków finansowych na wykonanie w MOW siłowni zewnętrznej, 
termomodernizację budynku szkoły, remont sieci ciepłowniczej, budowę sali 
gimnastycznej oraz zmianę instalacji CO z olejowej na inny tańszy opał. 

W planie finansowym MOW na 2015 r. nie zapewniono środków na wydatki 
inwestycyjne. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 334-357, 362-363) 

W wyjaśnieniu dyrektor Ośrodka jako przyczynę braku realizacji zaleceń zawartych 
w protokołach z przeglądów obiektów podał brak funduszy przewidzianych na te 
prace w kolejnych budżetach MOW, np. koszt rozbiórki komina centralnego 
ogrzewania wynosił około 10.000 zł. […] Ponadto dodał, że problem 
termomodernizacji budynku i izolacji fundamentów szkoły był znany organowi 
prowadzącemu. Dyrektor MOW informował organ prowadzący dwukrotnie w 2015 
i 2016 roku o potrzebie wykonania tego typu prac. Również poprzedni dyrektor 
Ośrodka Pani Maria Radko zwracała się w powyższej sprawie do organu 
prowadzącego m. in. w 2011 roku. W piśmie swoim z dnia 11.02.2011 roku 
powołuje się na kosztorys inwestorski opiewający na kwotę 211.000zł. Na problem 
termomodernizacji budynku i izolacji piwnic zwrócił również uwagę Krajowy 
Mechanizm Prewencji, który wizytował Ośrodek w 2013 roku i ujął ten problem 
w jednym z zaleceń. Organ Prowadzący pismem z dnia 24.06.2013 roku informował 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich o planowanej termomodernizacji. W celu 
zabezpieczenia dolnej kondygnacji szkoły przed zawilgoceniem nad wnękami 
podokiennymi zamontowane zostały daszki, które odprowadzają wodę opadową 
dalej od budynku. Montaż daszków w znaczący sposób spowodował zanik wilgoci 
w dolnej kondygnacji budynku szkoły. 

W dalszej części wyjaśnień  dyrektor stwierdził, że roku 2014 i 2015 miały miejsce 
na terenie MOW trzy awarie wodociągowe, które spowodowane były złym stanem 
technicznym rur wodociągowych (korozja). Priorytetem stała się modernizacja sieci 
wodociągowej. W roku 2016 dokonano wymiany przyłącza wodociągowego. Była to 
jedyna inwestycja, na którą otrzymaliśmy fundusze w ostatnich latach. Na bieżąco 
prowadzone były drobne remonty w miarę posiadanych środków finansowych. 
W ostatnich trzech latach: wymieniono zniszczoną podłogę z płytek PCV na płytki 
terakoty w pomieszczeniu księgozbioru biblioteki, wyremontowano podłogę pralni 
likwidując betonowe odpływy oraz usunięto nieczynne pralnie bębnowe, 
wyremontowano nawierzchnię podłogi w postaci płytek terakoty między korytarzem 
a wejściem do pomieszczeń socjalnych w kuchni oraz w jednym z pomieszczeń, 
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wyremontowano nawierzchnię podłogi w postaci płytek terakoty w magazynie 
żywności w piwnicy, zakupiono 60 materacy do sypialń wychowanek oraz 24 szafki 
nocne, wyremontowano schody wejściowe do szkoły, wyremontowano schody 
wejściowe na kuchnię wraz z rampą rozładunkową oraz wyremontowano schody 
wejściowe do pomieszczenia konserwatorów. Wyremontowane schody używane są 
na co dzień a ich stan sprzed remontu stanowił zagrożenie dla zdrowia 
pracowników i wychowanek. Schody w budynku szkoły od strony północnej nie są 
używane i dlatego ich remont zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym w 
miarę posiadanych środków finansowych.  Budynek stodoły jest praktycznie 
wyłączony z użytku i ewentualne remonty z braku środków finansowych odkładane 
są na później. W budynku gospodarczym wymienione zostało pokrycie dachu oraz 
wrota garażowe od strony wschodniej. Brak środków finansowych przeznaczonych 
na inwestycje w kolejnych budżetach MOW powoduje, że dyrektor zmuszony jest 
wybierać, które zadanie remontowe jest pilniejsze do wykonania. Priorytetem przy 
takim wyborze jest zawsze bezpieczeństwo wychowanek i pracowników oraz fakt 
czy dany budynek lub jego część jest w ciągłym użytkowaniu. Brak wnioskowania 
dyrektora o środki na niektóre działania spowodowany był wiedzą na temat 
ograniczonych możliwości organu prowadzącego na tego typu zadania. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 439-440, 455-456) 

W informacji udzielonej NIK Starosta Łęczyński stwierdził, m.in., że realizacja 
inwestycji na rzecz MOW w latach 2015-2016 była ograniczona możliwościami 
finansowymi powiatu. […] Wartość subwencji dla MOW w 2017 roku, w związku 
z zapisem art. 5a pkt 3a ustawy o systemie oświaty, wyniesie 4.174.437 zł i pozwoli 
na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych. [...] Dyrektor MOW 
w piśmie z 29.03.2017 r. wnioskował o wpisanie do budżetu w 2017 r. inwestycji 
takich jak: remont sieci ciepłowniczej i montaż siłowni zewnętrznej. Zarząd powiatu 
wykreślił zadanie nr 2, wpisując w to miejsce termomodernizację budynku szkoły 
[...]. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 135-136) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W obowiązującym w MOW Statucie nie określono wymaganych § 2 ust. 2 i § 3 
ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych: 

− form współpracy ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków 
właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym, 

− spraw, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady ośrodka, 
zasięga opinii samorządu wychowanków (w przypadku, gdy w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym nie została utworzona rada ośrodka25). 

W Statucie nie określono również kompetencji samorządu wymienionego w § 28 
ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia, jako organu Ośrodka. 
Jednocześnie w § 22 ust. 2 Statutu wskazano, że zadania, zakres uprawnień oraz 
tryb wyboru samorządu określa regulamin samorządu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 5-29, 62-64) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił m.in., że: Statut MOW skonstruowany został zgodnie 
z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi 

                                                           
25 W Ośrodku nie utworzono rady rodziców i rady ośrodka. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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aktami prawnymi. Rozszerzeniem części zagadnień są dokumenty MOW 
obowiązujące w placówce, zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną. […] Statut 
MOW faktycznie nie zawiera szczegółowych form współpracy z rodzicami 
(opiekunami prawnymi), właściwymi instytucjami i środowiskiem lokalnym. […] 
Statut Ośrodka w § 7 ust. 9 - określa ogólne formy współpracy z rodzicami.[…] Do 
dokumentów precyzujących to zagadnienie należą: Koncepcja Pracy Ośrodka- 
(wymagania: I, II i VIII), Program Wychowawczy (dział V), IPE-T (dział VII- 
współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi wychowanki - działania wspierające 
/formy współpracy/ rodziców, zakres współpracy nauczycieli i specjalistów 
z rodzicami w realizacji zadań), Procedura przyjęcia podopiecznej do MOW (pkt 5-
11), Informacja dla rodziców wychowanki, Regulamin odwiedzin podopiecznej 
w Ośrodku oraz Organizacja pracy grup wychowawczych. W § 41 i § 42 Statut 
informuje o współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, 
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży […]. 
Zagadnienie to precyzują: Koncepcja Pracy Ośrodka (wymagania: IV, VII i IX), 
Program Wychowawczy (Dział I, II, VII), Program Usamodzielnienia „Żyć Inaczej”, 
Program profilaktyki (cele, formy realizacji), IPE-T (dział VIII- współpraca 
z instytucjami - zakres współpracy /formy/), Program Wolontariatu „Odzyskać 
Młodość” (sprawozdania z realizacji). Jeżeli chodzi o zasięganie przez Radę 
Pedagogiczną opinii samorządu, to w praktyce nie mamy do czynienia z takimi 
sytuacjami. […] Statut Ośrodka w § 22 ust. 1 wskazuje, że zadania, zakres 
uprawnień oraz tryb wyboru samorządu, szczegółowe kompetencje określa 
Regulamin Samorządu (§ 3). Statut Ośrodka z punktu widzenia wychowanek jest 
dokumentem zbyt obszernym, dla wielu z nich niezrozumiałym i wymagającym 
wyjaśnień ze strony pracowników. Zawarcie kompetencji samorządu w Regulaminie 
Samorządu, który jest dokumentem znacznie mniejszym objętościowo, jest bardziej 
przystępne i zrozumiałe dla wychowanek. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 118-121) 

W trakcie kontroli NIK uchwałą Rady Pedagogicznej MOW z dnia 12 kwietnia 2017 
r. wprowadzono zmiany w § 42 Statutu Ośrodka dotyczące współpracy z rodzicami 
w zakresie rozwiazywania problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych oraz określono formy współdziałania 
z rodzicami, z sądami, PCPR, MOPS, GOPS oraz ze środowiskiem lokalnym. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 122-123) 

Zdaniem NIK brak wskazania w Statucie Ośrodka spraw, w których rada 
pedagogiczna, wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii samorządu 
wychowanek narusza postanowienia § 3 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych 
statutów placówek publicznych. 

2. W § 26 ust. 3 Statutu Ośrodka w katalogu kar za nieregulaminowe zachowanie 
wychowanki ujęto karę upomnienia ze strony wychowawcy grupy wobec całej grupy. 
W związku z publicznym charakterem tej kary mogła ona naruszać godność 
wychowanki oraz poniżać ją w oczach koleżanek. 

Zdaniem NIK naruszono tym samym reguły Narodów Zjednoczonych dotyczących 
Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 
45/113 z dnia 14 grudnia 1990 r.), zalecenia 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 
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oraz § 2 pkt 1 z rozporządzenia  MEN w sprawie zasad działania placówek 
publicznych  z 2015 r. 

Dyrektor MOW wyjaśnił m.in., że: […] kara, jako jeden z podstawowych czynników 
mających przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom wychowanek zawsze musi 
towarzyszyć placówce wychowawczej.[…] To nie rodzaj zastosowanego środka 
dyscyplinarnego jest najważniejszy, ale atmosfera jaka towarzyszy aktowi jego 
stosowania. […] zwracanie uwagi, upominanie, wskazywanie pożądanych 
zachowań na forum grupy wychowawczej pomaga w stworzeniu właściwego 
emocjonalnego klimatu,  w którym to coraz mniej problemów wychowawczych 
rozwiązywanych będzie metodą stosowania nagród i kar. […] Upomnienie 
wychowanki ze strony wychowawcy grupy wobec całej grupy stosowane jest 
zawsze w kontekście społecznym w sytuacji, kiedy rozmowy indywidualne, prośby, 
perswazje nie odnoszą skutku. […] łamanie ogólnie przyjętych, utworzonych i 
zaakceptowanych przez całą społeczność Ośrodka zasad, […]. Kara ma na celu 
wyeliminowanie niepożądanych zachowań wychowanki wobec innych: 
wyśmiewanie, dyskryminowanie, poniżanie, szantażowanie, naruszanie godności, 
prywatności, kradzież, przemoc fizyczna i psychiczna, wykorzystywanie […]. 
Upominanie na forum […] jest stosowane w sposób szanujący godność 
podopiecznej, wartość, w celu reintegracji dla podjęcia przez nią konstruktywnej roli 
w społeczeństwie. Celem jest zmotywowanie wychowanki do analizy swoich 
zachowań, liczenie się z potrzebami innych, przestrzeganie zasad współżycia, 
współdziałania grupowego, interioryzacja norm społeczno-moralnych.[…] 
Upomnienie ze strony wychowawcy stosowane podczas spotkań społeczności 
grupowych według zgłaszanych potrzeb zarówno przez inne wychowanki, jak i 
pracowników, nigdy nie jest stosowane jako kara ze strony wychowawcy wynikająca 
z zapisu w Statucie, lecz jako zwrócenie uwagi, która powinna wpłynąć na zmianę 
niepożądanego zachowania. 

Przykładowe zachowania skutkujące zastosowaniem kary upomnienia wymienione 
w końcowej części wyjaśnienia dyrektora Ośrodka obejmowały m.in.: 
nieprzestrzeganie rozkładu dnia, brak dbałości o ład i porządek, unikanie 
indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane przez grupę działania oraz 
niepożądane zachowania, zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu oraz komfortowi 
osobistemu pozostałych podopiecznych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 15, 36-61, tom II str. 491-494 ) 

3. Wyjście poza ogrodzony teren placówki odbywało się przez jedyną bramę 
wjazdową służącą do ruchu pojazdów. Z posesji Ośrodka nie poprowadzono 
odrębnego chodnika, a w ogrodzeniu nie zamontowano bramki dla ruchu pieszego 
odrębnej od bramy wjazdowej, prowadzącej poza teren placówki na chodnik 
znajdujący się przy drodze publicznej. Ruch pieszy odbywał się przez bramę 
wjazdową, a tym samym nie było możliwe zabezpieczenie szlaku komunikacyjnego 
wychodzącego poza teren Ośrodka w sposób uniemożliwiający bezpośrednie 
wyjście na jezdnię zgodnie z wymogami § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 222-241) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że: w ogrodzeniu Ośrodka zamontowana była furtka 
w sąsiedztwie bramy wjazdowej od strony zachodniej. Po prywatyzacji mieszkań 
służbowych znajdujących się na działce 309/2 sąsiadującej z drogą wewnętrzną na 
działce 309/3 oraz rozgrodzeniu opisywanych działek płotem wykonanym z siatki, 
furtka znalazła się na terenie działki 309/2.  
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(dowód: akta kontroli, tom II str. 124-125) 

NIK zwraca uwagę na potrzebę zintensyfikowania działań mających na celu 
zrealizowanie zaleceń wynikających z przeglądu okresowego budynków Ośrodka 
z 2012 roku. 
 
Statut MOW, ze zmianami dotyczącymi kar i nagród oraz praw i obowiązków, był 
powszechnie dostępny dla wychowanek i ich opiekunów, a przyjęty w nim system 
kar, za wyjątkiem jednej z nich, nie naruszał postanowień Konwencji o Prawach 
Dziecka, wskazanych Reguł Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Zaleceń 
Komitetu Ministrów. Kara upomnienia ze strony wychowawcy grupy wobec całej 
grupy mogła naruszać godność wychowanki i jej prawo do ochrony przed 
poniżającym traktowaniem.  
Statut Ośrodka nie zawierał katalogu spraw, w których rada pedagogiczna, 
wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii samorządu wychowanków oraz 
form współpracy Ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków 
właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym.  W toku kontroli 
uzupełniono zapis Statutu o formy współpracy MOW z rodzicami, instytucjami 
i środowiskiem lokalnym. 
W Ośrodku przestrzegano liczebności grup wychowawczych oraz oddziałów 
szkolnych. Zatrudnieni w MOW wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy posiadali 
stosowne kwalifikacje. Liczba godzin pracy psychologów i pedagogów w tygodniu 
była adekwatna do liczby wychowanek. 
Zasoby lokalowe MOW odpowiadały aktualnym wymogom stawianym w przepisach 
prawa tego rodzaju placówkom, w tym także spełniały normy bezpieczeństwa. 
Natomiast w Ośrodku nie  podjęto odpowiednich działań w celu zapewnienia 
realizacji zaleceń remontowych wynikających z kontroli okresowych stanu 
technicznego budynków oraz nie zapewniono oddzielenia ruchu pieszego od ruchu 
samochodowego w bramie wjazdowej do Ośrodka, co stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa osób pieszych. 

2. Ocena skuteczności realizacji zadań resocjalizacyjnych  

2.1. W latach 2012-2016, skreślono z ewidencji MOW łącznie 382 wychowanki i tak 
odpowiednio w kolejnych latach: 59, 96, 71, 81 i 75 wychowanek. 

Przyczynami skreśleń w ww. latach była: 

- długookresowa nieobecności spowodowana ucieczką lub brakiem powrotu 
z urlopu/ przepustki, odpowiednio w 16 przypadkach (po min. pobycie w MOW 
przez 35 dni i max. przez 288 dni), 31 (po min. pobycie w MOW przez 34 dni 
i max. przez 566 dni), 16 (po min. pobycie w MOW przez 46 dni i max. przez 419 
dni), 28 (po min. pobycie w MOW przez 30 dni i max. przez 847 dni) i w 16 (po 
min. pobycie w MOW przez 29 dni i max. przez 567 dni), łącznie w ww. okresie 
dotyczyło to 107 wychowanek; 

- przeniesienia do innego MOW z przyczyn wychowawczych odpowiednio w 3 
przypadkach (po min. pobycie w MOW przez 67 dni i max. przez 573 dni), 5 (po 
min. pobycie w MOW przez 11 dni i max. przez 305 dni), 4 (po min. pobycie 
w MOW przez 27 dni i max. przez 179 dni), 6 (po min. pobycie w MOW przez 77 
dni i max. przez 221 dni)  i 3 (po min. pobycie w MOW przez 50 dni i max. przez 
907 dni), łącznie w ww. okresie dotyczyło to 21 wychowanek; 

- ukończenia 18. roku życia odpowiednio w 26 przypadkach (po min. pobycie 
w MOW przez 240 dni i max. przez 1330 dni), 45 (po min. pobycie w MOW przez 
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62 dni i max. przez 1408 dni), 32 (po min. pobycie w MOW przez 18 dni i max. 
przez 790 dni), 29 (po min. pobycie w MOW przez 108 dni i max. przez 1089 dni)  
i 29 (po min. pobycie w MOW przez 140 dni i max. przez 664 dni), łącznie w ww. 
okresie dotyczyło to 161 wychowanek; 

- zakończenia okresu resocjalizacji przed ukończeniem 18. roku życia 
odpowiednio w 10 przypadkach (po min. pobycie w MOW przez 184 dni i max. 
przez 857 dni), 12 (po min. pobycie w MOW przez 54 dni i max. przez 939 dni), 
19 (po min. pobycie w MOW przez 56 dni i max. przez 924 dni), 14 (po min. 
pobycie w MOW przez 57 dni i max. przez 639 dni)  i 22 (po min. pobycie 
w MOW przez 124 dni i max. przez 1167 dni), łącznie w ww. okresie dotyczyło to 
77 wychowanek; 

- z innych przyczyn w 2012 r. w 4 przypadkach (po min. pobycie w MOW przez 36 
dni i max. przez 324 dni), w 2013 r. w 3 przypadkach (po min. pobycie w MOW 
przez 370 dni i max. przez 938 dni), w 2014 nie było takich przypadków, w 2015 
r. w 4 przypadkach (po min. pobycie w MOW przez 35 dni i max. przez 911 dni) 
i w 2016 r. w 5 przypadkach (po min. pobycie w MOW przez 31 dni i max. przez 
909 dni), łącznie w ww. okresie dotyczyło to 16 wychowanek. 

 (dowód: akta kontroli, str. 358) 

W sporządzanych opiniach MOW wskazywał np. na: pozytywną postawę 
i zainteresowanie nauką. W dwóch przykładowych przypadkach, w których sąd 
zdecydował o przerwaniu wykonywania środka wychowawczego w postaci 
umieszczenia w MOW a następnie jego uchylenia oraz w drugim przypadku, którym 
sąd zastosował zamianę środka wychowawczego na nadzór kuratora Ośrodek 
sporządził dla sądu stosowne opinie. W pierwszym przypadku wskazał na 
pozytywną postawę i zainteresowanie nauką, współpracę w zakresie leczenia 
uzależnień oraz właściwy przebieg procesu resocjalizacji. W drugim przypadku 
wskazano m.in. na właściwe funkcjonowanie w placówce, w sferze emocjonalnej 
unikanie konfrontacji, agresji i autoagresji oraz w sferze współpracy z rodziną na 
utrzymywaniu kontaktów telefonicznych i osobistych z rodziną zastępczą i matką 
biologiczną. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 110-121) 

W przypadku wychowanek, które proces resocjalizacji zakończyły przed 
ukończeniem 18 roku życia podstawą skreślenia było postanowienie sądu 
rodzinnego o uchyleniu pobytu lub o przerwaniu pobytu w ośrodku. 

W przypadku przerwania wykonywania środka wychowawczego w postaci 
umieszczenia w MOW, sąd rodzinny uzasadniał postanowienie tym, że pobyt 
w Ośrodku w pozytywny sposób wpłynął na rozwój nieletniej, na jej pewność siebie, 
samodzielność w dbaniu o swoje sprawy, dystansowanie się od problemów 
alkoholowych matki, posiadanie motywacji do poprawy swojego zachowania i życia, 
chęci kontynuowania nauki w środowisku otwartym. Wszystkie postanowienia 
sądów były poprzedzone opiniami MOW. 

W postanowieniu o uchyleniu środka wychowawczego sąd w uzasadnieniu podał, 
że wychowanka funkcjonuje w placówce właściwie, prowadzi spokojny tryb życia, 
nie przekracza norm społecznych, widoczny jest pozytywny wpływ pobytu na jej 
rozwój. 

Inne przyczyny skreślenia wychowanek z ewidencji MOW polegały  na przeniesieniu 
do innego ośrodka w związku ze zmianą kierunku kształcenia na podstawie 
postanowienia sądu, przeniesienia do ośrodka rewalidacyjno-resocjalizacyjnego 
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w związku ze stwierdzeniem upośledzenia w stopniu lekkim potwierdzonym 
orzeczeniem uzyskanym w trakcie pobytu w MOW oraz przeniesienie do innego 
środka na prośbę rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniem sądu. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 249 -263, tom II str. 118-121) 

2.2. W latach 2012-2016 wychowanki Ośrodka dopuściły się odpowiednio: pięciu, 
siedmiu, trzech, czterech i jednego zachowania nadzwyczajnego, odnotowanych 
w rejestrach zdarzeń nadzwyczajnych. 

W 2012 roku były to: zakłócenie porządku i bezpieczeństwa (3 w tym jedno groźne), 
samookaleczenie (1) i  zakłócenie porządku i bezpieczeństwa z samookaleczeniem 
(1). 

W 2013 roku były to: zakłócenie porządku i bezpieczeństwa (3, w tym jedno 
groźne), niszczenie mienia (1), pobicie z ciężkim uszkodzeniem ciała (1), próba 
samobójcza (1) i nieudana próba ucieczki z uszkodzeniem ciała (1). 

W 2014 roku były to: groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa (1), pobicie 
koleżanki (1) oraz samookaleczenie (1). 

W 2015 roku były to: groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa (1), forma 
nieludzkiego traktowania przez koleżanki (1), pobicie koleżanki (1) oraz bójka (1). 

W 2016 roku były to: uszkodzenie ciała z ucieczką ze szpitala (1). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 77-105, 359-361), 

Według wyjaśnienia dyrektora MOW: w latach 2015-2016 nie zarejestrowano 
zachowań nadzwyczajnych wskazanych w piśmie MEN z dnia 14.04.2014r (zgon, 
samobójstwo, zgwałcenie, ciężkie pobicie nieletniej).  
Ponadto dyrektor wyjaśnił, że w MOW podejmowano działania dotyczące innych 
wydarzeń nadzwyczajnych, m.in. takie jak: 
− organizowanie zajęć specjalistycznych, zgodnych z potrzebami i programami 

(psycho-socjoterapeutycznymi, profilaktycznymi) oraz zajęć rozwijających 
zainteresowania, wyjazdów, spotkań z ciekawymi ludźmi – uświadamianie 
skutków zachowań niepożądanych, 

− codzienne spotkania społeczności grupowych – godziny szczerości, 
− rady szkoleniowe, 
− spotkania Zespołów Samokształceniowych –  1x w miesiącu, 
− spotkania warsztatowe młodzieży z przedstawicielami Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej – ćwiczenie umiejętności społecznych, uczenie rozwiązywania 
konfliktów, 

− konsultacje psychiatryczne, specjalistyczne w szpitalach 
neuropsychiatrycznych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 373) 

Wydarzenia nadzwyczajne zdarzały się podczas dyżurów różnych wychowawców.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 359-361) 

Dyrektor wyjaśnił, że: Każdy pracownik zapoznany został ze Strategią działań 
wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych oraz zobowiązany 
do przestrzegania stosownych procedur. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 373) 

2.3. W Ośrodku odnotowano odpowiednio w latach 2012-2016: 
- 12 ucieczek, w tym : 8 zbiorowych i 4 indywidualne, 
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- 10 ucieczek, w tym: 7 zbiorowych i 3 ucieczki indywidualne (w tym jedna 
ze szpitala),  

- 8 ucieczek, w tym: 4 ucieczki zbiorowe i 4 ucieczki indywidualne, 
- 11 ucieczek, w tym: 8 zbiorowych i 3 ucieczki indywidualne,  
- 11 ucieczek, w tym: 6 zbiorowych, 5 indywidualne (w tym dwie ze szpitala). 

W ucieczkach uczestniczyły ta same wychowanki, i tak: w 2012 roku – trzy 
trzykrotnie i jedna trzykrotnie, w 2013 r. – cztery dwukrotnie, w 2015 r. – dwie 
dwukrotnie, a w 2016 r. – jedna dwukrotnie i jedna trzykrotnie. Do ucieczek 
dochodziło podczas dyżurów różnych wychowawców. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 359-361) 

W przypadku stwierdzenia ucieczki wychowanka stosowano 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 
wychowawczym. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 364-365) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że w tym zakresie: opracowany został Program 
zapobiegania ucieczkom, niepowrotom, nieusprawiedliwionym nieobecnościom. 
Komisja audytu wewnętrznego tego programu dwa razy w roku szkolnym analizuje 
ucieczki - symptomy, przyczyny, wystosowuje wnioski i rekomendacje na kolejny 
okres. Działania podejmowane w MOW w kwestii ucieczek to: 
- pedagogizacja środowiska rodzinnego - nawiązanie pozytywnych kontaktów, 

wsparcie dziecka, zachowanie więzi emocjonalnej z rodziną; 

- przestrzeganie procedury przyjęcia podopiecznej do MOW służąca 
zminimalizowaniu stresu związanego ze zmianą środowiska, zapewnieniu 
bezpieczeństwa, ustaleniu jasnych kryteriów oddziaływań resocjalizacyjnych, 
przyjęciu pobytu w MOW jako szansy powrotu do życia zgodnego z normami 
społecznymi; 

-  realizacja programów resocjalizacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych - 
rozwój, wzrost kompetencji społecznych, osobistych, psychicznych; 

- program IPE-T – terapia, indywidualizacja procesu nauczania, dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka - lęk przed szkołą; 

- wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 371-374) 

Według Programu zapobiegania ucieczkom, niepowrotom, nieusprawiedliwionym 
nieobecnościom przyczynami ucieczek były: brak akceptacji pobytu w placówce, 
uzależnienia i nałogi, reakcja na konflikt z koleżankami, chęć spotkania z bliskimi, 
wstrzymanie przepustki, chęć wyjścia na wolność, strach przed konsekwencjami 
nagannych zachowań, zaburzenia zachowania i emocji, rozbudzone potrzeby 
seksualne, chęć przedłużenia pobytu w domu, brak środków finansowych na powrót 
do ośrodka, problemy rodzinne i choroba wychowanki. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 386-388) 

2.4. Z analizy dokumentacji 15 wychowanek, które opuściły MOW w związku 
z ukończeniem 18 roku życia przyczynami skierowania nieletnich do MOW było: 
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− dopuszczenie się czynów karalnych z art. 288 § 1 Kodeksu karnego26 i art. 206 
§ 1 KK, z art. 280 § 1 KK (rozbój, groźby, znieważanie nauczyciela, wagary) 
oraz z art. 278 § 1 KK, 

− przejawy demoralizacji (nierealizowanie obowiązku szkolnego, palenie, picie 
alkoholu, agresja, ucieczki z domu, wagary, wulgarne zachowanie, przebywanie 
w zdemoralizowanym środowisku, ucieczka z ośrodka wychowania i terapii 
uzależnień, kontakty seksualne podczas ucieczek, zażywanie narkotyków, 
kradzieże, pobyt poza domem w godzinach nocnych), 

− sprawianie problemów wychowawczych (ucieczki z pogotowia opiekuńczego, 
wulgarne zachowanie, kłamstwa, powroty do placówki pod wpływem alkoholu, 
samookaleczenia, wagary, lekceważenie poleceń rodzica, późne powroty do 
domu, palenie, picie), 

− udzielenie zabezpieczenia na podstawie art. 26 ustawy z 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich27 . 

Wychowanki rozpoczynały pobyt w Ośrodku w czasie od siedmiu dni do dwóch lat 
ośmiu miesięcy i 22 dni28  od wydania przez sąd postanowienia o umieszczeniu 
w MOW. Jednocześnie czas w jakim wychowanki docierały do Ośrodka od wydania 
wskazania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), a wcześniej przez Centrum 
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wynosił od jednego do 40 dni 
(w przypadku jednej wychowanki przyjętej do MOW w 2009 r.) oraz 49 dni 
(w przypadku drugiej wychowanki przyjętej w 2013 r.), a w pozostałych wypadkach 
nie przekroczył 29 dni. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 427-437, tom III str. 148) 

2.5. Dyrektor w stosunku do 15 wychowanek, których dokumentacja objęta została 
szczegółowym badaniem zrealizował następujące działania: 
- bezpośrednio po przybyciu nieletniej do MOW dyrektor, w obecności 

wychowawcy lub innego pracownika ośrodka, przeprowadzał z nieletnią 
rozmowę, podczas której zapoznawał ją z prawami, obowiązkami i zasadami 
pobytu, co wychowanka potwierdzała własnoręcznym podpisem; 

- o przyjęciu nieletniej do MOW dyrektor powiadomił właściwe organy obowiązane 
do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; 

- w okresie pobytu nieletnich w MOW dyrektor uzupełniał ich dokumentację 
o informacje o stanie zdrowia oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, jeśli było wydane, a ponadto o dokumenty zawierające informacje 
o efektach działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych zastosowanych wobec 
nieletnich oraz zaobserwowanych zmianach w ich postawie. W jednej z opinii 
o wychowance sporządzonej dla sądu rodzinnego dotyczącej analizy efektów 
procesu resocjalizacji, MOW odniósł się m.in. do sfery poznawczej, społecznej, 

                                                           
26 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.), zwana dalej: 
KK.   
27 Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, zwana dalej: ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
28 Wychowanka przed przybyciem do się w MOW w Podgłębokiem, od dnia 02.03.2011 r. 
przebywała w MOW Nr 2 w Warszawie, ul. Strażacka 57, 04-462 Warszawa, na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 09.12.2010 r. W tym ośrodku ukończyła 
gimnazjum. Ze względu na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej (brak w 
MOW w Warszawie) została przeniesiona do MOW w Podgłębokiem. Po urlopowaniu jej 
na wakacje do domu rodzinnego  dnia 31.08.2013 r. została dowieziona do Ośrodka w 
Podgłębokiem i od września podjęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie 
kucharz. 
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emocjonalnej funkcjonowania wychowanki, odnotowując w pierwszej realizację 
obowiązku szkolnego przez wychowankę bez wykorzystania w pełni możliwości 
intelektualnych, w drugiej funkcjonowanie w grupie rówieśniczej bez chęci 
podejmowania współpracy z wychowawcami oraz w ostatniej, że wychowanka 
prezentuje umiarkowaną stabilność i kontrolę emocjonalną, introwertyczny styl 
przeżywania emocji oraz jest skłonna do kamuflowania przeżyć i potrzeb. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 374, 412-413, tom III str. 156-157) 

2.6. Wychowanki MOW, które ukończyły 18. rok życia w trakcie roku szkolnego, 
miały możliwość kontynuowania nauki do końca roku szkolnego lub dłużej, tj. do 
zakończenia danego etapu edukacji. Spośród 15 wychowanek objętych próbą tylko 
jedna kontynuowała  naukę w zasadniczej szkole zawodowej po ukończeniu 18 lat.  

W tym zakresie w MOW obowiązywały następujące procedury: 

- deklaracja podopiecznej pozostania w placówce do końca roku szkolnego 
(dydaktycznego) celem efektywnego kontynuowania nauki, 

- wystosowanie pisma do SR o przedłużenie pobytu podopiecznej w MOW, 

- pismo SR – Postanowienie sądu rodzinnego o przedłużeniu pobytu w MOW, 

- podpisanie umowy wychowawczej pomiędzy Dyrektorem MOW a wychowanką 
w obecności wychowawcy wspierającego dotyczącej zasad pobytu pełnoletniej 
wychowanki w związku z kontynuacją nauki w szkole, 

- przestrzeganie przez wychowankę pełnoletnią obowiązujących regulaminów 
i procedur obowiązujących nieletnie podopieczne, 

Spośród 15 wychowanek Ośrodka objętych badaną próbą: dwie opuściły go po 
ukończeniu zsz, jedna po ukończeniu II klasy zsz, dwie w trakcie nauki w kl. II zsz, 
jedna w trakcie nauki w kl. I zsz, dwie po ukończeniu kl. I zsz, trzy po ukończeniu 
gimnazjum, trzy w trakcie nauki w kl. III gimnazjum i jedna w trakcie nauki w kl. II 
gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 375) 

2.7. Dla wychowanek objętych badaną próbą (15), przybyłych do Ośrodka w latach 
2009-2010 (4 osoby) opracowane zostały Indywidualne Programy Resocjalizacyjne 
(IPR), a dla pozostałych przyjętych od października 2010 r. (11 osób) zostały 
opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno–Terapeutyczne (IPE-T), o których 
mowa w § 5 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad kierowania. 

Kontrolowane IPR i IPE-T wychowanek (15) sporządzono po ich przybyciu do 
Ośrodka w terminie:  

- dwa IPR w terminie do jednego miesiąca oraz dwa  w terminie od czterech do 
ponad pięciu miesięcy, 

- osiem IPE-T sporządzono w terminie do 31 dni oraz trzy w terminie od prawie 
trzech do ponad czterech miesięcy. 

Z powyższych trzech IPET opracowanych w terminie dłuższym niż 31 dni od dnia 
przybycia wychowanki do MOW – dwa były opracowywane przed dniem 23.08.2013 
r. Natomiast jeden, z dnia 30.10.2013 r. dotyczył wychowanki przyjętej w dniu 
27.06.2013 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 414-423) 

Dyrektor wyjaśnił, że przyczynami opracowania IPE-T po upływie terminu 30 dni od 
dnia przyjęcia do Ośrodka było w przypadku wychowanki o numerze ewidencyjnym 
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39/2013 było to, że wychowanka przybyła do Ośrodka 27.06.2013 r. bez orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego. W dniu 1.08.2013 r. dokonała ucieczki z obozu 
letniego i została dowieziona 7.10.2013 r. IPE-T został opracowany 30.10.2013 r. na 
podstawie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz uzupełniony  po wydaniu 
orzeczenia. 

Przekroczenia terminów opracowania IPR i IPE-T wynikają również z braku 
pisemnej zgody rodziców (opiekunów), która jest niezbędna do wydania orzeczenia. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 124-134) 

Kontrolowane IPE-T zawierały wszystkie wymagane elementy określone w § 5 ust. 
2 pkt 1-6, obowiązującego do dnia 31.08.2015 r., rozporządzenia MEN w sprawie 
warunków organizowania kształcenia z 2010 r. oraz  w § 6 ust. 1 pkt 1-6, 
obowiązującego od dnia 1.09.2015 r., rozporządzenia MEN w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2015 r. 

Zalecenia wskazane w IPE-T były zgodne ze wskazaniami z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego (lub z innych dokumentów), w szczególności uwzględniały 
najkorzystniejsze dla nieletniego formy kształcenia specjalnego oraz pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (określone we wniosku starosty do ORE). 

Zapisy w poszczególnych IPE-T w zakresie działań resocjalizacyjnych były 
zindywidualizowane. Obejmowały one zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia 
profilaktyczne – „TZA”, „Spójrz Inaczej”, „Odczuwaj Ufaj Mów” oraz pracę nad 
umiejętnościami, jak budowanie refleksyjności nad własnym zachowaniem, 
motywowanie do systematycznej nauki, promowanie zdrowego stylu życia. 

IPE-T były modyfikowane minimum dwukrotnie w czasie pobytu wychowanki 
w Ośrodku. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 414-423, tom II str. 307-366) 

2.8. W MOW dla wychowanek zostały opracowane IPU, co najmniej na miesiąc 
przed osiągnięciem pełnoletności.  

Na opiekuna usamodzielnienia wyznaczono w pięciu przypadkach na czas pobytu 
w MOW pracownika Ośrodka, w dwóch przypadkach rodzica oraz w ośmiu 
przypadkach pracowników instytucji usamodzielniających. Opiekun 
usamodzielnienia zobowiązany był do: zaznajomienia się z dokumentacją i drogą 
życiową osoby usamodzielnianej, opracowania wspólnie  z osobą usamodzielnianą 
IPU, modyfikowanie IPU, współpracy z rodziną osoby usamodzielnianej oraz 
ze środowiskiem lokalnym zwłaszcza ze szkołą oraz gminą oraz opiniowanie 
wniosku o oczekiwanej pomocy w usamodzielnieniu. 

IPU zostały przekazane do odpowiednich PCPR/ MOPS/ MOPR. 

Opiekunowie usamodzielnienia współpracowali z rodziną osoby usamodzielnianej 
oraz ze środowiskiem lokalnym. 

Pracownicy MOW podejmowali się roli opiekuna usamodzielnienia w związku 
ze znajomością  przepisów, chcąc w tym procesie wspierać podopieczną oraz 
w związku ze wskazaniem ich przez wychowanki. 

Standardowo opiekunowie usamodzielnienia opiniowali wnioski o pomoc pieniężną 
na usamodzielnienie lub pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz na 
zagospodarowanie, pomoc w uzyskaniu mieszkania chronionego i pomoc 
w uzyskaniu zatrudnienia. 
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Opiekunowie - pracownicy MOW konstruowali IPU, z uwzględnieniem potrzeb na 
usamodzielnienie, zagospodarowanie, kontynuowanie nauki, poszukiwanie 
mieszkania itp. IPU staje się podstawą przyznania świadczeń pieniężnych  z dniem 
podpisania go przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia oraz 
kierownika PCPR, MOPS, MOPR. Wnioski o pomoc pieniężną na kontynuowanie 
nauki, zagospodarowanie składano dopiero po uzyskaniu pełnoletniości.  
W związku z powyższym, nowi opiekunowie spoza MOW opiniowali wnioski 
o pomoc pieniężną po opuszczeniu MOW przez wychowanki i skreśleniu z listy 
MOW. Jeżeli wychowanka powracała po uzyskaniu pełnoletniości do instytucji 
pieczy zastępczej, lub domu rodzinnego i kontynuowała naukę, świadczenia 
pieniężne jej nie przysługiwały. 
Dyrektor MOW lub wyznaczony opiekun usamodzielnienia, monitorowali proces 
usamodzielnienia, w szczególności stan realizacji IPU, a w uzasadnionych 
przypadkach modyfikowali IPU wspólnie z osobą usamodzielnianą.  

Proces usamodzielnienia monitorowany był poprzez zbieranie danych  z jednostek 
usamodzielniających, a wyniki analizy zapisano w raportach o absolwentkach. 
IPU realizowany był po uzyskaniu przez wychowankę pełnoletności w związku 
z czym MOW nie widział potrzeby modyfikacji bez realnych działań osoby 
usamodzielnianej (rozpoczęcie szkoły, znalezienie pracy, podnoszenie kwalifikacji, 
mieszkanie, inne). Również jeżeli po uzyskaniu pełnoletniości wychowanka 
wyznaczała innego opiekuna nie modyfikowano IPU, bez znajomości bieżącej 
sytuacji, czy potrzeb usamodzielnianej.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 137-150, tom III str. 148-151) 

2.9. Z informacji uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej prowadzonego przez 
Ministra Edukacji Narodowej, z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/ Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie/ Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w odniesieniu do 15 wychowanek, które opuściły MOW w związku z ukończeniem 
18 roku życia oraz 15 wychowanek, które w latach 2012-2016 zostały skreślone 
z ewidencji MOW na skutek ucieczki wynika, że: 

- 16 wychowanek kontynuowało naukę, 

- 10 na 15 objętych badaniem realizowało IPU, m.in. w zakresie uzyskania 
pieniędzy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, pomocy 
w uzyskaniu mieszkania chronionego i pomocy w zatrudnieniu. 

- 9 podejmowało pracę na umowę o pracę i na umowę zlecenie 

- 6 zostało objętych ubezpieczeniem społecznym. 

Na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Karnego prowadzonego 
przez Ministra Sprawiedliwości 3 na 30 wychowanek, które w latach 2012-2016 
zostały skreślone z ewidencji MOW, po opuszczeniu MOW dopuściło się czynów 
skutkujących założeniem kartoteki w Krajowym Rejestrze Karnym, w tym jedna 
została ukarana karą ograniczenia wolności na 3 miesiące (skreślona z ewidencji 
MOW w 2012 roku), jedna karą grzywny (skreślona w 2016 roku) oraz jedna pracą 
na cele społecznie użyteczne (również skreślona w 2016 roku). 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 137-141, 151-156, tom III str. 1-143) 

2.10. Wobec 15 wychowanek MOW wymienionych wyżej nie używano i nie 
wykorzystywano środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. 
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o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Nie wystąpiły też przypadki 
zranienia wychowanki, lub inne widoczne objawy zagrożenia jej życia lub zdrowia. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 375) 

2.11. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. w MOW prowadzono dla każdej grupy 
wychowanków dziennik zajęć, w którym dokumentowano zajęcia prowadzone 
z wychowankami w danym roku szkolnym. 

W zakresie prowadzenia zajęć wychowawczych badaniem objęto po trzy dzienniki 
zajęć grup wychowawczych A, B i E z roku szkolnego 2015/2016 oraz z roku 
2016/2017. 

 W MOW określono miesięczne plany pracy z grupami wychowawczymi, których 
realizacja znalazła odzwierciedlenie  w dziennikach zajęć. 

Dzienniki stosownie do § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia zawierały uwagi 
o wychowankach, informacje o zajęciach prowadzonych w placówce 
w poszczególnych dniach, w tym zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy 
z wychowankami, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu pracy oraz 
informacje o kontaktach z rodziną wychowanek. 

W zakresie badania tygodniowych założeń wychowawczych badaniem objęte 
zostały tygodnie 5-11.10.2015 r. (gr. B), 9-15.05.2016 r. (Gr. E)  i 7-13.11.2016 r. 
(Gr. A). Według wpisów dokonanych w dziennikach w ww. tygodniach przyjęte dla 
tych tygodni założenia były realizowane. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 122-136, tom II str. 1-76) 

2.12. W MOW w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z § 19 rozporządzenia MEN 
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. 
prowadzono dzienniki zajęć psychologiczno-pedagogicznych. 

W roku szkolnym w 2016/2017 psycholodzy i pedagodzy Ośrodka prowadzili 
zamiast  dzienników zajęć psychologiczno-pedagogicznych, karty realizacji 
programu psychoedukacyjnego „Bliżej siebie/Odnaleźć siebie” oraz realizowanego 
przez pedagogów programu „Ars – jak dbać o miłość” i „Trening zastępowania 
agresji” oraz „Spójrz inaczej” spięte w segregatorze razem z Arkuszami 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanki w działaniach psychologa 
i pedagoga poszczególnych wychowanek indywidualnie. Prowadzone karty 
obejmowały realizację zajęć i czynności, a także informacje o kontaktach z osobami 
i instytucjami. 

W zakresie udzielania wychowankom MOW pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
badaniem objęto po dwa dzienniki prowadzone przez psychologów i pedagogów 
Ośrodka w roku szkolnym 2015/2016 oraz uzupełnione w toku kontroli dzienniki na 
rok szkolny 2016/2017. 

Prowadzone dzienniki obejmowały dane dotyczące realizacji przeprowadzonych 
zajęć i czynności, a także informacje o kontaktach z osobami i instytucjami. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 438, 440, 457-479, tom II str. 77-109) 

2.13. W latach w MOW 2015-2016 realizowano 14 programów resocjalizacyjnych 
(innych niż IPE-T), i tak program: Usamodzielnienia „Żyć Inaczej”, profilaktyczny 
„Spójrz Inaczej”, umiejętności prospołecznych  „Trening Zastępowania Agresji”, 
profilaktyczny „Odczuwaj Ufaj, Mów”, profilaktyczny „ARS, czyli jak dbać o miłość”, 
czytelniczy „Z książką przez życie”, Centrum Duszpasterstwa w Lublinie „Odzyskać 
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młodość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Pewnie w dorosłość”, 
dodatkowych zajęć informatycznych, własne programy psychologów „Odnaleźć 
siebie”, „Bliżej siebie”, Sieć Szkół Promujących Zdrowie oraz program „Godzina 
w ICIM”29. 

Główne założenia realizowanych programów obejmowały: poszanowanie prawa, 
norm, wartości i autorytetów społecznych(teoria i praktyka), reintegrację społeczną, 
wzrost kompetencji społecznych, zawodowych, osobistych, poznawczych, 
wzmocnienie więzi emocjonalnych z najbliższymi, przynależność do pozytywnej 
grupy, organizowanie i realizowanie działań alternatywnych, zgodnie 
z możliwościami, umiejętnościami, zdolnościami, potrzebami wychowanek, 
kształtowanie wzorców zdrowego życia i spędzania wolnego czasu, budowanie sieci 
wsparcia w środowisku lokalnym oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi 
dziecko i rodzinę. 

W okresie objętym kontrolą nie zaprzestano ich realizacji. 

Zdaniem dyrektora Ośrodka w resocjalizacji nieletnich niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych tym niedostosowaniem najbardziej skuteczne są: 

- profesjonalne rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek 
tak, by opuszczając naszą placówkę były wyposażane w kompetencje 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach 
społecznych: pracownika, małżonka, rodzica, obywatela; Kompetencje 
społeczne - określają wiedzę, umiejętności, postawy oraz nastawienia 
motywacyjne, które wyrażają się w kontaktach interpersonalnych; 
Kompetencje psychologiczne - odnoszą się do sfery wewnętrznego 
funkcjonowania wychowanki, a za ich najważniejsze wskaźniki przyjmuje się 
między innymi poziom percepcji, emocji, motywacji, pamięci, myślenia, 
wyobraźni; 

- wszechstronne działania wychowawcze, edukacyjne, terapii psychologicznej 
i pedagogicznej, pracy z rodziną, których efektem będzie readaptacja 
społeczna podopiecznych oraz przygotowanie ich do samodzielnego 
funkcjonowania  po opuszczeniu placówki w środowisku lokalnym; 

- uczenie komunikacji interpersonalnej, zasad współżycia społecznego, relacji 
międzyludzkich w środowisku otwartym, poza ośrodkowym – obozy 
terapeutyczne, superwizje zewnętrzne, edukacja wyjazdowa; 

- stopniowe przechodzenie z resocjalizacji korekcyjnej  (wstępnej) – wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, terapeutycznego, psychoterapii, 
profilaktyki, umiejętnej edukacji – w twórczą, rozwijającą potencjalne 
zdolności, umiejętności – włączenie podopiecznych do udziału w 
różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania, 
uczących konstruktywnej organizacji czasu wolnego; 

- wolontariat na rzecz innych, potrzebujących w środowisku lokalnym 
i regionalnym; 

- konstruowanie i realizacja programów unijnych- z zakresu wsparcia 
psychologicznego, doradztwa zawodowego, konstruowania ścieżek 
edukacyjnych i rozwojowych, uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych, rozwoju zainteresowań, poznawania dorobku kultury itp. 
 

                                                           
29 ICIM - internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej. 
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Zdaniem dyrektora Ośrodka do trudności jakie występują w realizacji 
i ograniczeniu skuteczności procesu resocjalizacji należą: 
- braki finansowe oraz położenie Ośrodka z dala od miasta i dóbr kultury, 
- duża rotacja wychowanek skutkująca niemożnością realizacji celów 

długoterminowych, wiarygodnego oceniania efektywności działań, 
- zróżnicowanie w poziomie niedostosowania społecznego wychowanek 

(nierealizowanie obowiązku szkolnego, uzależnienia, leczenie zaburzeń 
psychicznych), zachowania agresywne, współuzależnienia, ciąże, 
zróżnicowany potencjał intelektualny podopiecznych oraz konieczność 
realizacji wielokierunkowych oddziaływań specjalistycznych 
i terapeutycznych, 

- wieloletnie opóźnienia szkolne (2-4-letnie), trudne do wyrównania ze 
względu na przybycie wychowanki niedługo przed uzyskaniem 
pełnoletniości, 

- ograniczona współpraca z rodzinami z uwagi na wielopokoleniowe 
patologie, 

- nieuregulowane zasady współpracy z instytucjami pieczy zastępczej 
(ustawowe dla MOW i ustawowe dla instytucji pieczy), 

- wieloletnia demoralizacja podopiecznych, próby wprowadzania zasad tzw. 
„drugiego życia” wynikająca ze specyfiki placówek zamkniętych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 376-378, tom II str. 273-297) 

2.14. W Ośrodku, w latach 2012-2016 na egzaminie gimnazjalnym uczennice klas 
trzecich uzyskały średnio:  

- z języka polskiego odpowiednio: 51%, 37%, 53,7%, 53,8%, 54,4% punktów 
możliwych do zdobycia (wynik procentowy), 

- z przedmiotów przyrodniczych odpowiednio: 44%, 43%, 41,1%, 35,5%, 
35,9%, 

- z matematyki odpowiednio: 27%, 27%, 23,6 %, 24,4%, 28,9%. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 424-426) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że: po każdym egzaminie gimnazjalnym nauczyciele 
poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzają analizę wyników 
egzaminu, która przedstawiana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
Analiza zawiera wnioski i rekomendacje do pracy w następnym roku szkolnym 
w zakresie materiału, który według analizy sprawił uczennicom najwięcej 
problemów. Każdego roku wyniki egzaminu zbliżone są do siebie. Nieznaczne 
różnice wynikają ze specyfiki szkoły (zbyt późne przybycie do szkoły, duże braki 
edukacyjne wynikające z nieuczęszczania wcześniej do szkoły, wielokrotne 
powtarzanie klasy) oraz stanu wiedzy młodzieży skierowanej do placówki. Aby 
dokładnie zbadać poziom wiedzy uczennic oraz wyznaczyć kierunki szczególnej 
pracy nad materiałem nauczyciele przeprowadzają, również w klasie trzeciej „test 
na wejście”. W razie potrzeby wyrównania braków nauczyciele prowadzą zajęcia 
wyrównawcze . 
Do niskich wyników egzaminu gimnazjalnego przyczyniać się może również 
stosunek naszych uczennic do samego egzaminu. Mają one świadomość, że samo 
podejście do egzaminu umożliwia ukończenie klasy trzeciej. Zdarzają się również 
przypadki dowożenia uczennic do Ośrodka bezpośrednio przed egzaminem 
i uzyskany wynik egzaminu takiej uczennicy nie ma żadnego związku z naszą 
pracą. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 378) 
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2.15. Dyrektor MOW wyjaśnił, że: Placówka nie prowadzi analizy rynku pracy ze 
względu na ogólnopolski charakter placówki. Jednakże profil naszej szkoły 
zawodowej odpowiada zapotrzebowaniu na pracownika, obserwowanym w całym 
kraju, o czym kadra informowana jest na konferencjach dyrektorów. Na dzień 
dzisiejszy nie widzimy potrzeby zmiany profilu szkoły zawodowej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 378-379) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

1. W roku szkolnym w 2016/2017 (do kwietnia 2017 r.) psycholodzy i pedagodzy 
Ośrodka nie prowadzili dzienników zajęć psychologiczno-pedagogicznych.  

Zgodnie z § 19 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania z 2014 r. pedagog, psycholog zatrudniony w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym (…) prowadzą dzienniki, do których wpisują tygodniowe 
plany zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym 
informacje o kontaktach z instytucjami i osobami, z którymi współdziałają przy 
wykonywaniu swoich działań, imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub 
wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 

W toku kontroli, tj. dnia 6.04.2017 r. przedłożono kontrolerowi nowe uzupełnione 
od 1.09.2016 r. dzienniki psychologa i pedagoga na rok szkolny 2016/2017. 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że brak prowadzenia tej dokumentacji wynikał 
z ewidentnego niedopatrzenia oraz że obowiązek ich prowadzenia wyjaśniono 
pedagogom i psychologom. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 438, 440, 457-479, tom II str. 77-109) 

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. 
 

W Ośrodku opracowano IPE-T w pełnym zakresie określonym w przepisach, 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanek wynikających m.in. 
z orzeczeń lub diagnoz, dla każdej objętej próbą wychowanki. W realizowanych  
IPE-T dokonywano modyfikacji.  

W MOW nie doszło do zmniejszenia się liczby skreśleń wychowanek z ewidencji 
Ośrodka z powodu długotrwałej nieobecności lub przeniesienia do innego MOW ze 
względów wychowawczych, a także liczby ucieczek w ciągu roku. Zmniejszeniu 
uległa jednak liczba zachowań nadzwyczajnych. 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych uzyskiwanych przez wychowanki MOW w latach 
2012-2016 pozostawały na zbliżonym poziomie. Mniej niż połowa z 30 byłych 
wychowanek objętych badaną próbą figurowała w KRK z powodu czynów 
popełnionych po opuszczeniu MOW. Więcej niż połowa z 30 wychowanek objętych 
próbą po opuszczeniu MOW kontynuowała naukę lub podjęła pracę. Dyrektor MOW 
wywiązał się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1-3 oraz § 3 ust. 7 
rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad kierowania. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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W Ośrodku opracowano IPU i terminowo przekazano je do PCPR, natomiast 
pracownicy MOW podejmowali się roli opiekuna usamodzielnienia jedynie do czasu 
skreślenia wychowanka z ewidencji Ośrodka.  

3. Działania nadzorcze wspomagające skuteczność resocjalizacji  

3.1. W. latach 2015-2016, poza sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, dyrektor 
MOW podejmował również inne działania w zakresie wspomagania procesu 
resocjalizacji wychowanków. Należały do nich m.in.: 
− szkolenie rady pedagogicznej „O komunikacji interpersonalnej” - 28.01.2015 r. 
− umożliwienie pracy terapeucie uzależnień od 1 września 2015 roku w ramach 

wolontariatu, 
− szkolenie rady pedagogicznej pn. „Język empatii – jak pomagać uczniom 

w radzeniu sobie z destrukcyjnymi stanami emocjonalnymi” – 08.12.2015 r., 
− zatrudnienie terapeuty uzależnień od 1 września 2016 roku, 
− opracowanie i wprowadzenie nowego wzoru IPE-T od 1 września 2016 roku 

w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli Kuratorium Oświaty 
w Lublinie, 

− współtworzenie, realizacja, bieżący monitoring realizacji projektu unijnego 
„Pewnie w dorosłość”. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 379) 

3.2. W latach 2012-2016 działalność MOW w zakresie kształcenia i resocjalizacji 
była przedmiotem kontroli lub nadzoru ze strony: 

− Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 11.01.2013 r. w zakresie Zgodności 
organizacji zajęć edukacyjnych (zaleceń nie wydano), 

− Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 16.01.2013 w zakresie stosowania 
środków przymusu bezpośredniego (wydano 11 zaleceń30, które zostały 
zrealizowane przez MOW), 

− Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 21.02.2014 r. w zakresie Zgodności 
realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w kl. I i II gimnazjum (zaleceń nie 
wydano), 

− Sądu Okręgowego w Lublinie w dniu 11.02.2014 r. w zakresie Nadzoru nad 
wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (zaleceń nie wydano), 

− Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniach 10.06 - 08.07.2014 r. Ewaluację 
problemową w zakresie Podejmowanych działań w celu nabywania umiejętności 
przez wychowanków, 

− Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniach 16 - 24.05.2016 r. w zakresie 
Zapewnienia bezpiecznych warunków wychowankom (wydano trzy zalecenia 
odnośnie sporządzania IPE-T, zasad korzystania z telefonów komórkowych 

                                                           
30 Wydane zalecenia: zbadanie sprawy przemocy wobec nowoprzyjętych wychowanek, zmiana treści 
WSO w zakresie kar poprzez dostosowanie ich do zaleceń międzynarodowych, zaprzestanie stosowania 
odpowiedzialności zbiorowej wobec wychowanek lub grożenia nią w przypadku nieujawnienia 
sprawczyni przewinienia, uwzględnianie woli rodziców co do uczestnictwa wychowanek w praktykach 
religijnych, angażowanie w prace wolontariatu tylko chętnych wychowanek, zorganizowanie szkoleń dla 
pracowników z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej oraz ochrony praw dziecka w prawie 
międzynarodowym i krajowym, każdorazowe zawiadamianie przez dyrektora MOW wychowanki oraz 
sądu rodzinnego wykonującego orzeczenie o powodach decyzji o ograniczeniu lub zakazaniu kontaktów 
z wybranymi osobami, przygotowanie oddzielnej procedury dotyczącej przeszukań pomieszczeń i 
kontroli wychowanek, korzystanie w praktyce z izolatki dla chorych, kontynuacja remontów, modernizacji 
oraz wymiany zużytych mebli i urządzeń, a także dostosowanie infrastruktury MOW do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnienie wychowankom właściwej temperatury w szkole oraz ciepłej wody 
w internacie. 
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podniesienia atrakcyjności zajęć wychowawczych – zalecenia zostały 
zrealizowane), 

− Kuratorium Oświat w Lublinie w dniach 29.06 - 05.07.2016 r. w zakresie 
Przestrzegania praw dziecka (wydano 5 zaleceń31 – zostały one zrealizowane), 

− Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 20.10.2016 r. kontrola sprawdzająca 
w zakresie Realizacji zaleceń pokontrolnych - wydanych w dwóch poprzednich 
kontrolach przeprowadzonych w MOW 16.05.2016 r. oraz 29.06.2016 r. 
(stwierdzono realizację zaleceń i nowych nie wydano). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 379, tom II str. 157-222) 

3.3. Kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez Kuratorium Oświaty w Lublinie 
(protokół z dnia 24.03.2017 r.) w zakresie Organizacji i prowadzenia zajęć 

dydaktycznych oraz wychowawczych, nie wykazała nieprawidłowości w badanym 
obszarze (zaleceń nie wydano). Kontrola ustaliła m.in., że zatrudnieni w Ośrodku 
wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele posiadali odpowiednie 
kwalifikacje i wykształcenie, w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej 
realizowano programy nauczania zgodne z podstawą programową, zatwierdzone 
przez radę pedagogiczną, dla wszystkich przebywających w MOW wychowanek 
(72 na dzień kontroli) opracowano indywidualne programy edukacyjno-
terapeutyczne zawierające mocne strony wychowanek, obszar do pracy z uczniem 
oraz opis zintegrowanego działania nauczycieli i specjalistów, a także ocenę 
efektywności udzielanej wychowankom pomocy. Ponadto kontrola wykazała, że 
praca wychowawczo-resocjalizacyjna i opiekuńcza w MOW przebiegała w oparciu 
o założenia Koncepcji Pracy Ośrodka, Ramowego Planu Pracy dla Grup 
Wychowawczych, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki i Programu 
Usamodzielniania z zapewnieniem potrzeb edukacyjnych, zdrowotnych, 
poznawczych, emocjonalnych, społecznych i rodzinnych. Następnie, że wychowanki 
współpracują z wolontariuszami studentami, siostrami zakonnymi i innymi, 
uczestnicząc w konkursach i akcjach charytatywnych. Ponadto wskazano, że wyniki 
ewaluacji wewnętrznej, analiza ankiet przeprowadzonych wśród wychowanek 
i przeprowadzona rozmowa z jedną z podopiecznych wskazują, ze organizowane 
w Ośrodku zajęcia cieszą się zainteresowaniem, a wychowanki wysoko oceniają 
wszystkie prowadzone w placówce zajęcia oraz poziom bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 223-226) 

3.4. W latach 2015-2016 wychowanki, rodzice (opiekunowie prawni) lub inne osoby 
nie skierowały do dyrektora MOW skarg dotyczących procesu nauczania 
i resocjalizacji. 

                                                           
31 Zalecenia: dostosowanie liczebności grup wychowawczych do wymagań określonych w § 18 ust. 2 
rozporządzenia MEN  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania 
placówek publicznych […], doprecyzowanie zapisów statutowych i systemu oceniania zachowania 
w zakresie przewidywanego czasu trwania konsekwencji/utraty przywilejów wskazanych w katalogu, 
zgodnie z zasadą 68 Rezolucji zgromadzenia Ogólnego Narodów zjednoczonych, nr 45/113, z dnia 14 
grudnia 1990 roku, doprecyzowanie zapisów w „Systemie oceniania w grupie wychowawczej” 
dotyczących katalogu zachowań nagannych wychowanków, w tym zapisu: „niewykonywanie poleceń 
wychowawców”, przestrzeganie art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 
zorganizowanie dnia wychowanków umożliwiającą przebywanie na świeżym powietrzu co najmniej przez 
dwie godziny w każdym dniu zgodnie z zapisami zawartymi w § 19.1 pkt 2b rozporządzenia MEN z dnia 
2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych […]. 
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(dowód: akta kontroli, tom I str. 187) 

3.5. W latach 2012-2016 podejmowano współpracę z sądami rodzinnymi poprzez 
wymianę korespondencji urzędowej, jak orzeczenia sądu, opinie w celu zmiany 
postanowienia, kopie wywiadów środowiskowych oraz wyjazdach na sprawy 
sądowe. W przypadku opiekunów prawnych oraz placówek, z których 
wychowankowie trafili do MOW współpraca polegała również na wymianie 
korespondencji,  a także na kontaktach telefonicznych oraz spotkaniach osobistych. 

Zdaniem dyrektora MOW w latach 2012-2016 napotykano na problemy we 
współpracy prowadzonej w ramach instytucji pieczy zastępczej. Polegały one m.in. 
na: odmowach podpisania porozumienia regulującego prawnie i finansowo pobyt 
wychowanki w MOW, odmowach przyjmowania podopiecznych na okresy urlopowe, 
jak święta, ferie, współponoszenia kosztów związanych z uczestnictwem 
wychowanek w zajęciach pozalekcyjnych, kulturalnych, wyjazdach rozwijających 
zainteresowania, współpracy związanej z opieką zdrowotną (wieloletnie zaniedbania 
stomatologiczne, kardiologiczne, okulistyczne, korekcyjne), problemami związanymi 
z powrotem wychowanki ciężarnej do instytucji pieczy zastępczej, skreślaniu z list 
podopiecznych przez instytucje pieczy zastępczej po przyjęciu do MOW lub po 
uzyskaniu pełnoletniości oraz problemach w realizacji procedur formalno-prawnych 
związanych z procesem usamodzielniania wychowanki. W zakresie współpracy 
z sądami problemem bywają kwestie regulujące możliwość pozostania pełnoletniej 
wychowanki w MOW, jeżeli pomimo  wcześniejszej deklaracji pozostania  oraz 
przedłużenia pobytu, po ukończeniu 18 roku życia, wychowanka odmawia 
kontynuowania nauki oraz korzystania z oferty w warunkach MOW (opuszcza 
placówkę). Informujemy wówczas o tym sąd, zwracając się z prośbą o uchylenie 
postanowienia przedłużającego pobyt. Interpretacja sądów jest różna. Niektórzy 
zdecydowanie twierdzą, że postanowienie o przedłużeniu pobytu jest nadrzędne, 
w związku z tym pełnoletnia wychowanka musi pozostać w placówce. Ponadto 
zdaniem dyrektora problemem są wyjazdy na sprawy sądowe – sądy nie wyrażają 
zgody na przesłuchanie podopiecznej w najbliższym sądzie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 380-381) 

3.6. W latach 2015-2016 MOW współpracował z Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczna, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (szkolenie w zakresie 
usamodzielnienia), Policją, Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej, 
Zakładem Aktywizacji Zawodowej (praktyki zawodowe), biblioteką powiatową, 
biblioteką w miejscowości Ciechanki, UG i biblioteką gminną w  Cycowie (realizacja 
programu zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii „Z książką przez życie”).  
Wychowanki reprezentowały Ośrodek w konkursach i spotkaniach gminnych, 
powiatowych i krajowych (plastycznych, teatralnych, sportowych, literackich, 
tanecznych). Uczestniczyły w akcjach charytatywnych m.in. WOŚP, Szlachetnej 
Paczce, Dotknij Teatru, Światowych Dniach Młodzieży czy Powiatowej Gali 
Wolontariatu. 

W badanym okresie miała miejsce cotygodniowa współpraca z wolontariuszami 
Centrum Duszpasterstwa w Lublinie w zakresie zajęć tematycznych 
ukierunkowanych na refleksję nad własnym życiem, wyznaczaniem celów 
życiowych, nauki savoir-vivre, organizowano również spotkania wychowanek 
z przedstawicielami fundacji „La Strada”, z reprezentantami ogólnopolskiego 
programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty” oraz poradni MONAR. Z okazji dnia 
dziecka goszczono formację chrześcijańską HOSANNA z Lublina i grupę z Włoch 
prezentującą występ cyrkowy 
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(dowód: akta kontroli, tom I str. 380-381, tom II str. 231-232, 272, 289-291) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

MOW realizował zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty 
i Rzecznika Praw Obywatelskich. Kontrola przeprowadzona przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty na zlecenie NIK w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć 
dydaktycznych oraz wychowawczych nie wykazała nieprawidłowości. 
Dyrektor MOW, poza sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, podejmował 
również działania wspomagające proces resocjalizacji takie jak szkolenia dla rady 
pedagogicznej, zatrudnienie terapeuty uzależnień oraz uczestnictwo w programach 
współfinansowanych ze środków unijnych, których celem był wzrost kompetencji 
psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa.  
Nie odnotowano skarg dotyczących procesu nauczania i resocjalizacji. W procesie 
resocjalizacji wychowanek Ośrodek podejmował współpracę z sądami rodzinnymi 
oraz innymi organizacjami i instytucjami. 
 
4. Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW 

4.1. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 dyrektor Ośrodka realizował nadzór 
pedagogiczny w formie ewaluacji obszarów i wymagań, kontroli, monitorowania 
i badania wybranych obszarów pracy Ośrodka, gromadzenia informacji i ocen pracy 
nauczycieli, obserwacji zajęć i uroczystości oraz wspomagania działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Wnioski jakie wynikały z przeprowadzonego nadzoru obejmowały m.in.: 
− doskonalenie procesu realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym zwiększenie pomocy uczennicom najsłabszym, 
− wprowadzenie skuteczniejszych metod dydaktycznych w celu poprawienia 

wyników egzaminów zewnętrznych, 
− przeprowadzanie kontroli przygotowania uczennic do egzaminu zewnętrznego, 
− rozszerzenie pomocy uczennicom mającym problemy z nauka, 
− utrzymanie zintensyfikowanej pomocy  psychologiczno-pedagogicznej dla 

wychowanek i rodziców – ponowne zdiagnozowanie potrzeb wychowanek, 
− poprawienie zasad oceniania i zachowania, 
− wzmocnienie działań promujących Ośródek – dbanie o pozytywny wizerunek 

w środowisku, 
− poddanie procesowi ewaluacji zagrożone obszary (wyniki nauczania, relacje 

pomiędzy podmiotami Ośrodka, monitorowanie podstaw programowych), 
− zachęcanie jak największej grupy wychowanek do udziału w zajęciach 

dodatkowych, 
− kontrolowanie porządku i stanu sanitarno-higienicznego wszystkich 

pomieszczeń, 
− dbanie o etyczną stronę pracy nauczycieli. 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 zastępca dyrektora ds. edukacyjnych 
prowadził kontrole prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej i planów 
dydaktycznych, prowadził obserwacje zajęć. Kierownictwo Ośrodka podejmowało 
działania wspomagające. 

Z kontroli zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016 
wynikało m.in., że wszyscy nauczyciele opracowali plan dydaktyczny do 
zatwierdzonego programu nauczania, wszystkie plany uwzględniały podstawę 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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programową, nauczyciele oceniali uczennice zgodnie z WSO, natomiast nie we 
wszystkich dziennikach miała miejsce zgodność zapisów z planem dydaktycznym. 

Kontrolą objęto również zajęcia pozalekcyjne, dyżury nauczycielskie oraz 
dokumentację przebiegu nauczania, obserwowano zajęcia dydaktyczne. W roku 
szkolnym 2015/2016 obserwacją objęto zajęcia dydaktyczne wynikające 
z ramowego planu nauczania, zajęcia pozalekcyjne oraz uroczystości szkolne. 
W zakresie wspomagania przeprowadzono rady pedagogiczne na temat 
uzależnień. 

Zastępca dyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych prowadziła nadzór w zakresie 
realizacji koncepcji pracy Ośrodka, programu profilaktycznego programu 
wychowawczego, programu zapobiegającego ucieczkom oraz zajęć 
specjalistycznych i rozwijających zainteresowania.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 382, tom II str. 227-249) 

4.2. W latach 2012-2016 Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania 
pomocy pedagogiczno-psychologicznej (zespół) dokonywał okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanek dwa razy w roku, 
tzw. rekwalifikacji, dwa razy w każdym roku szkolnym. 

W arkuszach wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanki odnotowano 
formy i metody pracy z wychowankami m.in. takie jak: rozmowa indywidualna 
dotycząca trudności adaptacyjnych, sytuacji rodzinnej, diagnoza emocjonalna 
i poznawcza, samoocena indywidualna, wywiad/ankiet w zakresie rozpoznania 
sytuacji indywidualnej i rodzinnej wychowanki, konsultacja rodzinna z matką 
wychowanki, sesje terapeutyczne na temat zasad dalszej współpracy oraz jak 
wychowanka spędziła urlop lub wskazówek jak rozmawiać z rodzicem i unikać 
nieporozumień lub relacji z koleżankami lub sposobów radzenia sobie z obniżonym 
nastrojem. W ocenach dokonywanych przez zespół odnotowano: wzrost aktywności 
w nauce, wykonywaniu obowiązków, rozwój zainteresowań i większy wgląd w swoje 
zachowanie oraz wzmocnienie relacji z rodzicem i nadrobienie zaległości szkolnych. 

W objętej kontrolą próbie nie wystąpiły przypadki pozytywnej oceny wychowanek, 
które następnie zostały umieszczone w innych placówkach z powodów 
wychowawczych, samowolnie opuścili placówkę lub uczestniczyli w zdarzeniach 
nadzwyczajnych. W objętej kontrolą próbie nie było przypadków przeniesienia 
wychowanek z powodów wychowawczych do innego ośrodka.  

Według wyjaśnień dyrektora MOW średnio 1 raz w tygodniu wychowawcy 
wspierający spotykali się z grupą wychowanek celem informowania ich o przebiegu 
procesu resocjalizacyjnego oraz możliwości wpływania na jego przebieg. Brak jest 
udokumentowania zapoznawania wychowanek z przebiegiem procesu resocjalizacji 
i możliwością wpływu na jego przebieg. 

Modyfikacje IPE-T spowodowane były najczęściej postępami resocjalizacyjnymi 
wychowanek. W miejsce  zrealizowanych zamierzeń wprowadzane były nowe nad 
którymi powinny pracować wychowanki. W przypadku braku zadowalających 
efektów resocjalizacyjnych dotychczasowe zamierzenia były kontynuowane lub 
modyfikowane indywidualnie w zależności od możliwości intelektualnych danej 
wychowanki. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 17, 382-383, 414-423, tom II str. 101-109, 336-337, 
339, 366) 
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4.3. W Ośrodku funkcjonowały komisje audytu wewnętrznego monitorujące, 
wnioskujące i rekomendujące realizowane działania32. Wnioski i rekomendacje 
przedstawiane były  dwa razy w roku podczas spotkań Rady Pedagogicznej. 

W roku szkolnym 2015/2016 Komisja ds. Ewaluacji Wewnętrznej poddała badaniom 
wymaganie 7 – promowana jest wartość edukacji (badanie przeprowadzono 
w okresie marzec -maj 2016) oraz wymaganie 10 – placówka w planowaniu pracy 
uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych (badanie 
przeprowadzono w okresie kwiecień-czerwiec 2016). W wymaganiu 7 badano 
działania kształtujące klimat uczenia się, dbałość o jakość uczenia się, działania 
mające wartość edukacyjną i wychowawczą, wykorzystywanie informacji o losach 
wychowanek do promowania wartości edukacji. W wymaganiu 10 badaniu poddano 
analizę egzaminów gimnazjalnych, modyfikacje planów dydaktycznych, 
rekomendacje wynikające z ewaluacji wewnętrznej, modyfikacje IPE-T. 
Szczegółowe wyniki z ewaluacji powyższych wymagań zawarte są w raportach 
stanowiących załącznik do protokołu Rady Pedagogicznej Ośrodka z dnia 
21.06.2016 roku. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 383-384) 

Według sprawozdań z realizacji nadzoru pedagogicznego w  latach 2015-2016 
w MOW dokonywano oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W Ośrodku  przeprowadzono 
ankietowe badanie wychowanek m.in. w zakresie badania poziomu bezpieczeństwa 
(pytanie dotyczące przemocy fizycznej lub psychicznej). Badania przeprowadzono 
w czerwcu 2015 r. oraz styczniu 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 227-272) 

4.4. MOW w latach 2015-2016 monitorował losy byłych wychowanków (zarówno 
wychowanków, którzy zakończyli proces resocjalizacji przed ukończeniem 18. roku 
życia, jak i tych którzy opuścili MOW po ukończeniu 18. roku życia) w celu oceny 
skuteczności procesu resocjalizacji. 

W Ośrodku funkcjonowała komisja badająca losy absolwentów MOW. Do jednostek 
usamodzielniających wychowanki/absolwentki MOW (MOPR, MOPS, WCPR, 
PCPR) wysyłane były pisma z prośbą o podanie informacji związanych 
z funkcjonowaniem podopiecznej w środowisku (realizacja edukacji, podjęcie pracy, 
założenie rodziny, ciąża, mieszkanie itp.). W 2015 roku skierowano do ww. instytucji 
36 pism odnośnie 28 absolwentek MOW z lat 2012/2013 i 2013/2014, a w roku 
2016 32 pisma odnośnie 17 wychowanek, które ukończyły naukę w MOW w roku 
szkolnym 2014/2015. 

Na wysłane w 2016 r. pisma  otrzymano 15 odpowiedzi od instytucji. Żadna z byłych 
podopiecznych nie udzieliła pisemnych odpowiedzi, przekazując informacje drogą 
elektroniczną (portale internetowe) oraz telefoniczną.  

                                                           
32 W Ośrodku funkcjonowały m.in. komisje audytu wewnętrznego: ds. Koncepcji Pracy Ośrodka, ds. Programu 
Wychowawczego - poziom  bezpieczeństwa- badanie ankietowe, ds. Programu Profilaktyki, ds. Ewaluacji 
Wewnętrznej, analizująca zajęcia specjalistyczne realizujące potrzeby wychowanek, kół zainteresowań, 
programów własnych, analizująca wycieczki, wyjazdy z wychowankami- w tym promujące placówkę, spotkania 
z gośćmi, analizująca program zapobiegania ucieczkom, niepowrotom, nieusprawiedliwionym nieobecnościom, 
analizująca realizację programów profilaktycznych- Trening zastępowania agresji zajęcia z psychologiem 
Odczuwaj Ufaj Mów, Spójrz Inaczej oraz analizująca współpracę z wolontariuszami Centrum Duszpasterstwa 
Młodzieży w Lublinie. 
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Dyrektor MOW podał, że w celu oceny skuteczności procesu resocjalizacji po 
opuszczeniu Ośrodka przez byłe wychowanki pracownicy MOW utrzymywali 
z absolwentkami MOW kontakty głównie telefoniczne lub drogą elektroniczną 
Wychowanki były również zapraszane na rocznice powstania Ośrodka (co 5 lat). 

Analiza uzyskanych informacji stanowiła podstawę do sporządzenia raportów 
o absolwentkach MOW obejmujących losy wychowanek w zakresie podejmowania 
przez nie pracy, kontynuowania nauki, usamodzielnienia, miejsca zamieszkania, 
posiadania rodziny, w tym dzieci.  

Według raportu o absolwentkach MOW (raport) z 23.06.2015 r. obejmującego losy 
absolwentek (28) z dwóch lat szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, usamodzielniono 
18 wychowanek, 15 kontynuowało naukę, 5 podjęło pracę, 2 zarejestrowane zostały 
w urzędach pracy oraz 3 wychowywały dzieci. W części obejmującej wnioski 
odnotowano, że w 2014 r. naukę kontynuowało 53,6% wychowanek, 
a z usamodzielnienia skorzystało 64,3% z nich. W roku 2013 naukę kontynuowało 
30,6%. W raporcie odnotowano również fakt dużego utrudnienia w pozyskiwaniu 
informacji w związku z brakiem podstawy prawnej upoważniającej MOW do żądania 
informacji o osobach usamodzielnianych. 

Z raportu z dnia 21.06.2016 r. obejmującego losy absolwentek, które ukończyły 
naukę w roku szkolnym 2014/2015 wynikało, że 17 wychowanek ukończyło naukę 
w MOW, informację uzyskano o 15 z nich, z czego naukę kontynuowało 11 
wychowanek, 2 pracowały, 1 wychowywała dziecko, 1 wyjechała za granicę. We 
wnioskach ujętych na końcu raportu odnotowano procentowy współczynnik 
absolwentek, które kontynuowały naukę (64 %) oraz absolwentek objętych 
programem usamodzielnienia (23%). 

Wyjaśniając kwestię analizowania losów wychowanek w kontekście oceny 
skuteczności procesu resocjalizacji dyrektor Ośrodka stwierdził, że: dane dotyczące 
losów absolwentek są […] niepełne. Spowodowane to jest m.in. ochroną danych 
osobowych. Mamy świadomość, że wychowanki, które się kontaktują 
z pracownikami Ośrodka, to te, którym powiodło się w życiu. O wielu absolwentkach 
nie mamy żadnych informacji. Trudno w takiej sytuacji na podstawie niepełnych 
informacji wypowiadać się na temat skuteczności resocjalizacji. Są wychowanki, 
które korzystają z naszej pomocy i wdzięczne są za nią nawet po wielu latach. Są 
również takie, które nie skorzystały z oferowanej pomocy i stanowią margines 
społeczeństwa lub w bardzo młodym wieku odeszły z tego świata. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 384-385, tom II str. 298-306) 

Zgodnie z zapisami w części VI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek33, 
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. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W MOW podejmowano próby uzyskania informacji od byłych wychowankach, 
jednak nie uzyskano pełnego obrazu ich losów. Prowadzony nadzór pedagogiczny 
oraz przeprowadzane wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania 

                                                           
33 Dz. U. z 2015 r. poz. 1214. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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wychowanek, jak również oceny efektów podejmowanych działań pozwalały m.in. 
na modyfikowanie IPE-T oraz dostosowywanie podejmowanych działań do 
bieżących potrzeb. 

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 Kontroli34, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu oddzielenia ruchu pieszego od ruchu 
samochodowego w bramie wjazdowej Ośrodka, ze względu na 
niebezpieczeństwo wynikające z pokrywania się ciągów komunikacyjnych 
przeznaczonych dla pieszych i pojazdów; 

2. Wyeliminowanie z katalogu kar ujętych w Statucie MOW publicznej kary 
upomnienia wobec całej grupy wychowawczej; 

3. Wprowadzenie do Statutu Ośrodka katalogu spraw, w których rada 
pedagogiczna, wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii samorządu 
wychowanków. 

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   22   maja 2017 r. 

 

 
 

Dyrektor 

Kontroler Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Janusz Gosik 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

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

........................................................ 
podpis podpis 

 
                                                           
34 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Zwana dalej: ustawą o NIK. 
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