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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/38/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/39/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim, ul. Klasztorna 39, 
63-720 Koźmin Wielkopolski (dalej: MOW) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Rudnicki, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie 
Wielkopolskim1 

(dowód: akta kontroli str. 6-10) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2012-2016 w MOW, poza działalnością edukacyjną i wychowawczą, 
realizowano szereg zajęć i programów terapeutycznych, mających pozytywnie 
wpływać na prowadzony proces resocjalizacji. Działania skierowane na 
wychowanków, którzy w większości przejawiali znamiona demoralizacji, miały na 
celu podnoszenie ich samooceny oraz aktywizację kontaktów z osobami spoza 
MOW. Podejmowana była również współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz  
z instytucjami i organizacjami. Nie odnotowano zachowań nadzwyczajnych typu akty 
wandalizmu, agresja i przemoc fizyczna wobec innych wychowanków  
i wychowawców, samookaleczenia, próby samobójstw i zgwałcenia oraz próby 
gwałtów. Podejmowane działania pozwoliły ograniczyć liczbę ucieczek do 2 – 3  
w skali roku (lata 2013-2016) oraz skalę skreśleń z powodu długotrwałej 
nieobecności lub przeniesienia do innego ośrodka ze względów 
wychowawczych do 20,5%. Spośród objętych kontrolą 18 byłych wychowanków 
jedynie sześciu podjęło dalszą naukę, a siedmiu weszło w konflikt z prawem. Do 
realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia przystąpiło 13, spośród 15 
wychowanków, których dokumentacja podlegała kontroli. MOW prowadził monitoring 
losów byłych wychowanków. W 2015 r. i 2016 r., w oparciu o kwerendę telefoniczną 

                                                      
1 Od 1 września 2009 r. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. W przypadku, gdy sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali 
byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia się ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 
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z rodzicami, opiekunami prawnymi i placówkami opiekuńczymi dotyczącą: 
kontynuowania nauki w kolejnym ośrodku, w miejscu zamieszkania, podjęcia pracy 
zawodowej oraz funkcjonowania zgodnego z prawem i zasadami życia społecznego, 
została dokonana analiza losów wychowanków opuszczających MOW. Posłużyła 
ona do oceny procesu resocjalizacji wychowanków MOW. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

- przyjęcia w Statucie MOW, jako jednej z kar możliwych do stosowania, kary 
upomnienia publicznego wobec grupy wychowawczej/klasy lub wobec całej 
społeczności MOW oraz nagany publicznej na uzasadniony wniosek pracownika 
MOW, pomimo, że może naruszać ona godność wychowanka oraz jego prawo do 
ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, 

- przekroczenia dopuszczalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych (od 1 do 2), 

- niezapewnienia wychowankom intymności podczas korzystania z pryszniców, 
poprzez brak zasłon lub drzwi w poszczególnych kabinach, 

- opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych po 
upływie ponad 30 dni od dnia przyjęcia wychowanka do MOW.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W MOW nie została utworzona rada ośrodka, a jej funkcje przejęła Rada 
Pedagogiczna MOW. W latach 2012 – 20163 MOW prowadził działalność jako 
publiczna placówka resocjalizacyjno-wychowawcza dla młodzieży męskiej, 
niedostosowanej społecznie i zdemoralizowanej, w wieku od 15 do 18 roku życia.  
MOW posiadał Statut przyjęty uchwałą nr 6/III/10/11 Rady Pedagogicznej MOW  
z dnia 25 listopada 2010 r. W okresie objętym kontrolą Statut był dwukrotnie 
zmieniany4. Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in. zasad umieszczania nieletnich  
w MOW, postępowania w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością nieletniego 
w MOW, zapisów dotyczących wolności sumienia i wyznania, codziennych ćwiczeń 
gimnastycznych oraz obowiązkowych zajęć z wychowania do życia.  
Statut MOW był dostępny na stronie internetowej www.mowkozmin.pl  w zakładce 
BIP oraz w wersji papierowej w sekretariacie MOW, szkole i internacie do wglądu. 
Celem MOW, określonym w Statucie, było zresocjalizowanie wychowanków, 
wyeliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego i demoralizacji, 
przygotowanie wychowanków do podjęcia decyzji wyboru kształcenia zawodowego  
i szkoły po ukończeniu szkoły w MOW oraz prawidłowego uczestnictwa w życiu 
społecznym, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi. Wskazany został 
również sposób realizacji powyższych zadań, głównie przez: zintegrowaną 
działalność resocjalizacyjną, korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną, opiekuńczą 
MOW, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i szkoły - funkcjonujących w MOW, w tym: 
organizowanie zajęć edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, 
terapeutycznych i resocjalizacyjnych i wspomaganie wychowanków w zakresie 
nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz 
umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego (w tym m.in.  

                                                      
3 Okres objęty kontrolą 

4 W 2013 r. uchwałą nr 10/IV/2012/2013 Rady Pedagogicznej MOW z dnia 7 marca 2013 r. i uchwałą nr 5/II/2015/2016 z 22 
października 2015 r. Każda zmiana powodowała nowelizację Statutu, przyjętą stosowną uchwałą Rady Pedagogicznej MOW. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.mowkozmin.pl/
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w miarę możliwości do szkoły w miejscu zamieszkania); współdziałanie z rodzinami 
wychowanków, sądami, Policją, organizacjami społecznymi, samorządami 
terytorialnymi i lokalnymi, szkołami, kuratoriami i innymi w miarę potrzeb, poprzez: 
rozpoznawanie, wspomaganie, rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci 
i młodzieży, wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji 
wychowawczej i edukacyjnej, podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku 
zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu, pomoc  
w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości  
i zainteresowań wychowanków oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który 
wydał orzeczenie o  umieszczeniu wychowanka w ośrodku oraz z ośrodkami 
pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce 
zamieszkania wychowanków, udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), 
wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych 
we wspieraniu rozwoju wychowanków, w szczególności w zakresie unikania 
zachowań ryzykownych; udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym 
środowiska lokalnego; realizację ceremoniału szkolnego oraz poprzez dopuszczenie 
do funkcjonowania Uczniowskiego Klubu Sportowego. 
Ze Statutu wynika, że Dyrektor MOW powołuje: Zespół Resocjalizacyjno-
Wychowawczy, Komisję Kwalifikacyjną dla nauczycieli realizujących awans na 
stopień nauczyciela kontraktowego, zespół nauczycieli do realizacji projektu 
edukacyjnego, inne komisje w celu realizacji zadań MOW oraz zespół do udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego wychowanka posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor m.in. pełni funkcję 
Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady 
Pedagogicznej, przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  
w roku, informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela 
program nauczania oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określa 
szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego. Dyrektor organizuje: 
przeglądy stanu technicznego obiektów, działalność administracyjną, gospodarczą  
i finansową oraz okresową inwentaryzację majątku MOW. 
Zgodnie ze Statutem, Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy 
pedagogiczni MOW. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności 
i opiniuje zaproponowany dyrektorowi przez nauczyciela program nauczania. Do 
kompetencji Rady Pedagogicznej należy ustalanie sposobu wykorzystania wyników 
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez 
organ sprawujących nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub 
palcówki. W MOW nie tworzy się Rady Ośrodka. Rada Pedagogiczna wykonuje 
zadania Rady Ośrodka.  
Statut MOW określał zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych 
pracowników ośrodka. 
Samorząd Wychowanków, zgodnie ze Statutem, tworzą wszyscy wychowankowie 
MOW. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz 
Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach wychowanków oraz we wszystkich 
sprawach MOW, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów. Opiekę nad Samorządem Wychowanków sprawuje pracownik 
pedagogiczny MOW. 
Statut określał również organizację MOW5. W skład MOW wchodzi szkoła - 
Gimnazjum nr 2 Specjalne - dla młodzieży niedostosowanej społecznie z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy. MOW jest placówką całodobową i prowadzi 
działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia. MOW 

                                                      
5 Organizację MOW określają również:  arkusz organizacji Ośrodka oraz dzienny, tygodniowy i okresowy plan zajęć. 
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zapewnia wychowankom: całodobową opiekę, realizację obowiązku szkolnego  
w gimnazjum, udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, 
udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-
oświatowych, udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych: 
psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, w zakresie terapii pedagogicznej, 
profilaktyki społecznej i resocjalizacji w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo 
dla grupy wychowawczej oraz pomoc w nauce. 
Statut określał warunki pobytu wychowanka w MOW: Każdemu wychowankowi 
MOW zapewnia się bezpieczne warunki pobytu, w tym: poszanowanie godności 
osobistej, opiekę całodobową, kształcenie, wychowanie, specjalistyczną pomoc w  
zależności od indywidualnych potrzeb w  związku z przejawami niedostosowania 
społecznego lub zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, ochronę 
przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i innymi nadużyciami 
naruszającymi godność osobistą lub stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia, 
dostęp do informacji o obowiązującym w MOW Regulaminie Wychowanka oraz 
o systemie resocjalizacji, zasadach oceny przebiegu procesu resocjalizacji i oceny 
zachowania oraz informację o indywidualnym przebiegu procesu resocjalizacyjnego 
lub terapeutycznego, dostęp do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenie w konieczne 
leki i środki opatrunkowe, wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, 
zaopatrzenie w podręczniki, przybory i pomoce szkolne, materiały do zajęć, obuwie 
sportowe do zajęć wychowania fizycznego, odzież ochronną do zajęć 
przysposobienia do pracy, zaopatrzenie w przedmioty codziennego użytku: pościel, 
bieliznę pościelową, ręczniki, piżamy, laczki,  środki czystości, kontakty z rodziną  
i ochronę więzi rodzinnych, możliwość składania skarg, próśb i wniosków do 
Zespołu Resocjalizacyjno-Wychowawczego, Dyrektora, w sprawach osobistych, 
dotyczących MOW, w tym w sprawach urlopowania, wyboru grupy wychowawczej  
i w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przeniesienia do innego ośrodka. 
W Statucie (w latach 2015 – 2016) zostały określone rodzaje nagród i kar 
stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od kary.  
Nagrody to: pochwała ustna, indywidualna, pochwała odczytana na apelu 
społeczności MOW, nagroda rzeczowa, wyjście do miasta z rodziną/opiekunami 
podczas odwiedzin, powierzenie zadania,  roli na terenie MOW w formie 
wyróżnienia, udział w zajęciach poza MOW, przepustka jednorazowa do miasta, 
przepustka jednorazowa do domu rodzinnego, przepustka okresowa, zgoda na 
kontrolowaną pracę poza MOW, urlop nagrodowy, dyplom uznania, list pochwalny 
do rodziców, wniosek do sądu o: urlopowanie w celu nauki poza MOW, warunkowe 
odroczenie lub przerwanie wykonywania środka wychowawczego oraz 
przedterminowe, warunkowe zwolnienie z MOW. 
Kary w sytuacji naruszenia przez wychowanka zasad współżycia, praw  
i obowiązków, po wysłuchaniu wychowanka to: upomnienie pracownika MOW, 
wychowawcy sprawującego indywidualną opiekę nad wychowankiem, 
wicedyrektora, dyrektora (indywidualne, bezpośrednie, publiczne, wobec grupy 
wychowawczej – klasy, publiczne, wobec społeczności MOW), nagana publiczna na 
uzasadniony wniosek pracownika MOW, wstrzymanie nagrody, przesunięcie 
terminu przepustki, urlopu, ograniczenie okresowe udziału w imprezach (na terenie 
MOW lub poza terenem), cofnięcie nagrody, skrócenie urlopu, czasowe 
wstrzymanie przepustek i urlopów,  zmiana grupy wychowawczej, powiadomienie 
rodziców/osób ważnych dla wychowanka o nagannym zachowaniu, powiadomienie 
sądu o nagannym zachowaniu oraz wszczęcie procedury zmiany środka 
wychowawczego na poprawczy.  
Tryb odwoławczy od kar został uregulowany w § 17 ust. 7 Statutu. Zgodnie z tymi 
uregulowaniami każdy wychowanek miał prawo zgłaszania skarg, uwag, wniosków 
w formie ustnej lub pisemnej do osób pełniących funkcje kierownicze w MOW,  
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a przez nich do Dyrektora MOW. Dyrektor, rozpatruje sprawę zasięgając opinii 
wychowawcy sprawującego bezpośrednią opiekę nad wychowankiem i udziela 
odpowiedzi ustnej lub pisemnej w terminie po obradach  Zespołu Resocjalizacyjno-
Wychowawczego.   
Zasady kontaktów wychowanków z rodziną, innymi osobami i przedstawicielami 
organizacji zewnętrznych zostały uregulowane w § 18 Statutu oraz w Regulaminie 
odwiedzin6. Zgodnie z § 18 Statutu wychowankowie, którym sąd nie ograniczył lub 
nie zabronił kontaktów z rodziną, w czasie pobytu w MOW, mogą realizować prawo 
kontaktów w formie bezpośredniej, telefonicznej, korespondencyjnej. Odwiedziny 
wychowanków przez rodziny odbywają się na terenie MOW zgodnie z Regulaminem 
odwiedzin. Dyrektor MOW może ograniczyć lub zakazać wychowankowi kontaktów 
z osobami spoza MOW w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla 
porządku prawnego, bezpieczeństwa w MOW bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie 
na przebieg procesu resocjalizacji nieletniego. W takim przypadku dyrektor 
powiadamia o podjęciu decyzji w sprawie właściwy sąd. Korespondencja 
wychowanków nie podlega kontroli. Korespondencja może być kontrolowana przez 
Dyrektora MOW w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera 
ona treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo MOW, w zasady 
moralności publicznej bądź może wpływać niekorzystnie na przebieg toczącego się 
postępowania lub procesu resocjalizacji. W razie stwierdzenia takich treści, 
korespondencji nie doręcza się, powiadamiając o tym wychowanka oraz właściwy 
sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. Zatrzymana korespondencja włączana 
jest do akt osobowych wychowanka, którego poucza się o prawie złożenia zażalenia 
w sprawie. Wychowanek może opuszczać MOW po uzyskaniu przepustki wg zasad 
określonych w Programie Resocjalizacyjno-Wychowawczym MOW. 

(dowód: akta kontroli str. 11-112) 

Zasady przewożenia wychowanków były uregulowane w Zarządzeniu nr 93/2012 
Dyrektora MOW z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji przewozów 
wychowanków pod opieką pracowników MOW w Koźminie Wielkopolskim, a zasady 
zapobiegania wnoszenia do MOW alkoholu, narkotyków, niebezpiecznych narzędzi 
zostały zawarte w Regulaminie Wychowanka i Regulaminie odwiedzin. Z ww. 
zarządzenia wynika, że przewozy wychowanków powinny być realizowane zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa i z troską o poszanowanie godności wychowanka. 
Wychowankowie mogą być przewożeni samochodem służbowym, zawsze pod 
opieką pracownika pedagogicznego oraz pracownika administracji i obsługi 
kierującego pojazdem, na podstawie karty drogowej i polecenia wyjazdu 
służbowego dla pracownika pedagogicznego. Przewozy wychowanków mogą się 
również odbywać samochodem prywatnym posiadającym ubezpieczenie OC, 
zawsze pod opieką pracownika pedagogicznego, na podstawie polecenia wyjazdu 
służbowego dla tego pracownika. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, 
negatywnego zachowania wychowanka, decyzję o zmianie trasy przewozu, 
zatrzymaniu przewozu, wezwaniu policji, służby zdrowia lub innych służb podejmuje 
pracownik pedagogiczny i informuje o tym niezwłocznie Dyrektora MOW.  

W MOW nie przeprowadzano badań na obecność alkoholu lub innych środków 
używanych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. W przypadku podejrzenia  
o pozostawanie wychowanka pod wpływem ww. środków wzywane było pogotowie 
ratunkowe lub wychowanek był przewożony na Oddział Ratunkowy Szpitala 
Powiatowego w Krotoszynie. 

                                                      
6 Załącznik do zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora MOW z dnia 22 lutego 2013 r w sprawie regulaminu odwiedzin  
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W MOW od 1 listopada 2006 r. prowadzony był Rejestr zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu na terenie Ośrodka oraz Rejestr ucieczek. Zarejestrowane 
zdarzenia7 (ucieczki) zgłaszane były do Policji i właściwych sądów rodzinnych. 

MOW zapewniał wychowankom opiekę pielęgniarską, lekarską i stomatologiczną. 
MOW dysponuje gabinetem pielęgniarskim. Pielęgniarka sprawowała opiekę nad 
wychowankami w wymiarze ośmiu godzin w tygodniu8. Wychowankowie byli 
zgłoszeni do lekarza rodzinnego w przychodni „Nad Stawem” w Koźminie 
Wielkopolskim. W sytuacjach nagłego zachorowania wzywane było pogotowie 
ratunkowe lub wychowanek przewożony był na Oddział Ratunkowy Szpitala 
Powiatowego w Krotoszynie. 

Leki podawane były wychowankom MOW przez pielęgniarkę i wychowawców na 
podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 

(dowód: akta kontroli str. 113-130) 

1.2. Na koniec grudnia 2015 r. w MOW było pięć grup wychowawczych o łącznej 
liczebności  53 wychowanków (88,3% maksymalnej liczby wychowanków9 w MOW)  
i taka sama liczba uczniów gimnazjum. Na koniec grudnia 2016 r. było również pięć 
grup wychowawczych o łącznej liczebności 42 wychowanków (70%) z których 
wszyscy pobierali naukę w gimnazjum. 

W latach 2015 – 2016 liczba wychowanków w grupach wychowawczych nie 
przekraczała 12 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 131-133) 

Liczba uczniów w oddziałach gimnazjum według stanu na dzień 31 marca 2015 r., 
na ostatni dzień nauki, na 30 września i 31 grudnia 2015 r. nie przekraczała 16  
z wyjątkiem klasy 2a, gdzie liczba uczniów na dzień 31 marca wynosiła 18, a na 
ostatni dzień nauki 17 uczniów. Według stanu na dzień 31 marca 2016 r., na ostatni 
dzień nauki, 30 września i 31 grudnia 2016 r. liczba uczniów również nie 
przekraczała 16 z wyjątkiem klasy 2a, w której na 31 marca  było 18 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 133) 

MOW dysponował wolnymi miejscami dla wychowanków do pełnej liczby 60 osób, 
wyposażonymi zgodnie z § 26 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 
placówkach10 z wyjątkiem trzech pokoi, które były przeznaczone dla więcej niż 
czterech wychowanków11. Zgodnie z § 78 ww. rozporządzenia, organ prowadzący, 
ma obowiązek dostosowania MOW w tym zakresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 134-214) 

W latach 2015 – 2016 do MOW skierowanych było łącznie 169 nieletnich w tym  
w 2015 r. 90 i w 2016 r. 79. Przyjętych do MOW w tym samym okresie było 
odpowiednio 53 (58,9% skierowanych) i 35 (44,3% skierowanych). Liczba nieletnich, 
którzy do MOW nie zostali przyjęci wynosiła odpowiednio 37 (41,1%) i 38 (55,7%). 

                                                      
7 W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano zdarzeń nadzwyczajnych. 

8 W formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie umowy z NFZ. 

9 Maksymalna liczba wychowanków w MOW wynosiła 60. 

10 Dz. U. poz. 1872. 

11 W I grupie wychowawczej jeden pokój przystosowany był dla sześciu wychowanków i w IV grupie wychowawczej dwa 
pokoje, z których każdy przystosowany był dla pięciu wychowanków.  
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W ww. okresie Dyrektor MOW nie odmawiał przyjęcia nieletnich skierowanych do 
MOW. 

(dowód: akta kontroli str. 215)  

1.3. Na dzień 31 grudnia 2015 r. i 2016 r. zatrudnionych w MOW było 17 
wychowawców w tym 15 w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden na pół etatu i jeden 
na 16/24 etatu. 

(dowód: akta kontroli str. 216-217) 

Na podstawie badania zatrudnienia wychowawców w okresach: od 5 do 11 
października 2015 r. i od 3 do 9 października 2016 r. stwierdzono, że zatrudnienie 
wychowawców było zgodne z danymi przyjętymi w arkuszach organizacyjnych 
MOW. 

(dowód: akta kontroli str. 218, 223-256) 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. MOW zatrudniał jednego psychologa i jednego 
pedagoga szkolnego w wymiarze po 20 godzin tygodniowo12. Średnia liczba 
wychowanków w okresie od września do grudnia 2016 r. nie przekraczała 3613. 
Obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga szkolnego i psychologa, wynikający  
z uchwały nr LII/241/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2010 r. wynosił 20 godzin tygodniowo. W arkuszach 
organizacyjnych (rok szkolny: 2015/2016 i 2016/2017) organ prowadzący14 
zatwierdził po jednym etacie dla psychologa i pedagoga.  

(dowód: akta kontroli str. 219-311) 

Opiekę w porze nocnej z 31 grudnia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. nad 
wychowankami sprawowały dwie osoby: wychowawca grupy wychowawczej i inny 
pracownik MOW. W tym okresie, w MOW przebywało 11 wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 312-315) 

Wszyscy wychowawcy, zatrudnieni w MOW na dzień 31 grudnia 2016 r., posiadali 
wykształcenie wyższe i kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej. 
Psycholog posiadał wykształcenie wyższe z zakresu psychologii oraz m. in. 
ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz profilaktyki społecznej  
i resocjalizacji. Pedagog szkolny posiadał wykształcenie wyższe magisterskie  
o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz ukończone studia 
podyplomowe  w zakresie socjoterapii a także profilaktyki społecznej i pedagogiki 
resocjalizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 316-324) 

W okresie objętym kontrolą osoby zatrudnione na stanowiskach wychowawców, 
psychologa i pedagoga szkolnego uczestniczyły w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje. Tematy szkoleń to m.in. „Współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi dla 
dobra wychowanka”, „Nowe sposoby odurzania się dzieci i młodzieży”, „Terapia 
motywacyjna w pracy wychowawczej”, „Praca z oporem w grupie”, „Aktywność 
własna jako forma resocjalizacji nieletnich”, „Jak radzić sobie z zachowaniami 
opozycyjno-buntowniczymi”, „Doskonalenie kompetencji wychowawczych 
nauczyciela i wychowawcy”, „Potencjał i zagrożenia okresu dojrzewania”, 
„Profilaktyka agresji przemocy w szkole” i „Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna”. 

(dowód: akta kontroli str. 325-352) 

                                                      
12 Psycholog i pedagog szkolny zatrudnieni byli w całym okresie objętym kontrolą. 

13 Na : 1 września -34, 1 października -32, na 1 listopada -35, 1 grudnia -37 i 31 grudnia 42 (od 21 grudnia). 

14 Starosta Krotoszyński 
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1.4. MOW zapewniał wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej 

niż czterech wychowanków z wyjątkiem dwóch pokoi przeznaczonych dla  

5 wychowanków i jednego pokoju przeznaczonego dla sześciu wychowanków  

(w pokojach mieszkalnych na jednego planowanego wychowanka przypadało od  

3,5 m2 do 10 m2)15. Pokoje były wyposażone m.in. w: łóżka pojedyncze  

i piętrowe jednoosobowe; poduszki, kołdry i bieliznę pościelową oraz szafkę do 

przechowywania rzeczy osobistych dla każdego wychowanka. Do przechowywania 

odzieży w każdej grupie wychowawczej służyły szatnie (garderoby). Każda z grup 

wychowawczych dysponowała pomieszczeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi. 

MOW posiadał również pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe wspólne dla 

wszystkich grup wychowawczych. Każda grupa wychowawcza miała swoją łazienkę, 

(wyposażoną w umywalki i prysznice) oraz ubikacje. W kabinach prysznicowych 

brak było zasłon lub drzwi mających zapewnić intymność korzystającym z nich. 

Pomieszczenie stołówki oraz świetlica szkolna umożliwiały organizację spotkań całej 

społeczności MOW. MOW dysponował zapleczem do zajęć sportowych (siłownią, 

salą sportową, boiskami do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę oraz w tenisa 

ziemnego), dwoma gabinetami do indywidualnej pracy z wychowankiem, oraz 

miejscami umożliwiającymi samodzielne przygotowywanie posiłków przez 

wychowanków z odpowiednimi warunkami do przechowywania i obróbki żywności. 

MOW dysponował również pokojami dla chorych, pralkami umożliwiającymi 

wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych, łazienkami i toaletami przy 

każdej z grup wychowawczych oraz łaźnią ogólną.  

(dowód: akta kontroli str. 134-214) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: w MOW znajdują się na terenie internatu pokoje 
przeznaczone dla wychowanków, przekraczające liczbę czterech osób w pokoju. 
Wynika to z rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń internatu. Jednak w MOW 
nigdy nie było pełnego stanu wychowanków i w pokojach tych nie przebywało więcej 
niż czterech wychowanków. W najbliższym czasie planowane jest (w ramach 
posiadanych środków finansowych) dostosowanie tych pomieszczeń do wymagań 
standardów. 

(dowód: akta kontroli str. 353-354) 

Z oględzin MOW wynika, że schody w budynku internatu i szkoły wyposażone były 
w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po 
nich. W sali do zajęć sportowych, pokoju nauczycielskim, pokoju wychowawców  
w internacie oraz w kuchni były apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej, 
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy  i instrukcje  
o zasadach udzielania tej pomocy. W budynkach MOW w widocznych miejscach 
umieszczone były plany ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne były właściwie 
oznaczone. Na dziedzińcu centralnym było oznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji.   

(dowód: akta kontroli str. 134-214) 

W latach 2015 – 2016  Dyrektor MOW prowadził kontrole obiektów pod kątem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich wykorzystania, o których 
mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

                                                      
15 Grupy wychowawcze: I – cztery pokoje odpowiednio: 3,6 m2; 4,8 m2; 5,1 m2; 5,1 m2; II – cztery pokoje odpowiednio: 4,4 m2; 
3,6 m2; 3,8 m2; 6,9 m2; III – cztery pokoje odpowiednio: 4,7 m2; 7,4 m2; 3,5 m2; 10,0 m2; IV – trzy pokoje odpowiednio: 3,9 m2; 
6,3 m2; 3,8 m2; V – trzy pokoje odpowiednio: 5,0 m2; 4,3 m2; 4,3 m2. 
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i placówkach16. Zalecenia pokontrolne dotyczyły budynku szkoły ( naprawa pękniętej 
obudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu) i internatu (oznakowanie barwą 
ostrzegawczą pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów, dokonanie przeglądu 
mocowania gniazdek elektrycznych 230 V, naprawy wentylatorów  
w pomieszczeniach II i III grupy wychowawczej i uzupełnienia tynku zewnętrznego 
budynku od strony dziedzińca). Kopie protokołów, podpisanych przez Dyrektora 
MOW oraz osoby biorące udział w kontroli, zostały przekazane organowi 
prowadzącemu. 

(dowód: akta kontroli str. 355-365) 

W okresie objętym kontrolą budynki: administracyjny,  internatu,  warsztatowy  
i szkoły, poddawane były kontrolom okresowym raz na pięć lat, polegającym na 
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz ich 
otoczenia. Kontrolą objęte były również badania instalacji elektrycznej  
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń  
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji. Corocznie budynki te poddawane były także kontroli polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego ich elementów, instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych)17. 

Ostatnia kontrola okresowa pięcioletnia, przeprowadzona w czerwcu 2016 r. 
wykazała, że budynki są w dobrym stanie technicznym. Zalecono jedynie drobne 
roboty remontowe budowlane i instalacyjne, niemające jednak istotnego wpływu na 
ich funkcjonowanie18. 

Z protokołów okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych, oraz przeglądu 
instalacji gazowej wynika, że zarówno przewody kominowe jak i instalacja gazowa 
są sprawne i nie wymagają napraw. 

Dla wszystkich budynków, MOW prowadził książki obiektów budowlanych 
zawierające aktualne wpisy o przeprowadzonych kontrolach stanu technicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 367-412) 

W działalności MOW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Przyjęcie w Statucie MOW, jako jednej z kar możliwych do stosowania, kary 
upomnienia publicznego wobec grupy wychowawczej/klasy lub wobec całej 
społeczności MOW oraz nagany publicznej na uzasadniony wniosek pracownika 
MOW, pomimo, że może naruszać ona godność wychowanka oraz jego prawo do 
ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 21,53,86) 

W § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych  
w 2015 r. określono, iż placówki w działaniach edukacyjnych, wychowawczych  

                                                      
16 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 

17 Kontrole zostały przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

18 Budynek administracyjny - zalecono: drobny remont schodów zewnętrznych i stolarki okiennej; wykonanie opaski betonowej 
przy ścianie południowej; w przyszłości wymianę bramy pomiędzy budynkiem administracyjnym i budynkiem internatu; 
wymianę wszystkich gniazd jednofazowych na gniazda z przewodem ochronnym (nie wyznaczono terminu realizacji). Budynek 
internatu - zalecono: ponowne wykonanie części tynków w piwnicach, przyziemiu i od strony dziedzińca; wykonanie 
podmurówki schodów; uzupełnienie stolarki okiennej w poziomie pomieszczeń piwnicznych; wymianę gniazd przy piecach (nie 
wyznaczono terminu realizacji).  Budynek warsztatu – zalecono: zakrycie zaprawą przewodów podtynkowych (nie wyznaczono 
terminu realizacji). Budynek szkoły – zalecono: wymianę wykładziny dywanowej w sali komputerowej na antyelektrostatyczną; 
naprawę tynków klatki schodowej prowadzącej do piwnicy; - poprawienie mocowania rur i grzejników w auli; wymianę gniazd 
jednofazowych na gniazda z przewodem ochronnym (nie wyznaczono terminu realizacji). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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i opiekuńczych respektują prawa wychowanków oraz kierują się zasadami 
poszanowania godności wychowanka. 

Dyrektor wyjaśnił: w Statucie MOW znajduje się kara nagany lub upomnienia, która 
ogłaszana jest publicznie na spotkaniu całej społeczności wychowanków – kara ta 
przyznawana jest w sytuacjach szczególnego, rażącego naruszenia zasad 
regulaminowych Ośrodka (do którego często dochodzi w obecności innych 
wychowanków i pracowników, których prawa są łamane); jest skutecznym 
elementem naszych oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych. W mojej ocenie, 
nie ma nic wspólnego z poniżającym traktowaniem i karaniem; daje jasną informację 
wychowawczą, co jest dobre w aspekcie regulaminowym, moralnym i społecznym.  
O przyznaniu ww. kary każdorazowo informowany jest sąd rodzinny właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania wychowanka (w opinii okresowej). Ponadto 
informacja o udzieleniu kary przekazywana jest sędziemu nadzorującemu  
w rocznych kontrolach przeprowadzonych przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie; 
sędzia nigdy nie miał uwag co do formy i przyczyny zastosowania wymienionych 
kar. 

(dowód: akta kontroli str. 413-414) 

2. Nieprzestrzeganie dopuszczalnej maksymalnej liczby uczniów w oddziale 
szkolnym. Liczba uczniów w klasie 2a w 2015 r. przekraczała 16 i na dzień 
31 marca 2015 r. wynosiła 18, a na ostatni dzień nauki 17 uczniów. Według stanu 
na dzień 31 marca 2016 r., liczba uczniów  w klasie 2a również przekraczała 16  
i  wynosiła 18 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 133)  

Dyrektor wyjaśnił: przekroczenia maksymalnej liczby uczniów w klasie 2a wynikały  
z uzyskanej przez wychowanków promocji śródrocznej, kierowania przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji (System Kierowania Nieletnich) w Warszawie większej liczby 
wychowanków klasy 2 oraz zdarzających się błędnych informacji na temat ostatniej 
ukończonej przez wychowanka klasy, stanowiącej podstawę skierowania do danego 
ośrodka, posiadającego wolne miejsca w danej klasie. 

(dowód: akta kontroli str. 353-354) 

3. Niezapewnienie wychowankom intymności podczas korzystania z pryszniców, 
poprzez brak zasłon lub drzwi w poszczególnych kabinach. Stanowi to naruszenie 
prawa wychowanka do poszanowania i ochrony ich godności osobistej określonego 
w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także  
w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach19. 

(dowód: akta kontroli str. 134-214) 

Dyrektor MOW wyjaśnił, że: prysznice w grupach wychowawczych zostaną 
niezwłocznie wyposażone w zasłony zapewniające intymność. Ponadto 
wychowankowie w czasie czynności higienicznych korzystali z tych pryszniców 
pojedynczo. 

(dowód: akta kontroli str. 353-354) 

NIK wskazuje na konieczność podjęcia przez Dyrektora MOW działań mających na 
celu przygotowanie w MOW (najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r.) pokoi o maksymalnej 

                                                      
19 Dz. U. poz. 1872; dalej rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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liczebności do czterech wychowanków. Obowiązek ten wynika z  § 26  
rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych. 

W Statucie MOW ujęto wszystkie wymagane dane. W MOW przestrzegano 
dopuszczalnej liczby wychowanków w grupach. Równocześnie jednak przekraczano 
dopuszczalną liczbę uczniów w oddziałach szkolnych.  Zapewniono wymaganą 
liczbę godzin psychologa i pedagoga szkolnego. MOW zapewniał odpowiednie 
zasoby lokalowe. Stan techniczny obiektów MOW był dobry. Budynki MOW były 
poddawane kontrolom okresowym.  Nie zapewniono jednak zachowania intymności 
podczas korzystania przez wychowanków z prysznicy, bowiem  kabiny prysznicowe 
nie były wyposażone w zasłonki lub drzwi. Stosowany w MOW system kar 
dopuszcza karanie w formie upomnienia lub nagany w obecności wszystkich 
wychowanków lub całej społeczności MOW, co - zdaniem NIK - może naruszać 
godność wychowanka oraz jego prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem 
i karaniem. 

2. Skuteczność realizacji działań resocjalizacyjnych 

2.1. W latach 2012 – 2016 zostało skreślonych z ewidencji MOW ogółem 253 
wychowanków20 z czego z powodu: długotrwałej nieobecności na skutek ucieczki 
lub braku powrotu z urlopu/przepustki – 36 (14,2%)21, przeniesienia do innego 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego z przyczyn wychowawczych – 16 
(6,3%)22, ukończenia 18 roku życia – 111 (43,9%)23, zakończenia procesu 
resocjalizacji przed ukończeniem 18 roku życia (zgodnie z postanowieniem sądu 
rodzinnego) – 28 (11,1%)24 oraz ukończenia klasy III gimnazjum i przekierowania do 
ośrodka ze szkołą ponadgimnazjalną – 62 (24,5%)25. 

(dowód: akta kontroli str. 415-434) 

2.2. W rejestrach oraz dokumentacji objętej badaniem nie stwierdzono by w okresie 
objętym kontrolą wychowankowie MOW dopuszczali się zachowań nadzwyczajnych 
w postaci m.in. aktów wandalizmu, agresji i przemocy fizycznej lub psychicznej 
wobec innych wychowanków, agresji i przemocy fizycznej lub psychicznej wobec 
wychowawców, samookaleczenia, prób samobójczych oraz zgwałceń i prób 
gwałtów. 

(dowód: akta kontroli str. 435) 

2.3. W okresie objętym kontrolą miało miejsce ogółem dziewięć ucieczek 
wychowanków. W 2012 r. nie odnotowano ucieczek. W 2013 r. były trzy, oraz   
w 2014 r., 2015 r. i 2016 r. po dwie ucieczki. Tylko jeden wychowanek dopuścił się 
dwukrotnie ucieczki, pozostali wychowankowie dopuścili się ucieczki jednokrotnie. 
W każdym przypadku MOW powiadamiał o ucieczce najbliższą jednostkę Policji, 
jednostkę Policji w miejscu zamieszkania wychowanka oraz właściwy sąd rodzinny. 
Spośród dziewięciu wychowanków, którzy dopuścili się ucieczki, trzech nie 

                                                      
20 W 2012 r. 48, w 2013 r. 55, w 2014 r. 48, w 2015 r. 51 i w 2016 r. 51 

21 W 2012 r. 10, w 2013 r. 11, w 2014 r. 5, w 2015 r. 4 i w 2016 r. 6 

22 W 2012 r. 2, w 2013 r. 4, w 2014 r. 4, w 2015 r. 3 i w 2016 r. 3 

23 W 2012 r. 19, w 2013 r. 22, w 2014 r. 21, w 2015 r. 23 i w 2016 r. 26 

24 W 2012 r. 8, w 2013 r. 7, w 2014 r. 5, w 2015 r. 6 i w 2016 r. 2; przykładowy zapis z postanowienia sądu rodzinnego: sygn. 
akt II Nkd 59/15 z 25.06.2015 r. – zmienić środek wychowawczy w ten sposób, iż zastosować wobec nieletniego środek 
wychowawczy w postaci nadzoru kuratora; z opinii wydanej w tej sprawie przez MOW wynika m. in. że wychowanek korzystał 
z indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w kontakcie indywidualnym z osobą dorosłą zachowywał się w sposób 
kulturalny, adekwatny do sytuacji, zgodny z oczekiwaniami społecznymi, potrafił rozmawiać o swoich problemach i być 
krytycznym w ocenie siebie, wspierany, podjął pracę nad sobą, starał się korzystać z udzielanych rad, uznawał autorytet 
wychowawcy jako przełożonego, z prawidłowymi efektami poddawał się konsekwentnie oddziaływaniom resocjalizacyjno-
wychowawczym, zabiegał o dobrą opinię, w II półroczu uzyskał pozytywne comiesięczne oceny regulaminowe za swoje 
zachowanie, systematycznie realizował naukę w gimnazjum posiadając roczne opóźnienie szkolne, spokojny, na ogół 
podporządkowany wymogom dyscypliny szkolnej, właściwie wywiązywał się z obowiązków ucznia. 

25 W 2012 r. 9, w 2013 r. 11, w 2014 r. 13, w 2015 r. 15 i w 2016 r. 14 
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powróciło i zostali skreśleni z listy wychowanków MOW, dwóch zostało 
doprowadzonych przez Policję, trzech zostało dowiezionych przez pracowników 
MOW i jeden powrócił samodzielnie26. Do ucieczek dochodziło podczas zajęć  
w internacie (3), szkole (3) i kuchni głównej (1) oraz w trakcie pobytu wychowanka  
w szpitalu i gabinecie pielęgniarki (po jednej). Do ucieczek dochodziło w trakcie 
dyżuru różnych wychowawców. 

(dowód: akta kontroli str. 436-438) 

Z wyjaśnień Dyrektora MOW wynika, że każda ucieczka wychowanka z MOW 
zaburza proces resocjalizacji samego wychowanka, jak i wychowanków 
przebywających w ośrodku, szczególnie pozostających w okresie adaptacji. 
Wychowankowie umieszczani w MOW nie akceptują swojego pobytu w placówce 
poza miejscem zamieszkania, w oderwaniu od swojego środowiska naturalnego.  
W początkowym okresie ujawniają trudności adaptacyjne i nastroje buntownicze, 
związane z dostosowaniem się do zasad regulaminowych, obowiązku nauki oraz 
podporządkowaniem się do zasad współżycia w grupie i Ośrodku. Najczęściej w tym 
okresie podejmują ucieczki. Wychowanek, który namawia do ucieczki oraz sam 
ucieka staje się negatywnym wzorem do naśladowania dla wychowanków 
zdemoralizowanych, niestabilnych emocjonalnie, z niską motywacją do podjęcia 
obowiązków wychowanka. Wychowankowie po powrocie lub doprowadzeniu  
z ucieczki przez Policję objęci zostają kontrolą wychowawczą oraz 
zindywidualizowanymi oddziaływaniami resocjalizacyjno- wychowawczymi ze strony 
wszystkich pracowników pedagogicznych MOW oraz pomocą Rady Samorządu 
Wychowanków. Stosownie do potrzeb odbywane są z nimi rozmowy wspierające 
oraz motywujące do pozostania w MOW, niepodejmowania ucieczek, podjęcia pracy 
nad sobą oraz ukończenia klasy lub szkoły w MOW. Wychowankowie otrzymują 
wsparcie w zakresie poprawy relacji rodzinnych. MOW nawiązuje współpracę  
z rodzinami lub opiekunami prawnymi wychowanków. Placówka wspiera 
wychowanków w zakresie ustalania planów na przyszłość, w tym: związanych 
z urlopami wynikającymi z planu pracy MOW oraz z usamodzielnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 439-441) 

2.4. Przyczyny skierowania nieletnich do MOW zbadano na podstawie dokumentacji 
15 wychowanków27, którzy opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 roku życia. 
W każdym z przypadków przyczyną umieszczenia wychowanka w MOW była 
demoralizacja, ponadto w sześciu przypadkach były to dodatkowo brak realizacji 
obowiązku szkolnego, wymuszenia, znęcanie się, pobicia i kradzieże, w pięciu 
przypadkach zachowania agresywne, posiadanie i odurzanie się marihuaną,  
w czterech przypadkach picie alkoholu i palenie papierosów, w trzech przypadkach 
niszczenie mienia i czyny karalne, w dwóch przypadkach wagary i w jednym 
przypadku ucieczka z domu oraz włamania.  

(dowód: akta kontroli str. 442-445) 
2.5. Na podstawie dokumentacji 15 wychowanków, którzy opuścili MOW w związku 
z ukończeniem 18 roku życia28 stwierdzono, że dyrektor MOW wywiązywał się  
z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1-3 oraz § 3 ust. 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich  

                                                      
26 O skreśleniu z listy wychowanków jak i doprowadzeniu do MOW z ucieczki, każdorazowo był informowany właściwy sąd 
rodzinny. Czas pobytu wychowanka  poza MOW wynosił od 3 do 41 dni. 

27 Do badania wytypowano po 3 wychowanków, którzy MOW opuścili w roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 o najdłuższym 
okresie pobytu w MOW. 
28 Próba opisana w punkcie 2.4. 
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w młodzieżowym ośrodku wychowawczym29. Bezpośrednio po przybyciu nieletniego 
do MOW Dyrektor w obecności pracownika MOW  przeprowadzał  z nim rozmowę, 
podczas której zapoznał go z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu  
w ośrodku. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku 
nieletni potwierdzali własnoręcznym podpisem. W każdym przypadku o przyjęciu 
nieletniego do MOW Dyrektor powiadamiał właściwe organy obowiązane do kontroli 
spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. W okresie pobytu nieletnich  
w MOW Dyrektor uzupełniał dokumentację nieletnich o posiadane informacje  
o ich stanie zdrowia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
(z wyjątkiem trzech wychowanków, dla których takie orzeczenia nie zostały 
wydane), a ponadto o dokumenty zawierające informacje o efektach działań 
resocjalizacyjnych lub terapeutycznych zastosowanych wobec nieletnich oraz 
zaobserwowanych zmianach ich postaw30.  

(dowód: akta kontroli str. 446-856) 

2.6. Spośród 15 wychowanków31, którzy ukończyli osiemnasty rok życia w trakcie 
roku szkolnego, naukę kontynuowało 13. Wszyscy oni przed opuszczeniem MOW 
ukończyli III klasę gimnazjum do zakończenia najbliższego roku szkolnego. Dwóch 
nie kontynuowało nauki i edukację w MOW zakończyli na ukończeniu I klasy 
gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli str. 850,857) 

2.7. MOW sporządził Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPE-T) 
dla wszystkich wychowanków z badanej próby. Dziewięć IPE-T (60% próby) 
sporządzono przed 23 sierpnia 2013 r. w terminie od 29 do 71 dni od daty przybycia 
wychowanka do MOW. Z sześciu IPE-T  sporządzonych po 23 sierpnia 2013 r. 
jeden sporządzono w ciągu 25 dni od przybycia wychowanka do MOW (6,7% 
próby), a pozostałe pięć (33,3%) w terminie od 31 do 114 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 447-849,858) 

IPE-T były sporządzone i przyjęte do realizacji przed wydaniem orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne 
wychowanków. Dla 12 wychowanków takie orzeczenia zostały wydane w trakcie 
pobytu w MOW. Trzech wychowanków  nie miało orzeczonej potrzeby kształcenia 
specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne. 

Zapisy w poszczególnych IPE-T były zindywidualizowane. Integralną częścią IPE-T 
były Indywidualne Karty Resocjalizacji Wychowanka, w których określono dla 
każdego wychowanka m.in. sytuację rodzinną, możliwości wychowanka i sytuację 
edukacyjną. Wskazane zostały potrzeby resocjalizacyjne, wychowawcze, 
opiekuńcze i edukacyjne32 oraz zadania programowe do realizowania w okresie 
pobytu wychowanka/ucznia w MOW. Dla każdego wychowanka były prowadzone 

                                                      
29 Dz. U. Nr 296, poz. 1755 dalej:  rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, nieletnich  
w ośrodku. 

30 M. in. w miesięcznych kartach oceny pracy z wychowankiem wyszczególnione były cele i zadania resocjalizacyjno-
wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne oraz ocena realizacji tych celów i zadań. Np.: w zakresie funkcjonowania 
emocjonalnego i społecznego, czyli: radzenia sobie z emocjami swoimi i innych, kontaktami interpersonalnymi z rówieśnikami 
i pracownikami, relacjami z rodziną, stosunkiem do obowiązków i zasad regulaminowych, zachowaniem podczas zajęć, 
przepustek do domu i powrotami z nich oraz zachowaniem poza MOW u wychowanka zaobserwowano, że z przepustki wrócił 
z jednodniowym opóźnieniem; z wywiadu z wychowankiem wynikało, że w czasie przepustki zachowywał się prawidłowo i nie 
popadł w konflikt z prawem i rodziną; z czynności jakie wynikają z życia w grupie wywiązywał się dobrze a w trakcie 
indywidualnych rozmów wyrażał chęć zmiany swojego dotychczasowego zachowania oraz miał plany na przyszłość. Podobnie 
było w zakresie motywacji i aktywności własnej oraz w zakresie edukacyjnym i współpracy z nauczycielami, gdzie oceniana 
była realizacja konkretnych celów wyznaczonych w procesie resocjalizacyjno-wychowawczym wychowanka. 

31 Wychowankowie, których dokumentacja została wytypowana do badania (pkt 2.4.). Dziewięciu wychowanków kontynuowało 
naukę na własny wniosek, wniosek MOW i za zgodą sądu. Trzech kończyło 18. rok życia w danym roku szkolnym jednak już 
po zakończeniu nauki, a jeden kontynuował naukę za zgoda Dyrektora MOW, bowiem okres od ukończenia 18. roku życia do 
zakończenia nauki w szkole wynosił 8 dni.  

32 Dla każdego wychowanka był opracowany Indywidualny Program Edukacyjny. 
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Miesięczne Oceny Pracy z Wychowankiem Zgodnie z Celami i Zadaniami IPE-T, 
stanowiące modyfikację IPE-T. 

IPE-T zawierały wszystkie wymagane elementy  określone w § 5 ust. 2 pkt 1-6, 
obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach 
oraz w ośrodkach33 oraz w § 6 ust. 1 do 6, obowiązującego od dnia 1 września 2015 
r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym34. 

(dowód: akta kontroli str. 447-849 i 1033-1034) 

2.8. Spośród 15 wychowanków35, Indywidualne Programy Usamodzielnienia (IPU) 
przygotowało, z wyznaczonymi przez siebie opiekunami usamodzielnienia, 13 
wychowanków (86,7%). Żaden z wychowawców MOW nie pełnił funkcji opiekuna 
usamodzielnienia dla wychowanków MOW. MOW nie pośredniczył w przekazywaniu 
IPU przez wychowanków do PCPR, MOPS, lub MOPR36. Z informacji uzyskanych 
od ww. instytucji wynika, że rolę opiekunów usamodzielnienia pełnili: rodzic, babcia 
lub pracownicy ww. ośrodków pomocy. 

Od 2013 r. corocznie były monitorowane losy wszystkich wychowanków, którzy 
opuszczali MOW po ukończeniu 18 roku życia lub byli przenoszeni do innych 
ośrodków. 

(dowód: akta kontroli str.859-924) 

2.9. Spośród 15 wychowanków, którzy opuścili  MOW w związku z uzyskaniem 
pełnoletności i trzech, którzy zostali skreśleni z listy wychowanków w wyniku 
długotrwałej nieobecności, których dokumentacja podlegała badaniu: 

- dwóch podjęło naukę w liceum ogólnokształcącym, jeden w gimnazjum i również 
jeden w gimnazjum dla dorosłych37, w stosunku do dwóch osób brak było danych  
w SIO, 
- sześciu nadal realizuje  IPU38, siedmiu nie podjęło realizacji IPU oraz dwóch nie 
przygotowało i nie złożyło IPU we właściwej jednostce pomocy rodzinie, 
- 13 podjęło pracę, w tym trzech jest nadal zatrudnionych, trzech zarejestrowanych 
jest jako osoby bezrobotne, a w stosunku do dwóch brak jest danych dotyczących 
ich zatrudnienia, 
- 16 było objętych ubezpieczeniem społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych, 
- ośmiu39 dopuściło się czynów skutkujących założeniem kartoteki w Krajowym 
Rejestrze Karnym (w tym jeden kartoteki nieletnich).  

(dowód: akta kontroli str. 893-913,925-991) 

                                                      
33 Dz. U. z 2014 r. poz. 392; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. 

34 Dz. U. poz. 1113; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2015 r. 

35 Dotyczy badanej próby 

36 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

37 Z danych uzyskanych od MEN z Systemu Informacji Oświatowej nie wynika, czy i kiedy wychowankowie zakończyli naukę 
w danej szkole 

38 W formie pomocy finansowej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie lub zagospodarowanie w formie rzeczowej 

39 1. – opuścił MOW 31.08.2014 r., data prawomocnego orzeczenia kary 05.05.2016 r. i odpowiednio; 2. – 31.08.2014 r., 
15.01.2016 r., 3.- 31.08.2012 r., 2 orzeczenia: 12.03.2014 r., 30.12.2014 r.; 4. – 31.08.2013 r., 28.08.2014 r.; 5. – 10.08.2013 
r., 3 orzeczenia 31.10.2014 r., 31.10.2015 r. i 26.11.2015 r.; 6. – 09.08.2014 r., 19.07.2016 r.; 7. – 06.05.2013 r., 2 orzeczenia 
30.04.2016 r. i 03.08.2016 r.; 8. –  17.06.2016 r., 15.04.2016 r. kartoteka nieletnich. 
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2.10.  MOW posiadał Regulamin stosowania środków przymusu bezpośredniego  
i Rejestr stosowania środków przymusu bezpośredniego. W rejestrze tym nie było 
wpisów dotyczących stosowania środków przymusu. Akta 15 wychowanków40 
również nie zawierały dokumentów potwierdzających stosowanie wobec nich,  
w okresie objętym kontrolą, środków przymusu bezpośredniego. 

 (dowód: akta kontroli str.992) 

2.11. W dziennikach zajęć grup wychowawczych41 zamieszczone zostały 
informacje, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji42. 
W dzienniku wychowawczym III grupy wychowawczej tygodniowe założenia 
wychowawcze w trzech wybranych tygodniach43 dotyczyły: kształtowania wśród 
wychowanków prawidłowych postaw życiowych dbałości o porządek i higienę 
osobistą, przyjmowania wychowanków powracających z przepustki w tym sposobów 
zabezpieczenia odzieży oraz cennych przedmiotów i przydzielenia dyżurów w grupie 
wychowawczej, budowania poprawnych relacji w grupie wychowawczej, trenowanie 
umiejętności współżycia społecznego w grupie wychowawczej – kultura na co dzień 
względem siebie i innych, kontrola nad realizacją zadań szkolnych, rozwijanie 
zainteresowań wychowanków oraz przestrzeganie zasad BHP podczas 
wykonywania codziennych prac porządkowo-gospodarczych. 
Według zapisów dziennika założenia te realizowane były poprzez: poranne zajęcia 
higieniczne i porządkowe, przygotowanie do zajęć szkolnych, naukę własną, 
pogadanki na temat współżycia społecznego, dyżury wychowanków w grupach 
wychowawczych i innych. 

(dowód: akta kontroli str. 993-1006) 

2.12. W latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017, w  ramach opieki 
psychologiczno-pedagogicznej w MOW określono i realizowano tygodniowy plan 
zajęć, zatwierdzony przez Dyrektora MOW. Plan ten obejmował m.in.: 

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych – rozpoznawanie niedostosowania 
społecznego wychowanków, analizowanie  atmosfery w grupach wychowawczych, 
- prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym – rozmowy indywidualne 
z wychowankami, rozpoznawanie cech osobowości i symptomów niedostosowania 
społecznego, 
- sprawowanie opieki psychologicznej nad wychowankami, rozmowy indywidualne  
i pomoc adaptacyjną, 
- diagnozowanie wychowanków – sporządzanie Indywidualnych Kart Resocjalizacji, 
- korygowanie i pogłębianie więzi wychowanków z bliskimi – nadzorowanie 
kontaktów telefonicznych wychowanków z rodzinami, 
- budowanie poprawnych relacji społecznych pomiędzy wychowankami w pracy 
indywidualnej i grupowej nadzór nad Radą Samorządu Wychowanków, 
- wspieranie wychowanków w różnych obszarach funkcjonowania w MOW. 
- konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i wychowanków podczas 
odwiedzin, 

                                                      
40 Dotyczy badanej próby 

41 Kontrolą NIK objęto trzy dzienniki zajęć wychowawczych: grupy VI w roku szkolnym 2015/2016, grupy V w roku szkolnym 
2015/2016 i grupy I w roku szkolnym 2016/2017 oraz zapisy w tych dziennikach na przykładzie trzech wybranych losowo 
tygodni w roku szkolnym. 

42 Dz.U. poz.1170, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r.”. 

43 Na przykładzie jednego tygodnia w m-c: X, III i VI. 
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- współpracę z instytucjami wspierającymi proces resocjalizacji i opiniowanie 
procesu resocjalizacji wychowanków, 

Zajęcia i czynności realizowane w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej,  
a także współpraca z osobami, instytucjami obejmowały m.in.: 

- indywidualną opiekę psychologiczno-pedagogiczną wszystkich wychowanków 
MOW odpowiednio do potrzeb i możliwości, opracowanie dla wszystkich  nowych 
wychowanków Indywidualnych Kart Resocjalizacji, 
- wspieranie wychowanków nowych w okresie adaptacji w celu przystosowania się 
do środowiska wychowawczego i podjęcia pracy nad sobą, 
- analizowanie atmosfery w grupach wychowawczych, rozwiązywanie sytuacji 
trudnych w oparciu o program „Mediacje i negocjacje”, 
- prowadzenie, odpowiednio do potrzeb, indywidualnych zajęć wyrównawczych, 
- okresowe i odpowiednio dla potrzeb sądów, placówek opiekuńczych opiniowanie 
indywidualnych procesów resocjalizacji wychowanków, 
- współpracę z sądami rodzinnymi, Policją, rodzinami, instytucjami PCPR/MOPR  
i innymi, odpowiednio do potrzeb, 
- współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi pełniącymi opiekę 
w stosunku do wychowanków, 
- współpracę z asystentami rodzinnymi i z kuratorami w celu rozpoznania środowisk 
wychowanków, 
- dyżury w ramach konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla wychowanków, 
rodziców/opiekunów (raz w tygodniu), 
- współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu przeprowadzenia 
diagnozy wychowanków – kandydatów do promocji śródrocznej, 
- Program profilaktyki i  badania ankietowego na temat symptomów 
niedostosowania  społecznego,    
- przeprowadzenie ankiety na temat „Bezpieczeństwa wychowanków w Ośrodku”, 
- opracowanie  i prowadzenie kwestionariusza dla wychowanka dotyczącego jego 
planów edukacyjnych i zawodowych dla potrzeb Zespołu ds. ewaluacji. 
- prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego - dla uczniów klas III i wychowanków 
18 – letnich (zorganizowano prezentację multimedialną na temat systemu edukacji 
po opuszczeniu MOW),  
- udzielano indywidualnego wsparcia wychowankom w wyborze kierunku kształcenia 
i elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1007-1031) 

2.13. W latach 2015-2016 w ramach działań resocjalizacyjnych w MOW realizowane 
były m.in. następujące programy i projekty44: 

„Programu profilaktyki”  - opracowywany na początku roku szkolnego, na 
podstawie przeprowadzonego badania ankietowego na temat Symptomów 
niedostosowania społecznego wychowanków i analizy dokumentacji wychowanków 
w zakresie dysfunkcjonalności rodzin. Na podstawie uzyskanych wyników 
zaplanowano pracę i dostosowano ją do potrzeb wychowanków. W ramach 
„Programu profilaktyki”  realizowano następujące bloki zajęć: Normy, wartości 
społeczne, prawo kodeksowe; Nikotynizm, alkoholizm, narkomania; Współpraca  
z krotoszyńskim klubem Rivendel zorganizowano wieczór andrzejkowy; Sposoby 
radzenia sobie z emocjonalnością własną i innych; Prelekcja z pokazem filmowym 
na temat skutków uzależnień; Międzygrupowy konkurs feryjny na plakat 
profilaktyczny; Gazetki ścienne na temat skutków społecznych uzależnienia od 

                                                      
44 drobne programy są włączane w dzienniki grup wychowawczych a program TURYSTA  jest programem autorskim dyrektora 
MOW. 
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narkotyków, nikotyny; Cykl wycieczek krajoznawczych połączonych  
z propagowaniem zdrowia psychicznego z elementami profilaktyki uzależnień  
zrealizowany przez psychologa; Prezentacja multimedialna na temat skutków 
uzależnień (zespół FAS); Cykliczne omawianie zachowań ryzykownych i zagrożeń 
we współczesnym świecie; w ramach comiesięcznych Zespołów Resocjalizacyjno-
Wychowawczych  dokonywano indywidualnej oceny procesu resocjalizacji 
wychowanków; 
 „Wspomaganie nauki”  - wychowankowie nadrabiali zaległości szkolne, odrabiali 
bieżące zadania domowe, czytali lektury. Program wspomagał wychowanków  
w wyrównywaniu braków edukacyjnych i realizowaniu promocji śródrocznej.  
„Trening myślenia twórczego” - w ramach programu prowadzono: gry w szachy, 
zabawy quiz, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, układanie puzzli zabawy 
psychologiczne – burza mózgów, turniej karaoke oraz turniej gier komputerowych  
w okresie przerwy świąteczno–noworocznej. 
 „Zajęcia kulinarne” - w ramach tego programu wychowankowie uczyli się 
przygotowywania prostych, ekonomicznych posiłków. Organizowali pieczenie pizzy 
dla całej społeczności MOW. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
przygotowali grilla dla wszystkich wychowanków.  
„Rozwijanie zachowań asertywnych” – program realizowany był w pracy z grupą 
i pracy indywidualnej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
Przeznaczony był dla wychowanków w okresie adaptacji.  
„Dobre wychowanie na co dzień” - program realizowany był we wszystkich 
grupach wychowawczych, we współpracy z Radą Samorządu Wychowanków. 
Wychowankowie w ramach pracy samorządowej, opracowali zasady kulturalnego 
wychowanka, które zostały umieszczone na gazetkach grupowych. Program 
propagował zasady dobrego wychowania. Wychowankowie ćwiczyli i utrwalali 
poprawne zachowanie w różnych sytuacjach społecznych w MOW i poza nim. 
„Turysta” - w ramach programu odbyły się imprezy turystyczne, organizowano 
wycieczki piesze po okolicy i rowerowe m.in. zwiedzanie dworów i pałacyków.  
W ramach programu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego odbyły się w 2015 r. i 2016 r: 
- w 2015 r. biwak kajakowy rzeką Baryczą na terenie Parku Krajobrazowego Dolina 
Baryczy - w biwaku udział wzięło 10 wychowanków; biwak w leśniczówce 
Helenopol, połączony z rajdem rowerowym, który odbył się w 2015 r. i w 2016 r. - 
łącznie w każdym roku w biwaku i rajdzie wzięło udział po12 wychowanków; biwak 
kajakowy na trasie Ciążeń - Hermanów, który odbył się w 2016 r. - w biwaku udział 
wzięło 10 wychowanków,  
- dwudniowa wycieczka w Rudawy Janowickie, która odbyła się w 2015 r. -  
w wycieczce uczestniczyło 10 wychowanków; dwudniowa wycieczka w Masyw 
Śnieżnika, również w 2015 r. - w wycieczce uczestniczyło 10 wychowanków; w 2016 
r. dwudniowa wycieczka w Karkonosze i na zamek Chojnik – w wycieczce 
uczestniczyło 10 wychowanków i również dwudniowa wycieczka w Góry Złote  
i Masyw Śnieżnika,  
- cykl zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień:  

a) rodzina a uzależnienia - omówienie mechanizmu dziedziczenia społecznego, 
b) cechy człowieka o dobrym zdrowiu psychicznym - kształtowanie właściwych 

postaw wobec substancji psychoaktywnych; przedstawienie różnych form 
pomocy w przypadku uzależnienia, 

c) prelekcja na temat mechanizmu uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz 
przyczyn sięgania po substancje psychoaktywne,  

d) zagrożenia wynikające z uzależnienia od alkoholu i narkotyków; omówienie 
skutków zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych i prawnych uzależnień 
w aspekcie zdrowia człowieka (prelekcja). 
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W wyniku realizacji programów i projektów wychowankowie mieli osiągnąć 
następujące umiejętności: 

a) samodzielnie potrafią podejmować decyzje i wybory zgodne z normami 
społecznymi, moralnymi i prawnymi,  

b) potrafią konstruktywnie gospodarować swym czasem wolnym, wybierać 
społecznie pożądane formy spędzania czasu, 

c) umieją współdziałać w zespole, nawiązywać poprawne relacje z innymi, 
d) chętnie włączają się i aktywnie uczestniczą w różnych formach turystyki 

i rekreacji, 
e) korzystają ze źródeł informacji turystycznej, 
f) rozszerzają swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, geografii i historii. 

Natomiast dla MOW efektem realizacji ww. programów i projektów miało być: 
a) szybsza i łatwiejsza adaptacja uczniów/wychowanków do warunków MOW; 
b) wzmocnienie roli Rady Samorządu Wychowanków; 
c) integracja podopiecznych i wychowawców, nauczycieli wokół procesu 

resocjalizacji; 
d) spadek zachowań agresywnych uczniów/wychowanków, 
e) podniesienie atrakcyjności pobytu w MOW dla chłopców, a co za tym idzie - 

brak ucieczek z Ośrodka, 
f) podniesienie autorytetu pracowników pedagogicznych, 
g) pozytywny odbiór i ocena MOW w środowisku lokalnym oraz wśród innych.  

Realizacja programu była wspierana finansowo od 2011 r. przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który wybierał oferty zajęć 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami. 
Program „Turysta: poznaję, wybieram” w dniu 21 września 2016 roku otrzymał 
„Nagrodę Prometeusza 2016 za Najbardziej Inspirujący Program Edukacyjno-
Wychowawczy” na VII Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu, organizowanym przez Młodzieżowe 
Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej.  
 „Tradycja i kultura” – program obejmował następujące działania: 
- Wieczornica poświęcona 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 35 rocznica 
powstania „Solidarności”; Gazetka z okazji Dnia Edukacji Narodowej; Akademia  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej; Gazetka na temat: „Miejsca pamięci narodowej”; 
Odwiedzenie mogił Więźniarek i Powstańców Wielkopolskich; Gazetka z okazji 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; Akademia z okazji rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę; Międzygrupowy konkurs na świąteczny 
wystrój grup wychowawczych; Gazetki na temat tradycji polskich świąt; Spotkanie 
opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia; Wieczerza wigilijna; Akademia z okazji 
rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego; Turniej karaoke w okresie ferii 
zimowych; Konkurs na świąteczną pisankę; Tradycje wielkanocne – święcenie 
potraw; Śniadanie wielkanocne; Gazetkę na temat sylwetki Jana Pawła II; Prelekcja 
multimedialna poświęcona zbrodni katyńskiej; Gazetka na temat „ Dzień Matki”; 
Akademia nauka i poglądy na świat Jana Pawła II; Akademia z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja; Gazetka na temat: „Bezpieczne wakacje”. 
W efekcie zrealizowanego programu wychowankowie rozwijali zainteresowania 
poznawcze w zakresie historii Polski, tradycji narodowych, kształtowali postawy 
obywatelskie i patriotyczne względem wartości i symboli narodowych.  Nauczyli się 
śpiewania hymnu i kolęd. Zajęcia sprzyjały integrowaniu wychowanków w MOW  
i pozytywnie wpłynęły na ich samoocenę.  
„Mediacje i negocjacje” jako skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów i sporów; 
prowadzony był w sytuacjach autentycznych konfliktów między wychowankami. 
Wychowankowie uczyli się bezpiecznej wentylacji emocji, ćwiczyli komunikację 
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społeczną bez naruszania prawa innych, rozwiązywali konflikty w sposób 
akceptowany społecznie.  
„Integracja sportowa” w ramach tego programu realizowano następujące zadania: 
Organizowanie zajęć sportowych na boisku MOW; Treningi drużyny piłkarskiej w sali 
gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolski, udział 
wychowanków w Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej im. Łukasza Fabiańskiego 
w Kołaczkowie; Zajęcia na krytej pływalni w Krotoszynie; Przygotowanie i trening 
wychowanków do „Biegu Maćka”; Turniej tenisa stołowego w okresie przerwy 
świąteczno-noworocznej; Organizowania zajęć w siłowni MOW – turniej siłowy  
w okresie ferii zimowych; Realizowano zajęcia sportowo - rekreacyjne na obiektach 
sportowych w środowisku lokalnym - boisko LO oraz Orlika; Turniej piłkarzyków; 
Udział wychowanków w Rajdzie survivalowym Orły 2016; Z okazji Dnia Dziecka we 
współpracy z Gimnazjum przygotowano Międzygrupowy Turniej Piłki Nożnej. 
Program propagował zdrowy styl życia. W efekcie tego programu wychowankowie 
w sposób aktywny spędzali czas wolny, doświadczyli zmagania się z własną 
słabością, odreagowywali napięcia emocjonalne, przeżywali sukcesy i porażki  
w sposób społecznie akceptowany, doświadczali i utrwalali postawy fair - play.  

(dowód: akta kontroli str. 1035-1049) 

2.14. W latach szkolnych: 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 
2015/2016,  uczniowie gimnazjum uzyskali następujące wyniki na egzaminie na 
zakończenie gimnazjum: 
- z przedmiotu język polski, średnia w poszczególnych latach wyniosła: 39,00%, 
41,20%, 42,91%, 42,00%, 35,00%45; 
- z przedmiotów przyrodniczych, średnia w poszczególnych latach wyniosła: 
32,00%, 36,41%, 33,72%, 32,00%, 32,00%46; 
- z przedmiotu matematyka, średnia w poszczególnych latach wyniosła: 27,00%, 
26,72%, 27,25%, 25,00%, 22,00%47. 

(dowód: akta kontroli str. 1050-1054) 

W działalności MOW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

1. Z sześciu IPE-T opracowanych po 23 sierpnia 2013 r. pięć (33,3%) zostało 
sporządzonych nieterminowo. Opóźnienie wynosiło od jednego do 84 dni. W § 5 ust. 
5 pkt 1, obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2015 r., rozporządzenia MEN  
w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. oraz w § 6 ust. 5 pkt 2, 
obowiązującego od dnia 1 września 2015 r. rozporządzenie MEN w sprawie 
warunków organizowania kształcenia z 2015 r., określono, że IPE-T opracowuje się 
w terminie 30 dni od złożenia w ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W przypadku braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania, przyjmowania, nieletnich w ośrodku, do opracowania i realizowania 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla nieletniego stosuje się 
przepisy, o których mowa w ust. 1 tego rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 1033-1034,) 

W wyjaśnieniach Dyrektor MOW podał: IPE-T sporządzano w MOW w terminie 
dłuższym niż 30 dni ponieważ wychowankowie doprowadzani byli do MOW  
w małych odstępach czasu. Przez to psycholog MOW (1 etat) nie opracowywał na 
bieżąco badań psychologicznych niezbędnych do opracowania IPET. Ponadto, 

                                                      
45 Średnia krajowa odpowiednio: 65%; 62%; 68%; 62%; 69%. 

46 Średnia krajowa odpowiednio: 50%; 59%; 52%; 50%; 51% 

47 Średnia krajowa odpowiednio: 47%; 48%; 47%; 48%; 49% 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wychowankowie przybywali często do MOW w okresach między posiedzeniami 
Zespołów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na których 
zatwierdzano IPE-T. W celu zachowania terminowości programów w roku 2017 
utworzono Rejestr terminów przyjęć wychowanków i terminów tworzenia IPE-T oraz 
termin utworzenia IPE-T zapisano w zarządzeniu Dyrektora MOW o powołaniu 
Zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 1055-1056) 

Sporządzane w MOW IPE-T zawierały wszystkie wymagane elementy, jednakże nie 
wszystkie z nich zostały sporządzone w terminie 30 dni od dnia przyjęcia 
wychowanka do MOW. Poza działalnością edukacyjną i wychowawczą, realizowano 
projekty i programy mające pozytywnie wpływać na prowadzony proces 
resocjalizacji. Podejmowane działania pozwoliły ograniczyć liczbę ucieczek do 2 – 3 
w skali roku oraz skalę skreśleń z powodu długotrwałej nieobecności lub 
przeniesienia do innego ośrodka ze względów wychowawczych. Ponadto, w okresie 
objętym kontrolą w MOW, nie odnotowano zachowań nadzwyczajnych.  

3. Działania nadzorcze wspomagające skuteczność 
resocjalizacji 

3.1. Poza nadzorem pedagogicznym w latach 2015-2016 dyrektor MOW 
podejmował inne działania wspomagające proces resocjalizacji wychowanków,  
m.in.: 
- uwzględniał potrzeby nauczycieli i wychowawców w zakresie doskonalenia 
zawodowego: w tym zakresie rozpatrywał ich propozycje szkoleń; zbierał informacje 
na temat planowanego udziału w doskonaleniu zewnętrznym oraz tematyki szkoleń 
interesujących nauczycieli/wychowawców; organizował szkolenia rady 
pedagogicznej; zaplanował wspomaganie nauczycieli zawarte w dokumencie 
„Organizacja doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017”, 
- na podstawie przygotowanej organizacji doskonalenia zawodowego występował  
o jego zabezpieczenie finansowe do organu prowadzącego, 
- do realizacji szkoleń wybierał dobre i wiarygodne ośrodki doskonalenia nauczycieli, 
- wspierał współpracę ze społecznością wychowanków oraz wyłonioną przez nią 
Radą Samorządu Wychowanków; spotykał się z tą radą co najmniej raz w miesiącu, 
oceniał proces resocjalizacji oraz zasięgał jej opinii  w bieżących, ważnych 
sprawach wychowanków, 
- przyjmował rekomendacje Rady Samorządu Wychowanków w zakresie: wyjazdów 
urlopowych, realizacji promocji śródrocznej oraz realizacji programów 
profilaktycznych, 
- kierował  pracą pracowników administracji i obsługi  MOW; z pracownikiem służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy dokonywał corocznie przeglądu stanu MOW  
w zakresie bezpieczeństwa dla wychowanków i pracowników; 
- na posiedzeniach Zespołu Resocjalizacyjno-Wychowawczego przedstawiał 
comiesięczne zalecenia do działań wychowawczych, edukacyjnych  
i resocjalizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1058) 

3.2. W okresie objętym kontrolą działalność MOW w zakresie kształcenia  
i resocjalizacji była przedmiotem kontroli lub nadzoru przeprowadzonego przez: 

- sędziego Sądu Okręgowego w Kaliszu – trzy kontrole w odstępach rocznych. Ze 
sprawozdań pokontrolnych wynika, że w MOW nie występowały żadne 
nieprawidłowości bądź uchybienia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ocenę 
jego pracy. Wychowankowie w prawidłowy sposób zapoznawani byli z prawami im 
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przysługującymi oraz z zakresem ciążących na nich obowiązków. Stosowane wobec 
nich kary nie budziły zastrzeżeń sędziego. Wszystkie wnioski jak i prośby 
wychowanków, były załatwiane bez zbędnej zwłoki. Warunki lokalowe w jakich 
przebywali wychowankowie były dobre lub bardzo dobre. W okresach objętych 
kontrolami sądu, do sędziego nadzorującego MOW nie wpłynęły żadne skargi 
rodziców (opiekunów) czy samych wychowanków na funkcjonowanie MOW. 
Również podczas rozmów sędziego z wychowankami nie odnotowano żadnych 
skarg z ich strony; 

- Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – organ prowadzący MOW – cztery kontrole. 
Kontrola przeprowadzona w czerwcu 2013 r. wykazała nieprawidłowość w zakresie 
liczby orzeczeń ze względu na ich rodzaj, umieszczonych w bazie SIO według stanu 
na dzień 31 marca 2013 r. (jedno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
mniej). Nieprawidłowość została usunięta w trakcie trwania kontroli starostwa. 
Kontrola przeprowadzona w październiku 2016 r. wykazała potrzebę równomiernego 
obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia i zachowania 
zasady zróżnicowania zajęć w danym dniu. Brak równego obciążenia  
i zróżnicowania zajęć w danym dniu wynikał, zdaniem Dyrektora MOW,  
z zatrudnienia większej liczby nauczycieli MOW w pełnym wymiarze czasu pracy 
innych szkołach powiatu oraz tym, że większość nauczycieli to osoby dojeżdżające 
z ternu całego powiatu krotoszyńskiego, realizujące zajęcia w wymiarze mniejszym 
niż ½ etatu; 

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu – dwie kontrole doraźne, w których nie 
stwierdzono nieprawidłowości. W 2016 r. Wielkopolski Kurator Oświaty 
przeprowadził ewaluację zewnętrzną w zakresie wymagań, o których mowa  
w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty48. Wyniki ewaluacji w badanych obszarach były pozytywne. 

(dowód: akta kontroli str. 1059-1151) 

3.3. W okresie od 3 do 6 marca 2017 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura 
w Kaliszu przeprowadziło w MOW, na zlecenie NIK, kontrolę w zakresie organizacji 
i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych (resocjalizacyjnych), która 
wykazała, że: 

- wszyscy nauczyciele zatrudnieni w MOW posiadali kwalifikacje niezbędne do 
nauczania prowadzonych przedmiotów i zajęć, 
- szkolny zestaw programów nauczania dla gimnazjum specjalnego był zgodny 
z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, 
- praca resocjalizacyjna (w tym dydaktyczna, wychowawcza oraz profilaktyczna) 
była planowana i prowadzona z uwzględnieniem potrzeb, możliwości 
i zainteresowań uczniów; 
- zapewniona była właściwa jakość zajęć wychowawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1152-1156) 

3.4. Nie stwierdzono, by w okresie objętym kontrolą, wychowankowie, rodzice 
(opiekunowi prawni) lub inne osoby kierowali do Dyrektora MOW skargi dotyczące 
procesu nauczania i resocjalizacji.  

(dowód: akta kontroli str.1157-1159) 

3.5. Dyrektor MOW w wyjaśnieniach podał, że współpraca z sądami rodzinnymi 
przebiegała w sposób właściwy. Regularnie psycholog i pedagog opiniowały proces 
resocjalizacji wychowanków dla potrzeb sądów (opinie okresowe, końcowo roczne 
oraz na wniosek sądów). W przypadku części wychowanków dyrektor, psycholog 

                                                      
48 Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm. 
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i pedagog utrzymywali kontakt telefoniczny z kuratorami sądowymi, którzy 
rozpoznawali środowisko naturalne oraz wspierali rodziców/opiekunów 
i wychowanków, szczególnie podczas urlopów do domu rodzinnego.  Dla części 
wychowanków dyrektor występował z wnioskiem do sądu o wyrażenie zgody na 
urlop (z pozytywnym skutkiem). W okresie 2012-2016 nie było przypadku odmowy 
współpracy ze strony sądu. 

Z wyjaśnień Dyrektora MOW wynika, że podejmowana współpraca  
z rodzicami/opiekunami prawnymi w przypadku większości wychowanków 
przebiegała w sposób poprawny, sprzyjający procesowi resocjalizacji. Regularnie 
odbywały się konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz edukacyjne podczas 
odwiedzin rodziców/opiekunów prawnych, wywiadówek (rozmowy bezpośrednie) 
oraz rozmowy telefoniczne z rodzicami/opiekunami prawnymi. Napotykane trudności 
wynikały głównie z nieudolności wychowawczej rodziców/opiekunów oraz ich 
nieprawidłowych postaw wychowawczych. Wychowankowie MOW pochodzą  
z rodzin dysfunkcyjnych, w których najczęściej występowały nieprawidłowości 
w pełnieniu ról rodzicielskich. Zdecydowana większość wychowanków wychowywała 
się w rodzinie niepełnej (pod opieką jednego rodzica, przeważnie matki) lub 
zrekonstruowanej. W rodzinach wychowanków często zakłócone były relacje 
wewnątrzrodzinne. W latach 2012-2016 zdarzało  się, że rodzice/opiekunowie 
prawni prezentowali nieprawidłowe postawy wychowawcze: 

- postawa odrzucająca, brak akceptacji dziecka – z tej postawy wynikał brak chęci 
współpracy rodzica z Ośrodkiem oraz nieudzielanie wsparcia wychowankowi; rodzic/ 
opiekun zrzucał z siebie odpowiedzialność, nie zaspokajał potrzeb psychicznych  
i materialnych wychowanka, 
- postawa liberalna – wiązała się z brakiem odpowiedniej kontroli ze strony 
rodziców/ opiekunów podczas pobytu wychowanka na urlopie w środowisku 
naturalnym; wychowanek pod ich opieką funkcjonował nieprawidłowo, wchodził  
w konflikt z prawem; rodzice nie mieli kontroli i wpływu wychowawczego na 
wychowanka; pomimo składanych deklaracji, nie byli w stanie spowodować 
terminowego powrotu syna z urlopu do MOW, 
- postawa ochraniająca, roszczeniowa, pretensjonalna – rodzice mieli wygórowane 
oczekiwania wobec Ośrodka, zrzucając na pracowników pedagogicznych wszystkie 
zadania opiekuńcze (np. zakup wyposażenia wychowanka, zapewnienie płatnego 
leczenia stomatologicznego),  
- zdarzało się, że rodzice kontaktowali się telefonicznie z wychowankami, będąc  
w stanie wskazującym na używanie alkoholu, obciążali ich swoimi problemami, co 
destabilizowało emocjonalnie wychowanków i zakłócało ich proces resocjalizacji, 
- w kilku sytuacjach rodzice negowali pobyt dziecka w Ośrodku, próbowali negować 
lub naruszać obowiązujące zasady regulaminowe (np. wyznaczone terminy 
odwiedzin, kontaktów telefonicznych, zakaz palenia na terenie Ośrodka), 
przekazując w ten sposób wychowankom negatywne wzorce zachowań, 
- rodzice deklaratywni, składający obietnice, z których się nie wywiązywali (np. że 
przyjadą na odwiedziny, przyślą paczkę), co miało destabilizujący wpływ na proces 
resocjalizacji wychowanków. 

Z wyjaśnień Dyrektora MOW wynika, że współpraca z placówkami, z których 
wychowankowie trafili do MOW, przebiegała w sposób właściwy. Część 
wychowanków w trudnej sytuacji rodzinnej przebywała w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, z którymi MOW dla dobra wychowanka nawiązał współpracę.   

(dowód: akta kontroli str. 1155-1057) 

3.6. MOW współpracował ze środowiskiem lokalnym z następującymi podmiotami: 
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- Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Oddział Zamiejscowy w Kaliszu, głównie ze  
Starszym Wizytatorem Barbarą Szeląg poprzez konsultowanie problemów 
bieżących i pomoc w organizowaniu doskonalenia zawodowego, 
- Starostwem Powiatowym w Krotoszynie – współpraca wynikająca z nadzoru MOW  
w zakresie zgodności funkcjonowania z prawem oświatowym oraz finansowania  
w zakresie zaspakajania potrzeb bezpieczeństwa i ograniczenia zjawisk 
patologicznych, 
- Komendą Powiatową Policji w Krotoszynie - konsultowanie problemów  
i informowanie o ucieczkach, o podejrzeniu wystąpienia czynów przestępczych. 
Przeprowadzanie kontroli wychowanków w zakresie zapobiegania przemytom 
narkotyków. Organizowanie dozoru wokół MOW w celu uniemożliwienia kontaktów 
wychowanków z młodzieżą zdemoralizowaną z lokalnego środowiska, 
- Sądem Rejonowym w Krotoszynie - konsultowanie problemów oraz projektów 
rozwiązania ich w aspekcie prawa. Rozmowy wychowawcze z wychowankami 
sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze, 
- Prokuraturą Rejonową w Krotoszynie - konsultowanie problemów oraz projektów 
rozwiązań w aspekcie prawa, 
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, Młodzieżowym Klubem 
Środowiskowym „Rivendell” - organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów 
kulturalnych, występów grup współpracujących z klubem jako alternatywa dla 
subkultury przestępczej, 
- Hufcem ZHP w Krotoszynie - organizacja zajęć „zielonej szkoły”, biwaków, 
wycieczek  jako alternatywa dla subkultury przestępczej, 
- Pogotowiem Ratunkowym, służbą zdrowia, Przychodnią Rejonową w Koźminie 
Wielkopolski - opieka zdrowotna nad wychowankami, 
- Strażą Pożarną - przeglądy p.poż., 
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie - przeglądy higieny  
i bezpieczeństwa, 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - wnioskowanie  
w sprawach: sporządzania wywiadów, wsparcia materialnego i usamodzielnienia, 
- różnymi instytucjami kultury – np. spektakle teatralne z zakresu profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str. 1160) 

W działalności MOW w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Kontrole sądu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w tym na zlecenie NIK, nie 
stwierdziły nieprawidłowości. Kontrole Starostwa Powiatowego wykazały jedną 
nieprawidłowość, która została skorygowana jeszcze w trakcie trwania tej kontroli. 
Współpraca podejmowana ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami  
i organizacjami pozwalała na realizację różnorodnych działań.  

4. Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW 

4.1. Nadzór pedagogiczny w latach 2015-2016 sprawowany był w MOW na 
podstawie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok 2015/2016 i 2016/2017. 
Cele nadzoru w MOW:  
- ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkół, placówek i nauczycieli; 
- analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 
- udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
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- inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych 
i organizacyjnych. 
Dyrektor  MOW kontrolował przestrzeganie prawa na terenie MOW w zakresie 
realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z założeniami podstawy programowej, 
realizacji zajęć resocjalizacyjnych i wychowawczych zgodnie z założeniami 
programu resocjalizacyjno-wychowawczego. Dokonywał kontroli podstawowej 
dokumentacji nauczyciela (m.in. dzienniki lekcyjne, dzienniki grup wychowawczych, 
IPE-T). Przeprowadzał obserwacje zajęć zgodnie z przyjętym planem, monitorował 
przebieg ewaluacji wewnętrznej. Po obserwacjach zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli, omawiał zajęcia i wydawał im zalecenia.  
W roku  2015 dyrektor przedstawił Radzie Pedagogicznej MOW Sprawozdanie  
z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 zawierające m.in. wnioski  
i zalecenia do pracy w roku szkolnym 2015/2016, a w 2016 r. przedłożył 
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku 2015/2016, w którym zostały 
zawarte wnioski do dalszej pracy49. 

(dowód: akta kontroli str.1166-1189) 

4.2 W latach 2012-2016 MOW dokonywał okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania 15 wychowanków, których dokumentacja została 
wytypowana do badania. Z dokumentacji wynika, że: 
- wychowankowie MOW poddawani byli systematycznej - comiesięcznej ocenie 
postępów w procesie resocjalizacji, dokonywanej na posiedzeniach Zespołu 
Resocjalizacyjno-Wychowawczego. Uzyskana przez wychowanka ocena 
regulaminowa była ujęta w „Miesięcznej ocenie pracy z wychowankami zgodnie 
z celami i zadaniami IPET” (stanowiącej załącznik do IPE-T). Wyniki tych ocen były 
zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym sporządzonym 
dla każdego wychowanka oraz w protokołach z posiedzeń Zespołu 
Resocjalizacyjno-Wychowawczego. Ponadto dla każdego wychowanka została 
sporządzona (przez wychowawcę klasy) opinia szkolna. Pedagog i psycholog 
sporządzały opinie okresowe przynajmniej dwa razy w roku (za I półrocze i na 
koniec roku szkolnego). Opinie te były zawarte w aktach osobowych wychowanka.  
W objętej kontrolą próbie nie występowały przypadki wychowanków, którzy zostali 
umieszczeni z powodów wychowawczych w innej placówce, samowolnie opuścili 
MOW czy uczestniczyli w zdarzeniach nadzwyczajnych. 
Z dokumentacji zawartej w aktach wychowanków wynika, że wychowawcy 
wskazywali wychowankom obszary pracy nad sobą, uczyli dokonywania samooceny 
na forum grupy, jednocześnie grupa wychowawcza dokonywała oceny zachowania 
wychowanka. Samoocena, ocena przez grupę i ocena przez wychowawcę składały 
się na ocenę miesięczną wychowanka, dokonywaną przez Zespół Resocjalizacyjno-
Wychowawczy. Wychowawca, któremu powierzono indywidualną opiekę nad 
wychowankiem, informował wychowanka o możliwości wpływania na proces 
resocjalizacji. Po posiedzeniu Zespołu Resocjalizacyjno-Wychowawczego pedagog 
prowadziła spotkania społeczności wychowanków, podczas którego informowała  
o postępach w procesie resocjalizacji, obszarach pracy nad sobą oraz uzyskanej 
ocenie regulaminowej.  
Modyfikacja IPE-T dokonywana była co miesiąc  w formie „Miesięcznej oceny pracy 
z wychowankami zgodnie z celami i zadaniami IPET” (stanowiącej załącznik do IPE-
T). 

(dowód: akta kontroli str. 447-849) 

                                                      
49 Wnioski dotyczyły m.in.: realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych wynikających z programów nauczania i realizacji 
treści zawartych w programach profilaktyki; pracy wychowawców w internacie: z nowymi wychowankami w okresie adaptacji, 
wdrażania wychowanków do realizacji obowiązków ucznia/wychowanka, działalności samorządowej wychowanków.  
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4.3. W 2015 i w 2016 r. w MOW nie sporządzono jednej kompleksowej oceny 
efektów podejmowanych działań. Ocenę tą realizowano poprzez: 
- analizę funkcjonowania wychowanków (zestawienie comiesięcznych ocen 
regulaminowych), 
- analizę powrotów z udzielonych urlopów,  
- analizę ucieczek,  
- wyniki klasyfikacji szkolnej (półrocznej i rocznej), 
- badania przeprowadzone przez zespół ds. ewaluacji na temat „Podjęcie  
i wywiązywanie się przez wychowanków z obowiązków, zgodnych z oczekiwaniami  
i normami społecznymi - jako efekt pracy resocjalizacyjnej Ośrodka” w 2015 r. oraz 
w 2016 r. badania na temat „Wspieranie wychowanków w planowaniu swojej 
przyszłości oraz przygotowanie wychowanków do realizacji planów edukacyjnych  
i zawodowych po opuszczeniu Ośrodka”, 
- badanie losów wychowanków. 
W 2015 r. i 2016 r. po dwa razy przeprowadzono badania  ankietowe poziomu 
bezpieczeństwa wychowanków, które wykazały, że MOW dobrze wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa wychowanków w placówce. Zdecydowana większość 
wychowanków deklarowała, że czuje się bezpiecznie w całym MOW zarówno  
w szkole, jak i w internacie.  
Efekty podejmowanych działań w MOW to: 
- prawidłowe wywiązywanie się przez wychowanków z obowiązków wychowanka/ 
ucznia, 
- mała liczba ucieczek, 
- uzyskanie w większości pozytywnych comiesięcznych ocen procesu resocjalizacji, 
- zachowywanie się przez wychowanków zgodnie z obowiązującymi normami,  
- zmniejszenie liczby popełnianych przez wychowanków czynów karalnych, 
niezgodnych z prawem, 
- poprawa relacji rodzinnych oraz prawidłowe powroty większości wychowanków  
z urlopów do MOW.   

(dowód: akta kontroli str. 1190) 

4.4. W celu oceny procesu resocjalizacji, w 2015 r. MOW dokonał „Analizy poza 
Ośrodkiem z roku szkolnego 2013/2014” i takiej samej analizy w 2016 r. dotyczącej 
roku szkolnego 2014/2015. Badania zostały przeprowadzone w oparciu  
o kwerendę telefoniczną z rodzicami, opiekunami prawnymi i placówkami 
opiekuńczymi dotyczącą: kontynuowania nauki w kolejnym ośrodku, w miejscu 
zamieszkania, podjęcia pracy zawodowej oraz funkcjonowania zgodnego z prawem 
i zasadami życia społecznego. 
Wnioski wynikające z analizy dotyczące wychowanków z roku 2013-2014 to: 
- zbyt krótki pobyt wychowanka w MOW (średni okres pobytu wychowanka wyniósł 
jeden rok) nie pozwolił na skorygowanie i utrwalenie pożądanych zmian,  
- badania symptomów dysfunkcjonalności rodzin wychowanków MOW oraz 
symptomy niedostosowania społecznego wychowanków wskazują na ich różny 
stopień niedostosowania społecznego sprzężony z deficytami w rodzinach. 
Na 50 (100% badanych) wychowanków opuszczających MOW, 40 (80%) podjęło 
pracę resocjalizacyjno-wychowawczą i edukacyjną czyli podporządkowywało się 
normom społecznym.  
Efektem było 31 (62%) wychowanków, którzy ukończyli gimnazjum i w roku 
szkolnym 2013-2014 systematycznie realizowali obowiązek szkolny oraz powracali  
z urlopów nagrodowych (przed umieszczeniem wychowanków w MOW 100% 
wagarowało). Na 40 (80%) wychowanków, którzy w MOW podporządkowywali się 
normom i zasadom współżycia społecznego i opuścili go zgodnie z prawem, poza 
MOW w większości funkcjonuje prawidłowo, a 32 (64%) wychowanków uczy się 
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bądź podjęło pracę. Nie udało się MOW pozyskać informacji o sześciu (12%) 
wychowankach. Dwóch (4%) wychowanków przebywa w zakładzie karnym.  
W roku szkolnym 2014/2015 średni okres pobytu wychowanka w MOW wynosił 13 
miesięcy. Najdłuższy pobyt wychowanka to 27 miesięcy, najkrótszy to 1 miesiąc.  
W roku szkolnym 2014/2015 MOW opuściło 50 wychowanków (100% badanych).  
I tak: 30 (60%) wychowanków ukończyło klasę III gimnazjum; 10 (20%) 
wychowanków opuściło MOW po ukończeniu 18 roku życia; 4 (8%) zostało 
skreślonych z listy wychowanków z powodu długotrwałej, nieusprawiedliwionej 
nieobecności; 4 (8%) zostało przeniesionych z przyczyn wychowawczych do innych 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych; 2 (4%) zostało skreślonych na 
podstawie zmiany postanowienia sądu, w przypadku jednego przeniesienie do 
schroniska dla nieletnich, natomiast drugi został skierowany do ośrodka 
leczniczego. 
Z trzydziestu  wychowanków (60%), którzy ukończyli klasę III gimnazjum: 
- 15 otrzymało wskazanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych ze 
szkołami ponadgimnazjalnymi i realizują obowiązek szkolny na poziomie 
ponadgimnazjalnym zgodnie z postanowieniami sądów rodzinnych,    
- 12 w roku szkolnym 2014/2015 uzyskało pełnoletniość i ukończyło gimnazjum, z tej 
liczby 10 wychowanków pozostało w MOW po uzyskaniu pełnoletniości i realizowało 
naukę w klasie III gimnazjum. Czterech z nich wyjechało do pracy za granicę 
(Niemcy, Wielka Brytania); czterech podjęło pracę; trzech podało, że pracują 
dorywczo; a jeden leczył się z uzależnienia od narkotyków i przebywał  
w ośrodku odwykowym,  
- trzech uzyskało zmianę postanowienia sądu – zwolnienie z MOW tytułem próby,  
z których dwóch realizuje naukę w zasadniczej szkole zawodowej,  
a jeden porzucił szkołę i pracuje dorywczo. 
Spośród 10 wychowanków (20%), którzy opuścili MOW zgodnie z prawem, po 
ukończeniu 18 roku życia, jeden uczy się zaocznie i pracuje; trzech pracuje; jeden 
nie pracuje i jest na utrzymaniu matki; jeden przebywa w areszcie śledczym; dwóch 
ma problem z uzależnieniem; a w przypadku dwóch wychowanków MOW nie 
uzyskał informacji o ich losie.    

(dowód: akta kontroli str. 914-924,1191) 

W działalności MOW w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Dyrektor MOW prowadził nadzór pedagogiczny, dokonywał okresowej 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanków, oceniał efekty 
podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych oraz wykonywał badania poziomu bezpieczeństwa wychowanków.  
W latach 2015-2016 monitorował losy byłych wychowanków.  

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 Kontroli50, wnosi o: 

1) wyeliminowanie z katalogu kar stosowanych w MOW kary upomnienia lub 
nagany wobec wszystkich wychowanków i całej społeczności MOW, 

2) przestrzeganie maksymalnej dopuszczalnej liczby uczniów w oddziałach 
szkolnych, a w przypadku wystąpienia przekroczeń niezwłoczne podejmowanie 
działań w celu utworzenia kolejnego oddziału szkolnego, 

                                                      
50 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 j.t. 
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3) zapewnienie wychowankom intymności podczas korzystania z prysznicy, 
poprzez zamontowanie zasłon lub drzwi w poszczególnych kabinach, 

4) sporządzanie IPE-T w terminie 30 dni od dnia przyjęcia wychowanka do MOW. 

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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. 

 

Poznań, dnia 18 maja 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Krystian Polus 

główny specjalista kontroli państwowe 
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