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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/099 – Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 

  

Kontroler Wojciech Borówka-Jakubowski - główny specjalista kontroli państwowej, 

upoważnienie do kontroli nr LPO/36/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.  

 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, ul. Złotowska 14, 89-310 

Łobżenica (dalej „MOW” lub „Ośrodek”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Eugeniusz Cerlak, Dyrektor MOW od 1 stycznia 2016 r. Poprzednio, od 16 grudnia 

1998 r. do 31 października 2015 r., dyrektorem był Bernard Król. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 zasoby lokalowe Ośrodka odpowiadały 
aktualnym wymogom i były utrzymane w należytym stanie technicznym, 
zapewniającym m.in. poszanowanie godności osobistej wychowanków. Statut 
zawierał zapisy określające prawa i obowiązki wychowanków a także katalog kar 
i nagród za ich przestrzeganie i był powszechnie dostępny dla wychowanków i ich 
opiekunów. Zapewniona była opieka lekarska, pielęgniarska i stomatologiczna. 
Wychowankom zapewniono pomoc psychologa i pedagoga3. W zakresie działań 
resocjalizacyjnych opracowano Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 
(dalej „IPET”) oraz Indywidualne Programy Usamodzielnienia (dalej „IPU”). 
Natomiast tylko siedmiu, spośród objętych kontrolą 15 wychowanków zgłosiło się do 
właściwego PCPR/MOPS/MOPR i rozpoczęło realizację IPU. Poza działalnością 
edukacyjną i wychowawczą, w Ośrodku w badanym okresie realizowano wiele 
projektów i programów mających pozytywnie wpływać na prowadzony proces 
resocjalizacji. Celem ich była m.in. promocja zdrowego stylu życia, rezygnacja 
z używek, wzbogacanie wiedzy i świadomości wychowanków dotyczących zagrożeń 
dla zdrowia i życia wynikających z używania substancji psychoaktywnych, 
stwarzanie warunków i możliwości do ekspresji osobowości w celu redukcji 
psychologicznych napięć emocjonalnych i agresji, wyuczenie właściwych postaw, 
zainteresowanie wychowanków umiejętnościami pożytecznymi i wykorzystywanymi 
w życiu codziennym. Ich realizację NIK ocenia pozytywnie. W objętym kontrolą 
okresie w Ośrodku doszło do pięciu zachowań nadzwyczajnych. Dotyczyły one 
agresji i przemocy fizycznej wobec innych wychowanków (cztery zdarzenia) 
i samookaleczenia (jedno zdarzenie). Łącznie, w tym okresie odnotowywano aż 273 
ucieczki z Ośrodka, z zauważalną tendencją spadkową w latach 2015-2016. Prawie 
połowa skreśleń z ewidencji wychowanków była efektem ukończenia 18 lat. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą to lata 2012-2016. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie 
objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Za wyjątkiem okresu wrzesień-grudzień 2016 r., w którym nie zwiększono zatrudnienia psychologa i pedagoga. 
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Natomiast skreślenia wynikające z „niepowrotów” lub ucieczek stanowiły aż 38% 
wszystkich skreśleń. Dyrektor Ośrodka umożliwiał wychowankom kontynuowanie 
nauki po ukończeniu 18 lat, co skutkowało ukończeniem przez nich Gimnazjum. 
Pozytywnie ocenić należy postępy w nauce wychowanków Ośrodka (matematyka 
i język niemiecki – średnie oceny w 2016 r. wyższe od średniej krajowej). Więcej niż 
połowa z 30 analizowanych wychowanków po opuszczeniu Ośrodka kontynuowała 
naukę lub podjęła pracę. Natomiast sześciu byłych wychowanków (20% próby), po 
opuszczeniu Ośrodka weszło w konflikt z prawem. Dyrektor Ośrodka w sposób 
prawidłowy prowadził nadzór pedagogiczny nad działalnością wychowawczą 
Ośrodka. Nie prowadzono natomiast monitoringu procesu resocjalizacji, po 
opuszczeniu Ośrodka przez wychowanków. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

 niezamieszczania we wszystkich objętych badaniem IPET informacji 
o działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz o sposobie 
realizacji tych działań, co stanowiło naruszenie przepisów rozporządzeń w sprawie 
warunków organizowania kształcenia z 2010 i 2015 r.4, 

 niezwiększenia, od września 2016 r., tygodniowej obowiązkowej liczby 
godzin zajęć psychologa i pedagoga, pomimo przekroczenia liczby 36 
wychowanków, co stanowiło naruszenie § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczególnych 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 placówkach5, 

 przekraczania dopuszczalnej liczby wychowanków w grupach 
wychowawczych (od jednego do trzech wychowanków) oraz uczniów w oddziałach 
szkolnych (od jednego do dziewięciu uczniów) – co stanowiło naruszenie 
odpowiednio § 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. oraz § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 3 i § 5 ust. 3 pkt 8 
załącznika nr 5 B rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 
2001 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych6, 

 braku powiadamiania jednostek Policji w miejscu zamieszkania nieletniego, 
o jego „niepowrocie” lub ucieczce - co stanowiło naruszenie § 10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym7. 

Wskazane powyżej nieprawidłowości w ocenie NIK nie pozostawały bez wpływu 
zarówno na jakość, jak i skuteczność procesu resocjalizacji nieletnich. 

                                                      
4 Tj. § 5 ust. 2, uchylonego z dniem 1.09.2015 r., rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17.11.2010 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 414), dalej „rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r.”; oraz § 6 ust. 
1 pkt 5, obowiązującego od 1.09.2015 r., rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24.07.2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113), dalej 
„rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2015 r.”. 
5 Dz.U. poz. 1872; dalej „rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r.” 
6 Dz. U. Nr 61, poz. 624; dalej „rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych”. 
7 Dz.U. Nr 296, poz. 1755; dalej „rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Zgodnie ze Statutem8, organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Pilski 
a nadzór pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego 
sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. W skład Ośrodka wchodziły Gimnazjum 
Specjalne w Kijaszkowie (dalej „Gimnazjum”) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna w Łobżenicy (dalej „ZSZS”). Ośrodek był placówką resocjalizacyjno-
wychowawczą dla chłopców niedostosowanych społecznie w wieku od 13 do 18 lat, 
z możliwością przedłużenia czasu pobytu, umożliwiającego ukończenie szkoły. 
Celem Ośrodka było eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania 
społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego 
z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Cele te realizowane były 
poprzez m.in.: diagnozowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, 
organizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, 
resocjalizacyjnych, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, udzielanie 
pomocy rodzicom (opiekunom prawnym), wykonywanie zadań wynikających 
z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (zajęcia kulturalno-
oświatowe, sportowo-turystyczne, terapeutyczne). 

Ośrodek (według Statutu) realizował swoje zadania we współpracy 
z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków (pomoc w zakresie unikania 
zachowań ryzykownych oraz przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej), 
powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, 
kuratorami sądowymi, sądami rodzinnymi, policją, służbą zdrowia. 

Organami Ośrodka były: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Samorząd Wychowanków. 
Nie powołano Rady Rodziców i Rady Ośrodka (ich kompetencje przejęła Rada 
Pedagogiczna). W Statucie określono szczegółowe kompetencje organów Ośrodka, 
zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. Nie 
określono natomiast spraw, w których Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady 
Ośrodka, zasięga opinii Samorządu Wychowanków, (§ 3 ust. 2 załącznika nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych)9. 

Organizację Ośrodka (zgodnie ze Statutem) określał arkusz organizacyjny, 
tygodniowy rozkład zajęć oraz Statut. Ośrodek według Statutu miał zapewniać opiekę 
132 wychowankom. Podstawową formą pracy z wychowankami była grupa 
wychowawcza (łącznie 11 grup). Liczba wychowanków w grupie według Statutu miała 
wynosić do 12 osób. W Statucie określono szczegółowe zadania zespołów: ds. 
planowania i koordynowania pomocy psychologicznej dla wychowanków, zespołu 
nauczycielskiego, zespołu wychowawczego i zespołu dydaktycznego. 

W Statucie określono warunki pobytu w Ośrodku, polegające m.in. na: całodobowej 
opiece, wyżywieniu, dostępie do nauki w Gimnazjum i ZSZ, pomocy w nauce, 
uczestnictwie w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, 
ochronie przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej. 

                                                      
8 Statut nadany uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr VLVIII/442/06 z 23.10.2006 r. Na czas kontroli obowiązywał Statut 
zatwierdzony 20.06.2016 r.  
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.03.2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466). 
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Ośrodek (według Statutu) zapewniał odpowiedni standard warunków pobytu (pokoje 
mieszkalne 2, 3, 4 osobowe, łazienki i toalety, pomieszczenia do wypoczynku, kuchnię 
i jadalnię, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych, pokój do spotkań 
z osobami odwiedzającymi, pracownię komputerową). 

Wychowankowie, zgodnie ze Statutem, mieli prawo m.in. do: właściwego procesu 
kształcenia i wychowania w oparciu o indywidualne programy resocjalizacyjne, 
zapoznania się z zasadami pobytu w MOW, regulaminem nagród i kar, opieki 
wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed 
formami przemocy fizycznej i psychicznej, indywidualnego rozwijania zainteresowań, 
zdolności i talentów, opieki i pomocy służby zdrowia, korzystania z poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, utrzymywania kontaktu z bliskimi, 
pomocy w okresie usamodzielniania, wypoczynku i rekreacji.  

Natomiast do obowiązków wychowanków należało m.in.: przestrzeganie postanowień 
Statutu i regulaminów wewnętrznych, systematyczne i aktywne uczestnictwo 
w zajęciach wychowawczych, lekcyjnych i w życiu MOW, ponoszenie konsekwencji za 
przewinienia, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, przestrzeganie 
zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków odurzających. 
Za właściwą postawę i osiągnięcia szkolne wychowankowie mieli możliwość 
uzyskania nagród a za nieprzestrzeganie zasad mogli zostać ukarani. W Statucie 
określono katalog nagród (pochwały, dodatkowe dni urlopowe, raport pochwalny) oraz 
katalog kar (pozbawienie przywilejów, odebranie dni wolnych, informacja do sądu). 

Statut MOW dostępny był na stronie internetowej tej jednostki. W badanym okresie 
Rada Pedagogiczna (dalej „RP”) dokonała zmian w Statucie na posiedzeniu w dniu 
20 czerwca 2016 r. Z protokołu z tego posiedzenia nie wynika jakich zapisów 
Statutu zmiany dotyczyły10. Zmiany te nie były opiniowane przez Samorząd 
Wychowanków. Ze Statutu z dnia 23 października 2006 r. oraz z dnia 20 czerwca 
2016 r. (aktualnego) oraz z wyjaśnień protokolanta RP wynika, że: 

 zakresie praw i obowiązków wychowanków nie było zmian w Statucie, 

 w zakresie dotyczącym katalogu nagród usunięto zapisy demotywujące 
wychowanków do aktywności ze względu na trudności w osiągnięciu tych 
nagród, a dodano zapis „możliwość uzyskania dodatkowych dni wolnych za 
szczególne osiągnięcia w placówce i poza nią”, usunięto zapis wymagający 
zgody dyrektora i wychowawcy na odwiedziny osoby niespokrewnionej 
(z powodu niezgodności z przepisami prawa), 

 w zakresie dotyczącym katalogu kar dodano zapis „wystawienie raportu karnego 
wiąże się z obowiązkiem sporządzenia notatki służbowej z okoliczności 
zdarzenia”, 

 w zakresie dotyczącym odwoływania się od nałożonej kary w miejsce „Dyrektora 
MOW” wpisano „Wicedyrektor ds. wychowawczych”. 

W katalogu nagród11 ujęto następujące: pochwała Dyrektora, dyplom uznania, 
nagroda rzeczowa, możliwość uzyskania dodatkowych dni urlopowych (za oceny, za 
szczególne osiągnięcia i za nieuleganie nałogom), raport pochwalny, list pochwalny 
do rodziców i do Sądu, korzystanie z prywatnych telefonów komórkowych. 
W katalogu kar ujęto m.in.: ponoszenie konsekwencji za przewinienie 
(przeproszenie, naprawa szkody), pozbawienie przywilejów wychowanka na okres 
dwóch tygodni, odebranie jednego dnia przepustki, otrzymanie raportu karnego. 

                                                      
10 Brak uchwały RP w przytoczonym zakresie. 
11 Ujętych w Statucie i Regulaminie Zachowania Wychowanków. 
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Wychowankom przysługiwało prawo odwołania się od nałożonej kary. W pierwszej 
kolejności do wychowawcy grupy a następnie do Wicedyrektora ds. 
Wychowawczych (każdy winien rozpatrzyć odwołanie w ciągu siedmiu dni). 
Wychowankowie mieli prawo składać skargi i wnioski oraz odwoływać się od decyzji 
Wicedyrektora ds. Wychowawczych do: właściwego sądu rejonowego wydziału 
rodzinnego i nieletnich, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Rzecznika Praw Dziecka 
lub Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Kary określone w obowiązującym na czas kontroli Statucie i Regulaminie 
Zachowania Wychowanków nie naruszały reguł i zaleceń przyjętych w Regułach 
Narodów Zjednoczonych nr 66 i 67 z Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 45/113 z 14 
grudnia 1990 r., w zaleceniach nr 32 i 93.1 przyjętych w Zaleceniach 
CM/Rec(2008)11 Komitetu Ministrów z 5 listopada 2008 r. oraz w art. 72 Konstytucji. 
Wychowankom nie ograniczano możliwości kontaktowania się z rodziną i osobami 
niespokrewnionymi (§ 45 pkt 18 Statutu). 

Do MOW przyjmowani byli wychowankowie dowożeni bezpośrednio przez 
rodziców/opiekunów lub przez Policję12. Natomiast wychowankowie przenoszeni do 
innych placówek przewożeni byli pojazdem służbowym MOW w obecności 
pracownika pedagogicznego (§ 47 pkt 23 Statutu). 

W MOW obowiązywały procedury postępowania wychowawców i nauczycieli 
w sytuacjach kryzysowych. Procedury te dotyczyły m.in. postępowania 
w następujących sprawach: dowiezienia wychowanka pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających, ujawnienia na terenie MOW wychowanka pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, agresywnego zachowania uczniów, aktów 
wandalizmu, bójek między wychowankami, kradzieży na terenie MOW, 
zastraszania, wymuszania lub innych rodzajów przemocy psychicznej, ataku 
wychowanka w stosunku do nauczycieli i wychowawców, zatrzymania nieletniego 
sprawcy czynu karalnego, uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa na 
terenie MOW. Między innymi wskazano, że pracownik pedagogiczny nie ma prawa 
przyjąć wychowanka będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 
i jest zobowiązany powiadomić Policję. W przypadku ujawnienia na terenie Ośrodka 
wychowanka pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zapisano, że 
„wychowawca w obecności innej osoby na podstawie pisemnej zgody rodzica może 
dokonać badania trzeźwości lub na podstawie testów stwierdzenie korzystania ze 
środków odurzających”. Aktualnie obowiązujące przepisy nie dają uprawnień 
pracownikom MOW do przeprowadzania takich badań13. Przepisy rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przeprowadzenia badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu 
wprowadzenia w stan odurzenia w organizmie nieletniego14, uprawniają do 
przeprowadzania takich badań kuratorów, w sytuacji gdy wobec nieletniego 
zastosowany jest środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego. 

W liście wykroczeń kwalifikujących do otrzymania raportu karnego15 ujęto: ucieczkę, 
spóźnienie z urlopowania, pobicie, znęcanie się psychiczne lub fizyczne, agresję 
słowną, picie alkoholu, odurzanie się, tatuowanie własnego ciała, łamanie zarządzeń 
Dyrektora, narażanie życia swojego lub innych. Wystawienie raportu karnego 
wiązało się z obowiązkiem sporządzenia notatki służbowej z okoliczności zdarzenia. 

                                                      
12 Potwierdziła to analiza akt 15 wychowanków, którzy opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 lat. 
13 Z analizy dokumentacji 15 wychowanków, którzy opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 lat wynika, że nie 
byli oni badani na obecność alkoholu.   
14 Dz. U. poz. 468; dalej „rozporządzenie w sprawie badania na obecność alkoholu”.   
15 Ujętych w Statucie i Regulaminie Zachowania Wychowanków. 
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Po przybyciu wychowanków do MOW rodzice/opiekunowie prawni podpisywali 
zgodę16 na: leczenie i wykonywanie zabiegów medycznych oraz operacji, badanie 
krwi i moczu na obecność narkotyków oraz AIDS a także transport przez służby 
medyczne w razie zagrożenia zdrowia lub życia. Powyższe zgody były podstawą do 
wypełnienia przez Dyrektora MOW deklaracji wyboru świadczeniodawcy z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
i pielęgniarki) dla każdego wychowanka. Opiekę medyczną nad wychowankami 
sprawował lekarz rodzinny i pielęgniarki z Przychodni PRO-VITA w Łobżenicy. 
Leczenie specjalistyczne odbywało się na zasadzie wystawianych skierowań przez 
lekarza rodzinnego. Leczenie stomatologiczne wychowanków odbywało się 
w gabinecie stomatologicznym w Gimnazjum Publicznym w Łobżenicy oraz 
w Przychodni Stomatologicznej w Wysokiej. 

(dowód: akta kontroli str. 6-79, 202-242, 344-347, 359-360, 417, 931) 

1.2.W Ośrodku prowadzono Gimnazjum (w Kijaszkowie) i ZSZ (w Łobżenicy). 
Ośrodek dysponował 132 miejscami dla wychowanków. Natomiast na dzień 
31 grudnia 2015 r. w Ośrodku znajdowało się 80 wychowanków i uczniów. Na 
koniec 2016 r. liczba ta zwiększyła się do 90 wychowanków i uczniów17. Wskaźnik 
wykorzystania miejsc wynosił odpowiednio 61% i 68%. 

Zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 maja 2011 r. 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach18 jak 
i § 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych 
z 2015 r., liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12. 

Zarówno w Łobżenicy jak i Kijaszkowie w latach 2015-2016 było po cztery grupy 
wychowawcze. Na dzień 31 marca 2015 r. przekroczenia wystąpiły w czterech 
grupach (w trzech było po 13 osób a w czwartej - 14 osób). Na dzień 30 czerwca, 
30 września i 31 grudnia 2015 r. nie było przekroczeń osób w grupach 
wychowawczych.  

Na dzień 31 marca 2016 r. przekroczenia wystąpiły w dwóch grupach (było po 
13 osób). Na dzień 30 czerwca 2016 r. przekroczenia wystąpiły w trzech grupach 
(w dwóch było po 14 a w trzeciej - 15 osób), a na 30 września 2016 r. przekroczenia 
wystąpiły w sześciu grupach (było od 13 do 15 osób). Na koniec 2016 r. nie było 
przekroczeń. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień, przekroczenia powyższe były 
ewidencyjne, faktycznie z różnych powodów nie wszyscy wychowankowie byli 
obecni w tych dniach (przepustki, hospitalizacje). Ponadto od 6 czerwca 2015 r. i od 
6 czerwca 2016 r. dowieziono po czterech wychowanków – dlatego na okres do 
końca roku zrezygnowano z tworzenia dodatkowych grup.  

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych statutów szkół publicznych 
liczebność oddziałów w gimnazjum specjalnym i zasadniczej szkole zawodowej 
wynosi od 10 do 16 uczniów. 

Zarówno w Gimnazjum jak i ZSZ na koniec 2015 r. były po trzy oddziały szkolne, 
a na koniec 2016 r. - po cztery. Na dzień 31 marca 2015 r. liczebność 
poszczególnych oddziałów wynosiła od 11 do 19 uczniów (przekroczenie o trzech 
uczniów wystąpiło w jednej grupie). Na dzień 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 

                                                      
16 Stwierdzono na podstawie akt 15 wybranych wychowanków (pkt 2.4.). 
17 Dane na podstawie księgi uczniów i księgi wychowanków. 
18 Dz.U. Nr 109, poz. 631; dalej: „rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r.”,  
uchylone z dniem 1.09.2016 r. 
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2015 r. przekroczenia wystąpiły odpowiednio w jednym, trzech i dwóch oddziałach 
szkolnych (o odpowiednio pięć, cztery i trzy osoby ponad 16).  

Na dzień 31 marca 2016 r. przekroczenia wystąpiły w dwóch oddziałach (było w nich 
17 i 18 osób). Na dzień 30 czerwca 2016 r. przekroczenia wystąpiły w dwóch 
oddziałach (było w nich 17 i 23 osoby), a na 30 września 2016 r. przekroczenia 
wystąpiły również w dwóch oddziałach (było w nich 25 i 19 osób). Pismami 
z 30 września 2016 r. i 7 listopada 2016 r. wicedyrektorzy ds. dydaktycznych 
i wychowawczych zwrócili się do Dyrektora o utworzenie dodatkowych klas, 
zarówno w Gimnazjum jak i ZSZ. Po utworzeniu dodatkowych klas w listopadzie 
2016 r. (jednej w Gimnazjum i jednej w ZSZS)19, na koniec 2016 r. nie było 
przekroczeń liczby uczniów w oddziałach szkolnych. 

Jak wynika z przeprowadzonych oględzin, MOW był przystosowany do przyjęcia 
132 wychowanków (liczba zgodna ze Statutem). 

W 2015 r. do MOW skierowano 169 wychowanków a przyjęto 95 osób, pozostali nie 
zostali doprowadzeni. Podobnie w 2016 r. do Ośrodka skierowano 180 
wychowanków, a przyjęto 83 osoby. Nie było przypadków odmowy przyjęcia 
wychowanka przez Dyrektora Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli str. 362, 405-410) 

1.3. Ośrodek, w latach 2015-2016, w obowiązujących terminach20 opracował 
arkusze organizacyjne MOW, które następnie zatwierdził Starosta Pilski. W związku 
z każdą zmianą dotyczącą m.in. godzin zatrudniania wychowawców opracowywano 
aneksy do arkuszy organizacyjnych. Na rok szkolny 2015/2016 opracowano 23 
aneksy, a na rok szkolny 2016/2017 - 10 aneksów (do czasu kontroli NIK). 

Zgodnie z art. 42 ust. 3 (lp. 8c) ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela21, 
tygodniowy wymiar zajęć wychowawcy wynosi 24 godziny, i bez zgody wychowawcy 
może być zwiększony o 6 godzin, a za zgodą wychowawcy o 12 godzin (art. 35 ust. 
1 Karty Nauczyciela). 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zatrudnionych było 23 wychowawców (w tym jeden na 
urlopie macierzyńskim), którzy obsługiwali 7 grup wychowawczych, a na dzień 
31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 21 wychowawców, którzy obsługiwali 8 grup 
wychowawczych. 

Z ustaleń kontroli wynika, że łączna liczba godzin wg arkusza organizacyjnego na 
dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 604, a na koniec 2016 r. - 657. W 2015 r. 
większość wychowawców posiadała od 27 do 33 godzin wychowawczych, a w 2016 
r. od 32 do 36 godzin22. Liczby godzin wychowawczych wg arkusza organizacyjnego 
były zgodne z faktyczną liczbą godzin wychowawczych w Ośrodku w badanym 
okresie. 

Z analizy dyżurów wychowawczych w okresach: 5-11 października 2015 r. i 3-9 
października 2016 r. wynika, że faktyczne godziny zatrudnienia wychowawców były 
zgodne z danymi przyjętymi w arkuszu organizacyjnym, za wyjątkiem jednego 
wychowawcy (K.C.), który według arkusza organizacyjnego dysponował 
28 godzinami, a w okresie 5-11 października 2015 r. faktycznie przepracował 
31 godzin. 

                                                      
19 Stosowne aneksy do arkusza organizacyjnego zatwierdzone zostały przez Starostę Pilskiego. 
20 Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r. i rozporządzenia 
w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 
21 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm., zwane dalej „Karta Nauczyciela” 
22 W aktach znajdowały się zgody wychowawców na zwiększony wymiar godzin pracy. 
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Na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych w MOW było dwóch pedagogów i dwóch 
psychologów (po jednym psychologu i pedagogu w Kijaszkowie i w Łobżenicy)23. 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. zatrudniony był jeden 
pedagog i jeden psycholog. Zatrudnienie dodatkowo jednego pedagoga i jednego 
psychologa nastąpiło z dniem 11 października 2016 r., tj. ponad miesiąc od daty 
obowiązywania przepisów § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania 
placówek publicznych z 2015 r. Rada Powiatu w Pile24 określiła tygodniowy wymiar 
zajęć dla pedagogów i psychologów w wysokości 26 godzin. 

Zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. w przypadku gdy liczba wychowanków w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym przekracza 36, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć psychologów i pedagogów określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty 
Nauczyciela zwiększa się o co najmniej 1/3, w przeliczeniu na każdych kolejnych 12 
wychowanków. W przypadku Gimnazjum (Kijaszkowo) liczba wychowanków 
wynosiła 41 (30.09.2016 r.) i 44 (31.12.2016 r.), a w ZSZ (Łobżenica) liczby te 
wynosiły odpowiednio 45 i 46 wychowanków. W okresie od 1 września 2016 r. do 
czasu kontroli NIK nie zwiększono wymiaru godzin zajęć psychologów i pedagogów. 
Z wyjaśnienia Dyrektora wynika, że według niego, zwiększenie zatrudnienia winno 
nastąpić przy 47 wychowanku (tak przekazywano w trakcie szkoleń). 

Zgodnie z § 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r., w okresie od 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. dyżury 
nocne wychowawcze w MOW sprawowało po dwóch wychowawców. 

Osoby zatrudnione w MOW na stanowiskach wychowawców i pedagogów (na dzień 
31 grudnia 2016 r.) posiadały kwalifikacje określone w §§ 15 i 20 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli25. Jeden z psychologów, który nie posiadał 
przygotowania pedagogicznego (§ 19 tego rozporządzenia), za zgodą Kuratora 
Oświaty został zatrudniony z dniem 11 października 2016 r. Wszyscy wychowawcy, 
pedagodzy i psycholog w badanym okresie odbyli szereg szkoleń, kursów lub 
ukończyli studia podyplomowe26 (za wyjątkiem jednego psychologa – przyjętego do 
pracy w październiku 2016 r.)  

(dowód: akta kontroli str. 364-399) 

1.4. Ośrodek posiadał następujące obiekty budowlane: salę sportową 
z zapleczem sportowo-socjalnym, warsztat z kotłownią, budynek szkolno-
administracyjny, internat (wszystkie w Łobżenicy) oraz szkołę z internatem 
w Kijaszkowie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane27 
dla każdego z tych obiektów prowadzono książkę obiektu budowlanego. Wpisy 
dotyczące zarządcy obiektów i osób upoważnionych do dokonywania wpisów były 
nieaktualne. Dla części obiektów nie podano pełnych danych identyfikacyjnych 
(tablica nr 2). Brak było również wpisów dotyczących kontroli rocznych i pięcioletnich 
przeprowadzonych w latach 2012-2014. 

Ośrodek w latach 2015-2016 nie przeprowadzał kontroli okresowych posiadanych 
obiektów budowlanych (raz w roku), polegających na sprawdzeniu stanu 

                                                      
23 W Łobżenicy było 46 wychowanków a w Kijaszkowie  44 wychowanków – brak obowiązku zwiększenia wymiaru 
zajęć pedagoga i psychologa. 
24 Uchwała nr XII.119.2011 z 22.12.2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć. 
25 Dz.U. z 2015 r. poz. 1264; zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli”. 
26 Np. studia podyplomowe: „oligofrenopedagogika”, „pedagogika korekcyjno-kompensacyjna”, „Resocjalizacja”. 
27 Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm., dalej „Prawo budowlane”. 
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technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, oraz instalacji 
gazowych, określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Kontrole roczne 
tych obiektów przeprowadzano w latach 2012-2014. Kontrole okresowe (raz na 
5 lat), polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania 
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, 
przeprowadzone zostały w 2012 r.28 - istotnych usterek i nieprawidłowości nie 
stwierdzono. W trakcie kontroli NIK, Dyrektor MOW zlecił przeprowadzenie kontroli 
rocznych (zadania tego nie wykonano do czasu zakończenia kontroli NIK). 

MOW zlecał natomiast przeprowadzanie corocznych kontroli przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz kontroli badania 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, przez osoby posiadającą stosowne 
uprawnienia i kwalifikacje. Kontrole te nie stwierdziły nieprawidłowości. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach29 obiekty MOW objęte były coroczną kontrolą zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. Ustalenia tych kontroli30 
znalazły odzwierciedlenie w protokołach, w których odnotowano m.in. następujące 
nieprawidłowości (część z nich powtarzająca się w poszczególnych latach): 
uszkodzone blaty ławek szkolnych i krzeseł, uszkodzone łóżka, drzwi i szafki nocne, 
ubytki farby na oknach, uszkodzone prysznice, niekompletne oświetlenia, niedrożne 
rynny. Stwierdzono także konieczność malowania kuchni, stołówki, pralni. 
Każdorazowo Komisja wnosiła do Dyrektora o przeprowadzenie niezbędnych prac 
remontowych w ramach posiadanych środków. Protokołów tych Dyrektor nie 
przekazał do organu założycielskiego. 

Z przedłożonych rozliczeń finansowych oraz przeprowadzonych w marcu 2017 r. 
oględzin wynika, że część nieprawidłowości i usterek została usunięta. Natomiast 
m.in. nie naprawiono łóżek, blatów uczniowskich i krzeseł, uszkodzonych drzwi, nie 
wyczyszczono niedrożnych rynien, nie dokonano malowania klas i stołówki. 
W kwietniu 2017 r. naprawiono łóżka oraz wyczyszczono niedrożne rynny. 

Z przeprowadzonych oględzin infrastruktury, stanu technicznego urządzeń, 
warunków sanitarno-bytowych Ośrodka wynikało, że na czas kontroli do Gimnazjum 
uczęszczało 47 wychowanków, w czterech grupach wychowawczych (Ośrodek 
przystosowany był do pięciu grup wychowawczych - 60 wychowanków). Natomiast 
do ZSZ uczęszczało 48 wychowanków, w czterech grupach wychowawczych 
(Ośrodek przystosowany był do sześciu grup wychowawczych - 72 wychowanków). 

Badaniem objęto spełnianie przez Ośrodek warunków określonych w § 26 
rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. W wyniku 
oględzin stwierdzono że MOW zapewniał wychowankom pokoje mieszkalne 
przeznaczone dla nie więcej niż czterech wychowanków (na każdego wychowanka 
przypadało około 5 m2), pokoje mieszkalne były wyposażone w: tapczany, poduszki, 
kołdry i bieliznę pościelową; szafki do przechowywania rzeczy osobistych, dla 
każdego wychowanka; szafy ubraniowe. Ponadto w MOW znajdowały się: 

                                                      
28 Następne kontrole pięcioletnie – termin 2017 r. 
29 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny”. 
30 Kontrole przeprowadzała komisja szkolna powoływana corocznie zarządzeniem Dyrektora MOW (zarządzenie 
określało skład komisji, datę kontroli). Badaniem objęto lata 2015-2016. 
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pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup 
wychowawczych; pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej 
społeczności ośrodka; odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia 
innych zajęć, oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem; miejsce umożliwiające 
samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków, posiadające 
odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności; pokój dla chorych; 
miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz 
ich suszenie; łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób 
zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. Wychowankom 
zapewniono m.in. dwie siłownie, boisko sportowe („orlik”) oraz halę sportową. 

W łazienkach, sanitariatach i pokojach wychowanków nie było zainstalowanych 
kamer monitoringu wizyjnego.  

Oględziny wykazały niespełnianie niektórych norm bezpieczeństwa, określonych 
w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny (omówione poniżej).  
 (dowód: akta kontroli str. 154-201, 243-321, 361, 363, 400-402, 430, 604-639) 

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

 nie przeprowadzono w latach 2015-2016 rocznych kontroli okresowych 
obiektów budowlanych, co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa 
budowlanego oraz nierzetelnego prowadzenia książek obiektów budowlanych. 
Według wyjaśnień Dyrektora, spowodowane zostało to przeoczeniem w związku 
z objęciem przez stanowiska od 1 stycznia 2016 r., oraz przejściem w 2015 r. na 
emeryturę osoby uprawnionej do prowadzenia książek obiektów budowlanych;  

 nie zamieszczono w Statucie zapisów o obowiązku zasięgania przez RP 
opinii Samorządu Wychowanków w zakresie zmian Statutu, wymaganych § 3 ust. 2 
załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek 
publicznych (według wyjaśnień Dyrektor MOW przyczyną było przeoczenie); 

 nadano uprawnienia wychowawcom MOW do prowadzenia badań 
wychowanków na obecność alkoholu, pomimo, że aktualnie obowiązujące przepisy 
nie dają pracownikom MOW uprawnień do przeprowadzania takich badań (według 
wyjaśnień Dyrektora Ośrodka przyczyną był brak aktualizacji procedur postępowania 
w sytuacjach kryzysowych); 

 nie przekazano do organu założycielskiego protokołów kontroli zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów MOW, wymaganych 
§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny (Dyrektor w złożonych 
wyjaśnieniach jako przyczynę podał przeoczenie);  

 nie spełniano norm bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny: w Internacie w Kijaszkowie w zakresie braku 
zabezpieczeń przed ewentualnym zsuwaniem się wychowanków po poręczach 
(§ 16) i planu jego ewakuacji (§ 5)31 a w Internacie w Łobżenicy w zakresie 
niewyposażenia schodów w balustrady z poręczami (§ 16) oraz nie zabezpieczono 
szlaku komunikacyjnego wychodzącego ze Szkoły poza teren placówki przed 
bezpośrednim wyjściem na jezdnię (§ 7 ust. 4). W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor 
podał, że część nieprawidłowości wynikała z przeoczenia, poręcze w Internacie nie 
były ujęte w projekcie ze względu na wąskie przejście a zabezpieczenie 
bezpośredniego wyjścia na jezdnię zostało kilka lat temu zdjęte ze względu na brak 
możliwości dojazdu konwoju Policji z wychowankami; 

                                                      
31 W trakcie kontroli sporządzono plany ewakuacji. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 przekroczono dopuszczalną liczbę 12 wychowanków w grupie 
wychowawczej (określonej w rozporządzeniach w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2011 r. i z 2015 r.) oraz przekroczono dopuszczalną liczbą 16 uczniów 
w oddziale szkolnym (określonej w § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 3 oraz 5 ust. 3 pkt 8 
załącznika nr 5 B rozporządzenia w sprawie ramowych statutów szkół publicznych). 
Ze złożonych przez Dyrektora MOW wyjaśnień wynika, że z różnych przyczyn 
(przepustki, hospitalizacje) stan faktyczny wychowanków i uczniów był niższy od 
stanu ewidencyjnego. Ponadto, od 6 czerwca 2015 r. i od 6 czerwca 2016 r. 
dowieziono po czterech wychowanków – dlatego na okres do końca roku 
zrezygnowano z tworzenia dodatkowych grup. 

NIK wskazuje, że obowiązujące przepisy nie uzależniają liczebności grup od liczby 
wychowanków fizycznie obecnych na zajęciach, ale odnoszą się do liczby 
wychowanków przyjętych do danej grupy wychowawczej. Wskazane wyżej przepisy 
nie uzależniają także liczebności oddziałów od liczby uczniów fizycznie obecnych na 
lekcjach, lecz odnoszą się do liczby uczniów zapisanych do danego oddziału 
szkolnego; 

 nie zwiększono od września 2016 r. tygodniowej obowiązkowej liczby 
godzin zajęć psychologa i pedagoga, pomimo przekroczenia liczby 36 
wychowanków, co stanowiło naruszenie § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 361-363, 394, 402, 931-932) 

W Statucie MOW ujęto elementy wymagane obecnie obowiązującymi przepisami 
z wyjątkiem postanowień dotyczących obowiązkowego zasięgania przez RP opinii 
samorządu wychowanków w zakresie zmian Statutu. Był on dostępny zarówno dla 
wychowanków, jak i dla ich opiekunów. Kary przyjęte do stosowania 
w wewnętrznych regulacjach nie naruszały postanowień Konwencji o Prawach 
Dziecka, Reguł Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Zaleceń Komitetu 
Ministrów. Zapewniono pomoc psychologa i pedagoga, ale na rok szkolny 
2016/2017 nie zwiększono godzin ich pracy pomimo takiego obowiązku. 
Występowały nieznaczne przekroczenia dopuszczalnej liczby wychowanków w 
grupach wychowawczych oraz uczniów w oddziałach szkolnych. Zasoby lokalowe 
MOW odpowiadały aktualnym wymogom. Natomiast posiadane obiekty nie spełniały 
części norm bezpieczeństwa i w latach 2015-2016 nie zostały poddane rocznym 
okresowym kontrolom. 

2. Skuteczność realizacji zadań resocjalizacyjnych. 

2.1. W latach 2012-2016 z listy wychowanków skreślono łącznie 510 osób 
(w poszczególnych latach odpowiednio: 110, 94, 124, 110, 72). Przyczynami 
powyższych skreśleń były: 

- ucieczki lub „niepowroty” z przepustki lub urlopu – 190 wychowanków (37,5% 
ogółu), których okres pobytu w MOW wynosił od 28 do 1211 dni, 

- przeniesienia do innych MOW z przyczyn wychowawczych - 35 wychowanków, 
których okres pobytu w MOW wynosił od 37 do 1439 dni, 

- ukończenie 18. roku życia - 234 wychowanków (45,9% ogółu), których okres 
pobytu w MOW wynosił od 1 do 1678 dni, 

- zakończenie procesu resocjalizacji przed ukończeniem 18. roku życia – czterech  
wychowanków, których okres pobytu w MOW wynosił od 37 do 303 dni. We 
wszystkich przypadkach przyczyną zakończenia procesu resocjalizacji były 
postanowienia właściwych sądów rejonowych w sprawie zmiany środka 

Ocena  

cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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wychowawczego na powrót do domu lub uchylenie postanowienia w postaci 
zabezpieczenia (w postanowieniach brak informacji dotyczących efektów działań 
resocjalizacyjnych a o zmianę środka wychowawczego wnioskowali rodzice). 
W żadnym z tych przypadków sądy nie zwracały się do Ośrodka o ewentualną 
opinię, 

- inne przyczyny (przeniesienie wychowanków do: Młodzieżowych Ośrodków 
Socjoterapii, Schronisk dla Nieletnich, Zakładów Poprawczych, Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego z Niepełnosprawnością Intelektualną; dozór kuratora) - 
17 wychowanków, okres pobytu w MOW wynosił od 1 do 902 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 411, 680, 864, 924-930) 

2.2. W latach 2012-2016 w Ośrodku doszło do pięciu zachowań nadzwyczajnych. 
Dotyczyły one agresji i przemocy fizycznej wobec innych wychowanków (cztery 
zdarzenia) i samookaleczenia (jedno zdarzenie). Do wszystkich tych zdarzeń 
dochodziło podczas dyżurów pełnionych przez różnych wychowawców. Zdarzeń 
tych dopuszczali się różni wychowankowie. W ocenie pedagoga, miały one 
charakter incydentalny i dlatego poza zastosowaniem obowiązujących procedur 
i rutynowych działań, nie podejmowano dodatkowych działań zapobiegawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 412, 681) 

2.3. Łącznie w latach 2012-2016 w Ośrodku odnotowano 273 ucieczki 
(w poszczególnych latach odpowiednio: 70, 32, 97, 47, 27), których dokonało 172 
wychowanków32 (w poszczególnych latach odpowiednio: 42, 21, 52, 36, 21).  

Badanie dokumentacji dziesięciu spraw (losowo po dwa „niepowroty” lub ucieczki 
z lat 2012-2016) wykazało, że we wszystkich przypadkach wychowankowie nie 
powrócili do Ośrodka i zostali skreśleni z listy wychowanków po okresie 28-30 dni, 
od daty ucieczki lub „niepowrotu”33. We wszystkich przypadkach MOW informował 
o tym fakcie najbliższą jednostkę Policji i właściwy sąd rodzinny. W ośmiu 
przypadkach nie powiadomiono jednostki Policji w miejscu zamieszkania nieletniego 
(§ 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kierowania). 
O skreśleniu z listy wychowanków w każdym z analizowanych przypadków 
informowano właściwy sąd rodzinny. 

Z wyjaśnień dyrektora Ośrodka wynika, że nie są mu znane przyczyny tych 
ucieczek. W związku z widoczną tendencją spadkową tych zdarzeń (od 2014 r.), nie 
było konieczne podejmowanie dodatkowych działań zapobiegawczych. Nie 
zauważono także negatywnego wpływu tych ucieczek na realizowany proces 
resocjalizacji pozostałych wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 413-416, 682-683) 

2.4. Na podstawie dokumentacji 15 wychowanków którzy opuścili MOW w latach 
2012-2016 w związku z ukończeniem 18 lat34 stwierdzono, że przyczynami 
skierowania ich do Ośrodka były: 

- demoralizacja (dziewięciu wychowanków) - zachowania agresywne, zaniedbania 
nauki szkolnej, wagary, wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i uczniów, palenie 
papierosów i spożywanie alkoholu, 

                                                      
32 Niektórzy dopuszczali się dwóch ucieczek. 
33 Dodatkowe badanie pięciu ucieczek, z których wychowankowie powrócili do MOW wykazało, że we wszystkich 
przypadkach informowano o tym fakcie najbliższą jednostkę Policji i właściwy sąd rodzinny, natomiast nie 
powiadamiano jednostki Policji w miejscu zamieszkania nieletniego. 
34 Dobór próby – wychowankowie o najdłuższym okresie pobytu w MOW, po trzech z każdego roku objętego 
badaniem. 
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- czyny karalne (dwóch wychowanków) – dopuszczenie do zgwałcenia małoletniej, 
kradzieże, niszczenie mienia, 

- zmiana środka wychowawczego z nadzoru kuratora na umieszczenie w MOW 
(jeden wychowanek), 

- umieszczenie w MOW na czas trwania postępowania przed sądem dla nieletnich, 
zgodnie z art. 26 upn (dwóch wychowanków), 

- problemy wychowawcze w domu i w szkole (jeden wychowanek). 

Innych informacji w tych orzeczeniach nie podano. 

Analizowani wychowankowie rozpoczynali pobyt w Ośrodku w okresie od 23 do 464 
dni od wydania postanowienia przez sąd o umieszczeniu w Ośrodku. W przypadku 
dotyczącym 464 dni był to kolejny MOW.  

(dowód: akta kontroli str. 92-93, 678-679) 

2.5. Dyrektor Ośrodka wywiązywał się z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1-3 
oraz § 3 ust. 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kierowania (na 
podstawie akt 15 wychowanków). Bezpośrednio po przybyciu nieletniego do MOW 
dyrektor, w obecności wychowawcy lub innego pracownika ośrodka, przeprowadzał 
z nim rozmowę, podczas której zapoznawał go z prawami, obowiązkami i zasadami 
pobytu; co nieletni potwierdzał własnoręcznym podpisem. O przyjęciu nieletniego do 
Ośrodka dyrektor powiadamiał właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Nieletni posiadali stosowną 
dokumentację medyczną zawierającą informacje o stanie zdrowia i przebytym 
leczeniu oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli były wydane. 
W aktach nieletnich znajdowały się dokumenty zawierające informacje o efektach 
działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych zastosowanych wobec nieletniego 
oraz zaobserwowanych zmianach w jego postawie. Na przykład, z opinii dotyczącej 
jednego wychowanka wynika m.in., że systematycznie realizował on obowiązek 
nauki szkolnej w klasie II Gimnazjum. Realizował także IPET. Zachowanie 
wychowanka w szkole i internacie było zmienne. W stosunku do przełożonych 
często był wulgarny i arogancki, skracał dystans do wychowawców, nie wykonywał 
poleceń. Wychowanek dbał o higienę osobistą i czystość pomieszczeń. 
W stosunkach z rówieśnikami zachowywał się prowokacyjnie, używał przemocy 
fizycznej i wulgaryzmów. W okresie dotyczącym wydanej opinii wychowanek 
otrzymał jeden raport pochwalny i dwa karne. Uznano, że proces resocjalizacji 
jeszcze się nie zakończył a nieletni w dalszym ciągu wymaga stałej kontroli 
i motywacji ze strony nauczycieli i wychowawców. Biorąc powyższe pod uwagę, 
uznano za zasadny dalszy jego pobyt w Ośrodku. 

(dowód: akta kontroli str. 322-343, 505-589) 

2.6. Na podstawie dokumentacji 15 wychowanków stwierdzono, że dziewięciu z nich 
kończyło 18 lat przed zakończeniem roku szkolnego, a rodzice/opiekunowie jak 
również wychowankowie nie wnosili o możliwość kontynuowania nauki do 
zakończenia roku szkolnego. Wychowankowie ci zakończyli naukę na poziomie I - II 
klasy Gimnazjum lub ZSZ w trakcie roku szkolnego. W czterech przypadkach, 
umożliwiono wychowankom kontynuowanie nauki po ukończeniu 18 lat, co 
skutkowało ukończeniem Gimnazjum (trzech klas). W jednym przypadku 
wychowanek ukończył 18 lat w sierpniu 2016 r. i zaliczył Gimnazjum (po 
zakończeniu III klasy). W jednym przypadku sąd rejonowy, pomimo wniosku 
rodziców, nie wyraził zgody na kontynuowanie nauki, ze względu na negatywną 
opinię dyrektora Ośrodka (wychowanek nie wyrażał chęci dalszej nauki, zachowywał 
się agresywnie). 



 
 

15 

 

(dowód: akta kontroli str. 403-404) 

2.7. Dla objętych analizą 15 wychowanków zostały opracowane Indywidualne 
Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (dalej „IPET”), zgodnie z § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kierowania. 

Programy te zostały opracowane terminowo, w okresie 30 dni od daty przybycia 
wychowanka do Ośrodka, za wyjątkiem jednego wychowanka, którego IPET 
opracowano trzy miesiące po wydaniu orzeczenia przez Poradnię Pedagogiczno-
Psychologiczną w Wyrzysku35 (przybycie do MOW w dniu 24.04.2012 r., orzeczenie 
z dnia 24.06.2012 r. a IPET z dnia 2.10.2012 r.). 

Analizowane IPET zawierały elementy określone w § 5 ust. 2 pkt 1-6, 
obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2015 r. rozporządzenia w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2010 r. oraz w § 6 ust. 5 pkt 2, obowiązującego od dnia 
1 września 2015 r., rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia 
z 2010 r., za wyjątkiem działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jak 
wynika z wyjaśnień, przyczyną był brak specjalisty z zakresu tego doradztwa. 
Dopiero w roku szkolnym 2016/2017 jeden z pracowników uzyskał stosowne 
kwalifikacje.  

Zalecenia wskazane w IPET były zgodne ze wskazaniami w orzeczeniach 
o potrzebie kształcenia specjalnego, za wyjątkiem trzech przypadków36. 
W modyfikowanych IPET (dotyczących tych trzech przypadków) zalecenia te zostały 
ujęte. 

Analiza IPET wykazała, że poszczególni wychowankowie posiadali zróżnicowane 
zapisy w zakresie działań resocjalizacyjnych. 

Wszystkie analizowane IPET były modyfikowane. W latach 2012-2016 zespół ds. 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonywał dwa razy w roku ocen 
poziomu funkcjonowania wychowanka. Efektem prac zespołu były wnioski 
dotyczące zasadności pobytu nieletnich w placówce, zmiany i postępy w nauce 
i funkcjonowaniu społecznym oraz wnioski i modyfikacje IPET na kolejny rok 
szkolny. Zmiany dotyczyły form i metod pracy z uczniem oraz zakresu 
zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. 

(dowód: akta kontroli str. 418-422, 685-689) 

2.8. Dla analizowanych 15 wychowanków zostały opracowane Indywidualne 
Programy Usamodzielnienia (dalej „IPU”). 

Programy te, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, 
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie37, zostały opracowane co najmniej na 
miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka. 

W trzynastu przypadkach na opiekunów usamodzielnienia wyznaczono rodziców lub 
opiekunów wychowanków, a w dwóch przypadkach - pedagoga MOW (A.R.). 
Z dokumentacji dotyczącej tych dwóch przypadków wynika, że A.R. był opiekunem 
usamodzielnienia jedynie do czasu pobytu w MOW. 

W IPU określono zadania opiekuna osoby usamodzielniającej (zaznajomienie się 
z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielniającej, opracowanie wspólnie 
z osobą usamodzielnianą programu usamodzielnienia, współpraca z rodziną, 

                                                      
35 IPET opracowuje się w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia, zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. 
36 IPET zostały opracowane wcześniej niż wydano stosowne orzeczenia. 
37 Dz.U. poz. 954; dalej „rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy”. 
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opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, ocena programu 
usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie) oraz cele działania (m.in. proces 
kształcenia i uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskanie odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, zatrudnienie, pomoc pieniężna na usamodzielnienie). 

Spośród analizowanych 15 wychowanków MOW, siedmiu (46,6%) zgłosiło się do 
właściwego PCPR/MOPS/MOPR i rozpoczęło realizację IPU (w tym jeden, dla 
którego osobą usamodzielniającą był pedagog MOW). Pozostałych ośmiu 
wychowanków (w tym jeden, dla którego osobą usamodzielniającą był pedagog 
MOW) nie rozpoczęło procesu usamodzielnienia i nie zgłosiło się do ww. instytucji. 

Dyrektor Ośrodka nie monitorował procesów usamodzielnienia byłych 
wychowanków oraz stanu realizacji IPU. Nie posiadał również wiedzy dotyczącej 
dalszego losu wychowanków. Ze złożonych wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, 
że w przepisach prawa oraz w zapisach dotyczących celów i zadań MOW brak jest 
zapisów dotyczących konieczności monitorowania losów byłych wychowanków.  

Z wyjaśnienia Pedagoga A.R. wynika, że dla dwóch wychowanków dla których 
(w uzgodnieniu z nimi) był opiekunem usamodzielnienia, nie opiniował wniosku 
o pomoc pieniężną na usamodzielnienie lub na kontynuowanie nauki. Wyjaśnił 
także, że poinformował właściwy PCPR/MOPS/MOPR, że opiekunem był tylko na 
okres pobytu w Ośrodku, natomiast po opuszczeniu MOW wychowankowie mieli 
wskazać nowych opiekunów. Na czas kontroli A.R. nie posiadał informacji o tych 
wychowankach. 

(dowód: akta kontroli str. 423-429, 847-848, 962-963) 

2.9. Na podstawie informacji uzyskanych z: PCPR/MOPR o realizacji IPU; Systemu 
Informacji Oświatowej o podjęciu nauki; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podjęciu pracy oraz objęciu 
ubezpieczeniem społecznym; KRK o dopuszczeniu się przez wychowanków MOW 
czynów karalnych stwierdzono, że spośród objętych analizą 30 wychowanków38: 12 
podjęło dalszą naukę, 10 podjęło pracę, sześciu dopuściło się czynów karalnych 
(skreśleni z ewidencji MOW w latach 2012-2015) i ujętych zostało w KRK, zaś 
siedmiu rozpoczęło realizację IPU. Z informacji PCPR w Gołdapi wynika, że 
realizacja IPU polegała m.in. na zmianie opiekuna usamodzielnienia, aktualizacji 
IPU, wypłacie pomocy na usamodzielnienie (6.600 zł) i pomocy rzeczowej (1.500 zł). 
Na czas kontroli nie została przeprowadzona ocena realizacji IPU ze względu na 
brak informacji o miejscu pobytu wychowanka i brak możliwości nawiązania 
kontaktu. 

(dowód: akta kontroli str. 80-91, 94-153, 431-505, 596-603, 809-846) 

2.10. Wobec objętych analizą 15 wychowanków w badanym okresie nie używano 
i nie wykorzystywano środków o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej39. 

(dowód: akta kontroli str. 684) 

2.11. W Ośrodku prowadzone były zajęcia wychowawcze. Zgodnie z § 12 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji40, dla każdej grupy wychowanków prowadzono dzienniki zajęć. Na 
podstawie wybranych dzienników (grupy: I, III i IV ZSZ) z lat szkolnych 2015/2016 

                                                      
38 15,  którzy opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 lat i 15, którzy zostali skreśleni z ewidencji z powodu 
ucieczki lub „niepowrotów” (po 3 z każdego roku objętego badaniem, o najdłuższym czasie pobytu w MOW). 
39 Dz.U. poz. 628; dalej „ustawa o środkach przymusu bezpośredniego”. 
40 Dz.U. poz. 1170, ze zm.; dalej „rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania”. 
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i 2016/2017 stwierdzono, że określono w nich: plany pracy z wychowankami, 
tygodniowe założenia wychowawcze oraz dane dotyczące realizacji planu pracy. 
W planach pracy wychowawczej (np. grupy III na rok szkolny 2016/2017) ujęto cele 
główne, cele szczegółowe, priorytety, formy pracy z wychowankami, zasady 
oddziaływania resocjalizacyjnego, indywidualizację procesu resocjalizacji oraz 
współpracę z rodziną i środowiskiem lokalnym. Informacje o kontaktach z rodziną 
wychowanka ujmowane były w aktach wychowanków.  

W tygodniowych założeniach zajęć wychowawczych (na przykładzie trzech 
wybranych tygodni) ujęto m.in.: zajęcia sportowo-rekreacyjne, kontrolę prowadzenia 
zeszytów, zebrania grupowe, zapoznanie z zasadami BHP, sprzątanie pomieszczeń 
grupowych, wyrabianie umiejętności współżycia w grupie, kształtowanie 
umiejętności kulinarnych, odreagowanie negatywnych emocji poprzez sport. 
W poszczególnych dniach tygodni wybranych do kontroli - wpisywano treść 
i tematykę zajęć. Badania kontrolne wykazały, że założenia wychowawcze były 
realizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 690-723) 

2.12. Wychowankom MOW udzielano pomocy psychologicznej. Zgodnie z § 19 
rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 
pedagog i psycholog prowadzili dzienniki zajęć na dany rok szkolny, w których 
określili plan pracy na dany rok szkolny, tygodniowy plan zajęć, podali informację 
o kontaktach z osobami i instytucjami oraz wykazy uczniów zakwalifikowanych do 
różnych form pomocy (objętych pomocą pedagogiczną i psychologiczną). Na 
przykładzie trzech wybranych tygodni stwierdzono, że psycholog m.in. prowadził 
rozmowy dyscyplinujące z wychowankami, przeprowadzał badania ankietowe, 
prowadził konsultacje z nauczycielami w zakresie trudności dydaktycznych 
i wychowawczych. Psycholog natomiast prowadziła rozmowy terapeutyczne, 
motywujące oraz o charakterze diagnostycznym z określonymi wychowankami. 

(dowód: akta kontroli str. 640-677) 

2.13. W latach 2015-2016 w Ośrodku realizowano w sposób ciągły dodatkowo poza 
IPET następujące projekty i programy resocjalizacyjne:  

- program zajęć z zakresu uzależnień alkoholowych i narkotykowych „Sukces 
zaczyna się od marzeń”, realizowany w ramach Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 
Wielkopolskiego”, w którym w 2016 r. uczestniczyło 72 wychowanków, 

- programy kółek zainteresowan. W poszczególnych kółkach w 2016 r. uczestniczyło 
(dane zmienne w ciągu roku): w artystyczno-muzycznym - 22 osoby; plastycznym - 
24 osoby; kulinarnym - 24 osoby; modelarskim i plastycznym - 12 osób; 
krajoznawczo-turystycznym – 24 osoby; manualno-technicznym – 12 osób; 
w zajęciach z języka niemieckiego – 12 osób; kajakowym – 10 osób; sportowo-
rekreacyjnym – 48 osób.  

Celem tych programów była m.in. promocja zdrowego stylu życia, rezygnacja 
z używek, wzbogacanie wiedzy i świadomości wychowanków dotyczących zagrożeń 
dla zdrowia i życia wynikających z używania substancji psychoaktywnych, 
stwarzanie warunków i możliwości do ekspresji osobowości w celu redukcji 
psychologicznych napięć emocjonalnych i agresji, wyuczenie właściwych postaw, 
zainteresowanie wychowanków umiejętnościami pożytecznymi i wykorzystywanymi 
w życiu codziennym. 

Z wyjaśnienia Dyrektora Ośrodka wynika, że w zakresie resocjalizacji nieletnich 
najbardziej skuteczne są: prawidłowa organizacja grupy wychowawczej (przydział 
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zadań, analiza sytuacji wychowawczej w grupie, rozwiązywanie problemów, 
spotkania grupowe), indywidualizacja pracy wychowawczej (diagnozowanie 
wychowanka, opracowywanie IPET, rozmowy wychowawcze, zajęcia o charakterze 
socjoterapeutycznym), działania zmierzające do nadrobienia zaległości szkolnych 
oraz nauki zawodu (indywidualna pomoc w nadrabianiu braków programowych, 
wdrażanie do systematycznej pracy, indywidualna pomoc, zespoły wyrównawcze), 
organizacja czasu wolnego oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań (udział 
w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, organizacja i działalność sekcji sportowych, 
prowadzenie koła muzycznego, prowadzenie koła plastycznego, wycieczki, spacery 
do miasta i po okolicy, gry zespołowe, turnieje, udział w zajęciach muzycznych, 
plastycznych, modelarskich, kulinarnych). Do czynników utrudniających 
i ograniczających skuteczność procesu resocjalizacji Dyrektor MOW zaliczył: wysoki 
stopień demoralizacji nieletnich spowodowany zbyt późnym umieszczaniem 
w placówce resocjalizacyjnej, zdemoralizowane i niewydolne wychowawczo 
środowisko rodzinne wychowanków, uzależnienia od nikotyny i substancji 
psychoaktywnych, brak możliwości prawnych szybkiego interwencyjnego 
odizolowania wychowanków stosujących wobec innych podopiecznych przemoc 
fizyczną.  

(dowód: akta kontroli str. 729-763, 849-854, 865) 

2.14. Wyniki egzaminów w Gimnazjum w latach 2012-2016 były następujące: 

- matematyka – odpowiednio: 37,3%, 48,4%, 22,1%, 25,3%, 62,0% (w 2016 r. wyniki 

wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej), 

- język niemiecki - odpowiednio: 52,0%, 45,9%, 32,3%, 58,8%, 69,7% (w 2016 r. 

wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej), 

- język polski - odpowiednio: 54,9%, 60,2%, 46,4%, 39,8%, 50,5% (w 2016 r. średnia 

krajowa wynosiła 69%), 

- przedmioty przyrodnicze - odpowiednio: 58,3%, 64,2%, 36,0%, 31,3%, 49,1% 
(w 2016 r. średnia krajowa wynosiła 51%). 

(dowód: akta kontroli str. 590-595) 

2.15. Według Dyrektora Ośrodka zainteresowanie zawodem ślusarza (profil ZSZ 
Ośrodka) jest małe, dlatego wystąpił do Powiatu Pilskiego z wnioskiem o nowy 
zawód mechanika samochodowego, który to zawód na dzień dzisiejszy budzi 
większe zainteresowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 724-728) 

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

- nie powiadamiano jednostek Policji w miejscu zamieszkania nieletniego, o jego 
„niepowrocie” do Ośrodka - naruszenie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad kierowania (w wyjaśnieniach Dyrektor MOW podał, że 
nastąpiło to przez przeoczenie), 

- nie określono w IPET zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wymaganego 
odpowiednio przepisami § 5 ust. 2 pkt 5 i § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzeń w sprawie 
warunków organizowania kształcenia z 2010 r. i z 2015 r. (nastąpiło to, jak wynika z 
wyjaśnień Dyrektora, z powodu braku zatrudnionych osób z właściwymi 
kwalifikacjami). 

 (dowód: akta kontroli str. 685, 931-932) 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę, że realizowanie zadań opiekuna usamodzielnienia przez 
pracownika MOW jedynie do czasu zakończenia pobytu wychowanka w MOW, bez 
uzyskania potwierdzonej informacji o zmianie opiekuna oraz informacji o realizacji 
IPU, nie gwarantuje zarówno właściwej realizacji IPU przez wychowanków 
opuszczających MOW jak i właściwego przygotowania kolejnych wychowanek do 
procesu usamodzielniania. 

Dla wszystkich analizowanych 15 wychowanków opracowano IPET oraz IPU. 
Ośrodek nie posiadał jednak wiedzy o stopniu jego realizacji. Obniżyła się liczba 
wychowanków skreślonych z ewidencji MOW z powodu długotrwałej nieobecności 
(ucieczki lub „niepowrotów”). Odnotowano sporadyczne zachowania nadzwyczajne 
wychowanków. Średnie oceny z egzaminu gimnazjalnego w 2016 r. z matematyki 
i języka niemieckiego były wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej. Natomiast 
tendencje ocen z poszczególnych przedmiotów z egzaminu gimnazjalnego w latach 
2012-2016 były zmienne. Więcej niż połowa z 30 analizowanych wychowanków po 
opuszczeniu Ośrodka kontynuowała naukę lub podjęła pracę, a mniej niż połowa 
z tych wychowanków po opuszczeniu Ośrodka popełniła czyny karalne (figurowała 
w KRK). Dyrektor Ośrodka wywiązywał się z obowiązków określonych w przepisach 
§ 3 ust. 7 i § 4 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kierowania. 
O ucieczkach lub „niepowrotach” nieletnich informowano najbliższą jednostkę Policji 
i właściwy sąd rodzinny, natomiast nie zawsze powiadamiano jednostki Policji 
w miejscu zamieszkania nieletnich. 

3. Działania nadzorcze wspomagające skuteczność 
resocjalizacji  

3.1. Dyrektor Ośrodka, poza sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, podejmował 
również inne działania wspomagające proces resocjalizacji, polegające na 
zobowiązaniu wychowawców i nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz do udziału w szkoleniach.  

 (dowód: akta kontroli str. 855) 

3.2. W latach 2012-2016 w ewidencji kontroli zewnętrznych odnotowano łącznie 22 
kontrole. Badaniem objęto 15 kontroli dotyczących problemów resocjalizacji, 
nauczania, stanu sanitarno-higienicznego, zapewnienia wychowankom 
bezpieczeństwa. Dotyczyły one m.in. następujących spraw: 

- dwie kontrole SSR w Pile Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w zakresie legalności 
pobytu wychowanków w Ośrodku. W toku tych kontroli nie ujawniono żadnych 
uchybień w przestrzeganiu praw wychowanków. Nie odnotowano skarg na personel 
Ośrodka;  

- kontrola Starosty Pilskiego dot. poprawności realizacji arkusza organizacyjnego – 
stwierdzono, że liczba godzin przydzielonych w arkuszu odpowiada liczbie godzin 
zrealizowanych; 

- kontrola WP WIS dot. stanu sanitarno-higienicznego – nieprawidłowości nie 
stwierdzono, za wyjątkiem uwag dotyczących braku wentylacji w pomieszczeniach 
Szkoły. Wniosek pokontrolny dotyczący zainstalowania tej wentylacji został 
zrealizowany; 

- kontrole Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Pile (dalej „Kuratorium”) – 
łącznie 11 kontroli. Kontrole te dotyczyły: 

- zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w Ośrodku, sposobu i metod 
postępowania nauczycieli wobec wychowanków, przestrzegania praw 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena  

cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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wychowanków (cztery kontrole) – trzy kontrole nie wykazały nieprawidłowości, w 
trakcie czwartej zalecono uzupełnić Statut o zapisy dot. sposobu doprowadzenia 
nieletniego do innego MOW (wniosek zrealizowano), 

- kontrola doraźna dot. działań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec jednego 
z wychowanków (skargowa) – zalecono uzupełnić Statut, określić zadania innych 
pracowników, uzupełnić Program Wychowawczy i Profilaktyczny, uzupełnić IPET 
badanego wychowanka – w IPET zawarte były tylko zalecenia na jeden rok szkolny 
(wnioski zostały zrealizowane), 

- kontrola dotycząca ewaluacji problemowej – nieprawidłowości nie stwierdzono, 

- kontrola prawidłowości danych przekazywanych do SIO41 – nieprawidłowości nie 
stwierdzono, 

- kontrola poprawności arkusza organizacyjnego – nieprawidłowości nie 
stwierdzono, 

- dwie kontrole dot. zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu wychowanków 
(kontrola skargowa przeprowadzona na wniosek Rzecznika Praw Dziecka) – 
nieprawidłowości nie stwierdzono, 

- kontrola prawidłowości w pracy wychowawczej i dydaktycznej (czerwiec 2016 r.) – 
stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku uwzględniania w IPET zaleceń PPP 
oraz zalecono wzmóc nadzór pedagogiczny w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (wnioski zrealizowano). 

(dowód: akta kontroli str. 764-808) 

3.3. W marcu 2017 r. Kuratorium, na zlecenie NIK, przeprowadziło w Ośrodku 
kontrolę dotyczącą sprawdzenia kwalifikacji nauczycieli, zgodności z prawem 
szkolnego zestawu programów nauczania, planowania pracy i zapewnienia 
właściwej jakości zajęć wychowawczych. 

Z ustaleń tej kontroli wynikało, że spośród 42 nauczycieli prowadzących zajęcia 
(wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedmiotów) 11 nie posiadało 
wymaganych kwalifikacji42. Dotyczyło to głównie przygotowania pedagogicznego jak 
również kwalifikacji z zakresu resocjalizacji (nieprawidłowość sformułowana na 
podstawie § 16 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli). 
W trakcie niniejszej kontroli przedłożono kontrolującemu dokumenty potwierdzające 
przygotowanie pedagogiczne dwóch wychowawców. Według Dyrektora Ośrodka 
psycholodzy winni spełniać wymagania określone w § 19 ww. rozporządzenia, 
ponieważ nie są oni nauczycielami i nie mają angażu nauczyciel-psycholog, 
a jedynie psycholog. Kuratorium stwierdziło, że praca resocjalizacyjna (dydaktyczna, 
wychowawcza i profilaktyczna) prowadzona była prawidłowo z uwzględnieniem 
potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Zapewniona była również właściwa 
jakość zajęć wychowawczych. Uwagi dotyczyły braku zaopiniowania części 
zestawów programów nauczania dla klas drugich i trzecich Gimnazjum i klasy 
drugiej ZSZS. Stwierdzono natomiast istnienie szkolnych zestawów nauczania klasy 
I Gimnazjum na rok 2016/2017, klasy II i III Gimnazjum na rok szkolny 2017/2018, 
klasy I ZSZS na rok szkolny 2016/2017 i klasy II ZSZS na rok szkolny 2017/2018. 
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 marca 2017 r. programy te zostały 
dopuszczone do użytku przez wicedyrektora ds. dydaktycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 348-358, 856-857, 931) 

                                                      
41 System Informacji Oświatowej. 
42 W tym siedmiu nauczycieli, dwóch wychowawców, dwóch psychologów. 
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3.4. W latach 2015-2016 nie było skarg wychowanków, ich rodziców (opiekunów) 
dotyczących procesu nauczania i resocjalizacji. Z wyjaśnienia Dyrektora Ośrodka 
wynika, że skargi kierowane są do instytucji nadrzędnych (w tym Rzecznika Praw 
Dziecka), co powoduje częste kontrole tych instytucji w sprawach konkretnych 
wychowanków. 

 (dowód: akta kontroli str. 724, 959) 

3.5. Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej 15 wychowanków stwierdzono, 
że podejmowana współpraca z sądami rodzinnymi dotyczyła m.in.: przekazu 
informacji dotyczących funkcjonowania nieletnich w placówce (opinie, wnioski), 
wnioskowania i opiniowania wniosków o urlopowanie nieletnich do domów 
rodzinnych, informowania o ucieczkach i „niepowrotach” z urlopowań oraz 
o powrotach, informowania o przyjęciu i zdjęciu z ewidencji wychowanka, 
informowania o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, 
informowania sądu o postępach w nauce wychowanków.  

Podejmowana współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dotyczyła: 
informowania o funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka w placówce i postępach 
w szkole, pozyskiwania informacji o zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka w czasie 
jego pobytów w domu rodzinnym, informowania rodziców o planach i zamierzeniach 
dotyczących procesu resocjalizacji, tworzenia IPU i IPET - na podstawie 
dokumentacji „kontakty z rodzicami”, kontaktów telefonicznych – średnio raz 
w miesiącu oraz na podstawie wyjaśnień Dyrektora). Ponadto informowano 
o ucieczkach dziecka z placówki, pozyskiwano informacje o przyczynach 
„niepowrotów” dziecka do placówki z urlopowań oraz pozyskiwano zgody na 
leczenie dziecka. 

Podejmowana współpraca z placówkami, z których wychowankowie trafili do MOW 
dotyczyła m.in.: informowania o funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka w MOW, 
informowania o potrzebach materialnych wychowanków tj. uzupełniania braków 
w odzieży, artykułach higienicznych i szkolnych (kontakty telefoniczne dotyczące 
każdego z wychowanków). 

Dyrektor Ośrodka wskazał na szereg problemów we współpracy z rodzicami, 
sądami i innymi placówkami. W zakresie dotyczącym rodziców i opiekunów 
wymienił: brak zainteresowania wychowankiem, jego zachowaniem oraz postępami 
w nauce; brak kontaktu telefonicznego oraz odwiedzania nieletnich w placówce; 
roszczeniową postawę rodziców wobec placówki; bagatelizowanie 
i usprawiedliwianie przez rodziców czynów karalnych wychowanków; odmowy 
urlopowania do domu rodzinnego. Problemy pojawiające się przy współpracy 
z sądami rodzinnymi to: odmowa sądu na urlopowanie wychowanków do domu 
rodzinnego, zbyt długi czas oczekiwania na rozpatrzenie przez sąd wniosku 
placówki o urlopowanie nieletniego, zbyt długi czas rozpatrywania przez sąd 
wniosków placówki o zamianę środka wychowawczego. 

 (dowód: akta kontroli str. 858-861) 

3.6. W latach 2015-2016 współpraca ze środowiskiem lokalnym dotyczyła 
następujących spraw i instytucji: 
- PCPR, MOPS, MOPR w miejscach zamieszkania wychowanków (Powiat Pilski) – 
współpraca dotyczyła zgłaszania wychowanków do usamodzielnienia a także 
dostarczania informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków, 
przekazywanie stosownych zaświadczeń,  
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy – sportowe rozgrywki 
międzyszkolne,  
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łobżenicy - sportowe rozgrywki międzyszkolne, 



 
 

22 

 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – udział w konkursach, imprezach 
kulturalnych, 
- Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy – udział w konkursach, uroczystościach, 
- Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej – pomoc w utrzymaniu porządku,  
- Parafia Św. Trójcy w Łobżenicy – pomoc w sprzątaniu zaniedbanych grobów,  
- Centrum Profilaktyki i Zapobiegania Problemom Alkoholowym w Łobżenicy – 
udział w imprezach promujących zdrowy styl życia, 
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Wyrzysku - współpraca w zakresie 
wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazanie informacji 
dotyczących funkcjonowania nieletniego w placówce, 
- Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Łobżenicy – leczenie nieletnich, 
- Poradnia Remedium w Wyrzysku – współpraca dotycząca terapii uzależnień 
podopiecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 862-863) 

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

Dyrektor Ośrodka, poza sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, podejmował inne 
działania wspomagające proces resocjalizacji (zobowiązywał do podnoszenia 
kwalifikacji i udziału w szkoleniach) a sformułowane przez instytucje zewnętrzne 
wnioski dotyczące procesu resocjalizacji zostały zrealizowane. Kurator oświaty 
w wyniku kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK nie wniósł uwag do procesu 
kształcenia oraz prowadzonych działań wychowawczych. Nie zarejestrowano skarg 
dotyczących procesu nauczania i resocjalizacji. Realizowano współpracę z sądami 
rodzinnymi a współpraca ze środowiskiem lokalnym pozwalała na podejmowanie 
różnorodnych działań. 

4. Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW 

4.1. Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 
2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego43 oraz § 26 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego44, 
Dyrektor Ośrodka przedstawiał Radzie Pedagogicznej sprawozdania i wnioski 
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Ze sprawozdania 
z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 wynika, że 
dotyczył on: ewaluacji wewnętrznej (bezpieczeństwo wychowanków), prawidłowości 
prowadzenia dokumentacji wychowanków, kontroli wystawiania ocen, prawidłowości 
sprawowania dyżurów przez nauczycieli, dyżurów wychowawczych oraz obserwacji 
zajęć dydaktycznych. We wnioskach wskazano m.in. na wzmocnienie kontroli 
nauczycieli w trakcie przerw lekcyjnych, stosowanie przepisów dot. prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania, konieczność monitorowania uczniów klasy III 
Gimnazjum. Ze sprawozdania za I semestr roku szkolnego 2016/2017 wynika, że 
nadzorem objęto ewaluację wewnętrzną (kształtowanie postaw społecznych), 
kontrolę przestrzegania przez nauczycieli i wychowawców przepisów dotyczących 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W rekomendacjach 
wskazano na konieczność przeprowadzenia szkoleń oraz warsztatów 
doskonalących umiejętności dydaktyczne nauczycieli. 

 (dowód: akta kontroli str. 933-958) 

4.2. Na podstawie akt 15 analizowanych wychowanków stwierdzono, że okresowa 
wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka w latach 2012 – 2016 

                                                      
43 Dz.U. Nr 168,  poz. 1324, ze zm.; dalej „rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009 r.” – 
uchylone z dniem 1.09.2015 r. 
44 Dz.U. poz. 1270; dalej „rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2015 r.” 
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była dokonywana przez zespół nauczycieli i wychowawców dwa razy w ciągu 
każdego roku szkolnego (na zakończenie pierwszego semestru oraz w czerwcu na 
zakończenie zajęć dydaktycznych). Efektem pracy zespołu były wnioski co do 
zasadności pobytu nieletnich w placówce, zmiany i postępy w nauce 
i w funkcjonowaniu społecznym wychowanka oraz wnioski i modyfikacje IPET na 
kolejny rok szkolny. Zmiany głównie dotyczyły form i metod pracy z uczniem oraz 
rodzaju i zakresu zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. W wyniku 
powyższych ocen dokonywano między innymi modyfikacji IPET dla wychowanków 
oraz formułowano wnioski dotyczące zasadności pobytu wychowanków. W objętej 
próbą badawczą grupie wychowanków nie wystąpiły w tych latach 2012-2016 
przypadki, aby pomimo pozytywnej oceny wychowanek był przeniesiony do innej 
placówki resocjalizacyjnej lub zakładu poprawczego. W objętej kontrolą próbie 
badawczej wystąpił jeden przypadek oceny o bezzasadności pobytu podopiecznego 
w Ośrodku, czego skutkiem był brak zgody na kontynuowanie nauki w klasie II 
Gimnazjum po osiągnięciu pełnoletniości (w dniu 25 stycznia 2014 r.). W aktach 
spraw wychowanków znajdowały się dokumenty świadczące o informowaniu przez 
zespół o przebiegu procesu resocjalizacji (podpisy wychowanków). Ponadto, jak 
wynika z wyjaśnień pedagoga, wychowawcy raz w tygodniu, w soboty, podczas 
spotkań z wychowankami, informują podopiecznych o przebiegu ich procesu 
resocjalizacyjnego oraz rozmawiają z nimi o ich ewentualnych uwagach 
i propozycjach zmian, a także przedstawiają im ewentualne zmiany, do których 
doszło w regulaminach czy innych dokumentach obowiązujących w placówce. 
W czasie tych spotkań następuje także wspólne ustalenie zadań w następnym 
tygodniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 866-908) 

4.3. Ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, według wyjaśnień Dyrektora, realizowana była poprzez następujące 
działania: analizę wyników egzaminów gimnazjalnych (raz w roku po udostępnieniu 
wyników przez OKE), wykonanie diagnozy dydaktycznej z poszczególnych 
przedmiotów (dwa razy w ciągu roku), sformułowanie wniosków co do zasadności 
pobytu wychowanka w placówce, sporządzenie arkusza diagnozy 
wielospecjalistycznej, modyfikacje IPET oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego.  

W latach 2015-2016 nie sporządzono zbiorczego dokumentu obejmującego 
kompleksowo przedmiotowe kwestie. 

W roku 2016 r. przeprowadzono wśród wychowanków dwie ankiety (w lutym 
w zakresie „Klimat w Placówce” i w listopadzie w zakresie „Poczucia 
bezpieczeństwa”). Wyniki tych ankiet wskazały, że wychowankowie czują się 
w placówce bezpieczni, wiedzą do kogo mogą się zgłosić w razie potrzeby rozmowy 
czy interwencji, czują się równo traktowani przez wychowawców. 
W rekomendacjach będących następstwem ankiet zalecono m.in.: wzmóc kontrolę 
na korytarzach internatu, ponownie przedstawić wychowankom wszystkie 
obowiązujące regulaminy, rozważyć organizowanie większej liczby wyjazdów na 
wycieczki. 

 (dowód: akta kontroli str. 909-922) 

4.4. Ośrodek nie prowadził monitoringu losu byłych wychowanków w sposób 
usystematyzowany. Ośrodek dysponował wiedzą ilu byłych wychowanków trafiało 
do zakładu poprawczego, karnego, aresztu śledczego lub innej tego typu placówki 
(w latach 2015-2016 łącznie 81 osób). W ramach współpracy z tymi zakładami 
wysyłane były informacje dotyczące zachowania i funkcjonowania byłych 
wychowanków w okresie pobytu w Ośrodku. Dane z KRK dotyczące badanych 
30 byłych wychowanków pokrywały się z danymi posiadanymi przez MOW. 



 
 

24 

 

Ośrodek nie dysponował wiedzą ilu wychowanków podejmowało pracę lub 
kontynuowało naukę, po opuszczeniu MOW. 

Na stronie internetowej Ośrodka znajdowała się specjalna zakładka do kontaktu 
z wychowankami, umożliwiająca kontakt internetowy. Znajdowały się tam wpisy od 
części byłych wychowanków MOW. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień, 
wychowawcy utrzymują kontakt zarówno telefoniczny, jak i poprzez portale 
społecznościowe z częścią swych byłych wychowanków (55 osób). Informacje 
pozyskane w ten sposób dotyczące ich obecnej sytuacji życiowej tzn. wykonywanej 
pracy, założenia rodziny, niejednokrotnie służą zarówno wychowawcom, jak 
i pedagogowi jako przykłady w czasie rozmów wychowawczych z innymi 
podopiecznymi będącymi w placówce (jako dobre przykłady i dobre praktyki).  

Uzyskane w ww. sposób dane nie były analizowane w kontekście oceny 
skuteczności procesu resocjalizacji.  

Ja wynika z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka, w przepisach prawa oraz w zapisach 
dotyczących celów i zadań MOW nie znajdują się zapisy dotyczące konieczności 
monitorowania losu byłych wychowanków placówki. 

 (dowód: akta kontroli str. 923) 

NIK zwraca uwagę, na brak monitorowania procesów usamodzielnienia byłych 
wychowanków, co powinno być dla Ośrodka niezbędnym elementem ewaluacji 
podejmowanych działań mających służyć skutecznej resocjalizacji. Po wieloletnim 
okresie nauki i resocjalizacji w Ośrodku, wychowankowie po ukończeniu 18 lat 
praktycznie pozostają bez opieki i pomocy instytucjonalnej. W części VI załącznika 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wymagań wobec szkół i placówek45 dotyczącego m.in. młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, w charakterystyce wymagań na poziomie wysokim przyjęto, że: 
„placówka pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach byłych wychowanków do 
promowania wartości edukacji” oraz, że „pozyskane informacje o losach byłych 
wychowanków potwierdzają skuteczność podejmowanych działań profilaktyczno-
wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych”. 

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

Prowadzony nadzór pedagogiczny pozwalał na formułowanie wniosków mających 
poprawić działalność Ośrodka. W MOW dokonywano okresowych 
wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania wychowanków, a także oceny 
efektów podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych oraz przeprowadzono badania poziomu bezpieczeństwa 
wychowanków. Nie monitorowano natomiast, w sposób usystematyzowany, losów 
byłych wychowanków, a informacje posiadane jedynie o części byłych 
wychowanków nie były analizowane w kontekście oceny skuteczności procesu 
resocjalizacji.  

 

IV. Wnioski 

                                                      
45 Dz.U. poz. 1214. 
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Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli46, wnosi o: 
1) ujęcie w Statucie zagadnień wymaganych rozporządzeniem w sprawie 
ramowych statutów placówek publicznych oraz dokumentowanie tych zmian, 
2) przestrzeganie maksymalnej dopuszczalnej liczby uczniów w oddziałach 
szkolnych oraz wychowanków w grupach wychowawczych, a w przypadku 
wystąpienia przekroczeń niezwłoczne podejmowanie działań w celu utworzenia 
kolejnego oddziału szkolnego lub grupy wychowawczej, 
3) przeprowadzanie kontroli okresowych obiektów budowlanych (rocznych), 
zgodnie art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego oraz rzetelne prowadzenie książek 
obiektów budowlanych, 
4) wyeliminowanie z obowiązujących procedur możliwości przeprowadzania 
przez pracowników MOW badań na obecność w organizmie nieletniego alkoholu, 
5) spełnienie norm bezpieczeństwa wymaganych przepisami rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny, których brak wykazano w trakcie oględzin, 
6) zobowiązanie wychowawców, będących opiekunami usamodzielnienia, do 
realizacji zadań do których się zobowiązali, wobec byłych wychowanków Ośrodka, 
7) przekazywanie do organu założycielskiego protokołów kontroli zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów MOW, 
8) powiadamianie jednostek Policji w miejscu zamieszkania nieletniego, o jego 
„niepowrocie” lub ucieczce. 

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 uwag i wniosków zgłoszonych przez NIK. 

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 15 maja 2017 r. 
 

Kontroler 
 
 
 

Wojciech Borówka-Jakubowski 
główny specjalista kontroli państwowej 

Dyrektor 
 
 
 

z up. Grzegorz Malesiński 
Wicedyrektor 
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