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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 Szczecinie 

Kontrolerzy 1) Bogusław Wójcik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/33/2017 z dnia 31.01.2017 r. oraz LSZ/105/2017 z dnia 6.06.2017 r. 

2) Adam Borowski, główny specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/42/2017 z dnia 6.03.2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-4, 1208-1209) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu, ul. Klifowa 17, 72-344 Rewal1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Spaczyńska, Dyrektor MOW2.  
(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W latach 2012-20164 w MOW, poza działalnością edukacyjną i wychowawczą, realizowano 
również projekty mające pozytywnie wpływać na prowadzony proces resocjalizacji. Celem 
tych działań było m.in. wykształcenie właściwych postaw społecznych, podnoszenie 
samooceny i poziomu edukacyjnego wychowanków, a także ich dalszą aktywizację 
edukacyjną lub zawodową. Ośrodek podejmował współpracę ze środowiskiem lokalnym 
oraz z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Mimo 
realizowania różnych działań każdego roku odnotowywano po kilkadziesiąt ucieczek  
z Ośrodka, a ponad 50% skreśleń z ewidencji wychowanków wynikało z ich długotrwałej 
nieobecności5 bądź z przeniesienia do innego ośrodka ze względów wychowawczych. 
Spośród objętych kontrolą 30 byłych wychowanków6 – jedynie trzech kontynuowało naukę, 
a 12 weszło w konflikt z prawem. Do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia7 
przystąpiło 11 wychowanków (z 15 badanych), jednak tylko pięciu z nich realizowało 
program usamodzielnienia (w tym trzem wypłacono pomoc na zagospodarowanie  
i usamodzielnienie, a dwóch kontynuowało naukę). W MOW nie prowadzono monitoringu 
losów byłych wychowanków. Pracownicy MOW posiadali jedynie informacje dotyczące 
miejsca zatrudnienia 39 byłych wychowanków (spośród 335 skreślonych z ewidencji  
w latach 2012-2016). Powyższe uniemożliwiało zarówno dokonywanie oceny 
podejmowanych działań, jak i ich ewaluacji, mających służyć skutecznej resocjalizacji 
wychowanków.  

W następstwie umów o współorganizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży spoza 
MOW, w czterech z pięciu objętych kontrolą lat, w okresach wakacyjnych w Ośrodku nie był 
realizowany proces resocjalizacji, w tym zajęcia przypisane wychowankom  

                                                      
1 Dalej: MOW, Ośrodek lub Placówka.  
2 Od dnia 1.03.2008 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 

4 Okres objęty kontrolą. W uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla kontrolowanej działalności, 
badaniem objęte były również sprawy sprzed dnia 1.01.2012 r. oraz niezakończone do dnia 31.12.2016 r.  
(w zakresie danych niezbędnych do dokonania ocen w badanych obszarach). 

5 Ucieczka lub brak powrotu z urlopu lub przepustki. 
6 Dotyczy objętych badaniem 15 wychowanków skreślonych w wyniku ukończenia 18. roku życia oraz  

15 wychowanków skreślonych w wyniku długotrwałej nieobecności. 
7 Dalej: IPU, program usamodzielnienia. 
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w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych8. Postępowanie takie 
naruszało zarówno przepisy, obowiązującego do dnia 31.08.2016 r., rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w tych placówkach9, jak i postanowienia Statutu MOW (§ 7). 

Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

 niezamieszczania we wszystkich objętych badaniem IPE-T informacji dotyczących m.in. 
form i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań 
wspierających rodziców dziecka, zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, co stanowiło naruszenie 
przepisów rozporządzeń w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 i 2015 r.10, 

 nierzetelnego prowadzenia dokumentacji dotyczącej IPE-T, co w większości przypadków 
uniemożliwiało ustalenie terminów jej opracowania oraz osób ją opracowujących, 

 niezamieszczenia w aktach 15 byłych wychowanków objętych badaniem11, informacji  
o efektach zastosowanych wobec nieletnich działań resocjalizacyjnych lub 
terapeutycznych i wynikach zaobserwowanych zmian w ich postawach, co stanowiło 
naruszenie przepisu § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, 
przenoszenia zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym12, 

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

 przekraczania maksymalnej dopuszczalnej liczby wychowanków w grupach 
wychowawczych (od 1 do 5 wychowanków), co stanowiło naruszenie przepisu § 18  
ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych a także przepisu 
§ 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r., 
który stanowi, że liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12, 

 nieprzeprowadzania w latach 2009-2016 w obiektach pozostających w zarządzie MOW 
rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego, o których mowa w art. 62 ust. 1  
pkt 1 lit. a i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane13. 

                                                      
8 Dalej: IPE-T. 
9 Dz.U. Nr 109, poz. 631; dalej: rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r. 

Przepis § 20 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r. oraz przepis § 30  
ust. 1, obowiązującego od dnia 1.09.2016 r., rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 placówkach (Dz.U. poz. 1872); dalej: rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. – stanowi, iż: młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii 
prowadzą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówki, w których nie są przewidziane ferie 
szkolne. 

10 Tj. § 5 ust. 2, obowiązującego do 31.08.2015 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 ośrodkach (Dz.U. z 2014 r. poz. 392), dalej: rozporządzenie w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2010 r. oraz § 6 ust. 1, obowiązującego od dnia 1.09.2015 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 społecznym (Dz.U. poz. 1113), dalej: rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2015 r. 

11 Dotyczy objętych badaniem wychowanków skreślonych w wyniku ukończenia 18. roku życia. 
12 Dz.U. Nr 296, poz. 1755; dalej: rozporządzenie w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich w mow z 2011 r. 
13 Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zm., dalej: ustawa prawo budowlane. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. MOW jest publiczną placówką, prowadzoną przez Powiat Gryficki. Ośrodek 
przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji, jako 
placówka resocjalizacyjno – wychowawcza, a dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim, jako resocjalizacyjno – rewalidacyjna. Placówka jest przeznaczona dla 72 
chłopców w wieku od 13 do 18 lat. W Ośrodku funkcjonowały gimnazjum specjalne14  
i zasadnicza szkoła zawodowa specjalna15 o kierunkach kucharz i stolarz. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 36, 143) 

Statut MOW16 zawierał uregulowania wskazane w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów 
placówek publicznych17 z wyłączeniem form współpracy Ośrodka z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) wychowanków, właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 22-84) 

Według Statutu, głównym celem Ośrodka jest tworzenie właściwych, dla prawidłowego 
rozwoju przebywających w nim dzieci i młodzieży, warunków wychowawczych, 
kształcących, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju  
i socjalizacji. Zapisano, że cel ten jest realizowany we współpracy z rodzinami 
wychowanków, sądami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz stowarzyszeniami 
i innymi organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej placówki. Do zadań Placówki należało w szczególności: 
eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie do 
samodzielności zawodowej, przygotowanie do prawidłowego uczestniczenia w życiu 
społecznym, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 

W Statucie uregulowane zostały zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Ośrodku 
oraz tryb składania skarg do Dyrektora MOW. Szczegółowe zasady podejmowania działań 
interwencyjnych w sytuacjach pojawienia się na terenie Ośrodka przypadków przemocy 
fizycznej, autoagresji, wychowanków znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających, określały procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.  

(dowód: akta kontroli str. 36, 73, 78-79, 124-125) 

W latach 2015-2016 Rada Pedagogiczna nie wprowadzała w Statucie zmian dotyczących 
praw i obowiązków wychowanków, kar i nagród, procedury odwoławczej od nałożonych kar, 
trybu składania skarg. 

(dowód: akta kontroli str. 85-88) 

W wyniku analizy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w MOW w latach 2015-2016 
nie stwierdzono ograniczania wychowankom MOW możliwości kontaktowania się z rodziną, 
innymi osobami i przedstawicielami organizacji zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 22-81, 89-101) 

Statut MOW oraz uchwały w sprawie zmian zostały zamieszczone na oficjalnej stronie 
internetowej Placówki.18 Analiza dokumentacji19 wykazała, że uregulowania obowiązujące  
w MOW omawiane były w trakcie zebrań społeczności Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 102-104, 632-633) 

                                                      
14 Dalej: gimnazjum. 
15 Dalej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 
16 Przyjęty uchwałą nr 21/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2015 r., dalej: Statut MOW lub Statut. 
17 Dz.U. Nr 52, poz. 466, dalej: rozporządzenie w sprawie statutów placówek publicznych z 2005 r. 
18 http://mow-rewal.pl/dla-rodzicow. 
19 Protokoły z zebrań społeczności Ośrodka w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. 
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Zasady nagradzania i karania wychowanków uregulowane zostały w systemie punktowym 
zachowań wychowanków. Według skali punktowej od 1 do 10 pod koniec każdego miesiąca 
ocenie podlegało m.in. zachowanie w szkole i internacie, czystość i higiena, kultura 
osobista, relacje w zespole, zachowania zasługujące na szczególne wyróżnienia, nauka 
szkolna. W zależności od uzyskanej przez wychowanka liczby punktów określone zostały 
przywileje, prawa i zakazy. W grupie punktowej A20 były to: otrzymywanie przepustek  
i urlopów rozpatrywane indywidualnie; spędzanie czasu wolnego pod opieką wychowawcy; 
spędzanie przerw między lekcjami pod opieką nauczyciela dyżurnego; wyjście poza 
Ośrodek tylko pod opieką wychowawcy; korzystanie ze środków multimedialnych do godz. 
20.00. W grupie punktowej D21 były to: możliwość korzystania z przepustek, po uzyskaniu 
zgody wychowawcy; możliwość wyjścia ze szkoły w czasie dużej przerwy za zgodą 
nauczyciela; udział w wycieczkach, obozach i imprezach organizowanych dla najlepszych 
wychowanków; możliwość oglądania TV do godz. 21.00, a w piątki, soboty i dni świąteczne 
do 22.00 (dłużej za zgodą wychowawcy); dostęp do korzystania z komputerów po uzyskaniu 
zgody wychowawcy. Ponadto w Statucie określono, że: 

 za wzorową i przykładną postawę wychowanek mógł być nagrodzony m.in.: ustną 
pochwałą udzieloną wychowankowi w trakcie zebrania społeczności; pisemną pochwałą 
z wpisaniem do akt wychowanka; listem pochwalnym do rodziców (opiekunów 
prawnych) i sądu w miejscu stałego zamieszkania wychowanka; nagrodą rzeczową; 
urlopem w dniach wolnych od zajęć obowiązkowych, po uprzednim uzgodnieniu tego 
faktu z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) i sądem; skróceniem okresu oczekiwania 
na pierwszą przepustkę do domu, pod warunkiem że wychowanek uzyskał stosowną 
zgodę sądu; 

 za nieprzestrzeganie prawa obowiązującego w Placówce wychowanek mógł być 
ukarany m.in: pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów prawnych) i sądu; 
zakazem, na okres dłuższy niż 14 dni, czasowego opuszczania Ośrodka; wstrzymaniem 
przepustek urlopowych na okres maksymalnie 90 dni.  

W przypadkach wykazywania się nienaganną postawą w okresie 14 dni od nałożenia kary, 
istniała możliwość skrócenia czasowego zakazu opuszczania Ośrodka oraz wstrzymania 
przepustek urlopowych. Według § 128 ust. 2 pkt 7 Statutu w terminie trzech dni od dnia 
nałożenia kary wychowanek mógł się odwołać na piśmie do Dyrektora Ośrodka, a Dyrektor 
zobowiązany był w terminie trzech dni od odwołania się wychowanka do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi. Kary przyjęte do stosowania w MOW, nie naruszały 
międzynarodowych reguł i zasad dotyczących ochrony nieletnich pozbawionych wolności22. 

(dowód: akta kontroli str. 70-71, 98-99) 

Przepisy § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich w mow 
z 2011 r. zobowiązują Dyrektora MOW do odebrania zatrzymanego przez Policję 
nieletniego w ciągu 48 godzin od powiadomienia o zatrzymaniu.  

Według § 120 ust. 1 pkt 11 Statutu do obowiązków wychowawców należało doprowadzanie 
do placówki zatrzymanych przez Policję wychowanków, przebywających na ucieczce lub 
niepowrocie z przepustek. 

(dowód: akta kontroli str. 66) 

„Procedury postępowania pracowników pedagogicznych w szczególnych przypadkach”23  
nie zawierały wytycznych co do sposobu konwojowania nieletnich do MOW (np. odebranych 
z Policyjnej Izby Dziecka).  

(dowód: akta kontroli str. 124-125) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: wychowankowie, którzy dokonali ucieczki z placówki dowożeni są 
przez pracowników pedagogicznych, tych którym uciekł dany wychowanek. Pracownicy 

                                                      
20 Najmniejsza ilość uzyskanych punktów (do 22 pkt). 
21 Największa ilość uzyskanych punktów (powyżej 53 pkt). 
22 Tj. Reguł Narodów Zjednoczonych dotyczących Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności (Rezolucja 

Zgromadzenia Ogólnego 45/113 z dnia 14 grudnia 1990 r.) oraz zaleceń CM/Rec(2008)11 Komitetu Ministrów 
z dnia 5 listopada 2008 r. dla państw członkowskich w sprawie zasad europejskich dotyczących kar i środków 
alternatywnych stosowanych wobec sprawców nieletnich. 

23 Ostatnie zmiany w przedmiotowych procedurach przyjęte zostały na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 
31.08.2015 r.; dalej: Procedury postępowania w szczególnych przypadkach. 
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zostają upoważnieni do odbioru wychowanka z Policyjnej Izby Dziecka, w której po 
zatrzymaniu przez policję został umieszczony. Wychowankowie, którzy zostali skierowani 
do MOW, a niedowiezieni przez policję dowożeni są przez rodziców, prawnych opiekunów 
lub placówki opiekuńczo – wychowawcze w których byli umieszczeni. (…) W związku  
z odbiorem nieletnich, o których mowa, występowały następujące problemy 1) terminowość 
odbioru wychowanków z Policyjnych Izb Dziecka. Sądy nie zawsze wydawały nakaz Policji 
doprowadzenia nieletniego do placówki. Zdarza się, że nieletni jest zatrzymywany  
w Policyjnej Izbie Dziecka, a my z racji posiadania 1 samochodu służbowego nie możemy 
odebrać chłopca z rzeczonej jednostki. 2) w trakcie przewożenia nieletniego przez 
wychowawcę zdarzył się napad na kierowcę z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 
Wychowawca nie był w stanie zapobiec takiemu zdarzeniu24. Zdarzają się również ucieczki 
w trakcie przewozu. 

(dowód: akta kontroli str. 738, 744-745) 

„Procedury postępowania w szczególnych przypadkach” nie zawierały uregulowań 
dotyczących przeszukiwania rzeczy osobistych wychowanków oraz przeprowadzania badań 
na obecność w organizmie nieletniego alkoholu lub środków odurzających. 

(dowód: akta kontroli str. 124-125) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: W naszej placówce wychowankowie są informowani o tym, że na 
teren placówki nie mogą wnosić alkoholu, papierosów, narkotyków i niebezpiecznych 
narzędzi. Każdy przyjeżdżający z urlopów wychowanek w obecności wychowawcy ma 
obowiązek rozpakowania torby. Wychowawca, aby zapobiec kradzieżom i nieuprawnionym 
zamianom, spisuje przedmioty przywiezione przez chłopca. Nie występowały w związku tym 
problemy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie przedmioty przywożone 
przez wychowanków są bezpośrednio wnoszone do placówki. Nasi podopieczni część 
przedmiotów chowają poza placówką. Po powrotach z urlopów zdarzają się sytuacje, że 
chłopcy zachowują się dziwnie, co może świadczyć o tym, że są pod wpływem narkotyków. 
Jednakże nie mamy możliwości zbadania tego faktu (brak możliwości stosowania testów). 

(dowód: akta kontroli str. 738, 745) 

W zakresie sposobu dokumentowania zdarzeń nadzwyczajnych przyjęta procedura 
polegała na: 

 powiadomieniu o zdarzeniu Dyrektora/Wicedyrektora Ośrodka,  

 sporządzeniu przez osobę, w obecności której miało miejsce zdarzenie, notatki 
służbowej na okoliczność wystąpienia zdarzenia, 

 przekazania notatki do Dyrektora Ośrodka/pedagoga, 

 podjęcia przez pedagoga w zależności od rodzaju zdarzenia dalszych czynności 
(powiadomienie Sądu Rodzinnego, opiekunów prawnych, Policji). 

(dowód: akta kontroli str. 124-125) 

W objętych kontrolą aktach dotyczących 15 wychowanków25: 
- w czterech przypadkach znajdowała się dokumentacja świadcząca o udziale nieletniego 

w zdarzeniu nadzwyczajnym (pobicie innego wychowanka); sporządzona dokumentacja 
była zgodna z przyjętymi procedurami, 

- brak było dokumentacji świadczącej o przeprowadzaniu w Placówce badań na 
zawartość alkoholu i narkotyków w organizmie oraz prowadzenia przeszukań rzeczy 
nieletnich. 

(dowód: akta kontroli str. 605-620) 

W sprawie zabezpieczenia pomocy przedmedycznej w Placówce Dyrektor MOW wyjaśnił: 
(…) W ośrodku zatrudniona jest na pełnym etacie wykwalifikowana dyplomowana 
pielęgniarka oraz, w ramach NFZ, w ośrodku pracuje również wykwalifikowana pielęgniarka 

                                                      
24 Zdarzenie miało miejsce po odbierze wychowanka z komendy Policji, w związku z jego zatrzymaniem  

po kolejnej ucieczce z Placówki. Po odbiór wychowanka został delegowany wychowawca MOW z kierowcą.  
W trakcie przejazdu wychowanek zaczął zachowywać się agresywnie. Chcąc wymusić na kierowcy 
zatrzymanie pojazdu przyłożył mu do szyi skradzione na komendzie Policji nożyczki, grożąc śmiercią.  
O zdarzeniu powiadomiona została Policja, która udzieliła asysty w drodze do MOW.  

25 Wychowankowie, dla których prowadzono akta o numerach ewidencyjnych: 1779, 1810, 1833, 1836, 1869, 
1872, 1883, 1884, 1907, 1908,1930, 1992, 2057, 2071, 2124. 
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szkolna 2 razy w tygodniu.  Leki wychowankom w godzinach wieczornych i nocnych w razie 
konieczności podają wychowawcy, którym zlecenie dał lekarz pierwszego kontaktu (lekarz 
rodzinny), który również na bieżąco leczy naszych wychowanków. Poza tym w razie 
konieczności w nagłych zdarzeniach wychowankowie są leczeni w szpitalu powiatowym  
w Gryficach lub w specjalistycznych szpitalach w Szczecinie. 

(dowód: akta kontroli str. 738, 743) 

1.2. Na dzień 31.12.2016 r. w Ośrodku prowadzone były: gimnazjum oraz Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa o profilach kucharz i stolarz. 
Wykorzystanie miejsc określonych w Statucie (72) w latach 2015-2016 (na dzień 31.12.) 
kształtowało się na poziomie: 69% i 71%. We wskazanym okresie ewidencyjna liczba 
uczniów była równa liczbie wychowanków i wynosiła odpowiednio: 50 i 51 wychowanków.  
W latach 2015-2016 liczba uczniów w oddziałach szkolnych nie przekraczała 16. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 149) 

We wskazanym okresie w MOW funkcjonowały po cztery grupy wychowawcze. W latach 
2015-2016 ewidencyjna liczebność grup wychowawczych na koniec kwartałów wynosiła od 
9 do 17 wychowanków. Dopuszczalną liczbę 12 wychowanków w grupie, na koniec 
poszczególnych kwartałów przekroczono w 11 przypadkach o jednego wychowanka26,  
w trzech przypadkach o dwóch wychowanków27, w jednym przypadku o trzech 
wychowanków28, oraz w dwóch o pięciu wychowanków29. 

(dowód: akta kontroli str. 143-146, 149) 

Na dzień 10.04.2017 r.30 MOW dysponował, określoną w Statucie, liczbą 72 miejsc dla 
wychowanków, wyposażonych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 26 rozporządzenia 
w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 440-469) 

W latach 2015-2016 spośród 256 nieletnich skierowanych do MOW31 - nie dotarło 111 (43%). 
Dyrektor Ośrodka nie odmówił przyjęcia żadnemu skierowanemu. 

(dowód: akta kontroli str. 142) 

1.3. W latach 2015-2016 opiekę wychowawczą sprawowało po 15 wychowawców 
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz Dyrektor i Wicedyrektor Ośrodka. 
Godzinowy wymiar zatrudnienia wychowawców, wynikający z arkuszy organizacyjnych 
MOW, zatwierdzonych przez Starostę Gryfickiego zabezpieczał potrzeby Placówki  
w zakresie opieki nad wychowankami. 

(dowód: akta kontroli str. 7-21,150-153) 

Objęta badaniem dokumentacja MOW z października 2015 i 2016 r.32 w zakresie obsady 
kadrowej33 wykazała, że faktyczne zatrudnienie wychowawców było zgodne z danymi 
przyjętymi w arkuszach organizacyjnych MOW. Zgodnie z § 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia  
w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. opiekę w porze nocnej 
sprawowały co najmniej dwie osoby, w tym jeden wychowawca grupy wychowawczej. 

(dowód: akta kontroli str. zestawienia 151-153, 163-179) 

W latach 2012-2016 opiekę pedagogiczno-psychologiczną w Ośrodku sprawowali jeden 
pedagog i jeden psycholog. W okresie od 1.09.2016 r. do 31.05.2017 r., pomimo że liczba 
wychowanków MOW była większa niż 3634, wymiar czasu pracy dla pedagoga oraz 

                                                      
26 31.03.2015 r. w gr. IV, 30.06.2015 r. w gr. II i III, 30.09.2015 r. w gr. III i V, 31.12.2015 r. w gr. II, 31.03.2016 r. 

w gr. III, 30.09.2016 r. w gr. III, 31.12.2016 r. w gr. II, III i IV. 
27 31.12.2015 r. w gr. I, 30.09.2016 r. w gr. II i IV. 
28 30.06.2016 r. w gr. II. 
29 31.03.2015 r. w gr. I, 30.09.2015 r. w gr. I. 
30 Tj. dzień przeprowadzenia oględzin Ośrodka przez kontrolera NIK. 
31 Przez właściwych miejscowo starostów na podstawie wskazania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
32 Szczegółowa weryfikacja dokumentacji z okresów: 5-11.10.2015 r. oraz 3-9.10.2016 r. 
33 Plany dyżurów wychowawców, karty rozliczeniowe godzin wychowawców, dzienniki zajęć wychowawczych.  
34 Stan ewidencyjne wychowanków wynosiły: 53 na 30.09.2016 r., 51 na 31.12.2016 r. i 47 na 31.05.2017 r. 

(bez skierowanych, którzy nie zostali doprowadzeni do MOW). 
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psychologa ustalony został według pensum wynikającego z uchwały Nr X/71/15 Rady 
Powiatu w Gryficach z dnia 27 sierpnia 2015 r.35, tj. na 22 godziny tygodniowo.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-21, 147, 153) 

Zatrudnieni w roku szkolnym 2016/201736 wychowawcy, psycholog i pedagog spełniali 
wymagania dotyczące kwalifikacji, o których mowa w §§ 15 i 20 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli37. 

(dowód: akta kontroli str. 151-153) 

W latach 2012-2016 pracownicy MOW brali udział w szkoleniach m.in. z zakresu: mobbingu 
i wypalenia zawodowego, jako skutku długotrwałego stresu zawodowego; nagród i kar, jako 
elementu wychowania; agresji u dzieci i młodzieży; komunikacji interpersonalnej  
z asertywnością; zapobiegania samobójstwom młodzieży; radzenia sobie z trudnymi  
i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów; Międzynarodowego Systemu Ochrony Praw 
Człowieka i Praw Dziecka; stosowania środków przymusu bezpośredniego w Placówce; 
przeciwdziałania agresji rówieśniczej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. W ramach podnoszenia kwalifikacji nauczyciele i wychowawcy uczestniczyli 
również w studiach: podyplomowych (na kierunkach: pomoc psychologiczna i doradztwo 
psychospołeczne38, diagnoza i terapia pedagogiczna39, resocjalizacja i socjoterapia40). 

(dowód: akta kontroli str. 151-162) 

1.4. Budynek, w którym funkcjonował MOW, pełnił funkcję szkolną i mieszkalną dla 
wychowanków oraz administracyjną dla pracowników. Składał się z dwóch części: jednej 
trzykondygnacyjnej, spełniającej funkcję administracyjno-mieszkalną (pokoje administracji, 
sale lekcyjne, pokoje mieszkalne wychowanków) oraz drugiej trzykondygnacyjnej, 
spełniającej funkcję mieszkalną (pokoje mieszkalne wychowanków). 
Według stanu na dzień 10.04.2017 r.41 m.in.: 

 MOW posiadał odpowiednią liczbę pokoi mieszkalnych, przygotowanych do przyjęcia 
deklarowanej liczby 72 wychowanków. Pokoje wyposażone były w jednoosobowe łóżka 
piętrowe, szafki do przechowywania rzeczy osobistych dla każdego wychowanka, szafy 
ubraniowe, 

 w pokojach mieszkalnych na jednego planowanego wychowanka przypadało od 4,76 m2 do 
12,22 m2, 

 każda z grup wychowawczych dysponowała pomieszczeniami: rekreacyjno-
wypoczynkowym oraz do prania i suszenia odzieży wychowanków,  

 MOW posiadał pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej społeczności 
Ośrodka (sala gimnastyczna), brak było pokoju dla chorych oraz miejsca 
umożliwiającego samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków, 

 łazienki i toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność  
i zgodność z zasadami higieny, 

 ciągi komunikacyjne (korytarze) objęte były monitoringiem wizyjnym, do którego podgląd 
znajdował się w gabinecie Dyrektora oraz w pokojach wychowawców grup. 

W dniu przeprowadzenia oględzin w MOW przebywało 39 wychowanków w czterech 
grupach wychowawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 440-470) 

                                                      
35 Uchwały Nr X/71/15 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat 
Gryficki - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 12.10.2015 r. poz. 3891. 

36 Według stanu na 31.12.2016 r.  
37 Dz.U. z 2015 r. poz. 1264. 
38 Jeden wychowawca w 2014 r. 
39 Dwóch wychowawców w 2013 r. 
40 Po jednym w latach 2012-2013 oraz dwóch w 2015 r. 
41 Dzień przeprowadzenia przez kontrolera NIK oględzin obiektów MOW – podstawa: art. 39 ustawy z dnia  

23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524); dalej: ustawa o NIK. 
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Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym znajdują się: miejsce 
umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków, posiadające 
odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności; pokój dla chorych. W myśl § 78 
przedmiotowego rozporządzenia, termin na dostosowanie Ośrodka do tych wymagań 
określono na dzień 31.08.2020 r. 

Dyrektor MOW w sprawie podjęcia działań mających zapewnić w MOW pokój dla chorych 
oraz miejsce umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków 
wyjaśnił: wystąpię do organu prowadzącego ośrodek, aby zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. dostosować ośrodek (…) do dnia 
31.08.2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 760, 763) 

Starosta Gryficki w złożonej informacji42, wskazał: (…) Powiat Gryficki, jako organ 
prowadzący MOW, dostosuje Ośrodek do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 841, 844-845) 

Stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach43 w budynku Ośrodka: 1) otwarta przestrzeń pomiędzy biegami 
schodów zabezpieczona była siatką, 2) pomieszczenia placówki, wyposażone były  
w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję  
o zasadach udzielania tej pomocy, 3) teren placówki był ogrodzony, 4) plan ewakuacji 
placówki umieszczony był w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego 
dostęp, a drogi ewakuacyjne były oznaczone w sposób wyraźny i trwały, 5) szlaki 
komunikacyjne wychodzące poza teren placówki zabezpieczone były w sposób 
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. 

(dowód: akta kontroli str. 440-470) 

W wyniku oględzin44 stwierdzono m.in., że: teren wokół budynku był utwardzony i częściowo 
wylany betonem. Powierzchnia była nierówna z licznymi spękaniami, ubytkami  
i nierównościami. Na środku utwardzonej drogi przebiegającej wzdłuż bocznej części 
budynku znajdowała się wystająca studzienka kanalizacyjna. Przęsła w ogrodzeniu były 
powyginane. Od strony zejścia na teren plaży nadmorskiej ubytki w przęsłach zostały 
zabezpieczone cienką siatką. Na terenie Ośrodka trzy lampy oświetleniowe (z 12) miały 
uszkodzone klosze lampowe. Słupy lampowe były odrapane z widocznymi śladami korozji. 

(dowód: akta kontroli str. 440-447) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: czynności dotyczące naprawy oświetlenia zostały podjęte w trakcie 
trwania czynności kontrolnych – uzupełniono trzy brakujące klosze. Ponadto informuję, że  
w dniu 14.09.2015 r. wystąpiłam pismem Nr MOW 071.14.2015.822 do Zarządu Powiatu  
w Gryficach o modernizację oświetlenia zewnętrznego w MOW. 

(dowód: akta kontroli str. 759, 762) 

W latach 2015-2016 zespół kontrolny wyznaczony przez Dyrektora MOW przeprowadzał 
kontrole dotyczące gotowości MOW do rozpoczęcia roku szkolnego. Kontrole odbywały się 
pod koniec sierpnia każdego roku. W wyniku przeprowadzonych kontroli zespół nie wnosił 
zastrzeżeń do stanu pomieszczeń. Kserokopie protokołów nie były przekazywane Staroście 
Gryfickiemu. 

(dowód: akta kontroli str. 228-235, 710, 711) 

W latach 2015-2016 w obiektach MOW zostały przeprowadzone kontrole dotyczące: 
1) okresowego przeglądu przewodów dymnych i wentylacyjnych – uwag nie wniesiono45.  
2) okresowej kontroli sprawności technicznej instalacji gazowej, stacji redukcyjno – 

pomiarowej gazu – uwag nie wniesiono46. 

                                                      
42 Udzielonej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
43 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.); dalej: 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 

44 Przeprowadzonych przez kontrolera NIK w dniu 10.04.2017 r., na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
45 Protokoły z: 14.04.2015 r. i 14.04.2016 r. 
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W latach 2009-2016 w obiektach użytkowanych przez MOW nie były przeprowadzane 
roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a 
i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane. Ostatnie takie kontrole przed 2017 r. 
przeprowadzono w dniu 3.11.2008 r. Natomiast kontrolę w 2017 r. przeprowadzono  
w trakcie czynności kontrolnych NIK, tj. w dniu 5.04.2017 r. Przeprowadzający kontrole 
roczną i pięcioletnią w dniach: 3.11.2008 r. oraz 5.04.2017 r. nie wniósł uwag do stanu 
obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 236-242, 713-725) 

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

1. Nieprzeprowadzanie w MOW w latach 2009-2016 okresowych kontroli rocznych  
i pięcioletnich, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane. Zarówno ostatnia 
kontrola stanu technicznego obiektu przeprowadzana, co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 
pkt 1 lit. a ustawy prawo budowlane), jak i okresowa kontrola stanu technicznego  
i przydatności do użytkowania obiektu przeprowadzana, co najmniej raz na 5 lat (art. 62  
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) zostały przeprowadzone w obiektach Placówki w dniu 3.11.2008 r.,  
tj. ponad osiem lat temu. Dopiero w wyniku czynności kontrolnych NIK, Dyrektor MOW zlecił 
przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 62 ust pkt 1 i 2 ww. ustawy. Kontrole 
zostały wykonane w dniu 5.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 236-242, 713-725) 

W myśl art 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich 
użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej 
raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, 
budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących 
ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, 
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również 
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 
uziemień instalacji i aparatów. Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy prawo budowlane kontrole,  
o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Dyrektor MOW wyjaśnił: poprzez niedopatrzenie, nieuwagę dyrektora został pominięty 
przegląd ogólny kontroli rocznej i pięcioletniej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy prawo 
budowlane. (…)  

(dowód: akta kontroli str. 709, 711) 

2. Nieprzekazywanie w latach 2012-2016 organowi prowadzącemu MOW kopii protokołów 
z kontroli przeprowadzanych na podstawie § 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny. 

(dowód: akta kontroli str. 228-235, 710, 711) 

Stosownie do przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
protokoły z przeprowadzonych kontroli powinny być przekazywane organowi 
prowadzącemu. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: w latach 2012-2016 do Starostwa Powiatowego w Gryficach nie 
przekazywano kopii protokołów z kontroli przeprowadzanych na podstawie § 3 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, lecz sprawozdania z przygotowania 
MOW do nowego roku szkolnego. (…) Corocznie w ostatnim tygodniu miesiąca sierpnia 
Starosta Powiatowy organizuje spotkania ze wszystkimi dyrektorami szkół i placówek 
powiatu gryfickiego, na których dyrektorzy składają pisemne sprawozdania ze stanu 
przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia pracy w nowym roku szkolnym (…). 
Informuję również, iż podczas Sesji Rady Powiatu, jako dyrektor MOW w Rewalu jak 

                                                                                                                                       
46 Protokoły nr: 39/2015 z 11.03.2015 r. i 51/2016 z 10.03.2016 r. 
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również i inni dyrektorzy szkół należących pod Powiat Gryficki - zdawaliśmy sprawozdania 
ze stanu przygotowania szkół pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
wykonanych remontach, przeglądach, stanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej,  
a także stanie bazy lokalowej (…). 

(dowód: akta kontroli str. 710, 711) 

Przekazywanie sprawozdań z przygotowania MOW do nowego roku szkolnego, nie zwalnia 
Dyrektora Placówki z obowiązku przekazania organowi prowadzącemu kserokopii 
protokołów z przeprowadzonych kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów należących do Placówki, o których mowa w § 3 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 

3. Nieokreślenie w Statucie MOW form współpracy Ośrodka z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) wychowanków, właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym, co 
stanowiło naruszenie przepisu § 2 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
statutów placówek publicznych z 2005 r. 

(dowód: akta kontroli str. 22-84) 

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek 
publicznych z 2005 r., Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego określa formy 
współpracy ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, właściwymi 
instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: w Statucie Ośrodka nie zostały określone formy współpracy  
z rodzicami przez niedopatrzenie. W ostatnim czasie został powołany Zespół do spraw 
Statutu, który ma za zadanie opracować zmiany w statucie MOW, w tym również formy 
współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

(dowód: akta kontroli str. 738, 744) 

4. Niezwiększenie na rok szkolny 2016/2017 wymiaru czasu pracy pedagoga oraz 
psychologa, pomimo że w okresie od dnia 1.09.2016 r. do dnia 31.05.2017 r. na koniec 
poszczególnych miesięcy stany ewidencyjne (z uwzględnieniem nieletnich skierowanych do 
MOW) przekraczały liczbę 36 wychowanków. Przekroczenia tej liczby na koniec 
poszczególnych miesięcy wynosiły od 18 do 33 wychowanków47. W takich przypadkach 
przyjęty 22-godzinny wymiar godzin zajęć pedagoga i psychologa powinien zostać 
zwiększony o 1/3 w przeliczeniu na każdych kolejnych 12 wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 147, 150-153, 1210-1211) 

Zgodnie z przepisem § 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 określony na 
podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela48 
zwiększa się o co najmniej 1/3, w przeliczeniu na każdych kolejnych 12 wychowanków. 

Przyjęty w MOW 22-godzinny tygodniowy wymiar pracy pedagoga i psychologa wynikał  
z Uchwały Nr X/71/15 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: wielokrotnie zwracałam się do organu prowadzącego MOW – 
Starostwa Powiatowego w Gryficach o wyrażenie zgody na zatrudnienie w naszej placówce 
dodatkowo pedagoga i psychologa szkolnego np. pismem z dnia 29.01.2014 r., pismem  
z dnia 1.02.2017 r. (…) Jednocześnie nadmieniam, że w okresie od 11 lutego 2013 r. do  
31 grudnia 2016 r. w celu odciążenia pedagoga w pracach biurowych oraz pomocy  
w prowadzeniu dokumentacji nieletnich, oraz innych zadań zleconych przez pedagoga  
w ośrodku był zatrudniony na pełen etat pracownik biurowy. Nadmieniam również, że 
pedagog i psycholog będą mieli zwiększone pensum zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 

                                                      
47 Liczba wychowanków wynosiła: 69 (na dzień 30.09.2016 r., w tym 16 skierowanych), 54 (31.10.2016 r., w tym 

trzech skierowanych), 61 (30.11.2016 r., w tym ośmiu skierowanych), 61 (31.12.2016 r., w tym 10 
skierowanych), 63 (31.01.2017 r. w tym ośmiu skierowanych), 64 (28.02.2017 r., w tym siedmiu 
skierowanych), 63 (31.03.2017 r., w tym dziewięciu skierowanych), 56 (30.04.2017 r., w tym pięciu 
skierowanych), 58 (31.05.2017 r., w tym 11 skierowanych).  

48 Dz.U. z 2016 r., poz. 1379, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 737, 740-741) 

Starosta Gryficki w złożonej informacji49, wyjaśnił: Rada Powiatu w Gryficach ustaliła wymiar 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa i pedagoga w MOW na 
22 godziny. W MOW w Rewalu zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia zatrudniony jest 
psycholog i pedagog w wymiarze pełnego etatu. W związku z powyższym Powiat Gryficki 
jako organ prowadzący, nie widzi potrzeby podejmowania innych działań poza w/w. 

(dowód: akta kontroli str. 839, 842-843) 

Obowiązujące w tym zakresie przepisy jednoznacznie stanowią, że w przypadku 
przekroczenia liczby 36 wychowanków obowiązkowy wymiar godzin zwiększa się o 1/3  
w przeliczeniu na każdych kolejnych 12 wychowanków.  

5. Niespełnienie na terenie MOW, części norm w zakresie bezpieczeństwa, o których 
mowa w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach,  
tj. nierówności powierzchni terenu (dróg i przejść) wokół Ośrodka, który został utwardzony  
i częściowo wylany betonem. Jego powierzchnia była nierówna z licznymi spękaniami  
i ubytkami. Ponadto na środku utwardzonej drogi, przebiegającej wzdłuż bocznej części 
budynku, znajdowała się wystająca studzienka kanalizacyjna, a oświetlenie terenu było 
częściowo zniszczone – z 12 lamp oświetleniowych trzy były uszkodzone, co stanowiło 
naruszenie § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 440-469) 

Zgodnie z § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia na terenie szkoły i placówki zapewnia się równą 
nawierzchnię dróg, przejść i boisk. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: wystąpię do organu prowadzącego o dodatkowe środki na 
przeprowadzenie prac remontowych nawierzchni. Czynności dotyczące naprawy 
oświetlenia zostały podjęte w trakcie trwania czynności kontrolnych – uzupełniono trzy 
brakujące klosze. Ponadto informuję, że w dniu 14.09.2015 r. wystąpiłam pismem Nr MOW 
071.14.2015.822 do Zarządu Powiatu w Gryficach o modernizację oświetlenia 
zewnętrznego w MOW. 

(dowód: akta kontroli str. 759, 762) 

Starosta Gryficki w złożonej informacji wyjaśnił: Powiat Gryficki w miarę dostępności 
środków finansowych na bieżąco będzie starał się przeprowadzić prace remontowe 
nawierzchni oraz oświetlenia na terenie Placówki. Na dzień dzisiejszy zmodernizowano 
ogrodzenie MOW. 

(dowód: akta kontroli str.839-840, 843) 

W sprawie modernizacji ogrodzenia Dyrektor MOW wyjaśnił: postawienie ogrodzenia  
w postaci siatki, która była założona we współpracy z Urzędem Morskim, nie można nazwać 
modernizacją lecz uzupełnieniem i zabezpieczeniem przed turystami oraz mieszkańcami 
przejścia na plażę z terenu Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 771, 774) 

6. Nieprzestrzeganie dopuszczalnej maksymalnej liczby wychowanków w grupie 
wychowawczej. Według ewidencji dopuszczalną liczbę 12 wychowanków w grupie, na 
koniec poszczególnych kwartałów w latach 2015-2016, w 11 przypadkach przekroczono  
o jednego wychowanka50, w trzech przypadkach o dwóch wychowanków51, w jednym 
przypadku o trzech wychowanków52, oraz w dwóch o pięciu wychowanków53. Jednocześnie 
według stanów na koniec poszczególnych kwartałów lat 2015-2016, faktyczna liczba 
wychowanków w grupach wychowawczych nie była wyższa niż 12. 

(dowód: akta kontroli str. 145-146). 

                                                      
49 Udzielonej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
50 31.03.2015 r. w gr. IV, 30.06.2015 r. w gr. II i III, 30.09.2015 r. w gr. III i V, 31.12.2015 r. w gr. II, 31.03.2016 r. 

w gr. III, 30.09.2016 r. w gr. III, 31.12.2016 r. w gr. II, III i IV. 
51 31.12.2015 r. w gr. I, 30.09.2016 r. w gr. II i IV. 
52 30.06.2016 r. w gr. II. 
53 31.03.2015 r. w gr. I, 30.09.2015 r. w gr. I. 
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Wskazane powyżej przekroczenia liczby wychowanków w grupach stanowiły naruszenie 
przepisów § 18 ust. 2, obowiązującego do dnia 31.08.2016 r., rozporządzenia w sprawie 
zasad działania placówek publicznych, a także § 22 ust. 2, obowiązującego od dnia 
1.09.2016 r., rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r., który 
stanowi, że liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: pomimo, że stany ewidencyjne grup były wyższe od 
dopuszczalnych, to stany faktyczne obecnych wychowanków w grupach wychowawczych 
nie przekraczały liczby 12. Gdy stan obecnych na grupie wychowawczej miałby przekroczyć 
liczbę 12, wówczas natychmiast zostałaby otwarta kolejna grupa wychowawcza. 

(dowód: akta kontroli str. 759, 762) 

Starosta Gryficki w złożonej informacji54, w sprawie działań podejmowanych w celu 
zapewnienia zgodności maksymalnej liczby wychowanków w grupach wychowawczych  
z obowiązującymi przepisami nie wyjaśnił jakie działania podejmował organ prowadzący, 
aby zapobiec przekroczeniom ewidencyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 838-839, 842) 

Obowiązujące przepisy nie ograniczają liczebności grup wychowawczych do nieletnich 
fizycznie przebywających w placówce, odnoszą się do liczby wychowanków zapisanych do 
grupy wychowawczej. 

NIK wskazuje na konieczność podjęcia przez Dyrektora MOW działań mających na celu 
przygotowanie w MOW (najpóźniej do 2020 r.) zarówno pokoju dla chorych, jak i miejsca 
umożliwiającego samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków. Obowiązek 
ich posiadania wynika z przepisu § 26 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania 
placówek publicznych z 2015 r.  

Przyjęte do stosowania w regulacjach wewnętrznych MOW kary nie naruszały 
międzynarodowych zasad i reguł. Osoby zatrudnione na stanowiska wychowawców, 
psychologa i pedagoga posiadały wymagane kwalifikacje. Zasoby lokalowe Ośrodka 
pozwalały na zachowanie w pokojach mieszkalnych powierzchni co najmniej 3 m2 na osobę 
oraz spełniały aktualne wymogi i normy bezpieczeństwa. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
niezbędna jest trwała naprawa nawierzchni. W Statucie MOW nie ujęto części wymagań 
określonych w rozporządzeniu w sprawie statutów placówek publicznych z 2005 r. W Ośrodku 
nie przekraczano dopuszczalnej liczebności w oddziałach szkolnych, przekraczano 
natomiast dopuszczalną liczbę wychowanków w grupach. Od września 2016 r. w Ośrodku 
nie zapewniono opieki psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze wynikającym z aktualnie 
obowiązujących przepisów. Ponadto przez okres ponad 8 lat nie były przeprowadzane 
okresowe roczne i pięcioletnie kontrole obiektu MOW, o których mowa w przepisach ustawy 
prawo budowlane. 

2. Skuteczność realizacji zadań resocjalizacyjnych 

2.1. W okresie objętym kontrolą spośród 386 nieletnich przyjętych do MOW55 z ewidencji 
skreślono 335, w tym: 

 w 138 przypadkach56 (41,2%) z uwagi na długotrwałą nieobecność (ewidencyjna 
długość pobytu od dnia przyjęcia do dnia skreślenia z ewidencji MOW wyniosła od 32 do 
1.127 dni), 

 w 42 przypadkach57 (12,6%) z uwagi na przeniesienie do innego MOW ze względów 
wychowawczych (ewidencyjna długość pobytu od dnia przyjęcia do dnia skreślenia  
z ewidencji MOW wyniosła od 34 do 1.091 dni), 

 w 111 przypadkach58 (33,1%) z uwagi na ukończenie 18. roku życia (ewidencyjna 
długość pobytu od dnia przyjęcia do dnia skreślenia z ewidencji MOW wyniosła od 15 do 
1.651 dni), 

                                                      
54 Udzielonej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
55 Przez właściwych miejscowo starostów na podstawie wskazania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
56 Odpowiednio: 18 w 2012 r., 25 w 2013 r., 29 w 2014 r., 36 w 2015 r. i 30 w 2016 r. 
57 Odpowiednio: 13 w 2012 r., 12 w 2013 r., po siedem w latach 2014 - 2015 r. i trzy w 2016 r. 
58 Odpowiednio: 18 w 2012 r., 15 w 2013 r., 30 w 2014 r. i po 24 w latach 2015 - 2016 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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 w 13 przypadkach59 (3,8%) z uwagi na zakończenie procesu resocjalizacji w warunkach 
MOW przed ukończeniem 18. roku życia (ewidencyjna długość pobytu od dnia przyjęcia 
do dnia skreślenia z ewidencji MOW wyniosła od 2560 do 934 dni), 

 w 18 przypadkach61 (5,4%) w wyniku zmiany środka wychowawczego z pobytu w MOW 
na nadzór kuratora (ewidencyjna długość pobytu od dnia przyjęcia do dnia skreślenia  
z ewidencji MOW wyniosła od 21 do 1.098 dni), 

 w 13 przypadkach62 (3,9%) z innych przyczyn63 (ewidencyjna długość pobytu od dnia 
przyjęcia do dnia skreślenia z ewidencji MOW wyniosła od 29 do 653 dni). 

W przypadkach dotyczących zakończenia procesu resocjalizacji przed ukończeniem przez 
wychowanków 18. roku życia, Sądy w postanowieniach nie uzasadniały przyczyny 
zwolnienia nieletnich z Placówki. Postanowienia te były wydawane w wyniku wniosków  
kierowanych do Sądów przez Dyrektora MOW. We wnioskach wskazywano, że w ocenie 
zespołu wychowawczego, wychowanek zakończył proces resocjalizacji w warunkach MOW.  

(dowód: akta kontroli str. 126-141, 1212-1214) 

2.2. W okresie objętym kontrolą na terenie MOW miały miejsce następujące zdarzenia: 

 groźby z użyciem narzędzia – trzy przypadki (po jednym w latach: 2013, 2014 i 2015), 

 kradzieże i włamania – sześć przypadków (jeden w 2012 r., trzy w 2013 r. i dwa w 2014 r.), 

 naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela – dwa przypadki (po jednym w 2015 r.  
i 2016 r.) 

 pobicia i bójki – 23 przypadki (pięć w 2012 r., 12 w 2013 r., trzy w 2014 r., dwa w 2015 r. 
i jeden w 2016 r.) 

 próby samobójcze – dwa przypadki (po jednym w latach: 2012 i 2015 ), 

 znęcanie się i zastraszanie – trzy przypadki (jeden w 2013 r. i dwa w 2014 r.) 

 znieważenia nauczycieli i wychowawców – siedem przypadków (po jednym w latach 
2012, 2013 i 2016 oraz cztery w roku 2014), 

 zniszczenie mienia – jeden przypadek w roku 2015. 
(dowód: akta kontroli str. 248-249) 

Analiza dokumentacji dotyczącej powyższych zdarzeń wykazała, że: 

 15 wychowanków brało udział w więcej niż jednym zdarzeniu. Liczba zdarzeń 
wynosiła od dwóch do trzech, 

 liczba zdarzeń w trakcie dyżuru tego samego opiekuna64 wynosiła od dwóch do 
czterech. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 631) 

2.3. W okresie od 1.01.2012 do 31.12.2016 r. w MOW odnotowano 250 ucieczek 
wychowanków (odpowiednio: 34 w 2012 r., 58 w 2013 r., po 56 w 2014 r. i 2015 r. oraz  
46 w 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 250-258) 

Analiza dokumentacji wykazała, że:  

 57 wychowanków wielokrotnie uciekało z Ośrodka. Liczba ucieczek wynosiła od dwóch 
do ośmiu, 

 liczba ucieczek w trakcie sprawowania opieki przez tego samego opiekuna wynosiła od 
dwóch do 15. 

 (dowód: akta kontroli str. 250-258, 631) 

W sprawie zapobiegania ucieczkom oraz zdarzeniom nadzwyczajnym Dyrektor MOW 
wyjaśnił: w placówce prowadzono rozmowy indywidualne z wychowankami po ich 

                                                      
59 Odpowiednio: jeden w 2012 r., po czterech w 2013 r i w 2015 r., po dwóch w 2014 r. i 2016 r. 
60 Wychowanek przeniesiony z MOW w Polanowie, celem kontynuacji nauki. Data przyjęcia do MOW Rewal 

19.09.2013 r. Postanowieniem z 8.10.2013 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie uchylił środek wychowawczy wobec 
nieletniego. W postanowieniu nie została uzasadniona przyczyna uchylenia środka wychowawczego.  
Za zgodą Sądu do czasu uprawomocnienia się postanowienia nieletni został urlopowany do Domu Dziecka.  

61 Odpowiednio: pięć w 2012 r., jeden w 2013 r i po cztery w latach 2014 – 2016. 
62 Odpowiednio: dwóch w 2012 r., cztery w 2013 r., trzy w 2014 r. i po dwóch w latach 2015 - 2016. 
63 W tym: w czterech przypadkach przeniesienie do schroniska dla nieletnich, dwóch – zastosowanie środka 

leczniczego, jednym – osadzenie w areszcie śledczym i dwóch urlopowanie w związku z ukończeniem ZSZ. 
64 Wychowawcy grup oraz nauczyciele w szkole. 
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doprowadzeniu do Ośrodka (…). Omawiano i analizowano przyczynę ucieczek. Ze względu 
na specyfikę Placówki, nie ma możliwości zapobiegania ucieczkom oraz całkowitemu 
wyeliminowaniu. Co do innych zdarzeń powiadamiani są opiekunowie, rodzice, sądy  
i Policja, oraz udzielane są upomnienia i nagany. Prowadzone są rozmowy wychowawcze  
w celu zapobiegania zdarzeniom przez psychologa, pedagoga oraz pracowników 
pedagogicznych. W Ośrodku prowadzone były działania profilaktyczne, na które zapraszano 
przedstawicieli Policji, straż graniczną, ratowników medycznych, Inspektora BHP oraz 
raperów i sławnych strongmanów, zwiększono ilość kół zainteresowań. Zwiększono liczbę 
nauczycieli pełniących dyżury w szkole (…) Z wychowawcami, u których były ucieczki lub 
inne zdarzenia, przeprowadzano rozmowy wyjaśniające oraz analizowano przyczyny  
i ustalano wnioski aby w/w zdarzeniom zapobiegać. 

(dowód: akta kontroli str. 768, 770) 

Badanie dokumentacji dotyczącej 10 ucieczek wykazało, że Dyrektor MOW, stosownie do 
zapisów w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich  
w mow z 2011 r., niezwłocznie po ucieczce nieletnich z Ośrodka powiadamiał o tym: 
najbliższą jednostkę Policji, jednostkę Policji w miejscu zamieszkania nieletniego oraz 
właściwy sąd rodzinny. 

(dowód: akta kontroli str. 260-261) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: przyczynami ucieczek były: trudna sytuacja rodzinna, uzależnienie 
od narkotyków, brak zgody na urlopowanie, tęsknota za domem rodzinnym, kolegami  
i dziewczyną, długotrwałe odmowy sądu na urlopowanie do domu rodzinnego. Po 
doprowadzeniu nieletnich z ucieczek do Ośrodka prowadzone były z nimi rozmowy 
wychowawcze, opisywali oni przyczyny ucieczki, podczas rozmów zapewniali, że już nie 
będą uciekali. Proces resocjalizacji po doprowadzeniu był dalej realizowany.  

(dowód: akta kontroli str. 768, 770) 

2.4. Analiza akt 15 nieletnich65 wykazała, że zostali oni doprowadzeni do MOW  
w okresie od 22 do 51766 dni od wydania przez Sądy postanowienia o umieszczeniu  
w Ośrodku. Główną przyczyną skierowania nieletnich była demoralizacja, w tym m.in.: 
agresja słowna i fizyczna, nierealizowanie obowiązku szkolnego, akty wandalizmu, rozboje. 

(dowód: akta kontroli str. 605-620) 

2.5. Stosownie do przepisów § 4 ust. 1-3 oraz § 3 ust 7 rozporządzenia w sprawie zasad 
kierowania i pobytu nieletnich w mow z 2011 r., we wszystkich 15 objętych kontrolą 
przypadkach:  

 nieletni zostali zapoznani z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku, czego 
potwierdzeniem były podpisane oświadczenia włączone do akt,  

 o przyjęciu nieletnich do Ośrodka zostały powiadomione właściwe organy obowiązane 
do kontroli spełniania obowiązku szkolnego, 

 dokumentację uzupełniano w zakresie: orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
informacji o stanie zdrowia, opinii o postawach wychowanków, opinii sporządzanych na 
wnioski sądów. 

(dowód: akta kontroli str. 605-620) 

W aktach każdego z 15 wychowanków nie było informacji o efektach zastosowanych wobec nich 
działań resocjalizacyjnych i zmianach zaobserwowanych w ich postawach. 

(dowód: akta kontroli str. 546-551, 848-1006) 

2.6. Przedłużenie pobytu w Ośrodku po ukończeniu 18 roku życia następowało na wniosek 
wychowanka, na podstawie postanowienia Sądu. W objętej badaniem próbie 15 wychowanków, 
po ukończeniu 18. roku życia naukę w szkole prowadzonej w MOW kontynuowało dwóch 
wychowanków (do czasu ukończenia gimnazjum). 

(dowód: akta kontroli str. 605-620) 

                                                      
65 Po trzech wychowanków skreślonych z ewidencji MOW w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 z powodu 

ukończenia 18. rok życia, którzy w Ośrodku przebywali najdłużej. 
66 Nieletni przyjęty do MOW po 517 dniach od wydania postanowienia przez Sąd wcześniej przebywał  

w MOW w Różanymstoku, skąd został zabrany przez opiekuna prawnego, a po trzymiesięcznej nieobecności 
skreślony z listy wychowanków. 
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2.7. Spośród 15 wychowanków objętych badaniem, w siedmiu przypadkach zostały 
opracowane Indywidualne Programy Resocjalizacyjne67, a w ośmiu Indywidualne Programy 
Edukacyjno-Terapeutyczne68. We wszystkich objętych badaniem programach nie zostały 
opisane: 

 formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

 działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

 zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu 
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
dziecka, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - także działania  
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań; 

 zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji przez 
Ośrodek zadań wymienionych w § 5 ust. 1 rozporządzenia. 

Na powyższych dokumentach brak było czytelnych danych osób (imię nazwisko, stanowisko 
służbowe)69, które je sporządziły i zatwierdziły. Ponadto w aktach objętych kontrolą brak 
było informacji dotyczących: informowania nieletnich przez wychowawców o przebiegu 
procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpływu na jego przebieg; okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniającej 
ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 848-1006) 

Na dokumentach dotyczących 11 wychowanków70 (z 15 objętych badaniem) nie została 
wskazana data opracowania programu. W czterech przypadkach71 programy zostały 
opracowane w terminie od dwóch do 57 dni od przyjęcia nieletniego do MOW72. 

(dowód: akta kontroli str. 848-867) 

Kontrolowane programy nie były modyfikowane w okresie pobytu nieletnich w Ośrodku. 
(dowód: akta kontroli str. 848-867) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: programy nie były modyfikowane, gdyż Zespół nie widział potrzeby 
modyfikacji w/w programów. (…) IPE-T dla wychowanka o nr ewidencyjnym 2071 został 
opracowany po 57 dniach, z uwagi na fakt, że ww. był przyjęty do MOW w okresie wakacyjnym 
tj. 10.07.2014 r. W czasie wakacji pracownicy pedagogiczni zazwyczaj przebywają na urlopach 
wypoczynkowych. W związku z tym nie były zwoływane posiedzenia Zespołu. IPE-T został 
opracowany zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, tj. 5.09.2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1042) 

Analiza postanowień zawartych w programach w zakresie wymagań terapeutycznych oraz 
metod osiągniecia zamierzonych rezultatów wykazała, że miały one charakter ogólny  
i formułowane były głównie jako: 

                                                      
67 Dotyczy wychowanków, dla których prowadzono akta o numerach ewidencyjnych: 1779 (data przyjęcia 

14.09.2009 r., data skreślenia 29.06.2012 r.), 1810 (data przyjęcia 25.02.2010 r., data skreślenia 29.06.2012 r.), 
1833 (data przyjęcia 31.08.2010 r., data skreślenia 17.02. 2014 r.), 1836 (data przyjęcia 01.09.2010 r., data 
skreślenia 23.11.2012 r.) 1869 (data przyjęcia 25.02.2011 r., data skreślenia 5.07.2013 r.), 1872 (data 
przyjęcia 16.03.2011 r., data skreślenia 23.07.2013 r.), 1884 (data przyjęcia 28.04.2011 r., data skreślenia 
23.07.2015 r.) – dalej program. 

68 Dotyczy wychowanków, dla których prowadzono akta o numerach ewidencyjnych: 1883 (data przyjęcia 
26.04.2011 r., data skreślenia z ewidencji 2.11.2015 r.), 1907 (data przyjęcia 2.12.2011 r., data skreślenia  
z ewidencji 31.08.2014 r.), 1908 (data przyjęcia 8.12.2011 r., data skreślenia z ewidencji 9.09.2014 r.), 1930 
(data przyjęcia 25.05.2012 r., data skreślenia z ewidencji 25.09.2015 r.), 1992 (data przyjęcia 17.06.2013 r., 
data skreślenia z ewidencji 31.08.2015 r.), 2057 (data przyjęcia 19.05.2014 r., data skreślenia z ewidencji 
10.08.2016 r.), 2071 (data przyjęcia 10.07.2014 r., data skreślenia z ewidencji  23.08.2016 r.), 2124 (data 
przyjęcia 11.03.2015, data skreślenia z ewidencji 26.10 2016 r.) – dalej program. 

69 W części przypadków podpisy były nieczytelne, a w części przypadków podpisów nie było w ogóle. 
70 Dotyczy wychowanków, dla których prowadzono akta o numerach ewidencyjnych: 1779, 1810, 1833, 1836, 

1869, 1872, 1883, 1884, 1907,1908, 1930. 
71 Dotyczy wychowanków, dla których prowadzono akta o numerach ewidencyjnych: 1992, 2057, 2071, 2124. 
72 Odpowiednio dwa, 18, 57 i 14 dni. 
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 nadrobienie zaległości szkolnych, 

 aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 

 poprawa funkcjonowania w życiu codziennym, 

 przestrzeganie obowiązkowych norm zwłaszcza wobec nauczycieli, wychowawców, 

 ograniczenie używania wulgaryzmów,  

 udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, 

 utrzymywanie prawidłowych relacji z domem rodzinnym, 

 rozmowy indywidualne i grupowe,  

 zajęcia socjoterapeutyczne,  

 mobilizowanie do systematycznej nauki,  

 udział w zajęciach korekcyjnych,  

 organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  

 mobilizacja do częstych kontaktów z rodziną. 
(dowód: akta kontroli str. 848-867) 

2.8. Zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie 
nauki oraz zagospodarowanie73 dla wszystkich objętych kontrolą 15 wychowanków zostały 
opracowane Indywidualne Programy Usamodzielnienia. Jako opiekunów procesu 
usamodzielnienia wychowankowie wskazywali swoich opiekunów prawnych. W Placówce 
nie wskazywano jako opiekunów usamodzielnienia pracowników Ośrodka. MOW nie 
posiadał dokumentacji dotyczącej ocen programów usamodzielniania realizowanych przez 
byłych wychowanków lub modyfikowania programów opracowanych w Ośrodku  
i przekazanych do PCPR, MOPR lub MOPS74.  

(dowód: akta kontroli str. 1032-1037) 

W sprawie realizacji IPU Dyrektor MOW wyjaśnił: wychowankowie, którzy będą się 
usamodzielniali, rok przed uzyskaniem pełnoletności, wskazują opiekuna usamodzielnienia. 
Zdarza się, że wychowankowie trafiają do nas w roku, w którym kończą 18 lat, a nie mają 
rozpoczętej procedury usamodzielniania. Pomimo tego, rozpoczynamy rzeczoną procedurę. 
Nie zdarzyło się, aby PCPR odmówił z tej przyczyny rozpoczęcia usamodzielniania. 
Pomagamy w wyborze opiekuna, ukierunkowujemy wychowanka, aby wskazywany opiekun 
mógł prawidłowo pełnić taką rolę. (…) Dyrektor PCPR najczęściej wyraża zgodę na 
pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, wskazanego przez naszego podopiecznego. 
2-3 miesiące przed uzyskaniem pełnoletności, wraz z wychowankiem, piszemy IPU. (…) 
Dyrektor PCPR zatwierdza przekazany IPU i w jednym egzemplarzu odsyła 
usamodzielnianemu wychowankowi. Po osiągnięciu pełnoletności, wychowanek 
opuszczający naszą Placówkę, otrzymuje komplet dokumentów do usamodzielnienia, które 
składa do właściwego PCPR. Po opuszczeniu przez wychowanka Placówki, nie mamy 
możliwości monitorowania procesu usamodzielniania. Takie zadanie ciąży na opiekunie 
usamodzielnienia i właściwym PCPR. Placówka nie ma takich możliwości i odpowiednich 
narzędzi. 

(dowód: akta kontroli str. 628) 

2.9. Spośród 30 wychowanków75, których dokumentacja została objęta kontrolą, według 
danych uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości,  
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego76, 
po opuszczeniu MOW: 

 naukę kontynuowało trzech wychowanków77, w tym dwóch, którzy przebywali w Ośrodku 
do ukończenia 18. roku życia oraz jeden skreślony z ewidencji MOW z powodu ucieczki, 

                                                      
73 Dz.U. poz. 954. 
74 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
75 Wychowankowie skreśleni z ewidencji MOW w latach 2012-2016, w tym 15 skreślonych w związku  

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

76 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. ustawy o NIK. 
77 Edukację kontynuowali w: w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Zasadniczej Szkole Zawodowej. 
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 pracę dorywczą podjęło78 16 wychowanków, w tym dziewięciu, którzy w Ośrodku byli do 
ukończenia 18. roku życia oraz siedmiu skreślonych z ewidencji Placówki z powodu 
ucieczki. Według stanu na dzień 6.03.2017 r.79 zatrudnionych było dwóch wychowanków 
(odpowiednio: jeden i jeden),  

 w konflikt z prawem weszło 12 wychowanków, w tym siedmiu, którzy w Ośrodku byli do 
ukończenia 18. roku życia (po dwóch skreślonych w latach 2012–2013, oraz po jednym 
skreślonym w latach 2014–2016) oraz pięciu skreślonych z ewidencji z powodu ucieczki 
(po dwóch skreślonych w latach 2013-2014 i jeden skreślony w 2016 r.). Liczba 
prawomocnych orzeczeń Sądu dla poszczególnych wychowanków wydanych po 
skreśleniu z ewidencji MOW wynosiła od jednego do pięciu80. W 24 przypadkach została 
orzeczona kara pozbawienia wolności, a w dwóch - inne środki i kary (zakaz 
prowadzenia pojazdów, grzywna). 

Według danych uzyskanych z PCPR, MOPR, MOPS, spośród 15 wychowanków objętych 
kontrolą, dla których w MOW opracowane zostały IPU: 11 podjęło realizację programów 
usamodzielniania. W związku z realizacją IPU wypłacono wychowankom pomoc  
w wysokości ogółem 85,1 tys. zł, w tym: 23,3 tys. zł w formie pomocy pieniężnej na 
zagospodarowanie (sześciu wychowanków), 13,2 tys. zł na usamodzielnienie się (czterech 
wychowanków), 48,6 tys. zł na kontynuowanie nauki (siedmiu wychowanków)81. W sześciu 
przypadkach realizacja programów została wstrzymana z uwagi na brak zainteresowania ze 
strony wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 1032-1040, 1043-1205) 

2.10. W aktach każdego z objętych kontrolą 15 wychowanków82 nie było informacji 
wskazujących na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, o których mowa  
w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej83. 

(dowód: akta kontroli str. 605-620) 

2.11. W latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 dzienniki zajęć wychowawczych 
prowadzone były dla wszystkich grup wychowawczych. W dziennikach zamieszczone 
zostały informacje, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji84. 

(dowód: akta kontroli str. 185-195) 

Założenia wychowawcze przyjęte do realizacji w poszczególnych tygodniach października 
lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 dotyczyły głównie: 1) wyrabiania umiejętności 
przekazywania i przyjmowania krytyki, 2) wdrażania do poszanowania mienia społecznego, 
3) ukazywania przejawów naruszania zasad zachowania, 4) motywowania do korzystania  
z lektury, 5) ukazywania właściwych społecznie akceptowanych norm i wartości,  
6) zapoznawania z prawami i obowiązkami wychowanków, 7) omawiania skutków palenia 
papierosów przez młodzież i dzieci, 8) zwrócenia szczególnej uwagi na kulturę języka 
polskiego, 9) rozwijania kompetencji czytelniczych i informatycznych, 10) ukazywania 
różnych form rozładowywania złości i negatywnych emocji. 

Według zapisów w dziennikach, założenia wychowawcze zostały zrealizowane, m.in. poprzez: 
pomoc w odrabianiu lekcji; zebrania grupowe (pogadanki na temat dopalaczy, narkotyków, 
omawianie spraw związanych z grupą); prace gospodarczo-porządkowe na terenie 
Ośrodka; zajęcia świetlicowe – gry i zabawy edukacyjne, zajęcia sportowe (koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy); wycieczki piesze; zajęcia świetlicowe: plastyczne, 
fotograficzne, gry (szachy, warcaby); zajęcia w pracowni komputerowej; przygotowywanie 
apeli w związku z uroczystościami szkolnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 180-227) 

                                                      
78 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 
79 Data sporządzenia informacji przez ZUS. 
80 W tym wobec sześciu zostało wydane więcej niż jedno orzeczenie. 
81 Czterem wychowankom została wypłacona zarówno pomoc na zagospodarowanie jak i na usamodzielnienie. 
82 Dotyczy objętych badaniem wychowanków skreślonych w wyniku ukończenia 18. roku życia. 
83 Dz.U. poz. 628, ze zm.; dalej: ustawa o środkach przymusu bezpośredniego. 
84 Dz.U. poz.1170, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 
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2.12. Dzienniki zajęć prowadzone w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 przez 
pedagoga i psychologa zawierały informacje, o których mowa w § 19 rozporządzenia  
w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, tj.: tygodniowy plan stałych 
zajęć oraz codziennie wykonywane czynności. Zadania realizowane przez psychologa85 
dotyczyły głównie: 1) pomocy wychowankom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, 
2) terapii indywidualnych, 3) rozmów telefonicznych z rodzicami wychowanków, 4) pomocy 
wychowankom w radzeniu sobie z emocjami oraz w relacjach z innymi wychowankami,  
5) omawiania sytuacji wychowawczych w grupach, 6) konsultacji indywidualnych  
z wychowankami, 7) pomocy wychowankom w adaptacji do warunków obowiązujących  
w Placówce. Zadania realizowane przez pedagoga86 dotyczyły głównie: 1) rozmów 
indywidualnych z wychowankami, 2) rozmów z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,  
3) rozmów z nieletnimi w sprawach usamodzielnienia, 4) rozmów w sprawie przedłużenia 
pobytu wychowanków w Placówce (Sądy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
wychowankowie), 5) zapoznawania się z dokumentacją nieletnich, 6) odsyłania 
dokumentacji ze skierowań, 7) aktualizacji danych w bazach SIO87, ORE88, 8) sporządzania 
dokumentacji dotyczącej odpłatności za pobyt, 9) sporządzania dokumentacji w związku ze 
skreśleniami wychowanków, 10) sporządzania zawiadomień o niepowrotach,  
11) sporządzania pism w sprawie wychowanków do właściwych organów (PCPR, Sądy). 

(dowód: akta kontroli str. 262-269) 

2.13. W latach 2015-2016 w ramach projektów i programów resocjalizacyjnych w Ośrodku 
realizowane były: 
1) „Konkurs na Super grupę”89. Celem głównym programu było:  

 stworzenie wychowankom sytuacji umożliwiających przeżycie sukcesu, budowanie 
wzajemnego zaufania i odpowiedzialności w relacjach międzyludzkich, 

 wspomaganie rozwoju uczniów w zakresie pracy w grupie, kształtowania osobowości  
i uzdolnień artystycznych oraz nabywania umiejętności technicznych i praktycznych. 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w konkursie brały udział wszystkie grupy 
wychowawcze. Realizacja programu polegała na comiesięcznej ocenie punktowej zadań 
wykonywanych przez poszczególne grupy. Na zakończenie roku szkolnego grupa  
z największą ilością zdobytych punktów uznawana była za „super grupę”. Zadania 
realizowane przez grupy polegały m.in. na: 

 przygotowywaniu: przedstawień teatralnych mówiących o problemach młodzieży, 
scenek kabaretowych, występów artystycznych, 

 wykonywaniu prac plastycznych i technicznych (np. budowle z kasztanów, karmniki, 
wazony, herby grup, maskotki grupy), 

 przeprowadzaniu ciekawych dni – zajęcia tematyczne realizowane po godzinach 
lekcyjnych (m.in. dzień: piosenki raperskiej, ziemi, subkultury, postaci z bajek, bogów 
mitycznych, poezji, krajów słowiańskich, krajów skandynawskich), 

 przeprowadzaniu lekcji życia – zajęcia tematyczne realizowane po godzinach lekcyjnych 
(m.in.: jak się nie dać cyberprzemocy, dlaczego praca powinna być priorytetem, choroby 
społeczne naszych czasów, wartość rodziny w życiu osobistym człowieka, konflikt  
w rodzinie, jak sobie z nim radzić, jak walczyć z nałogami i gdzie szukać pomocy). 

(dowód: akta kontroli str. 579-594) 

2) „Klub Wolontariusza”. Do głównych celów programu należały: 

 zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie, 

 uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

 kształtowanie postaw prospołecznych, 

 rozwijanie empatii, zrozumienia dla odmienności, innych możliwości i odpowiedzialności, 

 inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

                                                      
85 Na podstawie zapisów w dziennikach zajęć za okres od 29.02.2016 r. do 18.03.2016 r. oraz od 3.10.2016 r. 

do 21.10.2016 r. 
86 Na podstawie zapisów w dziennikach zajęć za okres od 29.02.2016 r. do 18.03.2016 r. oraz od 3.10.2016 r. 

do 21.10.2016 r. 
87 System Informacji Oświatowej. 
88 Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
89 Realizowany od 2012 r. 
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 wdrażanie do działań alternatywnych w stosunku do uzależnień, realizacja programu 
profilaktycznego, 

 angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi 
ze środowiskiem, 

 zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni, 

 kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współpracy z osobami spoza 
Placówki, 

 współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, 

 dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, 

 rozwijanie zainteresowań. 
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w programie brało udział od 13 do 20 
wychowanków. Realizacja programu następowała m.in. poprzez: 

 sprzątanie cmentarza komunalnego w Niechorzu oraz kanału Liwii Łuży, 

 pomoc w jesiennych porządkach na terenach zielonych należących do Gminy, 

 wyjazdy do Domu Pomocy Społecznej w Jarominie i Gryficach, 

 udział w występach Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu, 

 wyjazdy do międzygminnego schroniska dla zwierząt w Sosnowicach. 
(dowód: akta kontroli str. 555-578, 632-633, 650-666) 

2.14. W latach 2012-2016 do egzaminów gimnazjalnych przystępowało od 8 do 10 
wychowanków MOW.90 Średnie wyniki procentowe z poszczególnych części egzaminów 
kształtowały się na poziomie: 
- w części „język polski”: 38,82% w 2012 r., 26,9% w 2013 r., 30% w 2014 r., 42,63%  

w 2015 r. i 57% w 2016 r. 
- w części „matematyka”: 29,7% w 2012 r., 28% w 2013 r., 29,57% w 2014 r., 24,88%  

w 2015 r. i 31,25% w 2016 r., 
- w części „przedmioty przyrodnicze” 37,9% w 2012 r., 42,1% w 2013 r., 34,14% w 2014 

r., 40,75% w 2015 r. i 36,25% w 2016 r. 
(dowód: akta kontroli str. 634-649) 

2.15. MOW nie posiadał dokumentacji w zakresie analiz rynku pod kątem 
zapotrzebowania na prowadzony profil szkoły zawodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 760, 763) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: w 2011 roku, jako Dyrektor podjęłam działania żeby utworzyć  
w Placówce nowy kierunek kształcenia kucharz w szkole zawodowej. W dniu 14.11.2011 r. 
otrzymałam z Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie Uchwałę 9/2011 z dnia 28 
października 2011 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia, szkolenia 
zawodowego oraz zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach 
Projektu ,,PI Wczoraj wykluczenie, jutro zatrudnienie” realizowanego przez PROREW  
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój z Kielc, Izbą Gospodarczą ,,Grono 
Targowe Kielce” oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowałam 
również seminarium na temat ,,Zwiększanie szans wejścia na rynek pracy oraz 
uspołecznienia wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz 
eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego jak i przygotowanie 
młodzieży do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawami”. 

(dowód: akta kontroli str. 760, 763) 

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

1. Niewskazanie w każdym z 15 objętych badaniem Indywidualnych Programów 
Resocjalizacyjnych oraz IPE-T91:  

 form i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,  

                                                      
90 Po 10 w latach szkolnych 2012/2013, siedmiu w roku szkolnym 2014/2015 r. i po ośmiu w latach szkolnych 

2015/2016.  
91 IPR opracowano dla wychowanków, dla których prowadzono akta o numerach ewidencyjnych: 1779, 1810, 

1833, 1836, 1869, 1872, 1884; natomiast IPE-T opracowano dla wychowanków, dla których prowadzono akta 
o numerach ewidencyjnych: 1883, 1907, 1908, 1930, 1992, 2057, 2071, 2124. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 działań wspierających rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakresu 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,  

 zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz innych zajęć, odpowiednich ze względu 
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, 
a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - także działań z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu realizacji tych działań,  

 zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań 
przez Ośrodek. 

(dowód: akta kontroli str. 848-1006) 

Obowiązek określenia powyższych zagadnień wynikał z przepisów § 5 ust. 2, 
obowiązującego do 31.08.2015 r., rozporządzenia w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2010 r. i następnie z § 6 ust. 1, obowiązującego od dnia 1.09.2015 r., 
rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2015 r.  

Ponadto we wszystkich 15 objętych badaniem programach92 brak było czytelnych danych 
osób (imię nazwisko, stanowisko służbowe)93 które sporządziły oraz zatwierdziły te 
dokumenty. W 1194 przypadkach (z 15 objętych badaniem) w dokumentach tych nie została 
wskazana data ich opracowania. 

(dowód: akta kontroli str. 848-1006) 

Zgodnie z § 6 ust 3 obowiązującego od 1.09.2015 r., rozporządzenia w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2015 r., program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio 
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia  
z dzieckiem lub uczniem. Poprzednio zgodnie z § 5 ust. 3 obowiązującego do 31.08.2015 r., 
rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. program 
opracowywał zespół, który tworzyli nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: dokumenty były opracowywane przez wychowawców – opiekunów, 
natomiast informacje zawarte w programie tworzył cały zespół specjalistów pracujący  
z wychowankami (wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog). (…) Braki  
w sporządzanej dokumentacji wynikały z niedostatecznej wiedzy sporządzających 
dokumentację. 

(dowód: akta kontroli str. 756-758, 761) 

2. Nieuzupełnianie dokumentacji wychowanków o informacje o efektach działań 
resocjalizacyjnych lub terapeutycznych zastosowanych wobec nieletniego oraz 
zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego. W aktach każdego z 15 objętych kontrolą 
wychowanków95 nie było takiej dokumentacji, co stanowiło naruszenie zapisów w § 3 ust. 7 
rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich w mow z 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 546-551, 848-1006) 

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia w okresie pobytu nieletniego w ośrodku 
dyrektor ośrodka jest obowiązany do uzupełniania dokumentacji nieletniego o dokumenty  
w zakresie określonym w ust. 6 pkt 5 i 6, a ponadto o dokumenty zawierające informacje  
o efektach działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych zastosowanych wobec 
nieletniego oraz zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: zostały niedopełnione obowiązki przez wychowawcę – opiekuna 
prowadzącego dokumentacje wychowanków. Ww. wychowawcy zostaną zdyscyplinowani 
do uważnego i dokładnego wypełniania dokumentów, w tym szczególnie IPE-T. 

(dowód: akta kontroli str. 759, 762) 

W indywidualnych programach resocjalizacyjnych oraz IPE-T opracowanych dla 
wychowanków w latach 2012-2016 brak było niektórych danych wynikających  

                                                      
92 Dotyczy objętych badaniem wychowanków skreślonych w wyniku ukończenia 18. roku życia. 
93 W części przypadków podpisy były nieczytelne, a w części przypadków podpisów nie było w ogóle. 
94 Dotyczy IPR lub IPE-T dla wychowanków, dla których prowadzono akta o numerach ewidencyjnych: 1779, 

1810, 1833, 1836, 1869, 1872, 1883, 1884, 1907, 1908, 1930. 
95 Dotyczy objętych badaniem wychowanków skreślonych w wyniku ukończenia 18. roku życia. 

Ocena cząstkowa 
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z rozporządzeń w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 i 2015 r. Akta 
wychowanków w tym zakresie prowadzone były nierzetelnie. Nie zawierały informacji  
o efektach działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych oraz wynikach zaobserwowanych 
zmian w postawach. Zapisy w dokumentach w większości przypadków uniemożliwiały 
ustalenie terminów jej opracowania oraz osób ją opracowujących. W MOW poza działalnością 
edukacyjną i wychowawczą realizowano również projekty mające pozytywnie wpływać na 
prowadzony proces resocjalizacji. Mimo podejmowanych działań, każdego roku 
odnotowywano po kilkadziesiąt ucieczek, ponad 50% skreśleń z ewidencji wychowanków 
wynikało z ich długotrwałej nieobecności, bądź z przeniesienia do innego Ośrodka ze 
względów wychowawczych. 

3. Działania nadzorcze wspomagające skuteczność resocjalizacji 

3.1. W latach 2015-2016 w zakresie wspomagania procesu resocjalizacji Dyrektor MOW m.in:  

 skierował do pracowników pisemne polecenia służbowe dotyczące: 
1) wzmocnienia w szkole nadzoru nad wychowankami (w związku z ucieczką pięciu 
uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych)96, 
2) wzmocnienia nadzoru podczas pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej (w związku ze 
zdarzeniami nadzwyczajnymi)97, 
3) sporządzania przez wicedyrektora MOW pięciodniowych grafików pracy dla nauczycieli 
wychowawców MOW zatrudnionych na pełny etat, 
4) wzmocnienia nadzoru nad wychowankiem Placówki podczas spożywania posiłków,  
w związku z zaleconą mu dietą cukrzycową, 

 skierował do wychowawców pisma o:  
1) zakazie wykonywania w pokojach wychowawców czynności porządkowych przez 

wychowanków w związku z zaleceniem Rzecznika Praw Dziecka, 
2) ponowne zapoznania się z procedurami i regulaminami obowiązującymi w MOW, 
3) stosowanie różnorodnych aktywizujących metod pracy z wychowankami, 
4) pisemne zgłaszania wicedyrektorowi zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne, 
5) możliwości korzystania z nowej literatury oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się 

w zbiorach biblioteki Ośrodka i magazynku szkolnym.  
(dowód: akta kontroli str. 471) 

3.2. W latach 2012-2016 w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej w MOW 
miało miejsce ogółem 17 kontroli i wizytacji, w tym: 

 dziesięć kontroli przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty98: osiem doraźnych, jedna 
skargowa, jedna ewaluacja, 

 cztery wizytacje Sędziego Sądu Rejonowego w Gryficach – (po jednej w latach 2013-
2016), 

 trzy wizytacje przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Dziecka (po jednej w latach: 2013, 
2014 i 2016). 

Kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty dotyczyły głównie: 

 stosowanych w Ośrodku metod wychowawczych, 

 zapewnienia właściwej opieki pedagogicznej,  

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom,  

 funkcjonowania MOW w okresie wakacyjnym. W wyniku kontroli doraźnej 
przeprowadzonej 28.07.2016 r. ustalono, że w miesiącach lipiec-sierpień roku szkolnego 
2015/2016 MOW nie prowadził dla wychowanków m.in.: zajęć resocjalizacyjnych, 
terapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych, co jest jego głównym zadaniem. 

                                                      
96 Dyrektor polecił nauczycielom m.in: 1) rzetelnie realizować dyżury śródlekcyjne, ze szczególnym zwracaniem 

uwagi na miejsca, w których brak jest monitoringu, 2) po dzwonku kończącym przerwę śródlekcyjną ustawiać 
uczniów przed klasą i sprawdzać ich stan zgodnie z listą, 3) wchodzić do klasy po wpuszczeniu do niej 
uczniów, 4) w przypadku konieczności łączenia klas bezwzględnie realizować podstawę programową. 

97 W szczególności: 1) przy wydawaniu środków czystości – środki tego typu powinny być przechowywane  
w pokoju wychowawców oraz dozowane pod ścisłym nadzorem, 2) w trakcie wykonywania przez 
wychowanków zajęć porządkowych na terenie Ośrodka, 3) podczas zajęć realizowanych poza Placówką,  
4) przestrzegania zasad BHP i PPOŻ, 5) dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wychowanków. 

98 W tym: jeden w 2012 r., trzy w 2013 r., cztery w 2014 r. i dwie w 2016 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wychowawcy MOW w miesiącach lipiec-sierpień roku szkolnego 2015/2016 nie realizowali 
z nieletnimi IPE-T, 

 realizacji uwag i wniosków wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka po kontroli 
przeprowadzonej w 2013 r.,  

 sprawdzenia realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzonymi kontrolami. 
Główne zalecenia wydane w związku z przeprowadzonymi kontrolami dotyczyły: 
1) określenia zasad korzystania przez wychowanków z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń telekomunikacyjnych, 
2) wzmocnienia nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,  
3) zorganizowania szkoleń z zakresu stosowanych przez nauczycieli metod wychowawczych 

w pracy resocjalizacyjnej,  
4) organizacji opieki wychowawców nad wychowankami w sposób zapewniający 

wychowankom bezpieczeństwo, 
5) prowadzenia cały rok szkolny (od 1 września do 31 sierpnia) zajęć m.in.: 

resocjalizacyjnych, terapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych oraz udzielania 
wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z §§ 15 i 20 
rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r., 

6) zapewnienia wychowankom warunków lokalowo-bytowych odpowiadających normom 
estetycznym przyjętym przez społeczeństwo. 

W wyniku odpowiedzi udzielonych przez Dyrektora MOW oraz przeprowadzonych kontroli 
sprawdzających Kuratorium Oświaty uznało wydane zalecenia za zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 279-293) 

W wyniku wizytacji przeprowadzonych przez Sędziego Sądu Rejonowego w Gryficach nie 
stwierdzono naruszeń praw i wolności wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 279-293) 

W wyniku wizytacji Placówki przez przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Dziecka zalecenia 
skierowane do Dyrektora MOW dotyczyły przede wszystkim:  
1) w 2013 r.: 

 analizy Statutu i regulaminu Ośrodka pod kątem ujednolicenia ich zapisów, tak by dawały 
gwarancję nienaruszania praw dziecka, 

 podjęcia rozmów z organem prowadzącym, co do kwestii corocznego wynajmowania 
pomieszczeń Ośrodka w celu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.  
W uzasadnieniu wskazano m.in.: „taka sytuacja powoduje przenoszenie wychowanków, 
którym nie udzielono urlopu na czas wakacji, do innych placówek, a tym samym 
przerwanie procesu terapii-resocjalizacji”, 

 odnowienia i doposażenia pomieszczeń dla wychowanków,  

 gruntownego uporządkowania terenu należącego do Ośrodka, aby zapewnić 
bezpieczeństwo poruszającym się po nim wychowankom oraz poprawy estetyki otoczenia 
Ośrodka,  

 wprowadzenia czytelnego systemu kar i nagród, będącego źródłem sprawiedliwego 
traktowania młodzieży, 

 umieszczenia w dostępnym dla dzieci miejscu informacji o instytucjach, do których mogą 
się zwrócić w razie potrzeby. 

W związku z ww. zaleceniami Dyrektor MOW pismem z 14.01.2014 r. zwrócił się do Starostwa 
Powiatowego w Gryficach wnosząc m.in. o: zajęcie stanowiska, co do wynajmowania Ośrodka 
podmiotom zewnętrznym w okresie wakacji, dowiezienie do MOW piachu oraz polbruku  
w ilości wystarczającej do jego ułożenia na terenie przyległym do MOW, przeznaczenia 
środków finansowych na gruntowny remont warsztatów szkolnych. W odpowiedzi pismem  
z 29.01.2014 r. Sekretarz Powiatu poinformował Dyrektora MOW, że Zarząd Powiatu: podjął 
uchwałę w sprawie uchylenia Regulaminu MOW, podejmie rozmowy z dzierżawcą celem 
dokonania zmian w zawartej umowie, podejmie uchwałę o przekazaniu polbruku do MOW  
w celu wyrównania terenu wokół Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
stan zatrudnienia psychologa i pedagoga szkolnego nie wymaga zmian, decyzja w sprawie 
remontu warsztatów zostanie podjęta po przedstawieniu kosztorysu na roboty budowlane.  
W piśmie z dnia 4.05.2014 r. Dyrektor MOW poinformował Biuro Rzecznika Praw Dziecka  
o sukcesywnej realizacji zaleceń. 
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2) w 2014 r.: 

 zaprzestania przez personel MOW stosowania kajdanek podczas transportu nieletnich 
poza Placówkę; 

 przeformułowanie „Procedury postępowania w przypadku ujawnienia na terenie Ośrodka 
wychowanka będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających” oraz 
odstąpienie od przeprowadzania przez pracowników MOW testów na obecność alkoholu  
i innych niedozwolonych substancji w organizmie wychowanków i korzystanie w tej 
sprawie z pomocy lekarza; 

 zaprzestanie stosowania kilku kar za jedno przewinienie; 

 odstąpienie od słuchania rozmów telefonicznych wychowanków, 

 niezwłoczne organizowanie badania lekarskiego każdej nowoprzybyłej do Ośrodka osoby; 

 zapewnienie wychowankom możliwości praktykowania wyznawanej przez nich religii (m.in. 
udziału w niedzielnej mszy świętej) bez względu na ilość chętnych; 

 uzupełnienie tablic informacyjnych o dane teleadresowe Rzecznika Praw Obywatelskich  
i Rzecznika Praw Dziecka; 

 zapewnienie pracownikom Ośrodka szkoleń z zakresu praw człowieka oraz ochrony praw 
dziecka w prawie międzynarodowym i krajowym; 

 kontynuowanie prac remontowych i objęcie nimi wszystkich wymagających renowacji 
pomieszczeń oraz zapewnienie w internacie miejsca do przechowywania  
i przygotowywania produktów żywnościowych; 

 dostosowanie MOW do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 
W związku z ww. zaleceniami Dyrektor MOW pismem z 15.01.2015 r. zwrócił się do Starostwa 
Powiatowego w Gryficach wnosząc m.in. o przeprowadzenie szkoleń pracowników MOW  
w zakresie praw człowieka oraz ochrony praw dziecka w prawie międzynarodowym  
i krajowym; kontynuowanie prac remontowych celem renowacji pomieszczeń oraz zakup 
sprzętu AGD do przygotowania pomieszczenia dla wychowanków, w którym będą mogli 
przechowywać i przygotowywać produkty żywnościowe; doposażenie świetlic; dostosowanie 
MOW do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W odpowiedzi pismem z dnia 
9.02.2015 r. Sekretarz Powiatu poinformował, że Zarząd Powiatu wystąpi do Ministra 
Finansów o przyznanie rezerwy w części oświatowej subwencji ogólnej na likwidację barier 
architektonicznych w MOW. Dyrektor MOW poinformował Biuro Rzecznika Praw Dziecka  
o sukcesywnej realizacji zaleceń.99 
3) w 2016:  

 przeprowadzenia analizy stosowanych w Ośrodku metod wychowawczych i form pracy  
z młodzieżą, tak by standardy w tym zakresie umożliwiały realizację zadań Ośrodka 
wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 

 podjęcia działań ukierunkowanych na dokonanie pogłębionej diagnozy występowania  
w Ośrodku przemocy psychicznej i fizycznej zarówno rówieśniczej, jak i ze strony osób 
dorosłych, a następnie podjęcie działań zmierzających do eliminacji tego zjawiska, 

 opracowywania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2015 r., 

 zaniechanie obarczania wychowanków dyżurami porządkowymi w przestrzeni pracy 
wychowawców, 

 dostosowania godzin pracy psychologa i pedagoga do potrzeb wychowanków, 

 umożliwienia wychowankom zaspakajania ich podstawowych potrzeb emocjonalnych, 
ułatwiając im częstszy kontakt z rodziną i innymi osobami spoza Ośrodka, szczególnie 
poprzez kontakt telefoniczny (w tym za pomocą prywatnych telefonów komórkowych) oraz 
innych usług elektronicznych, 

 zintensyfikowania prac Samorządu Wychowanków, którego celem powinno być 
kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich, opierających się między innymi na 
poznawaniu zasad demokracji i poczucia współodpowiedzialności za sprawy najbliższego 
otoczenia, 

                                                      
99 Pisma przesłane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach: 2.02.2015 r., 30.03.2015 r. i 13.08.2015 r. 
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 rezygnacji z wynajmowania budynku Ośrodka w okresie wakacji, gdyż zgodnie z § 7 
Statutu Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok, świadczy wobec swych 
wychowanków opiekę całkowitą. 

W związku z ww. zaleceniami Dyrektor MOW pismem z dnia 1.02.2017 r. zwrócił się do 
Starostwa Powiatowego w Gryficach wnosząc m.in. o zajęcie stanowiska co do wynajmowania 
Ośrodka podmiotom zewnętrznym w okresie wakacji, zwiększenia środków na zakup nowych 
mebli do pokojów wychowanków oraz wymianę wykładzin w kilku pokojach, ponowne 
rozważenie wyrażenia zgody na zatrudnienie w MOW psychologa i pedagoga szkolnego.  
W odpowiedzi pismem z 16.02.2017 r. Wicestarosta poinformował Dyrektora MOW, że Zarząd 
Powiatu będzie respektował zalecenia przedstawicieli Biura rzecznika Praw Obywatelskich  
i nie będzie wyrażał zgody na wynajmowanie w okresie wakacyjnym Ośrodka podmiotom 
zewnętrznym; w miarę możliwości finansowych sukcesywnie będą dokonywane zakupy 
związane z doposażeniem pokoi zajmowanych przez wychowanków; przy aktualnej liczbie 
wychowanków nie widzi potrzeby zatrudnienia w MOW psychologa i pedagoga szkolnego. 
Jednakże w momencie zwiększenia liczby wychowanków zapewniona zostanie opieka 
pedagogiczna i psychologiczna. 

(dowód: akta kontroli str. 294-400) 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 13.06.2017 r., MOW nie otrzymał środków 
na realizację zaleceń Biura Rzecznika Praw Dziecka, w tym na zakup sprzętu AGD do 
pomieszczenia, w którym wychowankowie będą mogli przechowywać produkty żywnościowe  
i przygotowywać posiłki oraz na dostosowanie MOW do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową. 

(dowód: akta kontroli str. 771-776, 841, 844-845) 

W okresie wakacyjnym lat: 2012, 2013, 2015 i 2016 baza MOW wraz z terenem przyległym 
stanowiła przedmiot poniższych umów o współorganizację wypoczynku dzieci i młodzieży 
zawieranych z podmiotami zewnętrznymi: 

 nr 72/ZP/AiSO/11 z dnia 10 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu, 
a współorganizatorem (…) i dotyczącej współorganizacji wypoczynku letniego dzieci  
i młodzieży w okresach: od 30.06.do 31.08.2012 r., od 30.06. do 31.08.2013 r. i od 
30.06. do 31.08.2014 r., 

 nr 1/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zawartej pomiędzy MOW reprezentowanym przez 
Dyrektora MOW  przy współudziale Głównego Księgowego, a współorganizatorem (…)  
i dotyczącej współorganizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie od 
30.06. do 31.08.2015 r.100 

 nr 02/ZP/GiGN/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu  
a współorganizatorem (…) i dotyczącej współorganizacji wypoczynku letniego dzieci  
i młodzieży w okresie od 25.06. do 30.08.2016 r. 

W związku z pozostawieniem obiektu Ośrodka do wyłącznej dyspozycji współorganizatorom 
letniego wypoczynku, wychowankowie pozostający w Placówce na okres wakacji byli 
przenoszeni do innych młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W latach 2012-2013 do 
MOW Podborsko przeniesiono odpowiednio: pięciu i trzech wychowanków, w roku 2015 do 
MOW Podborsko - pięciu wychowanków, do MOW Trzciniec - dwóch wychowanków, w roku 
2016 do MOW Podborsko - czterech wychowanków, do MOW Renice - dwóch wychowanków. 
W roku 2014 na terenie Ośrodka nie był organizowany letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
spoza MOW, w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy nr 72/ZP/AiSO/11. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 667-708) 

Przeniesienie wychowanków do innych młodzieżowych ośrodków wychowawczych w latach 
2012-2016 następowało na podstawie porozumień, zawieranych pomiędzy Dyrektorem 
MOW oraz Dyrektorami MOW w Podborsku, Trzcińcu i Renicach. Zawartych zostało ogółem 
sześć porozumień (po jednym na lata 2012 i 2013 z Dyrektorem MOW w Podborsku, dwa  
w 2015 r. z Dyrektorami MOW w Podborsku i Trzcińcu oraz dwa w 2016 r. z Dyrektorami 
MOW w Podborsku i Renicach). W porozumieniach zostało wskazane że: wychowawcy 
sprawujący bezpośrednią opiekę nad wychowankami odpowiadają za bezpieczeństwo  

                                                      
100 Umowa zawarta na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi MOW w dniu 31.03.2015 r. przez 

Zarząd Powiatu. 
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i zdrowie oraz mają obowiązek przestrzegania reżimu podawania leków wychowankom.  
W porozumieniach tych brak było uregulowań dotyczących kontynuacji resocjalizacji, w tym 
realizacji założeń IPE-T opracowanych w MOW w Rewalu. 

(dowód: akta kontroli str. 680-683, 688-693, 705-708) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: Wychowankowie MOW w okresie wakacji, kiedy ośrodek był 
wynajmowany przenoszeni byli do innych ośrodków z uwagi na zalecenia Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, wskazujące na brak możliwości przebywania w jednym budynku 
wychowanków MOW Rewal oraz kolonistów. 

(dowód: akta kontroli str. 1215, 1217) 

Starosta Gryficki poinformował: zawarcie umów dotyczących organizacji wypoczynku 
letniego było możliwe z uwagi na nieprzebywanie wychowanków w Placówce w związku  
z urlopowaniami i zawartymi porozumieniami z innymi Młodzieżowymi Ośrodkami 
Wychowawczymi. 

(dowód: akta kontroli str. 841, 844) 

W wyniku zawartych umów Starostwo pozyskało ogółem środki w łącznej wysokości  
645,8 tys. zł, w tym: 426,2 tys. zł.101 w latach 2012-2013 z tytułu realizacji umowy  
Nr 72/ZP/AiSO/11, 80,1 tys. zł w związku z realizacją umowy 1/2015102 oraz 139,5 tys. zł  
w związku z realizacją umowy 02/ZP/GiGN/2016103.  

(dowód: akta kontroli str.  1291-1296) 

Należności z tytułu ww. umów o współorganizacji wypoczynku wpływały do MOW i następnie 
były przekazywane na rachunek bankowy Starostwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1291-1315) 

Starosta Gryficki poinformował, że umowa na lata 2012-2014, była zawarta na podstawie 
kontynuacji współpracy z dotychczasowym dzierżawcą. (…). Kolejne umowy były zawierane 
na podstawie zaproszeń do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu 
Gryfickiego postępowania w sprawie przystąpienia do współorganizacji wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży.  

(dowód: akta kontroli str. 840-841, 844, 1217) 

W sprawie wydatkowania środków pozyskanych z tytułu realizacji umów o współorganizację 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży spoza Ośrodka, Dyrektor MOW wyjaśnił: 
„pozyskane środki, które otrzymaliśmy ze Starostwa były przeznaczone na: rok 2012:  
1. zwiększenie planu wydatków na kwotę 167,9 tys. zł (§ płacowe bieżące), 2. zwiększenie 
planu dochodów na kwotę 51,4 tys. zł, 3. zwiększenie planu wydatków na kwotę 49,7 tys. zł; 
rok 2013: 1. zwiększenie planu wydatków na kwotę 100 tys. zł – płace bieżące, 2. zwiększenie 
planu wydatków na kwotę 108 tys. zł – na żywność, 3. zwiększenie planu wydatków kwotę 
73,4 tys. zł – na bieżące wydatki 40 tys. zł, oraz 33 tys. zł na energię i doposażenie stolarni); 
rok 2014: 1. zwiększenie planu wydatków na kwotę 461,8 tys. zł, w tym: 57 tys. zł – remont  
i wyposażenie stolarni, 4,9 tys. zł – zakup kserokopiarki, 329,3 tys. zł – płaca bieżąca,  
70,5 tys. zł – płaca bieżąca; rok 2015: 1. nie posiadam informacji o zwiększonych środkach; 
rok 2016: 1. w dniu dzisiejszym pani Skarbnik Powiatu przekazała mi informacje, że środki za 
2016 r. znajdują się w powiecie jako rezerwa budżetowa. W związku z wieloletnimi planami 
Starostwa Powiatowego w Gryficach dotyczącymi zamiaru przeniesienia Ośrodka do innej 
miejscowości oraz podjętą przez Starostwo Powiatowe uchwałą zamierzającą przeniesienie 
Młodzieżowego Ośrodka do Waniorowa prawdopodobnie z tego powodu nie wpływały do 
MOW pełne środki pozyskane z dzierżawy obiektu”. 

                                                      
101 W tym 320 tys. zł z tytułu wynajmu budynku oraz 106,2 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów dotyczących 

utrzymania i bieżącej eksploatacji budynku (m.in.: woda, gaz, energia elektryczna, wywóz odpadów 
komunalnych). 

102 Współorganizator C(…) nie uregulował należności w wysokości 60,9 tys. zł (w tym: 33,3 tys. zł za  wynajem 
budynku oraz 27,6 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów dotyczących utrzymania i bieżącej eksploatacji budynku 
(m.in.: woda, gaz, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych). Roszczenia Powiatu Gryfickiego 
wobec współorganizatora C(…) są dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym. 

103 W tym 110 tys. zł z tytułu wynajmu budynku oraz 29,5 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów dotyczących utrzymania 
i bieżącej eksploatacji budynku (m.in.: woda, gaz, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych). 
Współorganizator M(…) nie uregulował należności w wysokości 5,6 tys. zł z tytułu użytkowania mediów. Do 
współorganizatora zostało skierowane wezwanie do zapłaty. 
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(dowód: akta kontroli str. 771, 774-776) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: nie stwierdzono żadnego wpływu na proces resocjalizacji z uwagi na 
przenoszenie wychowanków w czasie wakacji. 

(dowód: akta kontroli str. 760,762) 

3.3. Kurator Oświaty, w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w Ośrodku w dniu 
22.02.2017 r. na zlecenie NIK104, ustalił, że w roku szkolnym 2016/2017:  
1) 27 na 33 nauczycieli posiadało odpowiedni poziom wykształcenia do pracy w Placówce 

oraz przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do prowadzonych zajęć.  
W odniesieniu do pozostałych sześciu nauczycieli: trzem105 Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty wyraził zgodę na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji, dwojgu106 Dyrektor 
korzystając z obowiązujących wcześniej przepisów prawa uznał kwalifikacje do pracy  
w Placówce, jeden z nauczycieli107 zatrudniony był za zgodą organu prowadzącego; 

2) nauczyciele nie przedstawili Dyrektorowi MOW programów nauczania do danych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacji. W szkole nie było 
również przyjętej formy dopuszczenia do użytku programów nauczania;  

3) praca resocjalizacyjna (dydaktyczna, wychowawcza, profilaktyczna) nie zawsze była 
planowana i prowadzona z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań 
uczniów: 

 w gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w trzyletnim okresie nauczania minimalny 
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą nie był 
zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych108 w następujących 
zakresach: 1) w Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz  
w trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z języka obcego w gastronomii wynosił 72 godziny, a powinien wynosić 96 
godzin; 2) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć  
z wychowawcą dla uczniów klasy drugiej nie wynosił 29 godzin, a dla uczniów klasy 
trzeciej 30 godzin; 

 dla każdego nieletniego przebywającego w Ośrodku opracowano IPE-T. Programy te 
zawierały jednak szereg nieprawidłowości. Nie określono w nich: 1) zakresu i sposobu 
dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;  
2) zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem  
o charakterze resocjalizacyjnym; 3) działań wspierających rodziców ucznia oraz,  
w zależności od potrzeb, zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 4) zajęć resocjalizacyjnych oraz innych zajęć, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia; 5) zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów  
z rodzicami ucznia w realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz zapewnienia uczniowi warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego, 
środków dydaktycznych. Ponadto programy nie zostały opracowane przez zespół, który 
tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, 
prowadzący zajęcia z uczniem. Programy nie zostały opracowane po dokonaniu 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając 
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy,  
w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 
specjalistyczną. Zespół składający się z pedagoga, psychologa i wychowawcy nie 

                                                      
104 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 
105 Nauczyciele przedmiotów: wychowania do życia w rodzinie, biologia, chemia. 
106 Nauczyciele przedmiotów: matematyka oraz biologia i chemia. 
107 Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie stolarz – zatrudniony od dnia 

1.09.2016 r. do 31.07.2017 r. w ZSZ za zgodą organu prowadzącego – art. 7 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.). 

108 Dz.U. poz. 204, ze zm. 
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posiadał koordynatora i nie dokonywał co najmniej dwa razy w roku szkolnym, 
okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 
ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  
w miarę potrzeb modyfikacji programu. Dyrektor ośrodka nie zawiadamiał rodziców 
ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 
uczestniczenia w nim; 

 Rada Pedagogiczna uchwaliła: program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane 
przez nauczycieli i program profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania  
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

4) zajęcia wychowawcze mające na celu eliminowanie u wychowanków przejawów 
niedostosowania społecznego oraz przygotowanie do samodzielnego życia były 
realizowane poprzez udział w: 1) zajęciach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
codziennych; 2) zajęciach kulturalno-oświatowych powtarzających się okresowo;  
3) zajęciach rozwijających zainteresowania powtarzających się okresowo; 4) zajęciach 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach na świeżym powietrzu, które 
odbywały się w wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, o ile pozwalały na to 
warunki atmosferyczne. Zajęcia resocjalizacyjne i profilaktyczno-wychowawcze były 
ukierunkowane na: 1) wspieranie wychowanków nowoprzyjętych; 2) rozwijanie mocnych 
stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych; 
3) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz 
przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności 
zawodowej. Zajęcia sportowe były organizowane w obiektach posiadających warunki 
odpowiednie do realizacji tych zajęć (sala gimnastyczna, boisko „Orlik” w Rewalu, 
plaża). Wychowankowie mieli zapewnione doradztwo edukacyjno-zawodowe, 
odpowiednie do ich indywidualnych potrzeb, które prowadził pedagog w ramach swojego 
etatu. Kurator nie ocenił, czy wychowankom w Placówce zapewniona została właściwa 
jakość zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 1007-1031) 

3.4. W okresie objętym kontrolą do Dyrektora Ośrodka wpłynęły cztery skargi dotyczące 
kształcenia i resocjalizacji wychowanków: 

 trzy skargi dotyczące zachowania tego samego nauczyciela przedmiotu109. W związku 
ze złożonymi skargami Dyrektor MOW bezpośrednio po zaistnieniu zdarzeń 
przeprowadził postępowanie wyjaśniające i następnie w dniu 14.11.2012 r. zgłosił 
zdarzenia do Prokuratury Rejonowej w Gryficach. W związku z umorzeniem 
postępowania przez Prokuraturę, Dyrektor MOW w dniu 14.12.2012 r. złożył pismo do 
rzecznika Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli. Po zakończeniu postępowania (łącznie 
z procedurą odwoławczą), w dniu 26.09.2014 r. odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla 
nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej uznała obwinionego winnym 
nieetycznego zachowania się wobec wychowanków na lekcji (m.in. szarpanie, 
popychanie uczniów) i wymierzyła karę nagany z ostrzeżeniem; 

 jedna skarga dotycząca ucieczki, której konsekwencją było przeniesienie wychowanka 
do MOW Włocławek110. Pismem z dnia 19.12.2012 r. Dyrektor udzielił skarżącej 
odpowiedzi oddalając zarzuty przedstawione w skardze. W uzasadnieniu wskazał, że 
przepisy nie nakładają na niego obowiązku pisemnego informowania o ucieczce z MOW 
rodziców wychowanka, a jedynie najbliższą jednostkę Policji, jednostkę Policji w miejscu 
zamieszkania nieletniego oraz właściwy Sąd Rodzinny. Dyrektor wyjaśnił również, że 
przeniesienie nieletniego zostało dokonane na podstawie wniosku zespołu 
psychologiczno-pedagogicznego z dnia 14.11.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 621-622) 

                                                      
109 Skarga pisemna złożona w dniu 23.10.2012 r. przez ucznia klasy I ZSZ – kucharz, skarga ustna złożona  

w dniu 7.11.2012 r. przez ucznia klasy I ZSZ – kucharz, skarga ustna złożona w dniu 11.11.2012 r. przez 
wicedyrektora MOW (w związku z nagranymi filmikami). 

110 Skarga pisemna złożona w dniu 29.11.2012 r. przez matkę wychowanka. 
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3.5. Analiza dokumentacji 15 objętych próbą wychowanków wykazała, że MOW prowadził 
korespondencję z sądami rodzinnymi, głównie w zakresie sporządzania opinii o wychowanku. 
Natomiast kontakty z opiekunami prawnymi oraz placówkami, z których wychowankowie trafili 
do MOW, polegały głównie na prowadzeniu rozmów telefonicznych oraz wymianie 
korespondencji. Przedmiotem kontaktów z opiekunami prawnymi było m.in. poradnictwo  
w zakresie sporządzania pism do ośrodków pomocy społecznej i sądów. Ponadto psycholog  
i pedagog w formie rozmów indywidualnych z opiekunami prawnymi nieletnich, udzielali 
pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz znajdowaniu szkół w celu kontynuacji 
edukacji wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 605-620) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: współpraca z sądem rodzinnym, opiekunami prawnymi, 
placówkami, z których trafili do MOW wychowankowie opiera się w szczególności na 
współpracy w formie korespondencji pisemnej, telefonicznej bądź kontaktach osobistych. 
Najczęściej borykamy się z problemami odwiedzania naszych wychowanków przez 
rodziców, prawnych opiekunów czy placówki, które nie chcą wyrażać zgody na urlopowanie 
i zabieranie wychowanków do swoich placówek. Zdarza się, że nasi wychowankowie po 
usilnych staraniach otrzymują paczki ze swoich placówek opiekuńczych, lecz artykuły, które 
otrzymują pozostawiają wiele do myślenia. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze przesyłają 
naszym wychowankom tzw. „kieszonkowe” w różnych kwotach od 10 do 50 zł. Na przejazdy 
do Domów Dziecka przesyłają pieniądze nieadekwatne do ceny biletów. Raz w roku 
placówka nasza jest kontrolowana przez Sąd Rejonowy w Gryficach III Wydział Rodziny  
i Nieletnich. Ostatnia kontrola miała miejsce 27 września 2016 r. Dotyczyła rozmów  
z wychowankami, pedagogiem, psychologiem, oględzin pomieszczeń, zapoznania się  
z dokumentacji akt wychowanków oraz pozyskania informacji o placówce. Dużym 
problemem dla naszej placówki jest „konwojowanie”, czyli doprowadzanie na sprawy 
sądowe, na które wezwania wychowankowie otrzymują z sądów. Żaden przepis nie nakłada 
na placówki doprowadzania wychowanków na sprawy sądowe, zadania te powinna 
wykonywać Policja, a nie nasza placówka. Placówka nasza na podstawie rozporządzenia 
MEN ma za zadanie odebranie i przywiezienie wychowanka z Policyjnej Izby Dziecka, który 
został zatrzymany po ucieczce lub nie powrócił z urlopowania. 

(dowód: akta kontroli str. 737, 742-743) 

3.6. W latach 2012-2016 współdziałanie Ośrodka ze środowiskiem lokalnym polegało m.in. 
na współpracy z:  

 świetlicą środowiskową w Śliwnie – udział podopiecznego MOW w organizowaniu 
bezpłatnych zajęć języka angielskiego,  

 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rewalu – udział wychowanków MOW w bezpłatnych 
zajęciach instrumentalnych i wokalnych w ilości 3 godzin lekcyjnych tygodniowo. W zamian 
wychowankowie biorący udział w zajęciach zostali zobowiązani do udziału w imprezach 
organizowanych przez GOK, 

 Domem Pomocy Społecznej w Jarominie – pomoc w opiece i zajęciach integracyjno-
rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców DPS, 

 Międzygminnym Schroniskiem dla zwierząt – pomoc w opiece nad bezdomnymi 
zwierzętami,  

 Biblioteką szkolno-publiczną w Rewalu – wypożyczanie uczniom materiałów, 

 Sołectwem w Sadlnie – integracja z lokalną młodzieżą, występy z okazji imprez 
okolicznościowych, opieka nad poniemieckim cmentarzem. 

(dowód: akta kontroli str. 561-578, 632-633, 650-666) 

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

1. Niezapewnienie prowadzenia w Ośrodku w miesiącach lipiec-sierpień w latach 2012, 2013, 
2015 i 2016 zajęć m.in.: resocjalizacyjnych, terapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych 
oraz udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 148, 667-708) 

Zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r. 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzi działalność w ciągu całego roku 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Ponadto w myśl  
§ 15 zadania, są realizowane przez: 1) organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, 
terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających 
nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 
rodzinnym i społecznym; 2) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Zgodnie z § 7 Statutu MOW Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok, świadczy 
wobec swych wychowanków opiekę całkowitą. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: zawarcie umów dotyczących organizacji wypoczynku letniego było 
możliwe z uwagi na nieprzebywanie wychowanków w Placówce, w związku z urlopowaniami 
wychowanków do domów rodzinnych, czy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz  
w związku z zawartymi porozumieniami z innymi Młodzieżowymi Ośrodkami 
Wychowawczymi. 

(dowód: akta kontroli str. 760, 762) 

W porozumieniach dotyczących przekazywania nieletnich na okres wakacji, zawartych 
pomiędzy MOW w Rewalu oraz MOW Trzcińcu, Podborsku i Renicach nie uregulowano 
kwestii dotyczących realizacji procesu resocjalizacji i terapii nieletnich w trakcie ich pobytu 
poza MOW Rewal. Postanowiono w nich jedynie, że wychowawcy sprawujący bezpośrednią 
opiekę nad wychowankami odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków oraz 
mają obowiązek przestrzegania reżimu podawania leków wychowankom. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 680-683, 688-693, 705-708) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: W porozumieniach zawartych pomiędzy MOW Rewal, a MOW- ami 
Trzciniec, Podborsko i Renice nie uregulowano kwestii dotyczących realizacji procesu 
resocjalizacji i terapii nieletnich w trakcie ich pobytu poza MOW Rewal, z uwagi na fakt, iż 
wszystkie w/w placówki realizują Programy przyjęte przez Radę Pedagogiczną na dany rok 
szkolny i są zgodne z §15 Rozporządzenia MEN tj. 1. Organizowanie zajęć 
resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz profilaktyczno – wychowawczych 
umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznych; 2. Organizowanie i udzielanie 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach o których jest mowa w przepisach  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   
W związku z tym nie widziałam powodu dla którego miałabym narzucać tym placówkom 
swoje programy, które były przyjęte przez Radę Pedagogiczną do realizowania w naszej 
placówce. (…) w okresach wakacyjnych w latach 2012 -2016 podczas dzierżawy ośrodka 
pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz pracownicy administracyjno – obsługowi 
nie pracowali na rzecz dzierżawcy. Jako dyrektor przydzielałam w/w pracownikom zadania 
związane z zakresem obowiązków wynikających ze Statutu placówki oraz prace dodatkowe 
na rzecz ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str.1215-1284) 

NIK nie podziela powyższej argumentacji, gdyż przekazywanie Ośrodka do wyłącznej 
dyspozycji innemu podmiotowi w okresach wakacyjnych i w konsekwencji przenoszenie 
pozostających w nim wychowanków do innych młodzieżowych ośrodków wychowawczych 
stanowiło naruszenie przepisów prawa dotyczących całorocznej działalności ośrodków tego 
typu. Ponadto z porozumień zawartych z innymi młodzieżowymi ośrodkami 
wychowawczymi, odnośnie gościnnego przyjęcia na wakacje, nie wynika, aby w okresie 
pobytu wychowanków w innych MOW zapewnione miało być realizowanie IPE-T 
opracowanych w MOW, a także prowadzenie zajęć, o których mowa w § 15 ww. 
rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r.,  
tj.: 1) organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz 
profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych 
ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;  
2) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach, o których 
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mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
Nadto już w 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka, w wyniku kontroli, wskazał że przenoszenie 
wychowanków do innych młodzieżowych ośrodków wychowawczych powoduje przerwanie 
procesu terapii-resocjalizacji. Pomimo tego zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. 
kontynuowano tę praktykę. 

Współpraca podejmowana ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży pozwalała na realizację różnorodnych 
działań. Natomiast współpraca z sądami rodzinnymi, opiekunami prawnymi i placówkami,  
z których wychowankowie trafili do MOW, ograniczała się do wymiany korespondencji, 
sporządzania opinii o wychowankach, rozmów telefonicznych. Kontrole przeprowadzane  
w MOW przez instytucje zewnętrzne, jak i kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, wykazały nieprawidłowości 
zarówno w działalności edukacyjnej, jak i w działalności wychowawczej Ośrodka.  
W następstwie umów o współorganizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży spoza 
MOW, w czterech z pięciu objętych kontrolą lat, w okresach wakacyjnych w Ośrodku nie był 
realizowany proces resocjalizacji, w tym zajęcia przypisane wychowankom w IPE-T. 
Postępowanie takie naruszało zarówno przepisy rozporządzenia w sprawie zasad działania 
placówek publicznych z 2011 r., jak i postanowienia Statutu MOW. 

4. Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW 

4.1.  W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 (do dnia 27.02.2017 r.) 
Dyrektor MOW w ramach nadzoru pedagogicznego: 
1) przeprowadził ogółem 70 obserwacji i hospitacji zajęć lekcyjnych111. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli Dyrektor pozytywnie ocenił zajęcia prowadzone przez 
nauczycieli i wychowawców wskazując na indywidualizację w podejściu do potrzeb 
uczniów, stosowanie aktywizujących metod pracy oraz elementów oceniania 
kształtującego,  

2) dokonywał kontroli dzienników zajęć lekcyjnych i dzienników zajęć dodatkowych  
w zakresie zgodności zapisów z programami i planami pracy. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli Dyrektor uznał, że: nauczyciele systematycznie realizują 
podstawę programową, realizacja godzin wychowawczych jest zgodna z programem 
profilaktycznym i wychowawczym Placówki. Uwaga dotyczyła bieżącego uzupełniania 
dokumentacji, 

3) zwołał 34112 posiedzenia Rady Pedagogicznej, w tym 11 szkoleniowych113. Tematyka 
szkoleń przeprowadzonych w trakcie Rad Pedagogicznych dotyczyła m.in: systemu 
ochrony praw człowieka i praw dziecka, uzależnienia od dopalaczy, stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, przeciwdziałania agresji rówieśniczej, budowania poczucia 
bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym, pracy z ofiarą przemocy.  

(dowód: akta kontroli str. 154-162, 472-499) 

Wnioski sformułowane przez Dyrektora MOW w związku z prowadzonymi nadzorami 
pedagogicznymi w poszczególnych latach szkolnych były zbieżne i dotyczyły przede 
wszystkim: 

 rzetelnego wypełniania dzienników zajęć i dokumentacji ucznia, w tym IPE-T, 

 bieżącego dokumentowania pracy w dziennikach zajęć wychowawczych, 

 motywowania uczniów do nauki oraz udziału w zajęciach wyrównawczych, z uwagi na 
duże braki edukacyjne, 

 systematycznego oceniania uczniów, 

 zacieśniania współpracy z rodzicami wychowanków, 

 częstszego wykorzystywania w trakcie zajęć lekcyjnych programów multimedialnych 
oraz tablicy interaktywnej, 

                                                      
111 24 w roku szkolnym 2014/2015, 22 w roku szkolnym 2015/2016 oraz 24 w roku szkolnym 2016/2017. 
112 15 w roku szkolnym 2014/2015, 10 w roku szkolnym 2015/2016 i dziewięć w roku szkolnym 2016/2017.  
113 Dwa w roku szkolnym 2014/2015, trzy w roku szkolnym 2015/2016 i sześć w roku szkolnym 2016/2017. 
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 zapraszania na zajęcia przedstawicieli służby zdrowia, terapeutów z klubu AA, 
policjantów  
z wydziału prewencji, psychologa, pedagoga i innych specjalistów, 

 dbałości o wygląd Placówki. 
(dowód: akta kontroli str. 472-499) 

4) powołał zespoły, które przeprowadziły ogółem sześć postępowań ewaluacyjnych (po trzy 
w każdym roku szkolnym). Postępowania przeprowadzono na podstawie badań 
ankietowych i wywiadów wśród wychowanków, wychowawców i nauczycieli. 
Przedmiotem badań była działalności dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 
Placówki. We wnioskach wskazywano głównie że: rodzice przyjmują postawy 
roszczeniowe, jednak nie angażują się we współpracę ze szkołą, uczniowie wykazują 
niską motywację: do nauki, pełnego wykorzystania swoich możliwości oraz angażowania 
się w życie Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 500-545) 

4.2. Analiza akt 15 objętych kontrolą wychowanków114 wykazała, że oceny poziomu 
funkcjonowania wychowanków dokonywane były przez zespoły, w skład których wchodzili: 
Dyrektor, wicedyrektor, pedagog, psycholog oraz wychowawcy poszczególnych grup. 
Informacje dotyczące poszczególnych wychowanków zawarto w protokołach z posiedzeń 
zespołów. W latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015 oceny dotyczące wychowanków 
objętych badaniem były przeprowadzane raz w roku w czerwcu: 115, a w roku szkolnym 
2015/2016 dwukrotnie (w styczniu i czerwcu).116 Informacje dotyczące oceny poziomu 
funkcjonowania wychowanków w Placówce nie były zamieszczane w ich aktach.  
W odniesieniu do objętych badaniem wychowanków nie stwierdzono przypadków 
pozytywnych ocen wychowanków, którzy samowolnie opuścili Placówkę lub uczestniczyli  
w zdarzeniach nadzwyczajnych. W wyniku przeprowadzonych ocen, IPET wychowanków 
nie były modyfikowane. 
W ocenach poszczególnych wychowanków wpisywano informacje dotyczące: 

 funkcjonowania w grupie wychowawczej, 

 sytuacji rodzinnej,  

 przebiegu procesu resocjalizacji, 

 postępów w nauce. 
(dowód: akta kontroli str. 546-551) 

4.3. W Ośrodku brak było dokumentu, z którego wynikałoby, że dokonano kompleksowej 
oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych. 

(dowód: akta kontroli str. 472-499, 797-837) 

Dyrektor MOW wyjaśnił: w celu oceny efektów podejmowanych działań w szczególności 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz dokonywania badań poziomu 
bezpieczeństwa wychowanków zostały powołane Zespoły Przedmiotowe oraz Zespół 
Wychowawczy. Zespoły przedmiotowe wykonywały diagnozy edukacyjne, na podstawie 
których wyniki wraz z wnioskami przedstawiane były na radach pedagogicznych. Badaniami 
bezpieczeństwa wychowanków zajmowała się pani psycholog i pedagog. (…).Z uwagi na 
bardzo dużą rotację wychowanków corocznie kładziemy większy nacisk na działania 
profilaktyczne z większym naciskiem na wychowanków zaburzonych psychicznie, czy 
uzależnionych od środków psychoaktywnych. Pomimo prowadzonej szerokiej profilaktyki 
oraz uatrakcyjniania działań resocjalizacyjnych niewiele się zmienia. Mamy ograniczony 
wachlarz narzędzi na przeprowadzania badań alkomatem czy badania narkotestami. 
Zdarzały się sytuacje, że do Ośrodka trafiał wychowanek przywieziony przez Policję, który 
był pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Placówka nasza nie 
dysponuje izbą wytrzeźwień nie posiadamy również na miejscu lekarza psychiatry, który 
mógłby pomóc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wychowanków. Na wizyty  

                                                      
114 Dotyczy objętych badaniem wychowanków skreślonych w wyniku ukończenia 18. roku życia.  
115 Protokoły z posiedzeń zespołów sporządzone w dniach: 13-19.06.2012 r., 20.06.2013 r., 24.06.2014 r.  

16-17.06.2015 r., 26-27.01.2016 r. i 14.06.2016 r. 
116 Protokoły z posiedzeń zespołów sporządzone w dniach: 26.01.2016 r., 14.06.2016 r. 
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w specjalistycznych szpitalach trzeba oczekiwać kilka miesięcy. W ostatnim roku dwóm 
naszym wychowankom udało się załatwić pobyt w MONARZE, kolejny wychowanek, 
któremu w miesiącu kwietniu 2017 r. załatwiliśmy pobyt w MONARZE – odmówił leczenia – 
przebywa dalej w naszej Placówce. Tak efekty naszej pracy są różne raz się powiodą,  
a innym razem nie. 

 (dowód: akta kontroli str. 795-796) 

Analiza dokumentacji przywołanej w powyższym wyjaśnieniu wykazała, że nie zostały w niej 
zawarte oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

(dowód: akta kontroli str. 472-499, 797-837) 

W latach 2015 - 2016 poczucie bezpieczeństwa wychowanków w Placówce oceniane było 
na podstawie anonimowych ankiet opracowanych przez psychologa. W badaniach 
ankietowych uczestniczyło po 35 wychowanków w każdym roku. Ankietowani udzielali 
odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: przejawów agresji w Ośrodku, rodzajów 
występujących aktów przemocy, miejsc występowania przemocy, reakcji na przemoc, osób 
udzielających pomocy w odniesieniu do ofiar przemocy. Z analiz ankiet wynikało że:  
w Placówce wychowankowie czują się bezpiecznie, a przemoc, której doznawali miała 
miejsce ze strony starszych kolegów i dotyczyła: bicia, zastraszania, przezywania. Działo 
się to w łazienkach w szkole i internacie oraz na korytarzu w szkole. Wychowankowie 
najczęściej próbowali sobie radzić z tym problemem sami, nie informując o tym nikogo.  
Na podstawie przeprowadzonych analiz zostały sformułowane wnioski dotyczące: 1) objęcia 
nowoprzybyłych wychowanków szczególną opieką, zwracając uwagę na ich 
bezpieczeństwo w czasie przerw; 2) pracy nad właściwymi relacjami między wychowankami 
w poszczególnych klasach; 3) uczenia wychowanków nawiązywania właściwych kontaktów 
z dorosłymi. 

(dowód: akta kontroli str. 595-600) 

4.4 Dyrektor MOW posiadał informacje (zestawienie z dnia 11.04.2017 r.) o losach  
39 absolwentów MOW (spośród 335 skreślonych z ewidencji w latach 2012-2016). 
Przedstawione dane dotyczyły głównie miejsca zatrudnienia. W odniesieniu do  
11 wychowanków w zestawieniu wskazana została także data pozyskania informacji. Poza 
przedmiotowym zestawieniem MOW nie posiadał dokumentacji świadczącej o prowadzeniu 
monitorowania losów byłych wychowanków.   

(dowód: akta kontroli str. 753-755)  

Dyrektor MOW wyjaśnił: monitorowanie losów byłych wychowanków jest niepełne, gdyż nie 
posiadamy narzędzi badawczych. Opieramy się jedynie na informacjach z zakładów 
karnych, aresztów śledczych i informacjach od samych dorosłych już wychowanków.  
Nie każdy z nich kontaktuje się z nami, gdyż opuszcza placówkę jako osoba dorosła. 
Uzyskujemy również informacje w trakcie kontaktu wychowawców ze swoimi byłymi 
dorosłymi podopiecznymi. Wychowawcy posiadają takie informacje przede wszystkim  
z portali społecznościowych. Dotyczy to jednakże wychowanków, którzy poradzili sobie  
w życiu dorosłym. Wychowankowie korespondują z pracownikami na komunikatorach 
społecznościowych, niektórzy (…) odwiedzają naszą Placówkę i dzielą się swoimi 
osiągnięciami i porażkami z życia osobistego. Część tych wychowanków utrzymuje stały 
kontakt telefoniczny i na facebooku z naszymi wychowankami, wychowawcami czy 
dyrektorem. Odwiedzają stronę ośrodka www.mowrewal. (…) Pracownicy przesyłają 
elektronicznie dyrektorowi informacje o losach wychowanków. Uzyskane informacje 
analizujemy w trakcie Rad Pedagogicznych, spotkań kadry pedagogicznej. Wykorzystujemy 
je w bieżącej pracy wychowawczej do pokazywania sukcesów innych wychowanków, którzy 
również byli w naszym Ośrodku. W tym celu nie przyjęliśmy wewnętrznej procedury.  
Nie widzimy takiej potrzeby. 

(dowód: akta kontroli str. 737,743) 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Dokumentacja objętych kontrolą 15 wychowanków117 nie była uzupełniana  
o wielospecjalistyczne oceny poziomu ich funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 546-551) 

Zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich w mow 
z 2011 r., w okresie pobytu nieletniego w ośrodku dyrektor ośrodka jest obowiązany do 
uzupełniania dokumentacji nieletniego o dokumenty zawierające informacje o efektach 
działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych zastosowanych wobec nieletniego oraz 
zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego. 

Dyrektor MOW wyjaśnił: zostały niedopełnione obowiązki przez wychowawcę – opiekuna 
prowadzącego dokumentacje wychowanków. Wychowawcy zostaną zdyscyplinowani do 
uważnego i dokładnego wypełniania dokumentów, w tym szczególnie IPE-T. 

(dowód: akta kontroli str. 759, 762) 

NIK zwraca uwagę, że monitorowanie losów byłych wychowanków oraz analiza 
pozyskanych informacji powinno być dla Ośrodka elementem ewaluacji podejmowanych 
działań mających służyć skutecznej resocjalizacji wychowanków. Zgodnie z zapisami  
w części VI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek118 dotyczącego 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych w charakterystyce wymagań na poziomie 
wysokim wskazane jest, że: pozyskane informacje o losach byłych wychowanków 
potwierdzają skuteczność podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych, 
edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. 

Sprawowany nadzór pedagogiczny pozwalał na formułowanie wniosków mających poprawić 
działalność Ośrodka. W MOW nie prowadzono monitoringu losów byłych wychowanków. 
Pracownicy MOW posiadali jedynie informacje dotyczące miejsca zatrudnienia 39 byłych 
wychowanków (spośród 335 skreślonych z ewidencji w latach 2012-2016). Powyższe 
uniemożliwiało zarówno dokonywanie oceny podejmowanych działań, jak i ich ewaluacji, 
mających służyć skutecznej resocjalizacji wychowanków. Ponadto, w badanym okresie, nie 
uzupełniano akt wychowanków o wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania 
wychowanków, a są one niezbędnym elementem oceny skuteczności podejmowanych 
działań wobec wychowanka przebywającego w MOW. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Przeprowadzanie kontroli obiektu MOW zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów 
ustawy prawo budowlane. 

2. Przekazywanie organowi prowadzącemu kopii protokołów z kontroli gotowości Ośrodka 
do rozpoczęcia roku szkolnego.  

3. Ujęcie w Statucie MOW zagadnień wymaganych rozporządzeniem w sprawie statutów 
placówek publicznych z 2005 r. 

4. Zwiększenie tygodniowej liczby godzin pracy psychologa i pedagoga do wymogów 
wynikających z przepisów. 

5. Spełnienie na terenie MOW wymagań z zakresu bezpieczeństwa, o których mowa  
w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach z 2002 r. 

6. Przestrzeganie maksymalnej dopuszczalnej liczby wychowanków w grupach 
wychowawczych. 

7. Opracowywanie IPE-T dla każdego wychowanka przyjętego do MOW, z uwzględnieniem 
wszystkich zagadnień wynikających z rozporządzenia w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2015 r. 

                                                      
117 IPE-T oraz teczki osobowe o nr:  
118 Dz.U. poz. 1214. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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8. Uzupełnianie dokumentacji wychowanków o efekty zastosowanych wobec nich działań 
resocjalizacyjnych lub terapeutycznych oraz zaobserwowane zmiany ich postawy, a także  
o wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania wychowanka. 

9. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie rzetelnego prowadzenia akt 
wychowanków. 

10. Zapewnienie całorocznej realizacji w Ośrodku działań resocjalizacyjnych, 
terapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych oraz udzielania wychowankom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.   

 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

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

 

Szczecin, dnia       20  czerwca 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
   Bogusław Wójcik 

specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 
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