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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 Szczecinie1 

Kontrolerzy Bogumiła Mędrzak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/34/2017 z dnia 1.02.2017 r. i LSZ/72/2017 z dnia 9.05.2017 r. 
Adam Borowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/55/2017 z dnia 27.03.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 854) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach2, Renice 9, 74-300 Myślibórz.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

 

Mirosława Salasa – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodek Wychowawczego w Renicach3 
od dnia 1.09.2015 r. Poprzednio funkcję tę pełnił Zenon Wójciak - w okresie od dnia 
1.09.2010 r. do 31.08.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W latach 2012-20165 poza działalnością edukacyjną i wychowawczą, MOW realizował 
projekty ukierunkowane na wzmocnienie efektów procesu resocjalizacyjnego. Działania te 
miały na celu 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, w tym działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Mimo 
podejmowanych działań, każdego roku odnotowywano nawet po kilkaset ucieczek z Ośrodka. 
Aż 75% skreśleń z ewidencji wychowanków wynikała z ich długotrwałej nieobecności6 bądź  
z przeniesienia do innego ośrodka ze względów wychowawczych. Spośród objętych kontrolą 
30 byłych wychowanków7 – dziewięciu kontynuowało naukę, a 11 weszło w konflikt z prawem. 
Objęci badaniem wychowankowie zgłosili się do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie8 
celem realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia9. Ani realizacja tych 
programów, ani losy wychowanków po opuszczeniu Ośrodka nie były monitorowane przez 
MOW. W ocenie NIK brak monitorowania procesu resocjalizacji byłych wychowanków 
uniemożliwiał przeprowadzenie oceny skuteczności podejmowanych działań. 

Ośrodek prawidłowo prowadził dokumentację dotyczącą realizowanych zajęć, w tym 
wychowawczych. Godzinowy wymiar zatrudnienia wychowawców oraz psychologów 
i pedagogów zabezpieczał potrzeby Ośrodka. Sporządzone w latach 2011-2015 Indywidulane 

                                                      
1 Dalej: „NIK”. 
2 Dalej: „MOW” lub „Ośrodek”. 
3 Dalej: „Dyrektor MOW”. 
4 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. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę 
opisową. 
5 Okres objęty kontrolą. W uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla kontrolowanej działalności, badane były 
również sprawy sprzed dnia 1.01.2012 r. lub niezakończone do końca grudnia 2016 r. 
6 Ucieczka bądź brak powrotu z urlopu lub przepustki. 
7 Na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstw: Edukacji Narodowej oraz 
Sprawiedliwości - w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 
2017 r. poz. 524); dalej: „ustawa o NIK”. 
8 Dalej: „PCPR”. 
9 Dalej: „IPU”. 
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Programy Terapeutyczno-Edukacyjne10 nie spełniały wszystkich wymogów11 określonych 
w § 5 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 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 ośrodkach12. Dla wszystkich wychowanków 
objętych badaniem wykonano okresowe wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania 
wychowanka i na ich podstawie modyfikowano IPET.  
Negatywnym zjawiskiem była gotowość MOW do przyjęcia o 10% wychowanków mniej niż 
zgłoszono do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie13 i określono w § 22 Statutu, w wyniku 
podjętych działań w celu dostosowania pokoi wychowanków do wymogu maksymalnej liczby 
czterech osób w pokoju. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

- nieokreślenia w statucie MOW, wprowadzonym uchwałą nr 1/2016 r. Rady 
Pedagogicznej MOW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia  
i zatwierdzenia statutu MOW14: form współpracy Ośrodka z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) wychowanków, właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym; 
spraw, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii 
rady rodziców i samorządu wychowanków;  

- przekraczania dopuszczalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych, a w jednym 
przypadku również dopuszczalnej liczby wychowanków w grupie wychowawczej (według 
stanów ewidencyjnych); 

- niespełnienia części wymagań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpiecznych 
warunków dotyczących: ogrodzenia całości terenu Ośrodka, równej nawierzchni dróg  
i przejść, zabezpieczenia siatką lub w inny skuteczny sposób otwartej przestrzeń 
pomiędzy biegiem schodów w głównym holu MOW, a także wykonania zaleceń 
z okresowych przeglądów technicznych budynków dotyczących wykonania remontu 
budynku. 

Nieprawidłowości, w zakresie organizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej, stwierdził 
również Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie, w wyniku kontroli doraźnej 
przeprowadzonej, na zlecenie NIK, w lutym 2017 r. Dotyczyły one kwalifikacji jednego 
wychowawcy15, który nie posiadał wymaganego przygotowania pedagogicznego, oraz 
nieprzedstawienia przez nauczycieli Dyrektorowi MOW programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Natomiast zastrzeżenia dotyczyły 

współpracy MOW z rodzicami. 

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 resocjalizacyjno-wychowawczą, prowadzoną przez 
Powiat Myśliborski. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 13. do 18. roku 

                                                      
10 Dalej: „IPET”. 
11 Tj. nie określały: wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej miały być 
realizowane (w jednym z 17 badanych IPET); zindywidualizowanych działań/zajęć resocjalizacyjnych 
i socjoterapeutycznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
(dziewięć), działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu realizacji tych działań (15); szczegółowego 
zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji przez ośrodek zadań (13). 
12 Dz.U. z 2014 r. poz. 392; dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r.” 
(obowiązujące od 31.08.2015 r.); zmienione rozporządzeniem 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.”. 
13 Podmiot wskazujący do którego młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy skierować nieletniego; dalej: ORE. 
14 Dalej: Statut MOW. 
15 Z 16 zatrudnionych w roku szkolnym 2016/2017. 
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życia, niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 
metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Celem MOW było tworzenie właściwych, dla 
prawidłowego rozwoju przebywających w nim dzieci i młodzieży, warunków wychowawczych, 
kształcących, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju  
i socjalizacji. Do zadań Ośrodka należało eliminowanie przyczyn i przejawów 
niedostosowania społecznego; zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły; przygotowanie wychowanków do usamodzielniania oraz 
uczestniczenia w życiu społecznym oraz do samodzielnego życia zgodnego z powszechnie 
obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. Zadania MOW miał być realizowane m.in. 
poprzez: organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, 
terapeutycznych i resocjalizacyjnych; wspomaganie w nabywaniu umiejętności życiowych 
ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska 
rodzinnego i społecznego; wspieranie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji 
wychowawczych i edukacyjnych; eliminowanie w drodze odziaływań pedagogicznych  
i resocjalizacyjnych przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego; pomoc  
w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej; organizowanie udziału w życiu społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym środowiska16.  
Statut MOW zawierał elementy określone w § 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4-9 załącznika 
nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych17. W Statucie MOW określono m.in. 
prawa wychowanków, w tym prawo do poszanowania godności osobistej, ochrony przed 
przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem, informacji o przebiegu procesu 
resocjalizacyjnego, a także określono tryb składania przez wychowanków skarg od nałożonej 
na niego kary. W MOW określono również szczegółowe procedury postępowania 
w sytuacjach kryzysowych (obejmujących przypadki przemocy fizycznej, autoagresji, 
wychowanków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).   
W Statucie MOW określono także, że: 
- główne założenia pracy resocjalizacyjnej Ośrodka, zwane programem pracy Ośrodka, 
ustalane są przez Dyrektora MOW i radę pedagogiczną na czas trwania jego kadencji (§ 112 
ust. 1), 
- merytoryczny nadzór nad koncepcją pracy resocjalizacyjnej wychowawcy i jej metodami 
sprawuje wicedyrektor MOW ds. wychowawczych (§ 120), 
- proces resocjalizacji wychowanka powinien być działaniem planowym (§ 124 ust.1). 
Statut MOW nie określał: form współpracy Ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) 
wychowanków18, właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym (§ 2 ust. 2 
ww. rozporządzenia), a także spraw, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady 
ośrodka, zasięga opinii rady rodziców i samorządu wychowanków (§ 3 ust. 2 
ww. rozporządzenia). Zadania i formy współpracy MOW z rodzicami (opiekunami prawnymi) 
wychowanków i właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym był corocznie 
określane w planie pracy Ośrodka na dany rok szkolny. Do zadań tych należało: włączenie 
rodziców do pracy Ośrodka19; utrzymanie kontaktów z rodzicami20; pedagogizacja rodziców 
i ich wspomaganie21; kontynuowanie współpracy z różnymi instytucjami; utrzymywanie 

                                                      
16 W realizacji zadań MOW określonych w statucie, Ośrodek miał współpracować m.in. z instytucjami, których celem 
statutowym była działalność wychowawcza, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej; sądami; szkołami, do których uczęszczali wychowankowie; klubami sportowymi. 
17 Dz.U. Nr 52, poz. 466; dalej: „ rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych”. 
18 We wcześniej obowiązującym statucie Ośrodka z dnia 5.03.2015 r. formy współpracy z rodzicami i opiekunami 
prawnymi określone były w §§ 11-21. 
19 Poprzez: organizowanie zebrań dla rodziców; udział rodziców w uroczystościach Ośrodka; wyrażanie opinii o programie 
wychowawczym, programie profilaktyki, statucie i innych dokumentach placówki; wyrażanie opinii dotyczącej oczekiwań 
rodziców wobec Ośrodka. 
20 Poprzez: kontakty korespondencyjne, telefoniczne, zebranie, indywidualne spotkania z rodzicami na terenie Ośrodka; 
wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami z udziałem psychologa, pedagoga, dyrektora, wychowawców, nauczycieli  
i wicedyrektorów. 
21 Poprzez organizowanie szkoleń dla rodziców prowadzonych m.in. przez specjalistów z Komendy Powiatowej Policji. 
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kontaktów z zaprzyjaźnionymi instytucjami; organizowanie okolicznościowych prac 
społecznych na rzecz środowiska22.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-117) 

W latach 2015-2016 rada pedagogiczna, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty23, przygotowywała projekty zmian statutu Ośrodka i podejmowała 
uchwały w sprawie jego zmiany. Zmiany statutu dotyczyły m.in. dodania uprawnienia dla 
Dyrektora MOW do udzielenia wychowankowi nagany24 oraz wykreślenia z katalogu 
obowiązków wychowanków prac świadczonych na rzecz Ośrodka.  
W katalogu obowiązków określonym w statucie z 5.03.2015 r. określono, że wychowankowie 
mają m.in. obowiązek świadczenia pracy na rzecz ośrodka w postaci: wykonywania prac 
lekkich w ogrodzie ośrodka oraz innych na trenie ośrodka, wykonywania zadań grupy 
dyżurnej wg grafika prac grup wychowawczych; wykonywania drobnych prac naprawczych 
i konserwacyjnych pod nadzorem wychowawcy; wykonywanie prac renowacyjnych 
pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przez wychowanków lub grupę wychowawczą 
pod nadzorem wychowawcy. W związku z kontrolą Rzecznika Praw Dziecka 
(przeprowadzoną we wrześniu 2015 r.) i Kuratorium Oświaty w Szczecinie (w czerwcu 
2016 r.) z zakresu obowiązków określonych w statucie wykreślono: obowiązek świadczenia 
pracy na rzecz ośrodka w postaci: wykonywania prac lekkich w ogrodzie ośrodka oraz innych 
na trenie ośrodka (7.01.2016 r.); obowiązek świadczenia pracy na rzecz ośrodka w postaci: 
wykonywania dyżurów porządkowych, wykonywania drobnych prac naprawczych 
i konserwacyjnych pod nadzorem wychowawcy; wykonywanie prac renowacyjnych 
pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przez wychowanków lub grupę wychowawczą 
pod nadzorem wychowawcy (15.09.2016 r.)25. W kontroli przeprowadzonej przez Rzecznika 
Praw Dziecka wskazano, że nie należy stosować pracy jako kary – praca jest prawem 
każdego człowieka, stanowi wartość prawnie chronioną i nie może być traktowana w kategorii 
kary; dodatkowy dyżur lub sprzątanie powinny stanowić zachętę do pochwały lub bądź 
nagrody. W kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
wskazano, że wychowankowie wykonują drobne prace naprawcze, konserwacyjne oraz 
renowacyjne pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przez nich samych – ponieważ są to 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a nie szkoły zawodowej, którzy tego typu prace 
mogliby wykonywać w ramach np. praktyk zawodowych, trudno jest znaleźć uzasadnienie dla 
realizacji takich obowiązków przez wychowanków (powinny one wchodzić w zakres zadań 
odpowiednich pracowników MOW).  

(dowód: akta kontroli str. 42, 51, 100-101, 112-114, 120-123, 731-758) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: do lekkich prac w ogrodzie należało sianie warzyw, sadzenie 
sadzonek warzywnych, pielenie, pielęgnowanie oraz zbiór i przygotowywanie do 
przechowania. Do innych prac wykonanych na terenie ośrodka można zaliczyć: grabienie 
liści, przycinanie krzewów, zamiatanie placu przed budynkiem. W budynku dbali o czystość 
pomieszczeń, z których korzystali po zajęciach szkolnych – zamiatali, ścierali podłogi na 
mokro, pastowali. 

(dowód: akta kontroli str. 855-856, 867)     

W sprawie wykreślenia z katalogu obowiązków wychowanków prac świadczonych na rzecz 
ośrodka, Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: że zapis usunięto po kontroli Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, w której stwierdzono, że wychowankowie: to uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum, a nie szkoły zawodowej, którzy prace tego typu mogliby wykonywać w ramach 
np. praktyk zawodowych. Trudno jest znaleźć uzasadnienie dla realizacji takich obowiązków 

                                                      
22 Poprzez współpracę m.in. z: Nadleśnictwem w Myśliborzu i Różańsku; Starostwem Powiatowym w Myśliborzu, 
Komendą Powiatową Policji w Myśliborzu, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Domem 
Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Myśliborskim Towarzystwem Wędkarskim, Polskim Związkiem Wędkarskim; 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Myśliborzu oraz poprzez organizowanie prac społecznościowych na rzecz środowiska. 
23 Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm. 
24 Uchwałą nr 14/2016 r. Rady Pedagogicznej MOW z dnia 3 marca 2016 r. 
25 Uchwałą nr 23/2016 r. Rady Pedagogicznej MOW z dnia 15 września 2016 r. 
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przez wychowanków (powinny one wchodzić w zakres zadań odpowiednich pracowników 
MOW). Tym bardziej brak przesłanek do umieszczania takich zapisów w Statucie. 

 (dowód: akta kontroli str. 162-164, 166) 

Statut MOW był udostępniony na stronach internetowych MOW oraz corocznie na pierwszym 
zebraniu rodziców w danym roku szkolnym26.  

(dowód: akta kontroli str. 118-119) 

W sprawie przyjętego sposobu informowania wychowanków oraz opiekunów prawnych 
o zmianach wprowadzonych w statucie w trakcie roku szkolnego (np. dot. zmiany zakresu 
obowiązków wychowanków i wprowadzenia kary naganny udzielanej przez dyrektora), 
Dyrektor MOW wyjaśniła, że rodzice i opiekunowie prawni mają możliwość na bieżąco śledzić 
zmiany w obowiązujących uregulowaniach prawnych MOW na stronie internetowej Ośrodka 
w zakładce Ośrodek – dokumenty Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 173-179) 

W § 108 statutu określono, że nagrody i kary stanowią element systemu wychowawczego 
Ośrodka. Ich celem miało być motywowanie do wysiłku adekwatnego do indywidualnych 
możliwości wychowanka oraz kształtowania odpowiedzialności za swoje czyny27. Rodzaje 
nagród i kar oraz tryb odwoływania się od kar określał Statut MOW. System udzielania nagród 
i kar został określony w regulaminie MOW28. Dyrektor MOW mógł udzielić wychowankom 
nagrody w postaci: ustnej pochwały w trakcie zebrania społeczności; pisemnej pochwały  
z wpisaniem do akt wychowanka; listu pochwalnego do rodziców (opiekunów pranych) i sądu; 
dyplomu uznania, nagród rzeczowych; urlopowania wychowanka w dniach wolnych od zajęć 
obowiązkowych29; skrócenia okresu oczekiwania na pierwszą przepustkę do domu30; wniosek 
Dyrektora MOW do właściwego sądu o zmianę zastosowanego środka wychowawczego 
(tj. zwolnienie z Ośrodka - w przypadku bardzo dużej poprawy w funkcjonowaniu). W latach 
2015-2016 katalog nagród nie był zmieniany.  
Dyrektor po zapoznaniu się z argumentacją wychowawcy oraz wyjaśnieniami wychowanka 
mógł udzielić kary: upomnienia (z odnotowaniem w indywidulanym programie edukacyjno-
terapeutycznym); pisemnego powiadomienia rodziców (opiekunów pranych) i sądu w miejscu 
stałego zamieszkania o naruszeniu przez niego obowiązujących zasad współżycia 
międzyludzkiego; organicznie przywilejów zawartych w regulaminie MOW oraz nagany.  
Ponadto, w regulaminie MOW w katalogu kar ujęto m.in.: wniosek Dyrektora do właściwego 
sądu o zmianę środka wychowawczego na środek poprawczy (w przypadku dokonywania 
czynów karalnych w Ośrodku i poza nim); zakaz oglądania i słuchania telewizji na okres 
do 7 dni31; zakaz korzystania z gier komputerowych na okres 7 dni. Przyjęty katalog kar nie 
naruszał reguł i zaleceń przyjętych w Regułach Narodów Zjednoczonych nr 66 i 67 z Rezolucji 
Zgromadzenia Ogólnego 45/113 z dnia 14 grudnia 1990 r., w zaleceniach nr 32 i 93.1 
przyjętych w Zaleceniach CM/Rec(2008)11 Komitetu Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. oraz 
w art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.32  
W badanym okresie katalog kar został rozszerzony o nagnę udzielaną przez Dyrektora MOW 
(wprowadzoną z dniem 3.03.2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 90-91, 100-102, 111, 631-633, 868) 

Według postanowień Statutu MOW wychowanek mógł odwołać się od kary do Dyrektora 
MOW pisemnie, w terminie 3 dni od jej nałożenia. Odwołanie zawieszało wykonanie kary do 
czasu wydania decyzji rozstrzygającej. Dyrektor MOW w porozumieniu z wicedyrektorem, 

                                                      
26 Rodzice składali pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulacjami wewnętrznymi MOW, które były udostępniane 
na zebraniu. 
27 Wychowawca bezpośrednio kierujący procesem resocjalizacji ma prawo wystąpienia z pisemnym wnioskiem 
do Dyrektora zawierającym proponowaną nagrodę lub karę z uzasadnieniem jej przyznania. 
28 Wprowadzony zarządzeniem Nr 11/2016 Dyrektora MOW z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu MOW- dalej: „regulamin MOW”. 
29 Po uprzednim uzgodnienia tego faktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz sądem rodzinnym. 
30 Pod warunkiem uzyskania stosownej zgody sądu w miejscu stałego zamieszkania. 
31 Tj. w trakcie ciszy nocnej po godz. 20.00 w dni wolne od nauki oraz po godz. 21.00 w dni nauki szkolnej. 
32 Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
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pedagogiem i psychologiem zobowiązany był rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni (mógł 
oddalić odwołanie, odwołać skargę lub warunkowo zawiesić jej wykonanie). Od decyzji 
Dyrektora MOW nie przysługiwało odwołanie. Statut określał, że dokumentacja dotycząca 
udzielonych nagród, kar i odwołań od kar powinna zostać załączana do akt osobowych 
wychowanka. 

(dowód: akta kontroli str. 90-91,102) 

Zgodnie z zaleceniami nr 32 i 83 przyjętymi w Zaleceniach CM/Rec(2008)11 Komitetu 
Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r., w procedurach wewnętrznych MOW nie wprowadzono 
postanowień ograniczających wychowankom możliwości kontaktowania się z rodziną, innymi 
osobami i przedstawicielami organizacji zewnętrznych. W MOW opracowano procedurę 
postępowania w przypadku kontaktu z osobami bliskimi określającą prawo wychowanków do 
kontaktów z osobami bliskimi (odwiedzin, kontaktów telefonicznych i listowych) oraz zasady 
odwiedzin. W MOW wydzielono odrębne pomieszczenie do kontaktów z bliskimi. 

(dowód: akta kontroli str. 5-114, 133, 190-192, 622-636) 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków i pracowników MOW, w regulaminie 
MOW wprowadzono zakazy dotyczące: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania 
środków odurzających (w tym dopalaczy) oraz tatuowania; posiadania przedmiotów 
zagrażających zdrowiu i życiu innych osób33. MOW opracował również procedury 
postępowania m.in.: w przypadku znalezienia na terenie placówki substancji przypominającej 
wyglądem narkotyk lub alkohol (obejmującą m.in. zabezpieczenie substancji przed dostępem 
osób niepowołanych, powiadomienie wicedyrektora i Policji, sporządzenie notatki 
i przekazanie jej Dyrektorowi MOW), w przypadku wystąpienia podejrzenia wychowanka 
o spożycie alkoholu lub zażycie środków psychotropowych (obejmującą m.in. odizolowanie 
podopiecznego od pozostałych wychowanków, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej 
i wezwanie pogotowia ratunkowego jeśli sytuacja tego wymaga, powiadomienie 
wicedyrektora, który podejmuje decyzje o powiadomieniu o zdarzeniu Policji, sporządzenie 
notatki służbowej z zajścia), w przypadku przemocy rówieśniczej, w przypadku przemocy 
wychowanek/uczeń – wychowawca/nauczyciel, w przypadku samookaleczenia.  
W statucie (§ 100 ust. 1 pkt 11) określono, że do zadań wychowawcy należy, 
m.in. doprowadzenie do placówki zatrzymanych przez Policję wychowanków przebywających 
na ucieczce lub niepowrocie z przepustek. W procedurach wewnętrznych MOW nie określono 
zasad i sposobu przeprowadzenia badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego  
w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. Badanie indywidualnej dokumentacji 
1734 wychowanków wykazało, że w ww. okresie nie wystąpiły ww. zdarzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 96-97, 125-140, 241-270, 625) 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że: na wykonanie badania na obecność alkoholu lub innego środka 
odurzającego niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. W związku z brakiem 
takich zgód w placówce nie były podejmowane takie działania. MOW nie opracował procedury 
odbierania ww. przedmiotów, w przypadku znalezienia podejrzanych substancji 
powiadamiano policję, a przedmioty niebezpieczne, alkohol, papierosy były deponowane 
przez wychowawców w magazynku grupowym do dyspozycji rodziców/opiekunów prawnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 162-164, 166, 855-856, 868) 

W § 106 ust. 1 Statutu MOW określono, że wychowankowie w trakcie pobytu w Ośrodku mają 
prawo do dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz do ćwiczeń przez co najmniej dwie 
godziny dziennie (w tym jedną godzinę na powietrzu, jeśli pozwalają na to warunki 

                                                      
33 W szczególności: maszynek do golenia, ostrych przedmiotów (noży, widelców, śrubokrętów, pilników, szpikulców  
i innych), maszynek do strzyżenia włosów, wszelkich dezodorantów w sprayu (itp.), zapalniczek. 
34 Tj. którzy opuścili MOW, w związku z ukończeniem 18 roku życia (po trzech wychowanków skreślonych z ewidencji 
MOW w latach 2012-2016) oraz jeden - z powodu przeniesienia do innego MOW oraz jeden - z powodu zmiany środka 
wychowawczego na nadzór kuratora. 
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atmosferyczne). Wprowadzono także procedurę przechowywania i podawania leków35 oraz 
procedurę podjęcia czynności w razie wypadku ucznia/wychowanka36.  
W ramach umowy o współpracy w zakresie wykonywania kompleksowych świadczeń 
pielęgniarstwa środowiskowego w miejscu nauczania i wychowania, MOW zapewnił 
wychowankom dostępność do ww. świadczeń w gabinecie profilaktyki pomocy przedlekarskiej 
(dwa razy w tygodniu). W ramach opieki pielęgniarskiej zapewniono wychowankom 
m.in.: przeprowadzanie badań przesiewowych, badań profilaktycznych (w tym grupowej 
profilaktyki próchnicy zębów), czynne poradnictwo dla wychowanków z problemami 
zdrowotnymi; udzielanie pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 100, 134-135, 170-172) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: każdy przybyły do Ośrodka wychowanek jest zgłaszany 
do podstawowej opieki zdrowotnej. Ma zapewnioną opiekę także lekarzy specjalistów na 
podstawie skierowań od lekarza pierwszego kontaktu oraz opiekę stomatologiczną. 
W nagłych przypadkach jest wzywane pogotowie ratunkowe. Pomoc jest udzielana na 
podstawie pisemnych zgód rodziców i opiekunów prawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 173-179) 

1.2.  MOW prowadził Zespół Szkół w Renicach: szkołę podstawową specjalną i gimnazjum 
specjalne. Według stanu na koniec 2015 r. w MOW było sześć grup wychowawczych37 (dla 
56 wychowanków) oraz pięć oddziałów szkolnych38 (dla 56 uczniów), a na koniec 2016 r. – 
cztery grupy wychowawcze39 (dla 40 wychowanków) oraz cztery oddziały szkolne40 (dla 
40 uczniów). Liczba wychowanków MOW odpowiadała wg stanu na: 

 31.12.2015 r. – 58,3% potencjału określonego w statucie (96) oraz 70% potencjału 
określonego w arkuszach organizacyjnych41 (80),  

 31.12.2016 r. – 50% potencjału określonego w statucie (80) oraz 66,7% potencjału 
określonego w arkuszu (60). 

W 2015 i 2016 r. MOW zgłosił do ORE 80 wychowanków. 
Według stanu na 10.03.2017 r.42 Ośrodek był faktycznie przygotowany na przyjęcie 
72 wychowanków, tj. o 10% mniej niż określono w statucie MOW i zgłoszono do ORE (80).  

(dowód: akta kontroli str. 20, 65-95, 141, 148-150, 177, 190-192) 

Dyrektor wyjaśniła m.in.: liczbę uczniów zatwierdza każdego roku organ prowadzący 
Ośrodek. To on określa na ilu wychowanków dyrektor może organizować jednostkę. W latach 
2015 i 2016 do ORE zostało zgłoszonych 80 wychowanków. Na pisemne polecenie Starosty 
w roku 2016 zostało podanych do ORE 80 wychowanków.  

(dowód: akta kontroli str. 173-175, 177, 858) 

Starosta Myśliborski zatwierdził arkusz organizacyjny Zespołu Szkół w Renicach na rok 
szkolny: 

 2015/2016, w którym wskazano 80 wychowanków/uczniów, a statut MOW obowiązujący 
w tym okresie przewidywał możliwość przyjęcia 96 wychowanków (do ośmiu grup),  

 2016/2017, w którym wskazano 60 uczniów, a statut (obowiązujący od dnia 7.01.2016 r.) 
– 80 uczniów.  

W roku szkolnym 2016/2017 liczba wychowanków/uczniów zgłoszonych ORE (80) nie 
odpowiadała liczbie uczniów zatwierdzonych przez Starostę Myśliborskiego w arkusza 
organizacyjnych Zespołu Szkół w Renicach (60). 

(dowód: akta kontroli str. 177, 141-147) 

                                                      
35 W której określono m.in. sposób przechowywania i podawania leków. 
36 W której określono m.in. proces udzielania pomocy wychowankowi/uczniowi, który uległ wypadkowi.  
37 Tj. na dzień 31.12.2015 r. 
38 Tj. ostatni dzień szkolny w 2015 r. - 22.12.2015 r. (przed przerwą świąteczną w roku szkolnym 2015/2016). 
39 Tj. na dzień 31.12.2016 r. 
40 Tj. ostatni dzień szkolny w 2016 r. - 22.12.2016 r. (przed przerwą świąteczną w roku szkolnym 2016/2017). 
41 Zatwierdzonych przez Starostę Myśliborskiego. 
42 Na podstawie przeprowadzonych oględzin. 
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Danuta Patkowska - Starosta Myśliborski poinformowała43 m.in., że arkusze zostały 
zatwierdzone na taką liczbę grup, które odzwierciedlały realną liczbę przebywających 
wychowanków w Ośrodku, powiększoną o planowane zwiększenie uczniów o ewentualnie 
dodatkowo skierowanych przez ORE w danym roku szkolnym. W przypadku zwiększenia się 
liczby wychowanków, dyrektor w każdej chwili może zwiększyć liczbę grup poprzez złożenie 
do organu prowadzącego aneksu do arkusz organizacyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 211-218) 

Na koniec siedmiu kwartałów (z ośmiu badanych)44 MOW przestrzegał wymogów 
dotyczących maksymalnej liczebności grup wychowawczych (tj. do 12 wychowanków) 
określonych w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 
pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach45 oraz § 22 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci 
w tych placówkach46. W jednym przypadku47 grupa wychowawcza (według stanu 
ewidencyjnego) przekraczała o jedną osobę maksymalną liczbę wychowanków w grupie.  

(dowód: akta kontroli str. 149-150) 

Na koniec czterech48 kwartałów (z ośmiu badanych) MOW przestrzegał wymogów 
dotyczących maksymalnej liczebności oddziałów szkoły podstawowej specjalnej oraz 
gimnazjum specjalnego (do 16 uczniów) określonych w § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 2 i § 5 
ust. 3 pkt 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół49. 
W pozostałych czterech przypadkach50 liczebność oddziałów szkolnych przekraczała 
maksymalną liczbę uczniów o jedną osobę.   

(dowód: akta kontroli str. 151-160) 

W latach 2015-2016 do MOW przyjęto łącznie 116 nieletnich (z 207 skierowanych przez 
ORE). Do MOW nie doprowadzono łącznie 91 nieletnich (44%), z tego: 31 nieletnich 
ze 102 skierowanych w 2015 r. (tj. 30,4%) oraz 60 ze 105 w 2016 r. (57,1%). Dyrektor MOW 
odmówił przyjęcia jednemu nieletniemu w 2015 r. (MOW nie prowadził zasadniczej szkoły 
zawodowej, a skierowany nieletni powinien realizować naukę w I klasie takiej szkoły).  

(dowód: akta kontroli str. 161) 

1.3. W roku szkolnym 2015/2016 opiekę wychowawczą sprawowało 19 wychowawców, 
a w roku 2016/2017 - 16. Godzinowy wymiar zatrudnienia wychowawców określony 
w arkuszach organizacyjnych MOW, zatwierdzonych przez Starostę Myśliborskiego, 
zabezpieczał potrzeby Ośrodka w zakresie opieki nad wychowankami. Faktyczne 
zatrudnienie wychowawców w objętych kontrolą tygodniach (tj. 5-11 października 2015 r. oraz 
3-9 października 2016 r.) było zgodne z arkuszami organizacyjnymi na lata szkolne 
2014/2015 i 2015/2016.  

(dowód: akta kontroli str. 142-147, 180-182) 

                                                      
43 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
44 Według stanu na: 30.06.2015 r.; 30.09.2015 r.; 31.12.2015 r.; 31.03.2016 r.; 30.06.2016 r.; 30.09.2016 r.; 31.12.2016 r.  
45 Dz.U. Nr 109, poz. 631; dalej: „rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r." 
(obowiązującego do dnia 31.08.2016 r.). 
46 Dz.U. poz. 1872; dalej: „rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r.” (obowiązującego 
od dnia 1.09.2016 r.). 
47 Według stanu na: 31.03.2015 r. 
48 Według stanu na: 30.09.2015 r.; 31.12.2015 r. (22.12.2015 r. – przed przerwą świąteczną); 30.09.2016 r.; 31.12.2016 r. 
(22.12.2016 r. – przed przerwą świąteczną).  
49 Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm.; dalej: „rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół”. 
50 Według stanu na: 31.03.2015 r. w jednym z siedmiu oddziałów; 26.06.2015 r. (koniec roku szkolnego) w jednym  
z siedmiu; 31.03.2016 r. – w jednym z pięciu i 24.06.2016 r. (koniec roku szkolnego) w jednym z pięciu. 
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Opiekę pedagogiczno-psychologiczną w roku szkolnym 2015/2016 sprawowali: jeden 
pedagog i jeden psycholog (po jednym etacie w wymiarze 26 godzin tygodniowo). W roku 
szkolnym 2016/2017 opiekę tę zwiększono do dwóch psychologów (dwa etaty w wymiarze 26 
godzin tygodniowo) i trzech pedagogów (dwa etaty w wymiarze 26 godzin tygodniowo). 
Zwiększony od września 2016 r. godzinowy wymiar zatrudnienia psychologów i pedagogów, 
przy liczebności wychowanków Ośrodka wynoszącej 50 na koniec września 2016 r. i 40 na 
koniec grudnia 2016 r., zabezpieczał potrzeby Ośrodka w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w wymiarze większym niż określono to w § 24 ust. 2-4 rozporządzenia 
w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 180) 

Opiekę w porze nocnej nad wychowankami Ośrodka, w objętym kontrolą dniu (31.12.2016 r.), 
sprawowało dwóch wychowawców, zgodnie z wymogami § 24 ust. 4 rozporządzenia  
w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

Zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 pedagodzy, psycholodzy oraz 15 z 16 wychowawców 
spełniali wymagania dotyczące kwalifikacji, o których mowa w §§ 15, 19 i 20 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli51. Jeden wychowawca nie posiadał wymaganego przygotowania pedagogicznego, 
określonego w § 15 pkt 3 ww. rozporządzenia (nieprawidłowość ustalona przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, w wyniku kontroli doraźnej 
przeprowadzonej w lutym 2017 r., na zlecenie NIK).  

(dowód: akta kontroli str. 185-188) 

W latach 2015-2016 kadra pedagogiczna MOW (w tym psycholodzy, pedagodzy 
i wychowawcy) uczestniczyła, w organizowanych przez dyrektora MOW, szkoleniach 
wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe52, m.in. w zakresie 
profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy, motywacji uczniów do nauki, nowoczesnych 
systemowych rozwiązań w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.  

(dowód: akta kontroli str. 189) 

1.4. Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych 
z 2015 r., pokoje wychowanków były trzy lub czteroosobowe, wyposażone 
m.in.: w jednoosobowe łóżka, szafki do przechowywania rzeczy osobistych oraz szafy 
ubraniowe. Powierzchnia przypadająca na jednego wychowanka w pokojach mieszkalnych 
wynosiła od 3,84m2 do 9,91m2 (w jednym z 20 pokoi - 3,17m2).  
W budynku MOW dla każdej grupy wychowawczej wydzielone były pomieszczenia 
rekreacyjno–wypoczynkowe oraz pomieszczenia przeznaczone m.in. do prowadzenia zajęć 
terapeutycznych oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem. Łazienki i toalety umożliwiały 
korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność. W MOW wydzielono 
m.in. pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej społeczności Ośrodka, pokój 
dla chorych, pokój do spotkań z rodziną oraz salę gimnastyczną i siłownię. W MOW nie 
wydzielono pomieszczeń do samodzielnego przygotowywania posiłków przez wychowanków.  

(dowód: akta kontroli str. 190-197) 

Budynek MOW spełniał część norm bezpieczeństwa, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach53, m.in. w zakresie wyposażenia 
pomieszczeń placówki (w tym pokoju nauczycieli i pokoju wychowawców) w apteczki 
zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 
udzielania tej pomocy; plany ewakuacji placówki, zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych 

                                                      
51 Dz.U. z 2015 r., poz. 1264; dalej: „rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli”. 
52 Odpowiednio: w trzech szkoleniach i 10 szkoleniach. 
53 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.; dalej: „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny”. 
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wychodzących poza teren placówki w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na 
jezdnię, zapewnienia bieżącej ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych. Część pomieszczeń internatu i Zespołu Szkół zostało odnowionych 
(wyremontowanych). Wszystkie pomieszczenia w budynku MOW były utrzymane w czystości. 
Na wszystkich kondygnacjach budynku MOW w korytarzach zainstalowano monitoring.  
W budynku MOW zabezpieczono balustrady schodów przed ewentualnym zsuwaniem się po 
nich, przestrzeń pomiędzy schodami (przy głównym wejściu) nie była zabezpieczona siatką 
lub w inny skuteczny sposób. Ponadto, teren placówki nie był ogrodzony w całości, a podjazd 
do budynku MOW wykonany został z betonu, w którym stwierdzono ubytki. 

 (dowód: akta kontroli str. 190-197)  

Dyrektor MOW wyjaśniła, m.in.: dawny budynek pałacu – obecnie MOW – wraz z parkiem 
pałacowym, dziedzińcem, dawnymi ogrodami użytkowymi jest wpisany do rejestru zabytków 
województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na tak określony przedmiot i zakres 
ochrony konserwatorskiej jakiekolwiek wtórne wygradzanie ww. nieruchomości trwałym 
ogrodzeniem nie jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. Od strony południowej 
park krajobrazowy przechodzi w naturalne tereny leśne nie jest również wskazane wykonanie 
ogrodzenia nieruchomości od strony dawnego parku pałacowego. Według oceny 
konserwatora zabytków konieczne jest jedynie utrzymanie i konserwacja kamienno–
ceglanego muru ogrodzeniowego od strony drogi wiejskiej (strona północno-zachodnia). 
Nierówna nawierzchnia drogi przed ośrodkiem jest na bieżąco uzupełniana i naprawiana. 

(dowód: akta kontroli str. 208, 865-866) 

W zakresie zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy biegami schodów głównej klatki schodowej: 
- decyzją z dnia 1.03.2011 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił 
wydania pozwolenia na wykonanie zabezpieczenia otwartych przestrzeni pomiędzy biegami 
schodów głównej klatki schodowej budynku MOW; w uzasadnieniu wskazano m.in. że 
wnioskowane prace polegające na dodatkowym zabezpieczeniu przestrzeni pomiędzy 
biegami schodów wiązałyby się z naruszeniem pierwotnego charakteru otwartej, 
reprezentacyjnej klatki schodowej i prowadziłyby do zmiany wyglądu ważnego z punktu 
widzenia oryginalnego wystroju i układu przestrzennego wnętrza o charakterze zabytkowym; 
jednocześnie dopuszcza się zastosowanie alternatywnych rozwiązań, poprawiających 
bezpieczeństwo użytkowania ww. klatki schodowej pod warunkiem nie naruszania ww. celów 
ochrony konserwatorskiej i uzyskania stosownego pozwolenia konserwatora zabytków; 
- pismem z marca 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
odpowiadając na wniosek MOW z 30.01.2013 r., poinformował Dyrektora MOW, że nie widzi 
możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania głównej klatki schodowej w budynku pałacu 
w m. Renice poprzez zabezpieczenie siatką przestrzeni pomiędzy biegami schodów czy też 
zastosowanie alternatywnych rozwiązań, które w jakikolwiek inny sposób mogłyby prowadzić 
do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu ww. elementu zabytkowego wyposażenia 
wnętrza pałacu; 
- w informacji z dnia 10.05.2017 r. udzielonej NIK w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  
o NIK, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że 
wnioskowane prace polegające na dodatkowym zabezpieczeniu przestrzeni pomiędzy 
biegami schodów wiązałyby się z naruszeniem pierwotnego charakteru otwartej 
reprezentacyjnej klatki schodowej i prowadziłyby do zmiany wyglądu ważnego z punktu 
widzenia oryginalnego wystroju i układu przestrzennego wnętrza o charakterze zabytkowym; 
w związku z powyższym zadecydowano o odmowie wydania pozwolenia na wykonanie 
objętych wnioskiem prac zabezpieczających, dopuszczając jednocześnie zastosowanie 
alternatywnych rozwiązań, poprawiających bezpieczeństwo użytkowania ww. klatki 
schodowej, pod warunkiem nie naruszania ww. celów ochrony konserwatorskiej i uzyskania 
stosownego pozwolenia konserwatora zabytków; nie istnieją bezwzględne przeciwskazania 
uniemożliwiające wykonanie alternatywnych zabezpieczeń głównej klatki chodowej, ale 
rozwiązanie te nie mogą powodować naruszenia ww. wartości zabytku oraz związane są  
z wymogiem uzyskania stosownego pozwolenia konserwatora zabytków. 
W zakresie wykonania brakującego ogrodzenia terenu MOW: 
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- w piśmie z 23.11.2015 r. Kierownik Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych  
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, w odpowiedzi na zapytanie MOW 
o możliwość ogrodzenia zabytkowej nieruchomości wskazał, że wobec przedmiotu i zakresu 
ochrony konserwatorskiej (dawny budynek pałacu wraz z parkiem pałacowym, dziedzińcem, 
ogrodami użytkowymi i wieżą ciśnień) jakiekolwiek wtórne wygradzanie nieruchomości 
trwałym ogrodzeniem nie jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego; ponieważ od 
strony południowej park krajobrazowy przechodzi w naturalne tereny leśne nie jest również 
wskazane wykonanie ogrodzenia nieruchomości od strony dawnego parku pałacowego; 
konieczne jest jedynie utrzymanie i konserwacja kamienno-ceglanego muru ogrodzeniowego 
od strony drogi wiejskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 847-849, 866, 870-872) 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, Dyrektor przeprowadził 
kontrole obiektu MOW (tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego w latach 2015-2016). 
W wyniku przeprowadzonych kontroli powołana przez Dyrektora komisja stwierdziła, 
że obiekty zapewniają uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy 
w czasie pobytu w szkole. Stwierdzono w nich także usterki54 (takie jak w kontrolach 
okresowych budynku) i zalecano ich realizację pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki.  

(dowód: akta kontroli str. 199-202)  

W latach 2015-2016 były przeprowadzone roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego 
budynku i przydatności obiektu budowlanego do użytkowania, określone w art. 62 ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane55. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono, że stan techniczny budynku MOW zapewnia dalsze bezpieczne jego 
użytkowanie, ale należy wykonać m.in. remont: stolarki okiennej, elewacji; instalacji 
centralnego ogrzewania w celu ochrony budynku przed dalszą degradacją, posadzki na 
dolnym korytarzu, dojścia i dojazdów do budynku; loggii balkonowej (która grozi awarią 
budowlaną od kilku przeglądów) oraz zamontować wentylację w pomieszczeniach 
administracyjnych i większości pokoi wychowanków. W latach 2015-2016 Dyrektor MOW nie 
zrealizował ww. zaleceń pokontrolnych z przeglądów technicznych budynku MOW.  

 (dowód: akta kontroli str. 203-204)  

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

1) Nieokreślenie w Statucie MOW (wprowadzonym uchwałą nr 1/2016 r. Rady Pedagogicznej 
MOW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia statutu MOW) form 
współpracy Ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, właściwymi 
instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym oraz spraw, w których rada pedagogiczna, 
wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii rady rodziców i samorządu wychowanków, 
mimo wymogu ich uregulowanie w statucie MOW, określonego w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 
załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 51-116) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: statut był przedmiotem kontroli Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, które we wskazanym zakresie nie zarzuciło uchybień. Formy współpracy 
szczegółowo określane są corocznie w planach pracy MOW, sporządzanych na podstawie 
Koncepcji Rozwoju MOW. Sprawy, w których rada pedagogiczna zasięga opinii rady rodziców 
i samorządu wychowanków z powodu przeoczenia nie zostały ujęte w statucie. W związku 
z reformą oświaty statut będzie w najbliższym czasie zmieniany. Elementy te będą na pewno 
ujęte w nowym statucie.  

(dowód: akta kontroli str. 162-165) 

                                                      
54 M.in. ubytki tynku na ścianach siłowni; konieczność wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej, korytarzach i bibliotece; 
ubytki w nawierzchni placu przed budynkiem. 
55 Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.; dalej: „Prawo budowlane”. 

Ustalone 
nieprawidłowości  



 
 
 

13 

 
 

2) Według stanu na 10.03.2017 r. (na podstawie przeprowadzonych oględzin pomieszczeń) 
MOW był gotowy na przyjęcie 72 wychowanków, tj. o ośmiu (10%) mniej niż MOW zgłosił 
ORE i określił w § 22 Statutu56 (tj. 80 osób).  

(dowód: akta kontroli str. 65, 141, 148, 177, 190-192) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: liczbę uczniów zatwierdza każdego roku organ prowadzący 
ośrodek. To on określa na ilu wychowanków dyrektor może organizować jednostkę. W latach 
2015 i 2016 do ORE zostało zgłoszonych 80 wychowanków. Na pisemne polecenie Starosty 
w roku 2016 zostało podanych do ORE 80 wychowanków. W związku z obowiązującym 
od 01.09.2016 roku rozporządzeniem w sprawie zasad działania placówek publicznych 
z 2015 r., w którym określono m. in. MOW zapewnia wychowankom pokoje mieszkalne 
przeznaczone dla nie więcej niż czterech wychowanków, należało dokonać przemieszczeń 
łóżek między pokojami w celu dostosowania do ww. przepisów. Dlatego też zmniejszyła się 
liczba wskazanych miejsc. 

 (dowód: akta kontroli str. 173-175, 177, 202-207, 858) 

Starosta Myśliborski poinformowała m.in., że zgodnie z obowiązującym statutem, jednostka 
jest przygotowana na przyjęcie takiej właśnie liczby wychowanków. Zmniejszenie możliwości 
przyjęcia do 72 wychowanków powinno być poprzedzone odpowiednią uchwałą rady 
pedagogicznej MOW. 

(dowód: akta kontroli str. 211-213, 217-218) 

3) Przekroczenie w czterech57 oddziałach szkolnych o jedną osobę dopuszczalnej 
maksymalnej liczby uczniów w oddziale (16 osób), określonej w § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 
2 i § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.   

(dowód: akta kontroli str. 151-160) 

Przepis § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 2 i § 5 ust. 3 pkt 9 załącznika nr 3 
do ww. rozporządzenia stanowi, że liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej podstawowej 
i gimnazjum dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania powinna wynosić 
od 10 do 16. 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: liczebność uczniów w oddziałach jest uzależniona od wskazań 
z ORE oraz liczby doprowadzonych uczniów na ich podstawie. Jest to tzw. stan ewidencyjny, 
który niejednokrotnie jest inny niż liczba faktycznie przebywających uczniów w szkole. 
W badanych przypadkach faktyczna liczna uczniów nie przekraczała 16. 

(dowód: akta kontroli str.173-175, 176) 

Obowiązujące przepisy nie ograniczają liczebności klas do uczniów fizycznie obecnych na 
zajęciach, a tym samym odnoszą się do uczniów zapisanych do danego oddziału szkolnego. 
Ponadto w okresie objętym kontrolą stosowana była praktyka prowadzenia klas mniej 
licznych, nawet cztero-sześcioosobowych. 

4) Przekroczenie w jednej grupie wychowawczej58 o jedną osobę dopuszczalnej maksymalnej 
liczby wychowanków (12), określoną w § 18 ust. 2 rozporządzenie w sprawie zasad działania 
placówek publicznych z 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 149-150) 

Przepis § 18 ust. 2 ww. rozporządzenie stanowi, że liczba wychowanków w grupie 
wychowawczej wynosi do 12. 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: liczba wychowanków w Ośrodku jest uzależniona od wskazań 
z ORE oraz liczby doprowadzonych wychowanków na ich podstawie. Jest to tzw. stan 

                                                      
56 Wprowadzonym Uchwałą nr 1/2016 Rady Pedagogicznej MOW w Renicach z dnia 7.01.2016 r. w sprawie 
wprowadzenia i zatwierdzenia Statutu MOW w Renicach. 
57 Patrz przypis 50. 
58 Według stanu na: 31.03.2015 r. w 1 z 7 grup. 
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ewidencyjny, który niejednokrotnie jest inny niż liczba faktycznie przebywających chłopców 
w Ośrodku. W badanych przypadkach faktyczna liczna wychowanków nie przekraczała 12. 

(dowód: akta kontroli str. 173-175, 176-177) 

Starosta Myśliborski poinformowała m.in., że determinantem grup tworzonych w Ośrodku nie 
jest stan ewidencyjny wychowanków, lecz stan realny, odzwierciedlający rzeczywistą 
potrzebę tworzenia poszczególnych grup dla wychowanków przebywających w Ośrodku. 
Starostwo monitorowało liczebność oddziałów szkolnych i grup wychowawczych, poprzez 
analizę przekazywanych przez Dyrektora MOW miesięcznych informacji o frekwencji. (…)  
Z korespondencji (…) wynikało jednoznacznie, że Dyrektor przestrzega obowiązujących  
w tym zakresie uregulowań prawnych.  

(dowód: akta kontroli str. 211-213, 217-218) 

Obowiązujące przepisy nie ograniczają liczebności grup wychowawczych do wychowanków 
fizycznie będących w MOW, a tym samym odnoszą się do wychowanków zapisanych 
do danej grupy wychowawczej.  

5) Teren MOW nie był w całości ogrodzony, a podjazd do budynku MOW wykonany został 
z betonu, w którym stwierdzono ubytki. Otwarta przestrzeń pomiędzy biegiem schodów 
w głównym holu nie była zabezpieczona siatką lub w inny sposób. Dyrektor MOW nie 
zrealizował zaleceń pokontrolnych z rocznych przeglądów technicznych budynków MOW 
(10.03.2015 r. i 10.03.2016 r.) i pięcioletniego (27.12.2016 r.), określonych w art. 62 ust. 1 
Prawo budowlane, dotyczących m.in. wykonania remontu: stolarki okiennej, elewacji; instalacji 
centralnego ogrzewania w celu ochrony budynku przed degradacją, posadzki na dolnym 
korytarzu, dojścia i dojazdów do budynku; loggii balkonowej (która grozi awarią budowlaną od 
kilku przeglądów) oraz zamontowania wentylacji w pomieszczeniach administracyjnych 
i większości pokoi wychowanków.   

(dowód: akta kontroli str. 190-197) 

Przepis § 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny stanowi, 
że teren szkoły i placówki ogradza się, a na terenie szkoły i placówki zapewnia się równą 
nawierzchnię dróg, przejść i boisk. Otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów powinna 
być zabezpieczona siatką lub w inny skuteczny sposób (§ 16). 

Dyrektor MOW wyjaśniła: środki finansowe na realizację zaleceń były planowane, ale nie 
zostały przez organ prowadzący zabezpieczone w planach finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 205-210) 

Starosta Myśliborski poinformowała m.in., że Powiat od 2014 do 2016 roku był w programie 
postępowania naprawczego i w związku z wdrożonym programem oszczędnościowym 
realizował tylko niezbędne obligatoryjne zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 211-213, 217-218) 

Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 4 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. 
NIK zwraca uwagę, że organy prowadzące młodzieżowe ośrodki wychowawcze, które w dniu 
wejścia w życie rozporządzenia nie spełniały wymagań, o których mowa w § 26, mają czas na 
dostosowanie ośrodków do tych wymagań do dnia 31.08.2020 r. (§ 78 ww. rozporządzenia).  

Do dnia 10.03.2017 r. w MOW nie wydzielono pomieszczeń do samodzielnego 
przygotowywania posiłków przez wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 190-192) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że w planie finansowym na 2017 rok zostały zabezpieczone środki 
na remont pomieszczeń na aneksy kuchenne wraz z wyposażeniem, który planowany jest 
w okresie wakacyjnym. Wyposażenie aneksów zostało już częściowo zakupione. 

(dowód: akta kontroli str. 205-208) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W statucie MOW nie ujęto części wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie 
statutów placówek publicznych. Przyjęty system kar nie naruszał międzynarodowych reguł 
i zaleceń. W Ośrodku dochodziło do przekraczania dopuszczalnej maksymalnej liczby 
uczniów w oddziałach szkolnych, a w jednym przypadku także do przekroczenia maksymalnej 
dopuszczalnej liczby wychowanków w grupie. Zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 
pedagodzy, psycholodzy oraz 15 z 16 wychowawców posiadali kwalifikacje wymagane dla 
zajmowanych stanowisk. Od roku szkolnego 2016/2017 zwiększono zatrudnienie na 
stanowiskach psychologa i pedagoga, co zapewniło objęcie wychowanków opieką 
psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze większym od określonego w przepisach. 
Posiadana baza lokalowa pozwalała na zachowanie w pokojach mieszkalnych powierzchni co 
najmniej 3m2 na osobę. Nie podjęto natomiast skutecznych działań w celu ogrodzenia całości 
terenu Ośrodka oraz zabezpieczenia otwartej przestrzeń pomiędzy biegiem schodów  
w głównym holu, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom  
i pracownikom MOW. Ponadto, w wyniku braku realizacji zaleceń z okresowych przeglądów 
technicznych, budynek MOW w dalszym ciągu wymaga poprawy stanu technicznego, w tym 
remontu stolarki okiennej, elewacji, instalacji centralnego ogrzewania, posadzki na dolnym 
korytarzu, dojazdu do budynku, logii balkonowej. Ponadto Ośrodek nie był przygotowany na 
przyjęcie wychowanków w liczbie określonej w Statucie MOW jaki i zgłoszonej do ORE. 

2. Skuteczności realizacji zadań resocjalizacyjnych  

2.1. W latach 2012-2016 z ewidencji wychowanków MOW zostało skreślonych 
439 z 479 wychowanków59 z powodu: 

 długookresowej nieobecności60 – 251 osób61 (57,2%), w tym spowodowanej ucieczką lub 
brakiem powrotu z urlopu/przepustki – 95 (od 34 do 1.582 dni pobytu w MOW)62;  

 przeniesienia do innego MOW z przyczyn wychowawczych – 81 (18,4%)63;  

 ukończenia 18. roku życia – 69 (15,7%)64, 

 z innych przyczyn65 – 38 (8,7%)66, w tym 23 osobom sądy zmieniły środek wychowawczy 
na nadzór kuratora w miejscu zamieszkania. 

(dowód: akta kontroli str. 219-224) 

2.2. W MOW określono procedury dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych, tj. postępowań 
w przypadku: przemocy rówieśniczej; przemocy wychowanek/uczeń – wychowawca/ 
nauczyciel; wychowawca/nauczyciel – wychowanek/uczeń; samookaleczenia, innych 
przejawów autoagresji oraz próby samobójczej; samowolnego opuszczenia placówki – 
ucieczki; w razie wypadku ucznia/wychowanka. Każde zdarzenie należało udokumentować 
poprzez sporządzenie przez wychowawcę/nauczyciela notatki służbowej, dokonanie wpisu 
o zdarzeniu w IPET, a także w raporcie dziennym, karcie działań diagnozująco-
profilaktycznych. W każdym przypadku o zdarzeniu należało powiadomić dyrektora MOW.  

W latach 2012-2016 w MOW nie wystąpiły zachowania nadzwyczajne wychowanków67, takie 
jak: zgony, samobójstwa, gwałty lub pobicia, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. 
Natomiast w prowadzonym w latach 2012-2015 (do końca roku szkolnego) rejestrze aktów 
przemocy i agresji zaewidencjonowano odpowiednio: 25, 38, 26, cztery takie zdarzenia. 
Najczęściej były to bójki i przemoc werbalna pomiędzy wychowankami. Informacje o aktach 

                                                      
59 Zaewidencjonowanych w księdze wychowanków. W badanym okresie 40 wychowanków przebywało w MOW (jeden 
wychowanek został skreślony w styczniu 2017 r.).  
60 Tj. z powodu ucieczki lub braku powrotu z urlopu/ niedoprowadzenia do placówki. 
61 Tj. w okresie od 30 do 1.582 dni pobytu w MOW. 
62 Tj. 21,6% 
63 Tj. w okresie od 20 do 1.386 dni pobytu w MOW. 
64 Tj. w okresie od 13 do 1.516 dni pobytu w MOW. 
65 M.in. anulowanie skierowania ORE (jeden przypadek); odroczenie środka zapobiegawczego (jeden raz); przeniesienie 
do schronisk dla nieletnich (siedem razy); umieszczenie w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień (jeden raz); 
zastosowanie środka leczniczego - umieszczenie w szpitalu (trzy razy). 
66 Tj. w okresie od 12 do 1.361 dni pobytu w MOW. 
67 Sprawozdawane kwartalnie składane przez MOW do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, stosownie do wytycznych 
określonych w piśmie Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak: 
DZSE.WSPE.043.3.214.EM). 

Ocena cząstkowa 
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przemocy i agresji najczęściej zgłaszali dyrektorowi wychowawcy/nauczyciele, w wyniku 
zaobserwowanych oznak przemocy na ciele wychowanków, lub które wystąpiły w trakcie 
pełnionych dyżurów/lekcji. W większości przypadków wychowawcy zgłaszali akty przemocy 
i agresji, do których dochodziło pomiędzy wychowankami i ewidencjonowali je w rejestrze 
(wychowankowie sporadycznie zgłaszali wychowawcom/nauczycielom akty przemocy  
i agresji68). W 2015 r. zewidencjonowano jeden przypadek agresji werbalnej wobec 
wychowawcy, który zakończył się interwencją Policji. 
W latach 2012-2016 MOW, stosownie do wytycznych zawartych w piśmie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej z 2014 r., informował kwartalnie Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
o wydarzeniach nadzwyczajnych69. Badanie indywidualnej dokumentacji 1770 wychowanków 
wykazało, że w ww. okresie nie wystąpiły wydarzenia nadzwyczajne. 

 (dowód: akta kontroli str. 124-140, 225-226, 241-270) 

2.3. W latach 2012-2016 w MOW miało miejsce od 78 do 115 ucieczek rocznie (w których 
udział wzięło od 23 do 50 wychowanków), w trakcie różnych zajęć przeprowadzanych przez 
różnych wychowawców/nauczycieli, z tego: w 2012 r. – 98 ucieczek (48 wychowanków);  
w 2013 r. – 78 (34 wychowanków); w 2014 r. – 115 (50 wychowanków); w 2015 r. – 104  
(49 wychowanków) i w 2016 r. – 107 (23 wychowanków). Najwięcej ucieczek miało miejsce 
w okresie wakacji i rozpoczęcia nauki w MOW (tj. w miesiącach lipiec-październik).  
W latach 2012-2013 wystąpiły przypadki pięciokrotnych ucieczek jednego wychowanka 
(od trzech do 13 wychowanków rocznie), a w latach 2015-2016 – nawet dziesięciokrotne  
(po jednym wychowanku w roku). 
W latach 2015-2016 MOW w celu wyeliminowania zjawiska ucieczek wychowanków 
podejmował następujące działania, m.in. przeprowadzano badania ankietowych mające na 
celu ustalenie przyczyny ucieczek i oczekiwań wychowanków związanych z podejmowanymi 
ucieczkami oraz realizowano zajęcia terapeutyczne (np. profilaktyka ucieczek - prowadzonych 
przez psychologa indywidulanie z wychowankami). W ankiecie przeprowadzonej 
w październiku 2016 r. - 32% ankietowanych wskazało, że dokonywało ucieczek z powodu: 
tęsknoty za życiem poza placówką, rodziną/bliskimi, a także z powodu chęci przebywania 
poza placówką i nieuczestniczenia w procesie resocjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 229-230, 505-509, 681-682, 714-717, 723- 725) 

Wyjaśniając jakie podejmowano działania w celu wyeliminowania zjawiska ucieczek 
wychowanków, Dyrektor MOW wskazała m.in.: prowadzone były m.in.: pogadanki  
z funkcjonariuszami policji, rozmowy z psychologiem i pedagogiem w celu wyjaśnienie 
przyczyn i wsparcie wychowanka, uświadomienie zagrożeń, kontakty z rodziną/opiekunami 
prawnymi, rozmowy bezpośrednie i pogadanki grupowe z wychowawcami grup  
i wychowawcami klas na temat ucieczek, bezpieczeństwa wychowanków, przeprowadzanie 
ankiet wśród wychowanków w zakresie powodów ucieczek w celu podjęcia próby eliminacji 
czynników powodujących ucieczki. 

(dowód: akta kontroli str. 237-240) 

Zgodnie z § 10 ust. 1 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania 
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym71, MOW przestrzegał procedur 
niezwłocznego powiadamiania telegramem (faxem) Policji oraz pisemnie sądu rodzinnego, 
starosty, ORE i rodziców/opiekunów prawnych o ucieczkach dziewięciu z 10 objętych 

                                                      
68 Tj. w 2013 r. – w pięć na 38 zaewidencjonowanych przypadków (tj. 13,2%) i w 2014 r. – 
w sześć na 26 zaewidencjonowanych przypadków (tj. 23,1%). W 2012 i 2015 roku wychowankowie nie zgłaszali takich 
przypadków. 
69 Takich jak: zgon nieletniego lub innej osoby; samobójstwo nieletniego, gwałt oraz pobicie nieletniego skutkujące ciężkim 
uszczerbkiem na zdrowiu.  
70 Tj. którzy opuścili MOW, w związku z ukończeniem 18 roku życia (po trzech wychowanków skreślonych z ewidencji 
MOW w latach 2012-2016) oraz jeden - z powodu przeniesienia do innego MOW oraz jeden - z powodu zmiany środka 
wychowawczego na nadzór kuratora. 
71 Dz.U. Nr 296, poz.1755; dalej: „rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania”. 
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badaniem wychowanków72. W przypadku jednego wychowanka, który dokonał ośmiu 
ucieczek w 2016 r.73, MOW powiadomił Policję telefonicznie o dwóch ucieczkach 
wychowanka (w porze popołudniowej wychowanek został doprowadzony prze Policję do 
Ośrodka), o sześciu pozostałych ucieczkach - powiadomił właściwe organy pisemnie.  
MOW występował do właściwych sądów o wydanie nakazu o doprowadzenie wychowanków. 
W badanych przypadkach wychowankowie byli doprowadzani do MOW przez Policję, 
a z jednej ucieczki wychowanek został odebrany przez wychowawcę ze szpitala.  

 (dowód: akta kontroli str. 230) 

W sprawie narzędzi, jakimi dysponował MOW do konwojowania wychowanków, którzy zostali 
zatrzymani przez Policję w wyniku ucieczki, Dyrektor wyjaśniła, że do konwojowania 
wychowanków praktycznie nie dysponuje żadnymi narzędziami. Wychowanek odbierany jest 
przez wychowawcę i transportowany samochodem Ośrodka. Samochód ten nie zapewnia 
bezpieczeństwa i nie jest dostosowany do przewozu wychowanków agresywnych, którzy nie 
chcą wracać do Ośrodka. Nie posiada on żadnych zabezpieczeń (chroniących wychowawcę 
i kierowcę). Podczas transportu zdarzają się ucieczki i agresywne zachowania wychowanków. 
W Ośrodku nie ewidencjonuje się nietypowych zdarzeń podczas konwojowania 
wychowanków. W ostatnim czasie miało miejsce kilka takich sytuacji. 

(dowód: akta kontroli str. 237-238, 240) 

2.4. Objęci badaniem wychowankowie74 byli kierowani do MOW z powodów niestosowania się 
do dotychczasowego środka wychowawczego - nadzoru kuratora oraz wykazywania 
przejawów demoralizacji – agresji, niewywiązywania się z obowiązku szkolnego, stosowania 
przemocy i dokonywania kradzieży. Nieletni byli doprowadzeni do MOW w okresie 
od 17 do 322 dni od uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez sąd rodzinny 
o umieszczeniu w Ośrodku (w dwóch przypadkach – MOW był wskazany jako kolejny 
ośrodek, w wyniku skreślenia wychowanków w innych ośrodkach). 

(dowód: akta kontroli str. 231-236) 

2.5. We wszystkich badanych przypadkach75 dyrektor MOW wywiązał się z obowiązków 
określonych w § 4 ust. 1-2 oraz § 3 ust 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania. Nieletni zostali zapoznani z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku, 
potwierdzając ten fakt podpisaniem oświadczenia włączonego do akt. Dokumentacja 
indywidualna wychowanka była uzupełniana m.in. o: orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, informacje o stanie zdrowia oraz sporządzane na wnioski sądów opinie 
o postawach wychowanków (dotyczących także efektów działań resocjalizacyjnych 
zastosowanych wobec nieletnich i zaobserwowanych zmianach w ich postawach76). Oceny 
efektów działań resocjalizacyjnych były także dokonywane (i dokumentowane) w ramach 
oceny nauki szkolnej, stosunku do nauki własnej, zachowań wychowanka w MOW, kultury 
osobistej i higieny (przeprowadzanej raz w miesiącu poprzez przyznawanie punktów 
i informowaniu ustnie wychowankach o przebiegu procesu resocjalizacji). 

 (dowód: akta kontroli str. 231-236, 241-270, 277, 628, 850-853) 

2.6. Spośród 15 badanych wychowanków, którzy ukończyli 18. rok życia w trakcie roku 
szkolnego, dziewięciu z nich wyraziło chęć kontynuowania nauki do końca roku szkolnego. 
Dyrektor - za zgodą sądu - umożliwił wszystkim zakończenie danego etapu edukacji (w tym 
czterech – ukończyło II klasę gimnazjum, a pięciu – III klasę gimnazjum). Pozostałych 

                                                      
72 Którzy uciekli z MOW w latach 2012-2016. 
73 Tj. do czasu skreślenia go z ewidencji MOW – 24.08.2016 r. 
74 Tj. 15 wychowanków, którzy ukończyli 18. rok życia i przebywali w Ośrodku najdłużej (tj. po trzech wychowanków 
skreślonych z ewidencji MOW w latach 2012-2016), oraz jeden - z powodu przeniesienia do innego MOW oraz jeden –
z powodu zmiany środka wychowawczego na nadzór kuratora.  
75 Patrz przypis 74. 
76 Np. w zakresie aklimatyzacji w Ośrodku, pozytywnych relacji z wychowawcami i kolegami, wykonywanych prac na 
rzecz grupy, wpływu na postawę wychowanka braku zainteresowania ze strony matki (mimo podejmowanych prób) lub w 
wyniku negatywnych relacji matki z synem (polegających na usprawiedliwianiu jego negatywnych zachowań), 
pozytywnego wpływu na zachowanie wychowanków przeprowadzanych z nimi rozmów wychowawczych i prowadzonych 
zajęć.  
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czterech badanych wychowanków opuściło MOW z chwilą ukończenia 18. roku życia, na 
etapie uczęszczania do II (jeden); III klasy gimnazjum (dwóch) i VI klasy szkoły podstawowej 
(jeden). W odniesieniu do jednego wychowanka sąd zdecydował o jego umieszczeniu  
w szpitalu.   

 (dowód: akta kontroli str. 278-290) 

2.7. MOW opracował IPET dla wszystkich 17 wychowanków objętych badaniem77, w tym:  
- dla siedmiu wychowanków78 – niezwłocznie, tj. po wejściu przepisu § 5 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r.; 
- dla ośmiu wychowanków – w terminie od jednego dnia do 30 dni po przyjęciu do Ośrodka; 
- dla dwóch wychowanków – w terminie od 41 dni79 do 66 dni80 po przyjęciu do Ośrodka.  
Badane IPET były sporządzone w okresie od 12.09.2011 r. do 27.01.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, m.in.: na przedłużenie okresu upływającego pomiędzy przyjęciem 
wychowanka a opracowaniem mu IPET wpływ mógł mieć także fakt, iż chłopiec przyjęty był 
w okresie wakacyjnym lub w czasie wzmożonych zwolnień lekarskich specjalistów. Tak było 
w przypadku wychowanka 1904. W przypadku wychowanka 1929 wydłużenie okresu 
opracowania IPET wynika z faktu, iż najbliższe posiedzenie zespołu było możliwe dopiero 
29.03.2013 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 271-274) 

W sprawie przyjętych zasad dotyczących terminu sporządzania IPET, Dyrektor MOW 
wyjaśniła m.in.: IPET był sporządzany niezwłocznie po przybyciu wychowanka, natomiast 
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej były przydzielane na najbliższym odbywającym 
się zespole od przyjęcia chłopca do Ośrodka. Z założenia zespoły odbywały się raz 
w miesiącu, jednak w odosobnionych przypadkach mogło się zdarzyć, że zespół był 
odraczany np. ze względu na chorobę lub urlop wychowawcy/nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 271-274) 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którego zalecenia powinny być 
uwzględniane w IPET, stosownie do wymogu określonego w § 5 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r., były sporządzone i przedłożone 
MOW przed przyjęciem wychowanka do Ośrodka w trzech z 17 badanych przypadków.  
W pozostałych 13 badanych przypadkach (76,5%) orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego były sporządzone (i przedłożone MOW) po upływie od trzech miesięcy do 
jednego roku i pięciu miesięcy po sporządzeniu przez Ośrodek IPET. W jednym przypadku 
nie sporządzono orzeczenia o potrzebie kształcenia, z powodu ucieczki wychowanka  
i pobycie wychowanka w szpitalu (po otrzymaniu postanowienia o umieszczeniu wychowanka 
w szpitalu, MOW dokonał skreślenia wychowanka z ewidencji).  
W badanych przypadkach nie było możliwe ustalenie terminu sporządzenia IPET 
w odniesieniu do dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, określonego 
w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

W sprawie wydawania orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dopiero w terminie od 
trzech miesięcy do prawie 1,5 roku po przyjęciu wychowanka do MOW i wpływu tego na 
właściwe sporządzenie IPET Dyrektor wyjaśniła m.in.: wydanie przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego możliwe jest, 
jedynie za zgodą i na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka. 
Niejednokrotnie niestety rodzice wychowanków nie podpisują zgody na wydanie orzeczenia, 
która jest wysyłana do rodziców lub opiekunów prawnych każdego nowo przyjętego chłopca, 
który nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiada nieaktualne.  

                                                      
77 Patrz przypis 74. 
78 Tj. którzy byli przyjęci do MOW przed 1.09.2011 r. i posiadali sporządzony dokument pn. Indywidualny Program 
Resocjalizacyjny. 
79 Wychowanek zaewidencjonowany w księdze wychowanków MOW pod nr 1904. 
80 Wychowanek zaewidencjonowany w księdze wychowanków MOW pod nr 1929.  
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W sytuacjach kiedy telefoniczne prośby i upomnienia kierowane do rodziców lub opiekunów 
prawnych nie przynoszą efektów kierowane jest pismo do sądu rodzinnego, w którym ośrodek 
prosi o sądowe wydanie zgody na przeprowadzenie diagnoz i wydanie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego w zastępstwie rodziców, którzy w tym zakresie wydają się być 
niewydolni. Niestety sądy nie chcą wchodzić w kompetencje rodziców w tym zakresie, 
pozostawiając im możliwość decydowania. 

(dowód: akta kontroli str. 271-273, 275) 

W 15 z 16 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, dołączonych do badanych IPET, 
sformułowano takie same lub podobne zalecenia, m.in. kształcenie w szkole podstawowej 
i gimnazjum MOW; objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi; objęcie ucznia 
zajęciami socjoterapeutycznymi i resocjalizacyjnymi w celu budowania prawidłowej relacji 
z innymi oraz wdrażania do przestrzegania obowiązujących zasad i norm społecznych.  
Tylko jedno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określało zindywidualizowane 
zalecenia dotyczące potrzeb kształcenia specjalnego wychowanka (m.in. zorganizowanie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; określenie zasad, metod i form pracy z uczniem; 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; terapia 
logopedyczna; zajęcia wychowawczo-resocjalizacyjne przygotowujące ucznia 
do prawidłowego funkcjonowania w środowisku; trening zastępowania agresji; rozwijanie 
zainteresowań; formy usprawniania mocnych stron - spostrzegawczości oraz zdolności 
organizowania danych np. poprzez gry planszowe i komputerowe gry edukacyjne). 

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

Wszystkie badane IPET określały formy pomocy psychologiczno-pedagogicznych81, które 
odpowiadały ogólnie sformułowanym zaleceniom w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

Wszystkie badane IPET określały metody lub formy pracy z dzieckiem oraz formy i okres 
udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. Wszystkie IPET 
określały działania wspierające rodziców dziecka, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 
ww. rozporządzenia (najczęściej poprzez: pedagogizację, porady, konsultacje).  
Spośród 17 badanych IPET w:  

 16 - określono wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej miały być realizowane. W jednym przypadku82 nie określono wymiaru 
godzin;  

 ośmiu - określono zindywidualizowane działania/zajęcia resocjalizacyjne 
i socjoterapeutyczne, dostostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych wychowanka oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 
ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. W pozostałych 983 przypadkach nie określono 
zindywidualizowanych działań/zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych (określono 
tylko formy pomocy psychologiczno-pedagogicznych, m.in. poprzez takie działania jak: 
„socjoterapia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wiodących przedmiotów nauczania, 
koła zainteresowań” lub „socjoterapia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne - zajęcia grupowe”). Dopiero na etapie modyfikacji, IPET były 
uszczegóławiane i indywidualizowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia; 

                                                      
81 Na przykład: „socjoterapia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wiodących przedmiotów nauczania, koła 
zainteresowań, konsultacje z pedagogiem i psychologiem - zajęcia indywidualne” lub „socjoterapia i zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne - zajęcia grupowe”. 
82 Tj. dla wychowanka zaewidencjonowanego w księdze wychowanków pod nr 2192. 
83 Tj. dla wychowanków zaewidencjonowanych w księdze wychowanków pod nr: 1766, 1677, 1845, 1848, 1759, 1847, 
1904, 1813, 1839. 
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 dwóch - określono, że będą podejmowane działania z zakresu doradztwa zawodowego. 
W pozostałych 1584 przypadkach nie określono działań z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego i sposobu realizacji tych działań;  

 czterech - określono szczegółowy zakres współpracy nauczycieli i specjalistów  
z rodzicami dziecka w realizacji przez ośrodek zadań, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 ww. 
rozporządzenia (np. spotkania indywidualne, korespondencja i rozmowy telefoniczne).  
W 1285 przypadkach - jako zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 
dziecka użyto określenia „jednolity system oddziaływań wychowawczych” lub 
„systematyczne egzekwowanie wiedzy”, w jednym przypadku86 – w ogóle nie określono 
zakresu tej współpracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 241-270) 

Wszystkie badane IPET były modyfikowane na kolejny rok szkolny. Wprowadzone zmiany 
dotyczyły indywidualizowania ich do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz 
jego możliwości psychofizycznych (m.in. poprzez określanie rodzaju zajęć wyrównawczych, 
rekreacyjno-sportowych oraz terapii, które wychowanek miał realizować). 

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

2.8. Dla 13 z 15 badanych wychowanków87 opracowano IPU. Dla jednego wychowanka IPU 
sporządziła placówka socjalizacyjna, na podstawie art. 88 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej88. Wobec jednego wychowanka właściwy sąd orzekł o umieszczeniu  
w szpitalu.  
Każdy z 13 badanych IPU został opracowany co najmniej na miesiąc przed ukończeniem 
przez wychowanka 18. roku życia oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na 
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie89. Ośrodek przekazał 
sporządzone IPU do właściwych PCPR. Usamodzielniani, jako opiekunów wskazali członków 
swoich rodzin w 12 przypadkach, a w jednym - wychowawcę MOW do czasu opuszczenia 
przez wychowanka Ośrodka (tj. w celu realizacji pierwszego zadania w IPU – 
tj. kontynuowania przez wychowanka nauki w II i III klasie gimnazjum w MOW)90. 
Opiekunowie usamodzielnienia złożyli pisemne oświadczenie, w którym zobowiązali się do 
realizacji zadań określonych w § 9 rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na 
usamodzielnienie i kontynuowanie nauki91. MOW nie monitorował procesu usamodzielniania 
wychowanków i stanu realizacji IPU. 
Wychowawca MOW był opiekunem usamodzielniania od 30.08.2012 r. do dnia 1.10.2012 r. 
W dniu 11.10.2012 r. (tj. po 10 dniach po opuszczeniu MOW) wychowanek zgłosił się 
w PCPR w celu realizacji i modyfikacji programu w zakresie zmiany opiekuna.  

(dowód: akta kontroli str. 168-169, 278-290, 860-864) 

Wychowawca wyjaśnił m.in., że opiekunem usamodzielniania wychowanka (…) zostałam, 
gdyż sam wychowanek wybrał mnie na opiekuna usamodzielniania. Wynikało to z braku 

                                                      
84 Tj. dla wychowanków zaewidencjonowanych w księdze wychowanków pod nr: 1607, 1682, 1690, 1766, 1677, 1845, 
1848, 1741, 1759, 1847, 1904, 1813, 1839, 2186 i 2192. 
85 Tj. dla wychowanków zaewidencjonowanych w księdze wychowanków pod nr: 1607, 1682, 1690, 1677, 1845, 1848, 
1741, 1759, 1847, 1904, 2192 i 1813. 
86 Tj. dla wychowanka zaewidencjonowanego w księdze wychowanków pod nr 2207. 
87 Tj. takich którzy opuścili MOW z powodu ukończenia 18 roku życia. 
88 Dz.U. z 2016 r., poz. 930, ze zm. 
89 Dz.U. poz. 954; dalej: „rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki”. 
90 Wychowanek opuścił MOW w trakcie III klasy gimnazjum w MOW (1.10.2012 r.), po ukończeniu 18 roku życia. Celami 
działania wskazanymi w IPU (poza ukończeniem edukacji w II i II klasy gimnazjum) było m.in.: uzyskanie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych – wskazanie pozyskania z zasobów gminy; zatrudnienie i współdziałanie z Powiatowym 
Urzędem Pracy; współdziałanie w utrzymywaniu kontaktów z rodzinną; pomoc pieniężna na usamodzielnieni (poprawa 
warunków mieszkaniowych i podniesienie kwalifikacji zawodowych); pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
(remont mieszkania i zakup niezbędnych urządzeń domowych). 
91 Zaznajomienia się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej; opracowania wspólnie z osobą 
usamodzielnianą IPU; oceny realizacji IPU oraz jego modyfikowania; współpracy z rodziną osoby usamodzielnianej oraz 
ze środowiskiem lokalnym (w tym szkołą i gminą); opiniowania wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnianie  
i kontynuowanie nauki. 
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możliwości jakiegokolwiek kontaktu z matką wychowanka, która była pozbawiona praw 
rodzicielskich. Nie przejawiała ona zainteresowania synem, co zmusiło (…) do szukania 
opiekuna usamodzielniania wśród pracowników placówki. Właśnie moją osobę wychowanek 
obdarzył zaufaniem, gdyż chciał, abym faktycznie go wspierał w trudnym okresie „wchodzenia 
w dorosłe życie”. Ponadto (…) został poinformowany, że w trakcie realizacji IPU można 
zmienić osobę, która jest opiekunem.   

(dowód: akta kontroli str. 855-856, 859) 

MOW nie monitorował procesu usamodzielniania wychowanków i stanu realizacji IPU. 
(dowód: akta kontroli str. 168-169) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, m.in.: MOW nie monitorował losów byłych wychowanków, gdyż nie 
ma obowiązku podejmowania takich działań.   

(dowód: akta kontroli str. 162-164, 168-169, 869) 

2.9. Spośród 30 wychowanków objętych badaniem, którzy opuścili MOW92 (na podstawie 
danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstw: Edukacji Narodowej 
oraz Sprawiedliwości93):  

 dziewięciu wychowanków (tj. 30% badanej populacji) kontynuowało naukę, w tym: sześciu 
- w klasach gimnazjalnych, dwóch - w zasadniczych szkołach zawodowych i jeden  
w liceum dla dorosłych; 

 11 wychowanków weszło w konflikt z prawem (36,6%), w tym: czterech - przebywających 
w MOW do ukończenia 18. roku życia94 oraz siedmiu skreślonych z ewidencji w wyniku 
ucieczki95. Liczba prawomocnych orzeczeń sądu dla poszczególnych wychowanków 
wydanych po skreśleniu z ewidencji MOW wynosiła od jednego do siedmiu96, m.in. w 10 
przypadkach została orzeczona kara pozbawienia wolności (a także kary ograniczenia 
wolności, nieodpłatnej pracy na cele społeczne i grzywny), w jednym przypadku - 
wyłącznie kary ograniczenia wolności i nieodpłatnej pracy na cele społeczne;   

 17 wychowanków podjęło pracę97 (56,6%), w tym: dziewięciu - przebywających w MOW 
do ukończenia 18. roku życia oraz ośmiu - skreślonych z ewidencji w wyniku ucieczki. 
Według stanu na dzień 3.03.2017 r. tylko pięciu wychowanków kontynuowało prace 
zarobkową (odpowiednio: trzech i dwóch).  

(dowód: akta kontroli str. 291-449) 

Spośród 12 wychowanków objętych kontrolą, dla których MOW opracował IPU, wszyscy 
zgłosili się do PCPR w celu ich realizacji, w terminie od 10 do 508 dni po opuszczeniu 
MOW98.  
Spośród 12 wychowanków sześciu zadeklarowało zamiar kontynuowanie edukacji. Realizacja 
programów została wstrzymana w 11 przypadkach, z uwagi na brak zainteresowania ze 
strony wychowanków dalszą pomocą. Tylko dwóch wychowanków kontynuowało naukę 
i realizowało założenia IPU - jeden wychowanek ukończył szkołę zawodową, podjął 
zatrudnienie i został objęty pracą socjalną PCPR, a drugi – kontynuował jeszcze naukę.  
PCPR wypłaciły siedmiu wychowankom łącznie 57.448,60 zł tytułem pomocy finansowej na 
kontynuowanie nauki i zagospodarowanie (m.in. zakup potrzebnych urządzeń gospodarstwa 
domowego i remonty pomieszczeń mieszkalnych)99. Tylko jeden PCPR zażądał zwroty 
wypłaconej pomocy w kwocie 516,60 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 
(co odpowiadało 20,2% wartości udzielonej pomocy). Kwota nienależnie pobranego 

                                                      
92 Tj. wychowanków skreślonych z ewidencji MOW w latach 2012-2016, w tym: 15 – w związku z osiągnięciem 18. roku 
życia; 15 - z powodu ucieczki, jeden - z powodu przeniesienia do innego MOW oraz jeden - z powodu zmiany środka 
wychowawczego na nadzór kuratora. 
93 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
94 Trzech skreślonych z ewidencji MOW w 2012 r. i jeden w 2014 r. 
95 W tym dwóch skreślonych w 2012 r.; dwóch w 2014 r. i trzech w 2015 r. 
96 W tym wobec czterech zostało wydane więcej niż jedno orzeczenie. 
97 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (w tym 10 – na okres od jednego do 11 miesięcy).  
98 Na podstawie danych uzyskanych z PCPR w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
99 Tj. od 494,40 zł do 18.551,70 zł (tj. wychowankowi który realizował IPU). 
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świadczenia została zwrócona. Żaden z PCPR, w których wychowankowie zaprzestali 
realizację IPU, nie dokonywał oceny realizacji IPU. 

(dowód: akta kontroli str. 291-330, 447-449, 843-846) 

2.10. W MOW zastosowano środek przymusu bezpośredniego100 wobec jednego 
z 17 badanych wychowanków. Wychowawca sporządził protokół z zastosowania środka 
przymusu bezpośredniego, a ówczesny Dyrektor MOW powiadomił niezwłocznie (w ciągu 24 
godzin od jego zastosowania) sąd rodzinny sprawujący nadzór nad Ośrodkiem. 

(dowód: akta kontroli str. 450-454) 

2.11. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 MOW prowadził zajęcia wychowawcze dla 
wszystkich grup, które dokumentowano w dziennikach. Objęte badaniem dzienniki zajęć 
wychowawczych101 były prowadzone zgodnie z wymogami określonymi 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 dokumentacji102. 
Zawierały m.in. plany pracy z wychowankami, tygodniowe założenia wychowawcze, zajęcia 
prowadzone okresowo, informacje o kontaktach z rodziną oraz zajęcia prowadzone  
w placówce danego dnia.  
Tygodniowe założenia wychowawcze103 wskazywane w badanych dziennikach były 
realizowane poprzez organizację m.in. zajęć gospodarczo-porządkowych, nauki własnej, 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć świetlicowych integrujących grupę wychowawczą, 
warsztaty zainteresowań, zajęcia specjalistyczne o charakterze profilaktycznym z zakresu 
doradztwa zawodowego i promocji zdrowia.   

 (dowód: akta kontroli str. 455-497) 

2.12. Od 17.01.2016 r. Dyrektor MOW wprowadziła „Zasady udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wychowankom MOW w Renicach”, określające m.in. formy  
i zakres pomocy, uprawnione jednostki do jej udzielania. Do planowania, koordynowania  
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczne powoływano zespół ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (składający się z nauczycieli, wychowawcy, pedagoga, 
psychologa i innych specjalistów prowadzących zajęcia z wychowankiem). Do zadań zespołu 
należało m.in. analizowanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowanie 
IPET, określanie form pomocy i okresu jej udzielania, dokonywanie oceny efektywności 
okresowej oceny i ewaluacji. W latach 2015/2016 i 2016/2017 opracowywano roczne 
harmonogramy posiedzeń zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (od siedmiu do 
dziewięciu rocznie). 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 pedagodzy i psycholodzy prowadzący zajęcia 
z wychowankami dokumentowali je w dziennikach. Objęte badaniem dzienniki były 
prowadzone zgodnie z wymogami określonymi w § 19 rozporządzenia w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Zawierały one m.in. tygodniowe plany 
stałych zajęć (także plany pracy na dany rok), informacje o kontaktach z rodziną oraz zajęcia 
prowadzone danego dnia.  
Czynności wykonywane przez pedagogów i psychologów dotyczyły m.in.: rozmów 
indywidualnych, weryfikacji dokumentacji dotyczącej wychowanków, organizowania 
pogadanek, prowadzenia bieżącej korespondencji (sądy, Policja), profilaktyki ucieczek, 
konsultacji z wychowawcami. 

W roku szkolnym 2015/2016 pedagog dokumentował w odrębnych dziennikach realizowane 
dla uczniów klas gimnazjum i szkoły podstawowej zajęcia: resocjalizacyjne; trening radzenia 

                                                      
100 Tj. w dniu 12.02.2012 r. - poprzez użycie siły fizycznej w celu obezwładnienia nieletniego, który chciał użyć stolika  
w celu wyrządzenia wychowawcy krzywdy.   
101 Grup: I, III i IV w roku szkolny, 2015/2016 i grup: II, III i IV w roku szkolnym 2016/2017. 
102 Dz.U. poz.1170, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania”. 
103 M.in. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, 
kultywowanie tradycji, wspomaganie rozwoju umysłowego i kształtowanie umiejętności szkolnych, profilaktyka uzależnień 
i wychowanie prozdrowotne, edukacja ekologiczna.  
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sobie ze stresem; przeciwdziałania agresji i przemocy; profilaktyki uzależnień. Psycholog 
prowadził i dokumentował w odrębnych dziennikach zajęcia: terapii indywidualnej  
i terapeutyczne prowadzone dla grup (których celem było kształtowanie pozytywnego 
wizerunku własnej osoby, rozładowywanie napięcia emocjonalnego związanego 
z funkcjonowaniem w różnych sytuacjach społecznych, nabywanie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów i problemów). 

W roku szkolnym 2016/2017 pedagodzy dokumentowali w odrębnych dziennikach 
realizowane dla uczniów zajęcia: profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych; 
korekcyjno-kompensacyjne; profilaktyki agresji i przemocy, trening efektywnego uczenia się, 
trening umiejętności społecznych; wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Psycholodzy 
prowadzili i dokumentowali w odrębnych dziennikach zajęcia psychoterapeutyczne 
obejmujące indywidualne programy terapeutyczne z wychowankami oraz treningu radzenia 
sobie ze stresem. 

 (dowód: akta kontroli str. 498-524) 

2.13. W latach objętych kontrolą w ramach działań resocjalizacyjnych w Ośrodku realizowane 
były m.in. następujące programy: 

 Program Wychowawczy, którego głównymi celami wychowawczymi były: aklimatyzacja 
w grupie wychowawczej; przystosowanie do zasad funkcjonowania i oceniania w MOW; 
pełny rozwój intelektualny i psychofizyczny104; uświadamianie celowości rozwijania 
własnej osobowości; zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa szkoły podstawowej i gimnazjum; wielostronne kształtowanie osobowości 
ucznia-praca nad emocjami; hamowanie procesu demoralizacji, kształtowanie właściwej 
postawy wobec rodziny, uświadamianie znaczenia rodziny w życiu młodego człowieka; 
uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego w społeczności 
lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych; 
wzbudzenie szacunku do pracy i chęci dalszego doskonalenia zawodowego. 

 Program Profilaktyki - łączący nauczanie, wychowanie i rozwijanie umiejętności 
psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Celem 
programu było uświadamianie wychowanków o konsekwencjach używania substancji 
psychoaktywnych oraz rozwijanie umiejętności życiowych młodzieży, umożliwiające 
radzenie sobie z problemami codziennego życia i samorealizację. 

 Program Bezpiecznie i Zdrowo, którego celem było rozwijanie wśród wychowanków 
postaw prospołecznych i prozdrowotnych, eliminowanie wszelkich przejawów agresji oraz 
wulgaryzmów, jak i promowanie zdrowego stylu życia. 

 Program Przeciwdziałania Przemocy i Agresji, którego celem było minimalizowanie 
zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży oraz wzrost poczucia 
bezpieczeństwa chłopców w placówce. Działania podejmowane przez wychowawców, 
nauczycieli i specjalistów miały wzmacniać poczucie więzi między wychowankami, 
wychowawcami/nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz 
przeciwdziałania agresji, integrować, a także budować poczucie tożsamości z placówką. 

 Program Poprawa Efektywności Kształcenia, którego celem było objęcie uczniów 
z dużymi zaległościami i potrzebami systematycznym monitorowaniem i diagnozowaniem. 

W Ośrodku realizowano także zajęcia: profilaktyka zażywania substancji psychoaktywnych; 
trening umiejętności społecznych z elementami profilaktyki; agresji oraz profilaktyki 
uzależnień; zajęcia dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu; doradztwo zawodowe. 

(dowód: akta kontroli str. 526-541, 643-678) 

2.14. W latach 2012-2016 w Zespole Szkół zwiększyła się średnia wyników egzaminu 
szóstoklasistów z 10,0% do 30,6% oraz z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego  

                                                      
104 Wspomaganie rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego, utrwalanie akceptowanych społecznie zachowań 
(w rodzinie, klasie, szkole, grupie wychowawczej). 
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z 35,1% do 37%. Zmniejszyła się natomiast średnia wyników z egzaminu gimnazjalnego  
z przedmiotów przyrodniczych z 34,2% do 31,7% oraz z matematyki z 28,8% do 24,4%. 

 (dowód: akta kontroli str. 542) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że są dwie przyczyny braku rezultatów we wzroście postępów 
w nauce wychowanków: brak realizacji obowiązku szkolnego przez chłopców, w tym brak 
realizacji podstawy programowej oraz bardzo duża rotacja chłopców, którzy trafiają 
do placówki w ciągu roku szkolnego, a nawet przed samym egzaminem. 

(dowód: akta kontroli str. 543-544) 

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

Spośród 17 badanych IPET (sporządzanych przez MOW w okresie od 12.09.2011 r. 
do 27.01.2015 r.) w:  

 jednym IPET105 – nie określono wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej miały być realizowane, mimo wymogu określonego w § 5 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. 

 dziewięciu106 - nie określono zindywidualizowanych działań/zajęć resocjalizacyjnych 
i socjoterapeutycznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, mimo wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt 5 
ww. rozporządzenia. Określono w nich tylko formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznych, m.in. poprzez takie działania jak: „socjoterapia i zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze z wiodących przedmiotów nauczania, koła zainteresowań” lub „socjoterapia 
i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne - zajęcia grupowe”; 

 15107 - nie określono działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu 
realizacji tych działań, mimo wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. 

 13108 - nie określono szczegółowego zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów 
z rodzicami dziecka w realizacji przez Ośrodek zadań, mimo wymogu określonego w § 5 
ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

Dyrektor wyjaśniła m.in., zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przydzielił 
wychowankowi (…) formy pomocy, a wszystkie sposoby udzielania pomocy nie miały 
określonego wymiaru godzin, ponieważ realizacja ww. zajęć miała się odbywać zgodnie 
z organizacją nauczania, planami kół zainteresowań oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi 
z bieżącej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej. Przeprowadzona w dniu 06.06.2016 r. przez 
pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie na wniosek RPO kontrola doraźna wykazała, 
że IPET nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2015 r. W związku z powyższym dyrektor MOW zgodnie 
z wyjaśnieniami złożonymi do protokołu zapewnił, że w roku szkolnym 2016/2017 IPET 
będzie miał nową formę i będzie zawierał wszystkie elementy. IPET zakładane od września 
2016 roku spełniają wymagania rozporządzenia. Podczas posiedzenia zespołu każdy 
wychowanek był rozpatrywany indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
chłopca. Być może w 9 wymienionych przypadkach zespół uznał, iż zgodnie z potrzebami 
przydzielić należy wymienione formy. Na etapie ewaluacji IPET jest modyfikowany na 
posiedzeniach zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Trudno określić dlaczego 
IPET nie określał szczegółowo zakresu współpracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów 
z rodzicami chłopca. Obecnie po dokonanej ewaluacji IPET we wrześniu 2016 r. sytuacja taka 
nie ma miejsca.                                       (dowód: akta kontroli str. 271-273, 275-276, 830-842) 

                                                      
105 Tj. dla wychowanka zaewidencjonowanego w księdze wychowanków pod nr 2192. 
106 Tj. dla wychowanków zaewidencjonowanych w księdze wychowanków pod nr: 1766, 1677, 1845, 1848, 1759, 1847, 
1904, 1813, 1839. 
107 Tj. dla wychowanków zaewidencjonowanych w księdze wychowanków pod nr: 1607, 1682, 1690, 1766, 1677, 1845, 
1848, 1741, 1759, 1847, 1904, 1813, 1839, 2186 i 2192. 
108 Tj. dla wychowanków zaewidencjonowanych w księdze wychowanków pod nr: 1607, 1682, 1690, 1677, 1845, 1848, 
1741, 1759, 1847, 1904, 2192, 1813 i 2207. 
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W wyniku przeprowadzonej (w lutym 2017 r.) na zlecenie NIK kontroli doraźnej, 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie ustalił, że w roku szkolnym 2016/2017 dla 
wszystkich 38 wychowanków (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 
MOW opracował IPET, które były zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2015 r., w tym dostosowane do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, zgodnie  
z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 771-802, 804-810, 835-842)  

NIK zwraca uwagę, że realizowanie zadań opiekuna usamodzielnienia przez pracownika 
MOW jedynie do czasu pobytu wychowanka w MOW, bez uzyskania potwierdzonej informacji 
o zmianie opiekuna oraz brak monitorowania i analizowania realizacji IPU przez byłych 
wychowanków służących modyfikacji podejmowanych działań, nie gwarantuje właściwego 
przygotowania kolejnych wychowanków do procesu usamodzielniania.  

Objęte badaniem IPET (sporządzone w latach 2011-2015) nie spełniały wszystkich wymogów 
określonych w § 5 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2010 r. Natomiast IPET opracowywane i realizowane od września 2016 r. 
spełniały wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2015 r. NIK pozytywnie ocenia modyfikowanie IPET przed każdym kolejnym 
rokiem szkolnym. Poza działalnością edukacyjną i wychowawczą, MOW realizował projekty 
ukierunkowane na wzmocnienie efektów procesu resocjalizacyjnego. Działania te miały na 
celu m.in. wykształcenie właściwych postaw społecznych, podnoszenie samooceny i poziomu 
edukacyjnego wychowanków, a także ich dalszą aktywizację edukacyjną lub zawodową. 
Mimo podejmowanych działań, każdego roku odnotowywano od kilkudziesięciu do nawet 
ponad stu ucieczek z Ośrodka, a aż 75% skreśleń z ewidencji wychowanków wynikała z ich 
długotrwałej nieobecności bądź z przeniesienia do innego ośrodka ze względów 
wychowawczych. Ośrodek prawidłowo prowadził dokumentację dotyczącą realizowanych 
zajęć wychowawczych i terapeutycznych. W MOW terminowo i prawidłowo sporządzano IPU, 
jednak nie monitorowano procesu usamodzielniania byłych wychowanków i stanu realizacji 
tych programów.    

3. Działania nadzorcze wspomagające skuteczność resocjalizacji 

3.1. W latach 2015-2016 Dyrektor MOW podejmowała działania wspomagające proces 
resocjalizacyjny wychowanków m.in. poprzez bieżące monitorowanie pracy kadry 
pedagogicznej, w tym pedagogów, psychologów i wychowawców, którzy co pół roku 
przedstawiali sprawozdania z realizacji swojej działalności na posiedzeniach rady 
pedagogicznej. W wyniku podejmowanych przez Dyrektora działań, wprowadzono lub 
modyfikowano wewnętrzne regulacje dotyczące godzin wydawania posiłków (2015 r.) oraz 
funkcjonowania zeszytu łącznikowego (2016 r.)109; regulaminu MOW (w 2016 r.); Programu 
Wychowawczego (2016 r.); Programu Profilaktyki (2016 r.); procedur postępowania w MOW 
(2016 r); zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom (2016).   

(dowód: akta kontroli str. 545-680, 868) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, m.in.: w sprawie wspomagania procesu resocjalizacyjnego 
wychowanków, poza sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, doposażono MOW w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji procesu resocjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1652-164, 168) 

3.2. W latach 2012-2016 działalność dydaktyczna i wychowawcza MOW była przedmiotem 
13 kontroli110, z tego: trzech kontroli doraźnych przeprowadzonych przez organ prowadzący 

                                                      
109 Który służył do przekazywania informacji o zachowaniu, procesie wychowawczym i dydaktycznym wychowanków (dla 
każdej klasy odrębny). 
110 W 2012 r. – dwie kontrole przeprowadzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie; w 2013 r. – 
jedna przeprowadzona przez Starostę Myśliborskiego; w 2014 r. – trzy kontrole przeprowadzone przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie i Starostę Myśliborskiego oraz wizytatorów z Sądu Rejonowego w 
Myśliborzu; w 2015 r. – cztery kontrole przeprowadzone przez Starostę Myśliborskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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MOW (Powiat Myśliborski); siedmiu – Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie 
(sześć kontroli doraźnych i jedna kontroli problemowej); dwóch - Sądu Rejonowego  
w Myśliborzu111 (wizytacje) oraz jednej - Rzecznika Praw Dziecka (doraźnej). Kontrole 
doraźne były wszczynane: w wyniku złożonych skarg na działalność MOW oraz na wniosek 
organu (tj. Powiatu Myśliborskiego i Rzecznika Praw Dziecka). W wyniku przeprowadzonych 
kontroli stwierdzono nieprawidłowości oraz skierowano do Dyrektora zalecenia i wnioski 
pokontrolne, z tego: 

 Rzecznik Praw Dziecka zalecił112 m.in.: przeprowadzenie diagnozy występowania 
przemocy fizycznej i psychicznej przez wychowawców; wdrożenie procedur postępowania 
pracowników i metod współpracy z Policją w sytuacjach, zagrożenia dzieci przemocą 
seksualną; wprowadzenie procedury postępowania w przypadku przemocy 
wychowawcy/nauczyciela wobec ucznia/wychowanka; określenie w statucie i regulaminie 
sytuacji, w których kontakt z osobami spoza Ośrodka może być ograniczona; wydzielenie 
pomieszczeń do spotkań wychowanków z rodzicami bliskimi; zapewnienie wychowankom 
zajęć, które bardziej będą korespondowały z ich potrzebami rozwojowymi; wymienić 
wyeksploatowane wyposażenia pokoi wychowanków oraz umeblować je w sposób 
umożliwiający przechowywanie rozsądnej ilości rzeczy osobistych; wprowadzić dodatkowe 
posiłki w sobotę i niedzielę oraz swobodny dostęp do napojów o każdej porze dnia np. 
poprzez umieszczenie na każdym piętrze pojemnika z dystrybutorem wody mineralnej; 
niedopuszczalne jest, aby zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania wychowanków 
były traktowane jako nagrody; zmianę systemu wzmocnień pozytywnych oraz stosowanych 
kar (np. za zniszczenie mienia czy ucieczki – kary uniemożliwiającej wzięcie udziału  
w zajęciach rozwijających zainteresowania wychowanków lub ograniczenia/pozbawienia  
w całości urlopu na okres wakacji/ferii - w sytuacji, gdy nieletni posiadł już zgodę sądu 
rodzinnego na urlopowanie); realizować wychowanie i resocjalizację przez zajęcia 
specjalistyczne - bez przymusu pracy fizycznej w polu lub dodatkowego sprzątania; 
zwiększenie liczby wycieczek szkolnych wychowanków;  

 Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecnie zalecił m.in.: zorganizowanie szkolenia 
zewnętrznego z zakresu metod wychowawczych w pracy resocjalizacyjnej; przeszkolenie 
personelu z metod treningu zastępowania agresji; zwrócenie się do poradni psychologiczno-
pedagogicznej o wspomaganie wychowawczej funkcji placówki; uzupełnienie regulaminu 
MOW o prawa jakie posiadają nieletni; modyfikację przydziału zakresu obowiązków 
pracownikom obsługi; - ponieważ sprzątanie pomieszczeń (w tym ubikacji i łazienek) przez 
wychowanków nie przynoszą oczekiwanych rezultatów; stworzenie miejsc do samodzielnego 
przygotowywania posiłków; odnotowywanie w dziennikach wychowawczych 
przeprowadzonych zajęć; wykonywanie wszystkich zaleceń określonych w orzeczeniach  
o potrzebie kształcenia specjalnego; dostosowywanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów; dostosowanie pokoi wychowanków do wymogu maksymalnej liczby czterech osób  
w pokoju; usunięcie z katalogu nagród – wyjścia poza Ośrodek na imprezę kulturalną lub 
sportową oraz wycieczkę lub biwak dla wyróżniającej się grupy wychowawczej (MOW ma 
obowiązek umożliwienia wychowankom udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, 
rekreacyjnych, w tym na świeżym powietrzu oraz w zajęciach kulturalno-oświatowych); 

 Sąd Rejonowy w Myśliborzu zalecił m.in.: rozszerzenie katalogu form oddziaływań 
wychowawczych o treningi zastępowania agresji; monitorowanie problemu agresji – 
w przypadku stwierdzenia śladów pobicia należy ustalić rzetelnie przyczyny ich powstania; 
wyeliminowanie procedur związanych z asystowaniem innych wychowanków podczas 
transportowania nieletnich z ucieczki; ustalanie przyczyn ucieczek i stwierdzonych urazów 
u nieletnich w celu wyeliminowania zdarzeń związanych z przemocą; 

 Starosta Myśliborski w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdził m.in. brak uchwał 
rady pedagogicznej dotyczących opinii wydawanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy  

                                                                                                                                          
Oświaty w Szczecinie, Rzecznika Praw Dziecka oraz wizytatorów z Sądu Rejonowego w Myśliborzu, w 2016 r. – trzy 
kontrole przeprowadzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. 
111 III Wydział Rodzinnych i Nieletnich. 
112 W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej we wrześniu 2015 r. 
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o systemie oświaty oraz brak zarządzeń Dyrektora MOW wprowadzających procedury 
postępowań; brak rejestru dokonywanych aktów agresji i przemocy w MOW oraz brak 
procedury postępowania w przypadku przemocy wychowawcy/nauczyciela wobec 
ucznia/wychowanka. Starosta nie sformułował zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 728-802) 

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor MOW wskazała, że w Ośrodku nie funkcjonowała 
pisemna procedura asystowania innych wychowanków podczas transportowania nieletnich  
z ucieczki. O sytuacji asystowania innych wychowanków podczas transportowania nieletnich  
z ucieczki dowiedziała się z protokołu kontroli Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Od dnia 
1.09.2015 r. (objęcie stanowiska dyrektora) chłopcy nie uczestniczą w poszukiwaniu 
wychowanków, którzy uciekli. 

(dowód: akta kontroli str. 855-856, 868) 

Ww. organy kontrolujące poinformowano o zrealizowaniu zaleceń lub podjętych działaniach  
w celu ich realizacji. Podjęto m.in. następujące działania: powiadomiono Prokuraturę 
Rejonową w Myśliborzu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania psychicznego 
i fizycznego przez trzech wychowawców (przeprowadzane przez Kuratorium postępowanie 
wyjaśniające nie potwierdziło nagannego zachowania wychowawców, polegającego na 
znęcaniu się nad wychowankami)113, zakupiono nowe meble do pokoi wychowanków, 
wprowadzono dodatkowy posiłek – podwieczorek; wydzielono pomieszczenie do spotkań 
z rodzicami/opiekunami; przeprowadzono ankiety dotyczące zainteresowań wychowanków; 
od dnia 1.11.2015 r. wykreślono obowiązek pracy w postaci dyżurów porządkowych oraz 
wykonywania pracy w ogrodzie; zorganizowano szkolenie zewnętrzne z zakresu metod 
wychowawczych w pracy resocjalizacyjnej; wprowadzono zajęcia treningu zastępowania 
agresji. Zorganizowano trzy lub czteroosobowe pokoje wychowanków. Dzienniki zajęć 
wychowawczych oraz zajęć prowadzonych przez pedagogów i psychologów prowadzono 
zgodnie z przepisami prawa. Zmodyfikowano regulacje wewnętrzne dotyczące systemu kar  
i nagród (m.in. w regulaminie MOW usunięto z katalogu nagród – wyjścia poza Ośrodek na 
imprezę kulturalną lub sportową oraz wycieczkę lub biwak dla wyróżniającej się grupy 
wychowawczej). 

(dowód: akta kontroli str. 637-638, 728-730, 740-747, 759-760) 

Nie zrealizowano zaleceń organów kontrolujących dotyczących wydzielenia pomieszczeń do 
samodzielnego przygotowywania posiłków (termin na dostosowanie Ośrodka do tego wymogu 
upływa 31.08.2020 r.). Objęte badaniem IPET (sporządzone w okresie od 12.09.2011 r. do 
27.01.2015 r.) nie spełniały wszystkich wymogów określonych w § 5 rozporządzenia  
w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r., w tym nie określono 
zindywidualizowanych działań/zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, 
dostosowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów (szczegółowo opisanych w punkcie 2.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego).  

(dowód: akta kontroli str. 190-197, 228, 241-270) 

Do dnia 11.05.2017 r. (tj. zakończenia kontroli NIK), Dyrektor nie wydał zarządzenia  
o wprowadzeniu rejestru aktów przemocy i agresji, o co wnioskował Starosta Myśliborski. 
Rejestr ten prowadzony był do zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Od września 2015 r. 
zaprzestano prowadzenia tego rejestru, mimo że w latach poprzednich odnotowywano akty 
przemocy i agresji zgłaszane wychowawcom przez wychowanków lub zauważone przez 
wychowawców - na podstawie widocznych śladów (sińców i zadrapań) na ciele 
wychowanków. W rejestrze odnotowywano także przyczyny takich zdarzeń oraz osoby 
dopuszczające się takich zachowań. W ocenie NIK, prowadzenie takiego rejestru 
odpowiadałoby realizacji zaleceń pokontrolnych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dotyczących 
ustalania przyczyn stwierdzonych urazów u nieletnich w celu wyeliminowania zdarzeń 
związanych z przemocą oraz monitorowania problemu agresji – w przypadku stwierdzenia 
śladów pobicia.                                                              (dowód: akta kontroli str. 228, 728-730) 

                                                      
113 Postępowanie zostało umorzone w dniu 30.06.2016 r. Na skutek zażalenia strony – w dniu 10.03.2017 r. wszczęto 
śledztwo, które na dzień 28.04.2017 r. nie zostało zakończone. 
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Dyrektor wyjaśniła m.in.: trudno wskazać dlaczego dyrektor, zaraz po kontroli, nie wprowadził 
zarządzeniem obowiązku rejestrowania aktów przemocy i agresji. Każdy przypadek 
stwierdzonych urazów u wychowanków był szczegółowo rozpatrywany. Chłopcy objęci są 
opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz szczególną opieką wychowawczą. Prowadzone są 
zajęcia: profilaktyka agresji i przemocy, trening zastępowania agresji, zajęcia 
psychoterapeutyczne, zajęcia resocjalizacyjne, trening umiejętności społecznych, trening 
radzenia sobie ze stresem. Powyższe działania są realizacją zaleceń pokontrolnych Sądu 
Rejonowego w Myśliborzu. Sam rejestr jest dokumentem statystycznym i jego brak nie może 
być uznany jako nierealizowanie zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 830-833) 

3.3. Zachodniopomorski Kurator Oświaty, w wyniku przeprowadzonej (w lutym 2017 r.) na 
zlecenie NIK114 kontroli doraźnej ustalił, że w roku szkolnym 2016/2017:  

 wszyscy zatrudnieni nauczyciele i wychowawcy (z wyjątkiem jednego) posiadali 
kwalifikacje wymagane do tego typu placówki i rodzaju prowadzonych zajęć. Jeden 
wychowawca nie posiadał wymaganego przygotowania pedagogicznego, określonego 
w § 15 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli; 

 nauczyciele Zespołu Szkół nie przedstawili Dyrektorowi szkoły programów nauczania 
do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 
W Zespole Szkół nie było również przyjętej formy dopuszczenia do użytku programów 
nauczania; 

 dla wszystkich 38 wychowanków przebywających w Ośrodku w dniu kontroli 
(posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) opracowano IPET, które 
były dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów. Były one co najmniej dwa razy w roku 
modyfikowane na podstawie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia oraz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Zastrzeżenia dotyczyły współpracy MOW z rodzicami, tj. niezawiadamiania 
rodziców/opiekunów prawnych o terminie każdego spotkania zespołu ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i możliwości uczestnictwa w nim. 

W sprawie zapewnienia właściwej jakości zajęć wychowawczych, Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty w Szczecinie poinformował, że eliminowanie u wychowanków przejawów 
niedostosowania społecznego oraz przygotowania do samodzielnego życia było realizowane 
poprzez organizację zajęć m.in.: sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, oraz 
resocjalizacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych, a także doradztwa edukacyjno-
zawodowego dostosowanych do indywidualnych potrzeb wychowanków.  

 (dowód: akta kontroli str. 771-802, 807-829) 

W sprawie braku kwalifikacji jednego z wychowawców MOW w zakresie wymaganego 
przygotowania pedagogicznego, Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: w dniu 20.02.2017 roku 
zwrócono się do kancelarii prawnej z prośbą o wydanie opinii prawnej w zakresie ustalenia 
sposobu postępowania w przypadku okoliczności stwierdzonych przez Kuratorium Oświaty. 
Zgodnie z uzyskaną opinią kurator oświaty, jako organ nadzoru winien wydać decyzję 
stwierdzającą nieważność czynności w postaci aktu nadania stopnia awansu zawodowego. 
Natomiast dyrektor powinien wypowiedzieć nauczycielowi umowę o pracę. Wobec 
powyższego w dniu 3 marca zostało wysłane pismo do Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty w Szczecinie celem podjęcia stosownej decyzji. Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
pismem z dnia 14.03.2017 r. przekazał sprawę Staroście Myśliborskiemu celem rozważenia  
i ewentualnego podjęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 
3.09.2014 r. o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

(dowód: akta kontroli str. 830-831, 834) 

Starosta Myśliborski poinformowała m.in., że odnosząc się wprost do zalecenia ujętego  
w protokole kontroli Kuratorium Oświaty w Szczecinie, należy zatrudniać wychowawców  

                                                      
114 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 



 
 
 

29 

 
 

w MOW, zgodnie z § 15 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 211-218) 

3.4. W latach 2015-2016 Dyrektor MOW prowadził rejestr skarg i wniosków. W 2015 r. - 
złożono dwie skargi: jedną przez wychowanka - na niewłaściwe stosowanie katalogu nagród 
oraz drugą przez anonimową osobą - na niewłaściwą liczbę opiekunów w trakcie dyżurów 
nocnych. Dyrektor skierował do wychowawców pismo pouczające o przestrzeganiu katalogu 
nagród, a w drugiej sprawie powiadomił Starostwo w Myśliborzu i Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie o sposobie ustalenia dyżurów. Do wyjaśnienia Dyrektora MOW ww. organy nie 
wniosły uwag i nie podjęły czynności kontrolnych. 
W 2016 r. skierowano do Dyrektora jedną skargę przez wychowanka w sprawie znęcania się 
nad wychowankiem przez innych wychowanków i pobiciu wychowanka przez nauczyciela. 
Dyrektor przekazał sprawę na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego115 do Rady Powiatu Myśliborskiego oraz skierował 
powiadomienie do Powiatowej Komendy Policji w Myśliborzu, która odmówiła wszczęcia 
dochodzenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
czynu.  

(dowód: akta kontroli str. 803) 

3.5. Z dokumentacji prowadzonej dla 17 wychowanków objętych badaniem wynika, że MOW 
prowadził korespondencję w sprawach dotyczących poszczególnych wychowanków z sądami 
rodzinnymi w zakresie sporządzania opinii o wychowankach na wniosek sądów oraz przy 
udzielaniu wychowankom urlopu (np. w święta lub dni wolne od nauki). Kontakty z rodzicami 
były odnotowywane w indywidualnej dokumentacji wychowanków (IPET). W 11 z 17 
badanych przypadków kontakt z rodzicami ograniczył się od jednej do dwóch rozmów 
telefonicznych w roku lub nie było ich w ogóle116. W sześciu przypadkach kontakt z rodzicami 
był częsty.  

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

W sprawie problemów występujących we współpracy z sądami rodzinnymi, opiekunami 
prawnymi oraz placówkami, z których wychowankowie zostali przeniesieni do Ośrodka, 
Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., że sądy nie wszczynały postępowań np. za naruszenie 
godności, nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego jakim jest nauczyciel, 
ze względu na zastosowany już środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW, 
co powodowało, że wychowankowie czuli się bezkarni; brak dobrej woli placówek 
opiekuńczych w zakresie opieki nad wychowankiem w okresach przerw świątecznych, ferii 
letnich i zimowych, co powodowało frustrację u wychowanków i brak motywacji do właściwego 
zachowania; problemy z uzyskaniem zgód rodziców/opiekunów prawnych na badanie 
i wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym, co jest niezbędne dla ustalenia właściwej 
pracy z chłopcem, brak chęci współpracy rodzica/opiekuna z placówką. 

(dowód: akta kontroli str. 162-164, 166-167) 

W sprawie trudności w podejmowaniu działań wspierających rodziców wychowanków 
określonych w IPET Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: wychowankowie naszej placówki 
pochodzą przeważnie z rodzin nacechowanych patologią społeczną, wobec czego być może 
ich rodzice nie są zainteresowani losem swoich synów. Ze strony placówki podejmowane są 
liczne próby wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i prawnych opiekunów, 
organizowane są na terenie Ośrodka szkolenia dla rodziców prowadzone, zarówno przez 
specjalistów zatrudnionych w Ośrodku jak i specjalistów z instytucji zewnętrznych. 
Organizowano także konsultacje ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych w celu 
umożliwienia rozwiązywania indywidualnych problemów i trudności emocjonalnych, 
psychicznych i społecznych wychowanków oraz członków ich rodzin. Niestety frekwencja 
rodziców i opiekunów prawnych na tych spotkaniach jest, pomimo indywidualnych zaproszeń 
kierowanych do każdego rodzica, bardzo niska. Wychowawcy i specjaliści korzystają, nawet 

                                                      
115 Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze zm. 
116 Brak kontaktu z rodziną w dwóch przypadkach. 
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ze swoich prywatnych telefonów, próbując kontaktować się z rodzicami oraz zachęcić ich do 
współudziału w procesie wychowawczym, terapeutycznym i resocjalizacyjnym ich dzieci. 
Jednak to także nie przynosi oczekiwanych efektów. 

(dowód: akta kontroli str. 271-273, 276-277) 

3.6. MOW podejmował współpracę w latach 2015-2016 ze środowiskiem lokalnym 
i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań wychowawczych i resocjalizacyjnych117, 
zgodnie z wymogami określonymi w § 3 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2011 r. oraz § 3 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. Podejmowane przez MOW działania były zgodne z formami współpracy 
określonymi w planach pracy MOW, dotyczyły one współorganizowania spotkań, imprez 
sportowych i turystycznych, a także organizowaniu okolicznościowych prac społecznych na 
rzecz środowiska lokalnego118. 

(dowód: akta kontroli str. 117, 167) 

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

Od 2012 r. do dnia 11.05.2017 r. (tj. zakończenia kontroli NIK), Dyrektor nie wydał 
zarządzenia o wprowadzeniu rejestru aktów przemocy i agresji. Pomimo braku  
ww. zarządzenia rejestr ten prowadzony był do zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Od 
września 2015 r. zaprzestano prowadzenia tego rejestru, mimo że w latach poprzednich 
odnotowywano akty przemocy i agresji zgłaszane wychowawcom przez wychowanków lub 
zauważone przez wychowawców - na podstawie widocznych śladów (sińców i zadrapań) na 
ciele wychowanków. W rejestrze odnotowywano także przyczyny takich zdarzeń oraz osoby 
dopuszczające się takich zachowań. W ocenie NIK, prowadzenie takiego rejestru 
odpowiadałoby realizacji zaleceń pokontrolnych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dotyczących 
ustalania przyczyn stwierdzonych urazów u nieletnich w celu wyeliminowania zdarzeń 
związanych z przemocą oraz monitorowania problemu agresji – w przypadku stwierdzenia 
śladów pobicia. 

(dowód: akta kontroli str. 228, 728-730) 

Dyrektor wyjaśniła m.in.: trudno wskazać dlaczego dyrektor, zaraz po kontroli, nie wprowadził 
zarządzeniem obowiązku rejestrowania aktów przemocy i agresji. Każdy przypadek 
stwierdzonych urazów u wychowanków był szczegółowo rozpatrywany. Chłopcy objęci są 
opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz szczególną opieką wychowawczą. Prowadzone są 
zajęcia: profilaktyka agresji i przemocy, trening zastępowania agresji, zajęcia 
psychoterapeutyczne, zajęcia resocjalizacyjne, trening umiejętności społecznych, trening 
radzenia sobie ze stresem. Powyższe działania są realizacją zaleceń pokontrolnych Sądu 
Rejonowego w Myśliborzu. Sam rejestr jest dokumentem statystycznym i jego brak nie może 
być uznany jako nierealizowanie zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 830-833) 

                                                      
117 M.in. Urzędem Miasta i Gminy w Myśliborzu i Starostwem Powiatowym w Myśliborzu – wspólna organizacja turniejów, 
biegów przełajowych; Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Myśliborzu – w turniejach piłkarskich, biegach przełajowych, 
pływaniu i żeglowaniu; MKS Osadnik Myślibórz i KS Polonia Giżyn – we wspólnych turniejach piłkarskich; Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu – we wspólnych meczach i turniejach piłki nożnej, wspólnie spędzanego czasu 
wolnego; Związkiem Harcerstwa Polskiego Harcówka w Myśliborzu (wspólne ogniska, współpraca w zakresie 
wypożyczania sprzętu do biwakowania); a także Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna; Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczna w Myśliborzu (szkolenia dla rodziców, badanie wychowanków pod kątem wydawania opinii o potrzebie 
kształcenia specjalnego); Komendą Powiatową Policji w Myśliborzu (warsztaty z wychowankami w zakresie ucieczek, 
bezpieczeństwa na drogach, odpowiedzialności karnej); Parafią Rzymsko-Katolicką p. w. Św. Wojciecha B. M.  
w Sulimierzu (przygotowanie wychowanków do przyjęcia sakramentów świętych). 
118 M.in. Nadleśnictwem Myślibórz i Różańsko i Kołem Łowieckim „Cietrzew” (przy sadzeniu lasu, zbieraniu żołędzi, 
wspólnych ogniskach i wyjazdach do rezerwatów z prelekcjami); Zachodniopomorskim Związkiem Litwinów w Polsce 
(opieka nad Pomnikiem Lotników Litewskich, poznawanie zwyczajów i historii innych krajów); Myśliborskim 
Towarzystwem Wędkarskim (dbanie o brzeg Jeziora Królewskiego, ochrona środowiska, wspólne wędkowanie, 
biwakowanie); Domem Pomocy Społecznej w Myśliborzu (dbanie o groby zmarłych pensjonariuszy, pomoc przy 
organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez pensjonariuszy, dbanie o tereny zielone, z których korzystali 
pensjonariusze). 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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MOW zrealizował większość wniosków formułowanych po kontrolach przeprowadzonych 
przez instytucje zewnętrzne. Kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie nie wykazała nieprawidłowości 
w zakresie IPET opracowanych dla wychowanków przebywających w MOW w trakcie kontroli, 
stwierdziła je natomiast w zakresie współpracy z rodzicami, szkolnych programów nauczania 
oraz kwalifikacji jednego z wychowawców. Współpraca podejmowana ze środowiskiem 
lokalnym i organizacjami, w tym działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży pozwalała 
na realizację wielu różnorodnych działań. 

4. Monitorowanie procesu resocjalizacji wychowanków MOW  

4.1. W latach 2015-2016 Dyrektor MOW (we współpracy z wicedyrektorem ds. kształcenia 
i wychowania) sprawował nadzór pedagogiczny nad działalnością wychowawczą Ośrodka. 
Polegał on na: przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, której wyniki wykorzystywano 
do planowania działań w celu doskonalenia jakości pracy; kontrolowaniu przestrzegania przez 
nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej; wspomaganiu nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez 
diagnozy, doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizowanie szkoleń i narad. 
Zgodnie z przepisami § 22, obowiązującego do dnia 31.08.2015 r., rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego119 oraz 
§ 24 ust. 1, obowiązującego od dnia 1.09.2015 r., rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego120, Dyrektor MOW 
przedstawiał w latach 2015-2016 radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego (tj. w formie sprawozdania półrocznego i rocznego121). Stwierdzono 
m.in.: zachowania agresywne między wychowankami oraz w stosunku do kadry kierowniczej 
(wulgaryzmy słowne); słabe wyniki uczniów w nauce, mimo wdrażania „Programu poprawy 
efektywności kształcenia"122; poprawne sporządzanie przez wychowawców opinii  
o wychowankach i prowadzenie ich dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 545-621) 

4.2. Zgodnie z wymogiem § 5 pkt 9 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2010 r. oraz § 6 ust. 3, obowiązującego od dnia 1.09.2015 r., rozporządzenia  
w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2015 r., dla wszystkich 17 badanych 
wychowanków123 zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej124 dokonywał okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tj. od jednej do dwóch 
w roku)125. Na ich podstawie dokonywano modyfikacji IPET w zakresie form i zakresu 
pomocy, w tym indywidualizacji działań/zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, 
dostosowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia.  
W dokumentacji indywidualnej wychowanków znajdowały się oceny: nauki szkolnej, stosunku 
do nauki własnej, zachowania wychowanka, kultury osobistej i higieny osobistej. Nie było 
w niej potwierdzenia, że wychowawca informował nieletniego o przebiegu procesu 
resocjalizacyjnego lub terapeutycznego i możliwości wpływu na jego przebieg (na podstawie  
§ 5 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kierowania. 

(dowód: akta kontroli str. 241-270) 

Dyrektor wyjaśniła m.in.: wychowawcy ustnie na bieżąco informowali wychowanków 
o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpływu na jego przebieg podczas 
podsumowania punktacji raz w miesiącu, w poszczególnych obszarach ich funkcjonowania 

                                                      
119 Dz.U. Nr 168, poz. 1324, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009 r. 
120 Dz.U. poz. 1270; dalej: rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2015 r. 
121 W tym sprawozdanie roczne do 31 sierpnia. 
122 Z powodu dużej rotacji uczniów, zaległości w nauce oraz ogólnej niechęci do nauki. 
123 Dla których MOW sporządził IPET w okresie 12.09.2011 r. – 27.01.2015 r. 
124 Składający się z: nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa i innych specjalistów prowadzących zajęcia  
z wychowankiem. 
125 W latach 2015-2017 MOW opracowywał roczne harmonogramy pracy zespół ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  
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w IPET tj. nauka szkolna, stosunek do nauki własnej, zachowanie wychowanka w MOW, 
kultura osobista, higiena osobista. 

(dowód: akta kontroli str. 271-273, 277) 

W ocenie NIK, zasadne byłoby dokumentowanie faktu informowania nieletniego o przebiegu 
procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego i możliwości wpływu na jego przebieg, 
do którego zobowiązani są wychowawcy, na podstawie § 5 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad kierowania. 

4.3. W latach 2015-2016 MOW dokonywał oceny efektów podejmowanych działań 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz badania poziomu bezpieczeństwa 
wychowanków.  
W 2015 r. przeprowadzono m.in. ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej w Ośrodku w roku szkolny 2014/2015; diagnozę poczucia bezpieczeństwa 
i przyczyn ucieczek, badanie ankietowe wśród członków rady pedagogicznej dotyczącej 
współpracy w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do funkcji MOW, a także 
dwukrotne badanie ankietowe dotyczące bezpieczeństwa wychowanków w placówce, których 
wyniki analizowano na posiedzeniach rad pedagogicznych.  
W badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2016 r. w zakresie dotyczącym: 

 przyczyn ucieczek – 32% ankietowanych wskazało, że uciekało z Ośrodka z powodu: 
tęsknoty za życiem poza placówką, rodziną/bliskimi, a także chęci przebywania poza 
placówką i nieuczestniczenia w procesie resocjalizacji;  

 warunków pobytu oraz oferowanych form dodatkowych zajęć – ankietowani wskazali, 
że zakres oferowanych form dodatkowych zajęć jest zbieżny z oczekiwaniami 
wychowanków, preferują zajęcia sportowe, nie zgłosili własnych pomysłów zajęć 
dodatkowych odpowiadających ich zainteresowaniom;  

 bezpieczeństwa wychowanków w placówce – 18% ankietowanych przyznało, że 
doświadczyło przemocy ze strony innych wychowanków: poprzez bicie, poniżanie, 
wyzywanie i grożenie; 85% ankietowanych czuło się bezpiecznie; ankietowani wskazali 
również, że nie zgłaszali aktów przemocy, które miały miejsce. 

(dowód: akta kontroli str. 681-727) 

4.4. W latach 2015-2016 MOW nie monitorował losów byłych wychowanków. 
(dowód: akta kontroli str. 162-164, 168-169) 

W sprawie monitorowania losów byłych wychowanków w celu oceny skuteczności procesu 
resocjalizacyjnego prowadzonego przez Ośrodek, Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: MOW nie 
monitorował losów byłych wychowanków, gdyż nie ma obowiązku podejmowania takich 
działań. Działania te nie miałyby wpływu na jakość prowadzonych przez nas zajęć 
(edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych). Nie świadczyłby także o ich 
skuteczności, ze względu na brak możliwości oddziaływania na byłych wychowanków poza 
placówką.  

(dowód: akta kontroli str. 162-164, 168-169, 869)  

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

NIK zwraca uwagę, że w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek126 określono wymogi wobec 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w podziale na poziom podstawowy i wysoki.  
Jako jeden z wymogów określonych wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych na 
poziomie wysokim (część VI ppkt 3 ww. załącznika) określono, że pozyskane informacje  
o losach byłych wychowanków potwierdzają skuteczność podejmowanych działań 
profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.     

                                                      
126 Dz.U. poz. 1214. 
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MOW nie prowadził monitoringu procesu resocjalizacji, co uniemożliwiało zarówno dokonanie 
oceny skuteczności podejmowanych działań na podstawie rzetelnych danych, jak i ewaluacji 
tych działań mających służyć skutecznej resocjalizacji wychowanków.  

(dowód: akta kontroli str. 162-164, 168-169)  

W ocenie NIK, zasadne byłoby monitorowanie losów byłych wychowanków w celu posiadania 
danych umożliwiających przeprowadzenie oceny skuteczności podejmowanych przez MOW 
działań w procesie resocjalizacji wychowanków. 

W MOW nie prowadzono monitoringu losów byłych wychowanek, co uniemożliwiało 
dokonanie oceny skuteczności działań podejmowanych przez MOW. Sporządzano okresowe 
wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania, których wyniki wykorzystywano przy 
modyfikowaniu IPET. Dyrektor MOW sprawowała nadzór pedagogiczny nad działalnością 
wychowawczą Ośrodka, a także dokonywała oceny efektów podejmowanych działań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz poziomu bezpieczeństwa 
wychowanków.  

 

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) Dostosowanie Statutu MOW do wymogów określonych w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 załącznika 
nr 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych, poprzez 
określenie: 

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

 spraw, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii 
rady rodziców i samorządu wychowanków.  

2) Doprowadzenie do zgodności pomiędzy faktyczną liczbą miejsc przygotowanych na 
przyjęcie wychowanków, a liczbą miejsc określonych w Statucie MOW i zgłoszonych do ORE.  

3) Nieprzekraczanie dopuszczalnej maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych oraz 
wychowanków w grupach wychowawczych. 

4) Podjęcie działań w celu uzgodnienia z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Szczecinie alternatywnych zabezpieczeń przestrzeni pomiędzy biegami schodów 
głównej klatki schodowej oraz wykonania ogrodzenia całości terenu Ośrodka, stosownie do 
wymogów określonych w § 7 ust. 1 i § 16 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 

5) Podjęcie działań w celu wykonania zaleceń z okresowych kontroli stanu technicznego 
budynku i przydatności obiektu budowlanego do użytkowania, określonych w art. 62 ust. 1 
Prawo budowlane. 

 

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. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag 
i wykonania wniosku 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  23 maja 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 

Bogumiła Mędrzak 
główny specjalista kontroli państwowej 
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podpis podpis 
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