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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 Kontroli1 
Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy Ewelina Czerepska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/35/2017 z dnia 2.02.2017 r. oraz nr LSZ/69/2017 z dnia 26.04.2017 r. 
Iwona Gołębiewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/46/2017 z dnia 9.03.2017 r. 
Adam Borowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/43/2017 z dnia 6.03.2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str.1-4, 424-425, 1138-1139) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku2, ul. Pławieńska 4-6 (78-550 
Czaplinek).  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Janda, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku3 
od dnia 1.09.2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W okresie od września 2012 r. do grudnia 20165 w MOW, poza działalnością 
edukacyjną i wychowawczą, podjęto i zrealizowano wiele działań mających 
pozytywnie wpływać na prowadzony proces resocjalizacji. Działania te miały na celu 
m.in. eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz 
przygotowanie nieletnich do życia zgodnego z obowiązującymi normami 
społecznymi i prawnymi. MOW podejmował również współpracę ze środowiskiem 
lokalnym. Pomimo tego ponad 30% skreśleń z ewidencji wychowanek wynikała z ich 
długotrwałej nieobecności6 bądź z przeniesienia do innego ośrodka ze względów 
wychowawczych. Spośród objętych kontrolą 30 byłych wychowanek – 10 
kontynuowało naukę, 14 podjęło pracę, a cztery weszły w konflikt z prawem.  
Z objętych kontrolą 12 wychowanek, dla których sporządzono Indywidualny Program 
Usamodzielnienia, wszystkie zgłosiły się do PCPR, MOPR lub MOPS7, a 11 
otrzymało pomoc materialną lub rzeczową. W MOW nie prowadzono monitoringu 
procesu resocjalizacji byłych wychowanek, co w ocenie NIK uniemożliwia Ośrodkowi 
zarówno dokonywanie bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań jak  
i ewaluacji tych działań mających służyć skutecznej resocjalizacji wychowanek. 

                                                      
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. 

5 Okres objęty kontrolą. W uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla kontrolowanej działalności, badane 
były również sprawy niezakończone do dnia 31.12.2016 r. 

6 Ucieczka lub brak powrotu z urlopu lub przepustki. 
7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na:  
- niezapewnieniu od września 2016 r., wymaganego przepisami 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 placówkach8 (obowiązującego od dnia 
1.09.2016 r.), zwiększonego wymiaru zajęć z psychologiem,  

- niespełnieniu przez dwóch wychowawców (spośród 16 zatrudnionych w Ośrodku) 
wymagań w zakresie kwalifikacji, o których mowa w § 15 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 nauczycieli9,  

- przeprowadzaniu przez pracowników MOW badań na obecność alkoholu oraz 
narkotyków w organizmie nieletnich,  

- niepoinformowaniu właściwego kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie 
w 10 przypadkach (na 15 zbadanych) o zamiarze usamodzielnienia się 
wychowanki co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia przez nią 
placówki oraz w dwóch przypadkach o wychowankach, które w danym roku 
kalendarzowym osiągną pełnoletność, czym naruszono przepisy rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania 
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie10, 

- nieustaleniu w statucie MOW11 zakresu spraw, w jakich Rada Pedagogiczna 
zwraca się o opinię do Samorządu Wychowanek, czym naruszono przepisy 
załącznika  
nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 
r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych12, 

- niezamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej13 MOW informacji 
o organizacji jednostki, przedmiocie działania i kompetencjach oraz o zasadach 
funkcjonowania Ośrodka, tj. informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej14. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie MOW do realizacji zadań, w tym zapewnienia wychowankom 

bezpieczeństwa i poszanowania godności osobistej 

1.1. Ośrodek, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Drawski, utworzono  
z dniem 1.09.2012 r. MOW jest placówką dla 48 nieletnich dziewcząt w wieku od 13 
do 18 lat niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej oraz 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim15.  
Według postanowień Statutu MOW: 
a) głównymi celami Ośrodka są: 

                                                      
8 Dz.U. poz. 1872; dalej: rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 
9 Dz.U. z 2015 r. poz. 1264; dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 
10 Dz.U. poz. 954.; dalej: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie.  
11 Przyjętego Uchwałą Nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej MOW w sprawie przyjęcia zamian w Statucie MOW z dnia 

31.08.2015 r.; dalej: Statut MOW. W latach wcześniejszych obowiązywał statut przyjęty Uchwałą Nr XVII/182/2012 
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30.01.2012 r. w sprawie utworzenia MOW. 

12 Dz.U. Nr 52 poz. 466; dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. 
13 Dalej: BIP. 
14 Dz.U. z 2016 r., poz. 1764; dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej.  
15 § 2 ust. 1 Statutu MOW. 
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- prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u wychowanek 
poczucia odpowiedzialności, 
- tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających dzieci i młodzieży 
warunków wychowawczych, edukacyjnych i zdrowotnych oraz umożliwienie im 
prawidłowego rozwoju i resocjalizacji, 
- przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu 
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 
- realizacja prawa do nauki oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki 
odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 
b) powyższe cele realizowane są we współpracy z rodzicami wychowanek 
(prawnymi opiekunami), sądami oraz innymi instytucjami do tego powołanymi; 
c) do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania 
społecznego oraz przygotowanie nieletnich do życia zgodnego z obowiązującymi 
normami społecznymi i prawnymi; 
d) zadania Ośrodka realizowane są głównie m.in. poprzez: 
- organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, 
profilaktycznych i terapeutycznych umożliwiających nabywanie kompetencji 
życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym  
i społecznym, 
- pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem 
możliwości i zainteresowań wychowanek oraz współpraca w tym zakresie  
z instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania nieletnich. 

(dowód: akta kontroli str. 15, 39-40, 46, 48-49, 184) 

Zgodnie z § 10 Statutu MOW organami Ośrodka byli: Dyrektor, Rada Pedagogiczna 
i Samorząd Wychowanek. W Ośrodku nie utworzono Rady Rodziców, której zadania 
powierzono Radzie Pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 20, 51-52) 

1.1.1. Statut MOW zawierał elementy16 wskazane w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych, z wyjątkiem 
określenia spraw, z którymi Rada Pedagogiczna zwraca się o opinię do Samorządu 

Wychowanek. Obowiązek ten wynikał z § 3 ust. 2 załącznika 3 do ww. 

rozporządzenia. 
(dowód: akta kontroli str. 135) 

1.1.2. W wyniku zaleceń sformułowanych w protokole z wizytacji przeprowadzonej  
w dniach 11-12.05.2015 r. przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rada Pedagogiczna, w trybie art. 42 ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty17, wprowadziła zmiany 
w Statucie MOW w zakresie kar i nagród. Z katalogu kar wykreślono sankcje  
w postaci pracy na rzecz grupy wychowawczej lub Ośrodka oraz przeniesienia do 
innej placówki. Ujednolicono również zapisy Statutu MOW z regulaminem 
organizacyjnym w zakresie praw i obowiązków nieletnich oraz nagród i środków 
dyscyplinarnych.  

(dowód: akta kontroli str. 31, 67, 94, 316) 

                                                      
16 M.in.: formy współpracy ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanek, właściwymi instytucjami oraz ze 

środowiskiem lokalnym; szczegółowe kompetencje organów Ośrodka i zasady współdziałania oraz sposób 
rozwiązywania sporów między nimi; organizację Ośrodka, w tym zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz 
innych pracowników Ośrodka; warunki pobytu w Ośrodku, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo  
i zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej; 
prawa i obowiązki wychowanek, w tym wynikające z indywidualnych programów pracy z wychowankami, rodzaje 
nagród i kar stosowanych wobec wychowanek oraz tryb odwoływania się od kary, a także tryb składania skarg  
w przypadku naruszenia praw wychowanki. 

17 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.; dalej: ustawa o systemie oświaty. 
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Postanowienia Statutu MOW były omawiane z wychowankami na lekcjach 
wychowawczych na początku roku szkolonego 2015/2016 i 2016/2017. Wychowanki 
nieobecne na lekcjach wychowawczych lub przyjmowane po rozpoczęciu roku 
szkolnego były indywidulanie zapoznawane m.in. z postanowieniami Statutu MOW.  

(dowód: akta kontroli str. 169-174, 1135-1136, 1139-1143) 

Do dnia 6.02.2017 r.18 Statut MOW nie został opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej MOW, co było niezgodne z art. 8 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, który obliguje władzę publiczną do udostępniania m.in.: informacji  
o organizacji jednostki, przedmiocie działania i kompetencjach oraz o zasadach 
funkcjonowania. Nieopublikowanie Statutu MOW ograniczyło prawo dostępu do 
informacji publicznej w tym zakresie, rodzicom i opiekunom prawnym wychowanek. 

 (dowód: akta kontroli str. 169-174) 

1.1.3. System nagradzania i karania wychowanków ujęto w § 29 i 30 Statutu MOW.  
Wychowanka za rzetelną naukę, wzorową postawę i zachowanie, osiągnięcia 
sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz Ośrodka i środowiska lokalnego,  
a także za wykazywanie postaw ogólnie przyjętych za odważne, mogła być 
nagrodzona w formie m.in.: wyróżnienia i pochwały na forum grupy i całej 
społeczności, pisma zawierającego pochwałę do rodziców, opiekunów i sądów, 
nagrody rzeczowej i pieniężnej, możliwości uzyskania zgody na przepustkę19, 
dodatkowego urlopowania, udziału w imprezach, zajęciach lub wyjazdach  
o charakterze nagrodowym, uczestniczenia w działalności instytucji i organizacji 
poza Ośrodkiem oraz reprezentowania Ośrodka na zewnątrz, oglądania programu 
telewizyjnego w dni powszednie po godzinie 21.0020,  podjęcia nauki poza 
Ośrodkiem, samodzielnego korzystania z Internetu21, a po 10 miesiącach 
wzorowego zachowania na wniosek zespołu diagnostyczno-resocjalizacyjnego  
ds. okresowej oceny sytuacji wychowanki – wystąpienie do sądu o zmianę środka, 
jeżeli sytuacja rodzinna na to pozwala. 

(dowód: akta kontroli str. 66-67, 94) 

Dyrektor MOW wskazała, iż wychowanki w ramach planowych działań są 
angażowane do samodzielnego przygotowywania posiłków – śniadań i kolacji,  
a w dni wolne od obowiązków szkolnych również obiady. Przy okazji imprez 
okolicznościowych wychowanki przygotowują potrawy oraz ciasta. W ramach koła 
ogrodniczego uprawiają sezonowe warzywa i owoce. 

(dowód: akta kontroli str. 66-67, 94) 

1.1.4. Za nieprzestrzeganie zasad przebywania w Ośrodku lub rażące złamanie 
regulaminu MOW wychowanka mogła być ukarana22 m.in.: upomnieniem dyrektora 
w obecności całej społeczności; naganą dyrektora z wpisem do akt osobowych 
wychowanki i wysłaniem informacji do sądu oraz rodziców (opiekunów prawnych); 
obniżeniem oceny z zachowania do nagannej; nieudzieleniem zgody przez 
dyrektora na przepustkę lub urlop; odebraniem dni z urlopu poprzez skrócenie 
wyjazdu do domu; zakazem wyjść poza Ośrodek z grupą; wyłączeniem z: imprez 
organizowanych w placówce lub poza nią, działalności w Samorządzie 
Wychowanek; zmianą grupy wychowawczej lub klasy; przeniesieniem do innego 
pokoju; wnioskowaniem do sądu o zastosowanie innego środka wychowawczego. 
Kary określone w Statucie MOW, poza karą upomnienia przez dyrektora  

                                                      
18 Tj. dzień rozpoczęcia kontroli NIK. 
19 Jednorazowa zgoda na samodzielne wyjście poza Ośrodek lub stała zgoda na samodzielne wyjścia. 
20 Jeżeli wychowanka umotywuje potrzebę obejrzenia takiego programu i wychowawca nocny wyrazi zgodę. 
21 Poza zajęciami wychowawczymi lub lekcyjnymi. 
22 Zgodnie z systemem nagród i kar MOW w Czaplinku zatwierdzonym przez Dyrektora MOW 23.01.2014 r.  

i ujętym w Statucie zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną na podstawie uchwały Nr 6/2015/2016 z dnia 
31.08.2015 r. 
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w obecności całej społeczności, nie naruszały międzynarodowych reguł i zasad 
dotyczących ochrony nieletnich pozbawionych wolności23. 

(dowód: akta kontroli str. 31, 67, 94) 

Tryb odwoływania się od kary uregulowano w formie procedury, zgodnie z którą 
każda wychowanka, podlegająca karze dyscyplinarnej ma prawo do uzyskania 
informacji za co i na jak długo została ukarana oraz do odwołania się od kary 
(w formie pisemnej do Dyrektora MOW w terminie siedmiu dni od uzyskania 
informacji o karze). Według procedury Dyrektor MOW rozpatruje odwołanie 
najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Wychowanek, uzasadniając na piśmie swoją decyzję, a w przypadku negatywnego 
rozstrzygnięcia przez Dyrektora MOW, wychowance przysługuje prawo odwołania 
się w formie pisemnej do organu nadzorującego placówkę w terminie siedmiu dni. 
Od kar nakładanych przez Dyrektora MOW wychowance przysługuje prawo złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniesienie przez wychowankę odwołania 
od kary powoduje zawieszenie jej wykonania do czasu wydania decyzji 
rozstrzygającej. W latach 2015-2016 nie dokonano zmian w Procedurze 
odwoływania się od kary nałożonej na wychowankę. 

(dowód: akta kontroli str. 67, 88, 96) 

1.1.5. W przyjętych uregulowaniach wewnętrznych nie było postanowień, które 
ograniczałyby wychowankom MOW możliwość kontaktowania się z rodziną, innymi 
osobami i przedstawicielami organizacji zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 63-68, 92-94) 

1.1.6. Regulacje wewnętrzne obowiązujące w latach 2015-2016 obejmowały zasady 
w zakresie konwojowania wychowanek do MOW24. Określono w nich m.in., że:  
w czasie przewozu/ konwoju wychowanek, wychowawca oddelegowany do konwoju 
stale monitoruje zachowanie wychowanki/ek, aby uniemożliwić jej/ im jakiekolwiek 
działania zakłócające przebieg jazdy; wszelkie przejścia (wejście do samochodu, 
wyjścia z samochodu, przejście do budynku sądu, itp.) powinny odbywać się przy 
asekuracji wychowanki/ek przez danego pracownika; w czasie konwoju 
pracownik/pracownicy ma/mają obowiązek otoczyć wychowanki szczególnym 
nadzorem aby uniemożliwić ucieczkę, trzymać się wyznaczonej trasy, mieć ustalone 
sposoby kontaktu z placówką oraz jednostkami Policji na trasie. 

 (dowód: akta kontroli str. 525) 

Dyrektor MOW wskazała, że (…) w okresie objętym kontrolą wystąpiły przypadki 
konieczności konwojowania wychowanki do MOW przez pracownika Ośrodka. Są to 
te przypadki, kiedy wychowanka jest zatrzymana w trakcie ucieczki z MOW  
i umieszczona w Policyjnej Izbie Dziecka, a MOW jest zobowiązany do jej odbioru. 
Na wszystkie te przypadki jeden raz wystąpił problem podczas konwoju – nieletnia  
w czasie drogi powrotnej do MOW, kiedy samochód zatrzymał się na światłach, 
wyskoczyła z samochodu na ruchliwą ulicę. Wychowawcy udało się ją zatrzymać. 
(…) Natomiast w trakcie działalności MOW nigdy nie wystąpiły jakiekolwiek 
problemy z przewiezieniem wychowanki np. do sądów rodzinnych w celu 
wysłuchania, na badania i diagnozę do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów 
Sądowych, czy na wizytę lekarską. 

                                                      
23 Tj. Reguł Narodów Zjednoczonych dotyczących Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności (Rezolucja 

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

24 Procedura dotycząca przewozu/konwojowania wychowanek MOW, zatwierdzona na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej w dniu 1.09.2012 r. Procedura miała na celu uregulowanie zasad dot. przewozu/konwojowania 
wychowanek, zapobieganie ucieczkom w trakcie przewozu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 
MOW obsługującym konwój. 
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 (dowód: akta kontroli str. 527-531) 

Regulacje wewnętrzne obejmowały kwestie badania wychowanki na obecność 
alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia25, 
w których wskazano, iż w przypadku podejrzenia, iż wychowanka jest pod wpływem 
alkoholu lub innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, wychowawca 
przeprowadza badanie alkomatem lub jest ona poddawana testom na zawartość 
substancji psychoaktywnych.  

(dowód: akta kontroli str. 513, 518-519) 

Regulacje wewnętrzne nie obejmowały procedur w zakresie zapobiegania 
wnoszenia do MOW alkoholu, narkotyków, niebezpiecznych narzędzi.  

(dowód: akta kontroli str. 510-512) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że (…) nie było do tej pory konieczności uregulowania tej 
kwestii. Nie zdarzyło się dotychczas, aby którakolwiek wychowanka wniosła na teren 
ośrodka alkohol, środki psychoaktywne czy niebezpieczne narzędzie. Wychowanki 
przy przyjęciu są informowane o swoich prawach i obowiązkach, oraz o tym, czego 
im nie wolno (…). Formą zapobiegania tego typu zdarzeniom, który sprawdza się  
w MOW, jest także zwiększony nadzór wychowawczy podczas powrotów  
z urlopowań. Ponadto wychowanki rozpakowują przywiezione do ośrodka rzeczy  
w obecności wychowawcy, który sporządza kartę odzieży wychowanki.  

(dowód: akta kontroli str. 510-512, 527-531) 

1.1.7. W Ośrodku we wrześniu 2012 r. przyjęto do stosowania „Procedury 
postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych”26. Procedury określały 
zasady postępowania pracowników MOW w sytuacjach kryzysowych, sposób 
dokumentowania zachowań negatywnych, a także zasady współpracy m.in. 
z opiekunami prawnymi. W latach 2015 – 2016 wystąpiło 20 sytuacji kryzysowych 
innych niż ucieczki27.  
Analiza dokumentacji dotyczącej ww. 20 sytuacji kryzysowych wykazała, m.in. że: 
we wszystkich przypadkach o zdarzeniu został poinformowany Dyrektor MOW,  
z każdego zdarzenia sporządzono protokół, o zdarzeniu poinformowano opiekunów 
prawnych i Sąd Rodzinny. Informacji o większości z zaistniałych sytuacjach 
kryzysowych28 nie odnotowywano w zeszytach raportów, pomimo wymogu 
wynikającego z przyjętych Procedur w zakresie postępowania interwencyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 513-523, 532-543) 

1.1.8. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia wychowanek, ciężkiego 
uszkodzenia ciała na skutek nieszczęśliwych wypadków, groźnych dla życia 

                                                      
25 Procedury reagowania dotyczące spożywania alkoholu na terenie placówki lub przybycia do placówki pod 

wpływem alkoholu oraz spożywania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w celu wprowadzenia się 
w stan odurzenia ujęte zostały w Procedurach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, 
które zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1.09.2012 r.  

26 Dalej: Procedury w zakresie postępowania interwencyjnego, które obejmowały: 1) śmierć nieletniego lub innej osoby, 
albo ciężkie uszkodzenie ciała wskutek działania nieletniego lub innej osoby, 2) bunt, zbiorowe wystąpienie czynne 
lub bierne, 3) samobójstwo nieletniego, 4) groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa, 5) zgwałcenie nieletniego, 
6) pobicie skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała, 7) próba samobójcza nieletniego, 8) znęcanie się nad nieletnim,  
9) zbiorowa lub indywidualna ucieczka, 10) pobicie lub inna forma zakazanego karania, poniżającego lub 
nieludzkiego traktowania nieletniego, 11) zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, 12) spożywanie alkoholu 
na terenie placówki lub przybycie do placów pod wpływem alkoholu, 13) spożywanie substancji chemicznych innych 
niż alkohol w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 14) bójka między wychowankami, 15) samookaleczenia lub 
inne przejawy autoagresji, 16) kradzieże, 17) posiadanie przez wychowankę substancji psychoaktywnej,  
18) niepowrót z urlopowania, 19) zakłócanie porządku na terenie placówki, 20) znalezienie materiałów 
prawdopodobnie wybuchowych, broni lub innych niebezpiecznych substancji. 

27 W tym siedem samookaleczeń, cztery kradzieże, jedno groźne zakłócenie porządku, cztery przypadki powrotu 
nieletniej pod wpływem alkoholu, cztery przypadki powrotu nieletniej pod wpływem narkotyków.  

28 Dotyczy czterech powrotów wychowanki z urlopowania pod wpływem narkotyków i czterech powrotów wychowanki 
pod wpływem alkoholu, jednego groźnego zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, czterech samookaleczeń 
wychowanki, czterech kradzieży. 
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schorzeń i zatruć, regulacje wewnętrzne MOW nakładały na wychowawców 
obowiązek m.in. udzielenia wychowance pierwszej pomocy przedmedycznej29, 
wezwania zespołu ratownictwa medycznego i powiadomienia rodziców oraz 
dyrektora MOW, a w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną lub pasożytniczą – 
m.in. niezwłoczne poddanie wychowanki badaniu lekarskiemu oraz umieszczenie  
w osobnym pomieszczeniu w przypadku potwierdzenia choroby zakaźnej.  
W przepisach wewnętrznych nie była uregulowana kwestia udzielania pomocy 
lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 97, 99, 415-416, 513-523) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: wychowanki MOW korzystają z usług służby zdrowia 
w ramach ubezpieczenia społecznego. Każda wychowanka po przybyciu do MOW 
składa deklarację do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz 
położnej środowiskowej. W razie zachorowania, wychowanki odwiedzają swojego 
lekarza rodzinnego w przychodni oddalonej ok. 500 m. W razie nagłego 
zachorowania, stanu zagrożenia życia lub zdrowia, wzywane jest pogotowie 
ratunkowe. Opieka medyczna, w tym także specjalistyczna i stomatologiczna, 
zapewniana jest wychowankom na bieżąco w zależności od zgłaszanych przez nie, 
przez ich rodziców (opiekunów prawnych) problemów zdrowotnych oraz na zlecenie 
innych lekarzy. 

(dowód: akta kontroli str. 412, 451)  

Dyrektor MOW realizując zalecenie ujęte w raporcie przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 5.08.2015 r., 
zapewniła wychowankom opiekę pielęgniarską na terenie Ośrodka w okresie od 
dnia 15.02. do dnia 30.06.2016 r.30 i od dnia 1.09.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.31 
Pielęgniarka dostępna była dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach od 
8.00 do 15.00. Zakres świadczeń obejmował m.in.: dokonywanie kontroli czystości 
wychowanek, dokonywanie wstępnej oceny stanu zdrowia wychowanek (przy 
przyjęciu oraz powracających z urlopowań lub innych nieobecności) i organizowanie 
wizyt lekarskich wychowanek.  

 (dowód: akta kontroli str. 270-273, 306-309) 

1.2. Ośrodek prowadził dwie szkoły specjalne: Gimnazjum Nr 232 i Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Nr 233 w kierunku kucharz34. W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia 
prowadzono w zakresie II i III klasy gimnazjum oraz I klasy ZSZ, a od września 2016 r. 
również II klasy ZSZ. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w Ośrodku przebywało 
39 wychowanek (w czterech grupach wychowawczych), a obowiązek szkolny 
w Ośrodku wypełniało 38 wychowanek, jedna z wychowanek była uczennicą szkoły 
publicznej poza Ośrodkiem. Na dzień 31.12.2016 r. w Ośrodku przebywały 42 
wychowanki (w czterech grupach wychowawczych), obowiązek szkolny w Ośrodku 
wykonywało 41 wychowanek, jedna z wychowanek była uczennica szkoły publicznej 
poza Ośrodkiem35. 

(dowód: akta kontroli str. 182-183) 

W latach 2015-2016 liczba dziewcząt w żadnej z czterech grup wychowawczych, 
zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 

                                                      
29 Zgodnie z Procedurą dotyczącą sprawowania opieki nocnej nad wychowankami w MOW w Czaplinku stanowiącą 

załącznik nr 9 do Statutu MOW oraz z procedurami reagowania zawartymi w Procedurach postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych (dot. opieki dzinnej).  

30 Na podstawie umowy zlecenia NR 2/2016 z dnia 15.02.2016 r.  
31 Na podstawie umowy zlecenia Nr 3/2016 z dnia 1.09.2016 r. 
32 Dalej: gimnazjum. 
33 Dalej: ZSZ. 
34 Uczennice odbywały praktyki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czaplinku. 
35 Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 



 

9 

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 placówkach36 
(obowiązującego do dnia 31.08.2016 r.) i § 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
zasad działania placówek publicznych z 2015 r. nie przekroczyła 12 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

W roku szkolnym 2014/2015 r. w szkołach prowadzonych przez Ośrodek 
funkcjonowały trzy oddziały (klasy II i III w gimnazjum oraz klasa I w ZSZ), a w roku 
2015/2016 r. - cztery oddziały (klasy II i III w gimnazjum oraz klasy I i II w ZSZ). 
Badanie liczebności oddziałów na koniec kolejnych kwartałów w latach 2015-2016 
wykazało, że w 21 przypadkach liczebność oddziałów nie przekroczyła 16 uczennic 
w oddziale, w pięciu przypadkach liczebność wyniosła od 17 do 20 uczennic na 
oddział (w oddziale III gimnazjum: 17 na 31.03.2015 r. i 31.03.2016 r. i w oddziale  
I ZSZ: 20 na 30.09.2015 r., 17 na 31.03.2016 r. i 19 na 30.09.2016 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 184) 

W latach 2015-2016 do Ośrodka skierowano 137 nieletnich, z których do MOW nie 
dotarło 61 (44,5%). W okresie tym Dyrektor MOW nie odmówiła przyjęcia żadnej 
nieletniej. Stan ewidencyjny wychowanek wynosił - 39 na dzień 31.12.2015 r. oraz 
42 na dzień 31.12.2016 r. Oględziny Ośrodka wykazały, że był on, pod względem 
warunków bytowych, przygotowany do przyjęcia deklarowanej liczby 48 
wychowanek.  

(dowód: akta kontroli str. 203, 728-731) 

1.3. Na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r. opiekę wychowawczą sprawowało 15 
wychowawców. Faktyczne zatrudnienie wychowawców było zgodne z danymi 
przyjętymi w arkuszach organizacyjnych MOW na rok szkolny 2015/2016 
i 2016/2017. 
W okresie od 1.01.2015 r. do 31.08.2016 r. w Ośrodku pracował jeden pedagog 
szkolny i jeden psycholog w wymiarze po 28 godzin tygodniowo, tj. w wymiarze 
określonym w uchwale organu prowadzącego37. Na dzień 31.12.2016 r. opiekę 
pedagogiczno-psychologiczną nad 42 wychowankami zapewniał jeden psycholog  
i jeden pedagog szkolny. Według arkusza organizacyjnego MOW obowiązującego 
na 31.12.2016 r., tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego wynosił 38 
godzin38 a psychologa - 28 godzin39. Wymiar godzin zatrudnionego psychologa i nie 
zmienił się w porównaniu do stanu na 31.12.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 231, 356-385) 

W dniu 31.12.2016 r. w Ośrodku przebywało 12 wychowanek i jedno dziecko 
wychowanki. Opiekę w porze nocnej z dnia 31.12.2016 r. na dzień 1.01.2017 r. 
sprawowały dwie osoby, w tym jeden wychowawca grupy wychowawczej, co było 
zgodne z § 25 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 244-251) 

Psycholog, pedagog oraz większość wychowawców (tj. 14 z 16) zatrudnionych na 
dzień 31.12.2016 r. spełniali wymagania w zakresie kwalifikacji, o których mowa  
w § 15, 19 i 20 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

                                                      
36 Dz.U. Nr 109, poz.631; dalej: rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r. 
37 Uchwała Nr XXIV/245/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

38 O 10 godzin więcej, niż na 31.12.2015 r.  
39 Ponadto w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym na 01.09.2016 r. zaplanowano wakat na stanowisku psychologa 

w wymiarze 14 godzin tygodniowo. 
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od nauczycieli. Dwóch wychowawców nie posiadało przygotowania 
pedagogicznego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 232-232, 235-237, 389, 393-404)  

Osoby zatrudnione na stanowiskach wychowawców, psychologów i pedagogów 
szkolnych w latach 2012-2016 uczestniczyły w 137 różnych formach doskonalenia 
zawodowego40, w tym m.in. w: 83 szkoleniach, 17 konferencjach, siedmiu 
sympozjach. Studia podyplomowe ukończyło 15 pedagogów (13 w zakresie 
oligofrenopedagogiki, trzech – resocjalizacji, dwóch – edukacji wczesnoszkolnej, 
dwóch – zarządzania oświatą). Ponadto wszyscy pracownicy pedagogiczni w dniu 
22.10.2013 r. ukończyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 231-233, 235-237) 

1.4. Od września 2012 r. do dnia 31.12.2016 r. do MOW przyjęto 13 nieletnich  
w ciąży41 i jedną z dzieckiem42. Na dzień 31.12.2016 r. w Ośrodku przebywało pięć 
wychowanek w ciąży i jedna z dzieckiem.  
Spośród 13 nieletnich przyjętych do MOW w ciąży, cztery były urlopowane przed 
planowanym terminem porodu. Kolejne cztery urodziły dzieci w szpitalu w Drawsku 
Pomorskim przy wsparciu wychowawczyni lub pedagoga Ośrodka. Pozostałe pięć 
wychowanek na dzień 31.12.2016 r. było w ciąży.   
W przypadku wychowanek, które były urlopowane przed planowanym terminem 
porodu: 
- jedna przed porodem była urlopowana do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, 
której była podopieczną. Do MOW powróciła bez dziecka; dziecko, według 
informacji pozyskanych przez MOW, zostało skierowane do adopcji; 
- dla jednej zapewniono miejsce w Domu Samotnej Matki, gdzie wraz z dzieckiem 
przebywała po opuszczeniu Ośrodka i urodzeniu dziecka; 
- jedna wychowanka po urodzeniu dziecka pozostawała w domu rodzinnym pod 
opieką matki43, a jednocześnie kontynuowała naukę w III klasie gimnazjum  
w MOW44, po ukończeniu gimnazjum postanowieniem sądu środek wychowawczy 
zmieniono na nadzór kuratora, wychowanka rozpoczęła naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej w miejscu zamieszkania; 
- jednej z wychowanek, po porodzie postanowieniem sądu wydłużono urlopowanie 
do końca wakacji; w tym czasie matka wychowanki miała uregulować sytuację 
prawną dziecka – podjęła w tym kierunku działania, do początku roku szkolnego nie 
zapadły żadne prawne rozwiązania; wychowanka po wakacjach wróciła do MOW 
wraz z dzieckiem, a Ośrodek podjął działania, w wyniku których dla dziecka 
wychowanki ustanowiono rodzinę zastępczą (rodzina z Czaplinka); wychowanka 
ukończyła naukę w gimnazjum MOW i po ukończeniu 18. roku życia wróciła wraz  
z dzieckiem do domu rodzinnego.  
W przypadku wychowanek, które urodziły dzieci w szpitalu w Drawsku Pomorskim 
wszystkie powróciły wraz z dzieckiem do MOW: 
- dla dziecka jednej z ww. wychowanek została ustanowiona rodzina zastępcza  
w postaci pedagoga MOW i jej męża; wychowance po ukończeniu 18. roku życia 
został przedłużony środek wychowawczy do czasu ukończenia nauki w gimnazjum; 
do zakończenia pobytu w MOW, postanowieniem sądu, wychowance ograniczono 

                                                      
40 M.in. zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (dalej: ORE): dialog motywujący jako efektywna metoda 

wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej; praca nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami 
samobójczymi dzieci i młodzieży; rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metody negocjacji i mediacji; 
metody twórczej resocjalizacji i innych. 

41 W wieku od 15 do 18 roku życia.  
42 Wychowanka w dniu przyjęcia miała ukończone 16 lat, dziecko - 10 dni.  
43 Która została ustanowiona rodziną zastępczą dla dziecka wychowanki. 
44 Do ośrodka przyjeżdżała raz w miesiącu na kilka dni realizując w ten sposób obowiązek szkolny.  
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prawa rodzicielskie i dziecko pozostawiono w rodzinie zastępczej; po ukończeniu 
nauki w gimnazjum wychowanka wraz z dzieckiem wróciła w rodzinne strony, gdzie 
otrzymała mieszkanie socjalne z zasobów gminy;  
- dla dziecka jednej z ww. wychowanek, ze względu na brak deklaracji ze strony 
matki wychowanki do podjęcia się roli rodziny zastępczej, MOW podjął działania by 
umieścić dziecko wychowanki w rodzinie zastępczej; na okres wakacji wychowankę 
wraz z dzieckiem urlopowano do domu rodzinnego; po wakacjach wychowanka nie 
wróciła do MOW – na wniosek matki – sąd zamienił środek wychowawczy na nadzór 
kuratora; 
- dziecko kolejnej wychowanki było z wychowanką w Ośrodku do czasu ukończenia 
przez nią 18. roku życia, w tym czasie wychowanka realizowała obowiązek szkolny 
w III klasie gimnazjum; 
- dla dziecka kolejnej wychowanki została ustanowiona rodzina zastępcza  
w osobie pedagoga MOW i jej męża - na dzień 31.12.2016 r. wychowanka 
przebywała w Ośrodku.  
W przypadku wychowanki przyjętej do MOW wraz z dzieckiem, w związku z faktem, 
iż wychowanka była sierotą zupełną, MOW podjął działania dla ustanowienia dla 
dziecka rodziny zastępczej z Czaplinka. W związku z trudnościami w znalezieniu 
takiej rodziny, rodziną zastępczą została ustanowiona pedagog Ośrodka wraz  
z mężem. Wychowanka po ukończeniu 18. roku życia wraz z dzieckiem opuściła 
Ośrodek. 

(dowód: akta kontroli str. 452-457) 

Dyrektor MOW wyjaśniła: Ośrodek jako pierwszy w Polsce zdecydował się na 
umieszczanie w placówce resocjalizacyjnej matek z dziećmi (…). Zazwyczaj gdy 
wychowanka trafia do placówki, a następnie okazuje się że jest w ciąży, wówczas 
przeważnie zwalniana jest z ośrodka w jej końcowej fazie. Jeśli jest to możliwe, 
odsyła się ją do domu, często do środowiska, w którym wcześniej się 
zdemoralizowała. Jeśli nie ma takiej możliwości, umieszczana jest w domu samotnej 
matki. (…) Dziewczyna, która powinna być poddana resocjalizacji, nagle przerywa 
ten proces. MOW w Czaplinku ukazuje, że jest możliwe poddawanie matek  
z dziećmi procesowi resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych. (…) Jeżeli 
wychowanka daje nadzieję na to, że spełni się w roli matki umożliwiamy jej stały, 
systematyczny kontakt z dzieckiem zakładając, że młoda mama może faktycznie 
wychowywać i opiekować się dzieckiem. (…) Po narodzinach dziecka (…) Ośrodek 
podejmuje działania w celu uregulowania sytuacji prawnej noworodka. Jeśli nikt  
z najbliższej rodziny nieletniej nie wyraża woli na zaopiekowanie się dzieckiem, 
ustanowiona zostaje dla niego opieka prawna i rodzina zastępcza na terenie 
Czaplinka. (…) Po okresie połogu wychowanki opiekują i zajmują się swoimi dziećmi 
na zmianę z rodziną zastępczą. Matki zajmują się dzieckiem w dni wolne od nauki 
szkolnej oraz w dni powszednie, po lekcjach. Natomiast rodzina zastępcza/opiekun 
prawny sprawuje opiekę nad dzieckiem wychowanki w czasie zajęć szkolnych, co 
umożliwia nieletniej matce systematyczne realizowanie obowiązków szkolnych. (…) 
Takie rozwiązanie pozwala zapewnić młodym matkom stały, bezpieczny, a przy tym 
kontrolowany kontakt ze swoimi dziećmi, a dzięki temu zagwarantować im realny 
wpływ na społeczno-emocjonalny rozwój i wychowanie swoich pociech. (…) Ich 
dzieci nie są przeszkodą w realizacji zamierzonych celów, a stają się raczej 
pozytywnym motywatorem do zmian w sobie i swoim życiu. (…) Wszystkie 
wychowanki, które urodziły dziecko będąc w MOW utrzymują kontakt  
z pracownikami ośrodka. W żadnym wypadku instytucje nie musiały podjąć decyzji  
o odebraniu matce dziecka.  

(dowód: akta kontroli str. 452-457, 460-462, 1072) 
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MOW zapewniał wychowance w ciąży i będącej matką przygotowanie do roli 
rodzicielskiej oraz odpowiednią opiekę w tym psychologiczną poprzez m.in. 
opracowywanie IPET z uwzględnianiem sytuacji wychowanek45, indywidualne 
spotkania prowadzone przez psychologa i pedagoga46, opiekę lekarską47, 
współpracę ze środowiskiem wychowanek48, działania w zakresie 
usamodzielnienia49. Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano program 
psychoedukacyjny „Wczesne macierzyństwo – zrozum i daj szansę”50.  
Od dnia 1.09.2016 r. w MOW wyodrębniono grupę wychowawczą m.in. dla 
wychowanek w ciąży i będących matkami. W planie pracy tej grupy ujęto m.in. 
tematy w zakresie budowania więzi i nawiązywania kontaktów z dzieckiem51. 

 (dowód: akta kontroli str. 469-509) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: (…) w grupie wychowawczej znajdują się wychowanki 
ciężarne, matki z dziećmi oraz wychowanki, które po wcześniejszym zapoznaniu się 
ze specyfiką grupy wyrażają chęć bycia w grupie wychowawczej z nieletnimi 
ciężarnymi oraz matkami z dziećmi. Priorytetem w doborze (…) jest postawa innych 
wychowanek w stosunku do koleżanek w ciąży (…).  

(dowód: akta kontroli str. 1014-1017) 

W toku oględzin, przeprowadzonych w wydzielonych dla wychowanek w ciąży 
i będących matkami pomieszczeniach stwierdzono, iż każdy z pokoi, w których 
zamieszkiwały matki z dziećmi, przeznaczony był dla dwóch wychowanek, posiadał 
osobną łazienkę, był odpowiednio wyposażony52 a ich wystrój nawiązywał do 
macierzyństwa. Wychowanki mogły korzystać z wyposażonej kuchni oraz 
z pomieszczenia z pralką.  

(dowód: akta kontroli str. 463-468) 

1.5. Oględziny Ośrodka wykazały, że Dyrektor MOW zapewniła wychowankom 
właściwe warunki lokalowe. Zgodnie z § 26 rozporządzenia w sprawie zasad 
działania placówek publicznych z 2015 r. pokoje mieszkalne przeznaczone były dla 
nie więcej niż czterech wychowanek53, urządzone we współpracy z wychowankami, 
zgodnie z ich potrzebami. Pokoje mieszkalne były wyposażone w tapczany, szafki 
do przechowywania rzeczy osobistych i szafy ubraniowe. W pokojach tych na jedną 

                                                      
45 W każdym ze zbadanych IPET uwzględniano sytuację wychowanki w zakresie zdrowia psychofizycznego (m.in. 

kształtowanie prawidłowej postawy wobec ciąży i macierzyństwa, kształtowanie dojrzałości społecznej, 
odpowiedzialności za siebie i dziecko) i procesu usamodzielniania (m.in. przygotowanie do roli matki  
i odpowiedzialności z tym związanej, wzrost umiejętności kulinarnych).  

46 Ze wszystkimi wychowankami prowadzone były spotkania w zakresie m.in. psychoedukacji, wsparcia 
emocjonalnego, przygotowania do porodu, rozbudzania pozytywnych uczuć do nienarodzonych dziecka, pracy  
z obawami i lękami związanymi z ciążą i macierzyństwem. 

47 Wszystkie wychowanki zostały objęte opieką specjalisty ginekologa.   
48 Spotkania z przedstawicielami Domów Dziecka, rodzinami lub opiekunami prawnymi wychowanek.  
49 Dla 3 wychowanek poszukiwano miejsca w Domu Samotnej Matki, dla dwóch - sporządzono wniosek  

o przyznanie mieszkania socjalnego.  
50 Założeniem programu było dostarczenie wszystkim wychowankom wiedzy dotyczącej ciąży oraz prawidłowego 

rozwoju i wychowania dziecka oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji radzenia sobie z sytuacją, jaką jest 
ciąża oraz macierzyństwo. W ramach programu zrealizowano m.in. warsztaty „Dorosłość a dojrzałość”; 
zaprezentowano prezentację multimedialną „Rozwój dziecka w łonie matki”, zrealizowano wykład „Stres matki  
a rozwój płodu”. 

51 M.in. kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych oraz kompetencji w pełnieniu roli matki; rola babci  
i dziadka w życiu wychowanki, moja mam i ja, rodzina jako najważniejsza jednostka społeczna - podział ról  
w rodzinie; nawiązywanie bliskiej relacji z dzieckiem oraz zaspokajanie psychicznych potrzeb dziecka; kształtowanie 
umiejętności opiekuńczych i wychowawczych związanych z pełnieniem roli matki; akceptacja siebie w czasie ciąży; 
świadomość matek i ciężarnych wynikająca z uzależnienia.  

52 Każdy z pokoi, obok tapczanów, szafek, szaf, biurek i stolików, był wyposażony w łóżeczko dla dzieci, siodełko, 
przewijak, wanienkę, nosidełko, szafy z wyodrębnionymi miejscami na rzeczy dla dzieci.  

53 16 pokoi z 48 tapczanami (pięć dwuosobowych, sześć – trzyosobowych i pięć czteroosobowych). W dniu oględzin 
w  pokojach zamieszkiwało 40 wychowanek, w tym dwie matki z dziećmi w wieku niemowlęcym. Pokoje, w których 
zamieszkiwały matki z dziećmi (przeznaczone dla dwóch wychowanek każdy i zajmowane dobrowolnie przez dwie 
wychowanki) wyposażono w łóżeczka dla dzieci, siodełka, przewijaki, wanienki i niezbędne akcesoria do pielęgnacji 
niemowlaków i zabawki. Pokoje te miały łazienki z kabinami prysznicowymi. 
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planowaną wychowankę przypadało od 3,93m2 do 8,05m2. Do dyspozycji 
wychowanek były: pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do 
potrzeb grup wychowawczych; pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań 
całej społeczności Ośrodka; odpowiednio wyposażone pomieszczenia do 
prowadzenia zajęć, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, oraz do 
indywidualnej pracy z wychowankiem; pomieszczenia kuchenne umożliwiające 
samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków, posiadające 
odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności; miejsca umożliwiające 
wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich suszenie; łazienki 
i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność 
i zgodność z zasadami higieny, pokój dla chorych.  

(dowód: akta kontroli str. 263-269, 325-355, 450) 

MOW spełniał większość norm bezpieczeństwa, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach54,  
w szczególności w zakresie:  
- wyposażenia pomieszczeń placówki (pokój wychowawców, sala fitness, sekretariat 

Ośrodka) w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej 
pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy (§ 20), 

- ogrodzenia terenu placówki (§ 7 ust. 1), 
- umieszczenia planu ewakuacji Ośrodka w widocznym miejscu (na ścianach 

korytarzy na obu kondygnacjach) oraz wyraźnego i trwałego oznaczenia dróg 
ewakuacji (§ 5), 

- zapewniona bieżącej ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych (§ 8), 

- zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren placówki 
przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (§ 7 ust. 4). 

W budynku natomiast brak było zabezpieczeń przed zsuwaniem się po poręczach 
balustrad przy schodach między kondygnacjami oraz nie zabezpieczono przestrzeni 
na drugiej kondygnacji budynku.  

(dowód: akta kontroli str. 263-269, 325-326, 331, 335-336, 352-354) 

W latach 2015-2016 Dyrektor MOW przeprowadziła dwie kontrole obiektów pod 
kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków ich wykorzystywania, 
w zakresie wynikającym z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli z 2.09.2015 r.55 usunięto 
do 30.01.2015 r. a z 2.09.2016 r.56 – do 9.09.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 256, 310-313) 

Roczne i 5-cio letnie kontrole okresowe57, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane58, nie wykazały nieprawidłowości w stanie 
technicznym kontrolowanych obiektów.  

(dowód: akta kontroli str. 254-260) 

W Książce obiektu budowlanego MOW brak było wpisu dotyczącego zmiany 
zarządcy obiektu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku na Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia 
MOW. Dyrektor MOW wyjaśniła, że nie zmieniono danych zarządcy w wyniku 
niedopatrzenia. 

                                                      
54 Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny.  
55 M.in. brak oznaczeń ewakuacyjnych, nieoznaczenie niskich przejść w pomieszczeniach i na korytarzach poddasza.  
56 Brak kluczy do szafek hydrantowych, brak oznaczenia wyjścia ewakuacyjnego z sali fitness. 
57 Dotyczy rocznych kontroli okresowych przeprowadzonych w latach 2015 i 2016 oraz 5-cio letnich kontroli okresowych 

przeprowadzonych w 2013 r. 
58 Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.; dalej: ustawa Prawo budowlane. 
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(dowód: akta kontroli str. 262) 

Stanisław Kuczyński Starosta Drawski59 poinformował, że zmiana zostanie 
niezwłocznie wprowadzona do książki obiektu budowlanego MOW. 

(dowód: akta kontroli str. 406-407) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Nieokreślenie w Statucie MOW spraw, w jakich Rada Pedagogiczna zwraca się  
o opinię do Samorządu Wychowanek.  

(dowód: akta kontroli str. 46-89) 

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
ramowych statutów placówek publicznych, jeżeli w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym nie została utworzona rada ośrodka statut określa sprawy,  
w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady ośrodka, zasięga opinii rady 
rodziców i samorządu wychowanków. 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że kompetencje Samorządu Wychowanek ujęte są w §§ 3 
i 5 Regulaminu Samorządu Wychowanek60, tj. m.in. prawo do zapoznawania się  
z programem nauczania, prawo do organizacji życia placówki, prawo do 
wypowiadania się w sprawach Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

Ww. uregulowania nie wypełniają obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2 załącznika  
nr 3 do ww. rozporządzenia. 

2. Niezamieszczenie w BIP Ośrodka informacji o organizacji jednostki, przedmiocie 
działania i kompetencjach oraz o zasadach funkcjonowania MOW, zgodnie z art. 8 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, co mogło ograniczyć zainteresowanym, 
dostęp do informacji m.in. na temat: zasad organizacji i funkcjonowania Ośrodka, 
praw i obowiązków wychowanek i stosowanego systemu nagradzania i karania za 
nieprzestrzeganie zasad, funkcjonowania szkół wchodzących w skład Ośrodka,  
w tym praw i obowiązków uczniów oraz kryteriów oceny zachowania.  

 (dowód: akta kontroli str. 169-174) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: jest to niedopatrzenie z mojej strony (…). Rodzicom/ 
opiekunom prawnym podczas każdorazowych odwiedzin w MOW umożliwia się 
dostęp do dokumentów regulujących funkcjonowanie placówki. Dokumenty 
dostępne są w pokoju wychowawców i bibliotece.  

(dowód: akta kontroli str. 175, 409) 

3. Przyjęcie w Statucie MOW, jako jednej z kar możliwych do stosowania  
w Ośrodku, kary „upomnienie dyrektora w obecności całej społeczności”, pomimo że 
może naruszać ona godność wychowanka oraz jego prawo do ochrony przed 
poniżającym traktowaniem i karaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 46-67) 

W § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych 
z 2015 r. określono, że placówki w działaniach edukacyjnych, wychowawczych 
i opiekuńczych respektują prawa wychowanków oraz kierują się zasadami 
poszanowania godności wychowanka. 

Dyrektor MOW wyjaśniła: (…) Upomnienie przez dyrektora MOW w obecności całej 
społeczności jest po to by napiętnować zachowania i konsekwencje tego 
zachowania, a nie osobę. Taka kara ma działania prewencyjne – bo nie wszystkie 

                                                      
59 Dalej: Starosta Drawski. 
60 Stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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wychowanki wiedzą, że niektóre zachowania są negatywne. Forma przekazywania 
informacji jest ważna – odbywa się w sposób zaplanowany i przemyślany, tak by nie 
uwłaczać godności wychowanki. 

(dowód: akta kontroli str. 1135, 1138) 

4. Nieprzestrzeganie dopuszczalnej maksymalnej liczby uczniów oddziałów zarówno 
w gimnazjum, która w oddziale III wg stanu na dzień 31.03.2015 r. i 31.03.2016 r. 
została przekroczona o jedną uczennicę, jak i w ZSZ, która w oddziale I wg stanu na 
30.09.2015 r. została przekroczona o cztery uczennice, wg stanu na 31.03.2016 r.  
o jedną uczennicę, wg stanu na 30.09.2016 r. o trzy uczennice. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

Stanowiło to naruszenie § 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 szkół61 oraz § 5 ust. 3 pkt 8 załącznika  
nr 5B do ww. rozporządzenia, które stanowią, że liczba uczniów w oddziale 
gimnazjum specjalnego lub szkole zasadniczej dla uczniów niedostosowanych 
społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych 
uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania wynosi od 10 do 16. 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: arkusz organizacyjny szkoły i zapotrzebowanie na 
miejsca w poszczególnych oddziałach na kolejny rok szkolny planuje się już  
w miesiącu kwietniu danego roku szkolnego z uwzględnieniem informacji 
przesyłanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie o zapotrzebowaniu na 
miejsca w MOW dla wychowanków przebywających tam już i tych nowo 
kierowanych z uwzględnieniem etapu edukacyjnego, na którym kontynuują naukę. 
Sytuacja ta stwarza ewentualną niezgodność z zaplanowanym przyjęciem 
wychowanków do MOW i rozmieszczeniem ich w adekwatnych oddziałach 
klasowych, a stanem faktycznym w kolejnych miesiącach działalności MOW. 
Wychodzimy z założenia, że do MOW przyjmujemy wszystkie wychowanki do nas 
kierowane, nawet gdyby powodowało to na dzień przyjęcia tej nowej nieletniej 
przekroczenie liczby w oddziale klasowym. Spowodowane to jest faktem, że  
w MOW cały czas jest rotacja wychowanek. W ciągu roku szkolnego część z nich 
uzyskuje pełnoletność i z mocy prawa ustaje stosowany wobec nich środek 
wychowawczy. Wobec innych toczy się postępowanie, np. o uchylenie czy 
zawieszenie stosowanego środka wychowawczego i zakładamy, że po wydaniu 
postanowienia opuszczą one ośrodek. Ponadto niektóre wychowanki np. na czas 
trwania postępowania i wydania postanowienia przez sąd czy do czasu uzyskania 
pełnoletniości są urlopowane do domów rodzinnych, nie przebywają fizycznie  
w MOW, i wiemy, że nie wrócą już do MOW. Jeżeli w polityce przyjmowania  
i planowania liczby wychowanek nie uwzględnialibyśmy powyższych argumentów 
mogłoby się zdarzyć, że brakowałoby uczennic w klasach. Przekroczenie liczby 
uczennic w danym oddziale może być także spowodowane faktem, że jesteśmy 
ośrodkiem resocjalizacyjno – rewalidacyjnym i często dla wychowanki  
z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim nie ma miejsca 
w innym MOW, a jeszcze przy uwzględnieniu kierunku kształcenia, w jakim kształci 
nasz MOW (kucharz) powoduje to kolejną trudność w znalezieniu miejsca dla 
wychowanki w ośrodku. Również fakt, że do naszego MOW przyjmujemy nieletnie  
w ciąży i nieletnie matki z dziećmi może spowodować przekroczenie liczby uczennic 
w danym oddziale klasowym. W przypadku takich nieletnich nie odmawiamy bowiem 
przyjęcia. 

(dowód: akta kontroli str.196, 198-199) 

                                                      
61 Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. 
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Starosta Drawski wyjaśnił, że: każde przekroczenie liczebności oddziałów (…) było 
poprzedzone szczegółową oceną ex-ante podejmowanych działań, a zwiększenie 
liczebności ponad określoną normę było zjawiskiem krótkotrwałym, które 
poprzedzało wydarzenia takie jak m.in.: uzyskanie pełnoletności przez uczennicę  
i opuszczenie ośrodka lub ukończenie szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 404) 

5. Niezwiększenie na rok szkolny 2016/2017 o 1/3 wymiaru czasu pracy psychologa, 
pomimo że stan ewidencyjny wychowanek w Ośrodku wynosił 44 wychowanek (na 
30.09.3016 r.) i 42 wychowanki (na dzień 31.12.2016 r.), tj. przekraczał liczbę 36 
wychowanek. W takim przypadku przyjęty 28-godzinny tygodniowy wymiar pracy 
powinien zostać zwiększony o 1/3. 

(dowód: akta kontroli str. 183, 378, 380, 385, 411, 414) 

Zgodnie z przepisem § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasad działania 
placówek publicznych z 2015 r., który stanowi, że w przypadku, gdy liczba 
wychowanków przekracza 36, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
psychologa – określony przez organ prowadzący MOW na podstawie art. 42 ust. 7 
pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela62, zwiększa się o co 
najmniej 1/3, w przeliczeniu na każdych kolejnych 12 wychowanków. 

Z uwagi na to, że stan ewidencyjny wychowanek zarówno na dzień 30.09.2016 r. jak 
i na 31.12.2016 r. przekraczał 36 wychowanek, tygodniowy wymiar godzin zajęć 
psychologa ustalony uchwałą Rady Powiatu na 28 godzin powinien zostać 
zwiększony, podobnie jak w przypadku pedagoga, co najmniej do 37 godzin.  

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: aby zatrudnić psychologa skierowaliśmy krajowe oferty 
pracy do PUP w Drawsku Pomorskim, Filia Czaplinek. Oferta ta była udostępniona 
przez okres ok. czterech miesięcy. W wyniku ogłoszenia skierowano jedną osobę, 
która posiadała wymagane kwalifikacje, jednak do podpisania umowy nie doszło  
w wyniku rezygnacji zainteresowanej (…).Ponadto rozeznałam wakaty psychologów 
w pobliskich szkołach i placówkach oświatowych. W wyniku rozeznania jedna osoba 
wyraziła chęć podjęcia współpracy, uzyskałam zgodę kuratora na jej zatrudnienie 
(…). Jeden dzień przed planowanym zatrudnieniem zrezygnowała. (…) Na rok 
szkolny 2017/2018 mamy deklarację dotyczącą zatrudnienia psychologa na 1 i 1/3 
etatu. Pani psycholog obecnie zatrudniona w MOW wyraziła zgodę na dodatkowe jej 
zatrudnienie w wysokości 1/3.   

(dowód: akta kontroli str. 1136, 1144) 

Starosta Drawski poinformował, że: zatrudnienie psychologa w jednostce 
oświatowej w tak małej miejscowości jak miasteczka położone na terenie powiatu 
drawskiego jest niezwykle trudne. Od wielu lat Powiat wyraża wolę zwiększenia 
zatrudnienia psychologa, również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lecz 
bez skutku. Niemożliwym było zwiększenie wymiaru zatrudnienia psychologa już 
pracującego w MOW z uwagi na fakt, iż ta osoba pracuje również w innych 
zakładach pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 323-324, 406) 

Do dnia 28.04.2017 r. nie nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w ramach etatu 
psychologa. 

(dowód: akta kontroli str. 1136)  

6. Niespełnienie przez dwóch wychowawców spośród 16 zatrudnionych w Ośrodku 
wymagań w zakresie kwalifikacji, o których mowa w § 15 rozporządzenia w sprawie 

                                                      
62 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.; dalej: ustawa Karta Nauczyciela. 
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szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, ze względu na brak 
odpowiedniego przygotowania pedagogicznego63.  

(dowód: akta kontroli str. 232-237, 389, 393-404)  

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: wychowawcy (…) uzupełniają przygotowanie 
pedagogiczne w ramach studiów podyplomowych – planowane uzyskanie dyplomu 
lipiec bieżącego roku. 

(dowód: akta kontroli str. 232-234)  

7. Niezabezpieczenie poręczy przed zsuwaniem się po nich oraz otwartej 
przestrzeni nad balustradą na drugiej kondygnacji w budynku MOW, co było 
niezgodne z § 16 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny.  

(dowód: akta kontroli str. 334, 353) 

W § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny określono, że: 
schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed 
ewentualnym zsuwaniem się po nich; otwartą przestrzeń pomiędzy biegami 
schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób. 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: wysokość balustrad i barierek wynosi 110 cm. Jest to 
wysokość wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa. Na piętrze, na którym 
znajdują się balustrady i barierki, przebywają wychowanki najstarsze – grupa 
usamodzielnień. (…).  

(dowód: akta kontroli str. 1135, 1138) 

8. Przeprowadzanie przez pracowników MOW badań na obecność alkoholu oraz 
narkotyków w organizmie nieletnich, do przeprowadzania których obowiązujące 
przepisy nie uprawniają pracowników MOW. W przepisach ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich64 oraz rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego65, uprawnienia takie 
nadano kuratorowi sądowemu66 w stosunku do nieletniego, wobec którego wykonuje 
się środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego.  
W latach 2015-2016 pracownicy MOW przeprowadzili jedno badanie na obecność 
alkoholu (na cztery przypadki podejrzenia powrotu wychowanki z urlopu pod 
wpływem alkoholu - w trzech przypadkach do przeprowadzenia badania wezwano 
Policję) oraz cztery badania na obecność narkotyków (na cztery przypadki 
podejrzenia powrotu wychowanki pod wpływem narkotyków). Wyniki wszystkich 
badań potwierdziły obecność w organizmach nieletnich alkoholu lub narkotyków. 

(dowód: akta kontroli str. 532-543) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., że: (…) Rodzice / opiekunowie prawni nieletnich 
wyrażają pisemną zgodę na wykonywanie przez pracowników ośrodka badań na 
obecność narkotyków i ocenę stanu trzeźwości swojej córki / podopiecznej (…). Nie 
jest możliwym, aby w przypadku podejrzenia zażycia przez nieletnią narkotyków lub 
alkoholu sprowadzić do MOW kuratora sądowego lub rodzica wychowanki. 
Dziewczęta pochodzą z całej Polski, (…) rodzic / opiekun prawny nie jest w stanie 
dojechać do MOW na wezwanie i to w czasie, kiedy w organizmie nieletniej byłaby 
jeszcze do skontrolowania zawartość narkotyku lub alkoholu. A uregulowana  

                                                      
63 Tj. niewystarczającej liczby godzin praktyk zawodowych. 
64 Dz.U. z 2016 r. poz. 1654.; dalej: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
65 Dz.U. poz. 468. 
66 W obecności rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym przypadku 

niemożliwe – w miarę możliwości w obecności nauczyciela, przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie 
lub przedstawiciela organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy oddziaływanie wychowawcze na 
nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji. 
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w powyższy sposób kontrola stanu trzeźwości i ewentualnego pozostawania przez 
nieletnią pod wpływem środków psychoaktywnych pozwala nam na błyskawiczną 
ocenę stanu zdrowia wychowanki (…). Do tej pory żaden z rodzic / opiekun prawny 
nie miał zastrzeżeń co do procedury sprawdzenia stanu trzeźwości ich 
dzieci/podopiecznych.  

(dowód: akta kontroli str. 527-531) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Dyrektora MOW. Przepisy ww. ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich nie wprowadzają zastrzeżenia, iż krąg 
podmiotów uprawnionych do przeprowadzania testów na obecność substancji 
odurzających mógłby ulec rozszerzeniu na podstawie zgody rodziców/opiekunów 
prawnych, czy też wychowanki. Ponadto na brak uprawnień pracowników MOW do 
przeprowadzania takich badań wskazywali wizytatorzy z Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w wynikach kontroli przeprowadzonej  
w MOW w maju 2015 r. 

9. Nieodnotowanie w latach 2015-2016 w zeszytach raportów prowadzonych przez 
wychowawców i nauczycieli 17 informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych67, 
pomimo wskazania w pkt 1 procedur postępowania interwencyjnego, iż informacje  
o zaistniałych zdarzeniach winny być zapisywane na bieżąco do zeszytów raportów 
w dniu zaistnienia sytuacji.  

(dowód: akta kontroli str. 532-543) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że (…) wszystkie sytuacje są to zdarzenia kryzysowe, 
podczas których najważniejsze jest dla nas zabezpieczenie bezpieczeństwa 
wychowanki, która brała udział bezpośrednio w określonym zdarzeniu oraz 
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pozostałych wychowanek. (…)  
W wyniku tych wszystkich nadzwyczajnych stresogennych sytuacji możliwym jest, 
że wychowawca lub nauczyciel nie odnotował informacji w zeszycie raportów (…). 
Zostały podjęte działania mające zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.  

(dowód: akta kontroli str. 544-546) 

W Statucie MOW, poza określeniem spraw w jakich Rada Pedagogiczna zwraca się 
o opinię do Samorządu Wychowanek, ujęto wszystkie pozostałe wymagania 
wynikające z obowiązujących przepisów. Nie był on jednak udostępniony na 
stronach BIP. W przyjętym systemie kar dopuszczono karanie w formie upomnienia 
wobec całej społeczności Ośrodka, co mogło naruszać godność wychowanka oraz 
jego prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem. W uregulowaniach 
Ośrodka przyjęto również możliwość przeprowadzania przez pracowników MOW 
badania wychowanek na obecność w ich organizmie alkoholu i środków 
odurzających, do czego w świetle obowiązujących przepisów nie byli uprawnieni.  
W Ośrodku zachowywana była dopuszczalna liczebność grup wychowawczych, 
natomiast sporadycznie przekraczana była liczebność oddziałów szkolnych. 
Zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin zajęć objęto jedynie pedagoga 
szkolnego, chociaż powinno to dotyczyć również psychologa. Większość 
wychowawców (14 z 16) posiadało wymagane kwalifikacje. Baza lokalowa MOW 
była utrzymywana we właściwym stanie technicznym. 

                                                      
67 Dotyczy ośmiu informacji o powrocie wychowanki z urlopowania pod wpływem narkotyków/alkoholu, informacji o 

groźnym zakłóceniu porządku i bezpieczeństwa, czterech informacji o samookaleczeniu wychowanki, czterech o 
kradzieży. 

Ocena cząstkowa 
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2. Realizacja zadań resocjalizacyjnych. 

2.1. W latach 2012-2016 z ewidencji MOW zostały skreślone łącznie 163 
wychowanki (z 205 przyjętych w tym okresie), w tym: 
- 41 wychowanek z powodu długookresowej nieobecności spowodowanej ucieczką 

lub brakiem powrotu z urlopu68,  
- 14 wychowanek ze względu na przeniesienie do innego MOW z przyczyn 

wychowawczych69, 
- 74 wychowanki w związku z ukończeniem 18 roku życia70, 
- jedna wychowanka w związku z zakończeniem okresu resocjalizacji przed 
ukończeniem 18 roku życia,  
- 33 wychowanki z innych przyczyn71.  
W opinii sporządzonej przez Zespół diagnostyczno-resocjalizacyjny MOW dla 
wychowanki, która została wykreślona z ewidencji w związku z zakończeniem 
okresu resocjalizacji przed ukończeniem 18 roku życia wskazano, iż pobyt 
wychowanki w Ośrodku przyniósł wymierne korzyści w jej sposobie myślenia 
i społeczno-emocjonalnym funkcjonowaniu. Wychowanka podjęła intensywną pracę 
terapeutyczną, zachowywała się poprawnie, respektowała i przestrzegała zasady 
i normy społeczne.   

(dowód: akta kontroli str. 727-736) 

2.2. W okresie objętym kontrolą na terenie MOW miały miejsce m.in. niżej 
wymienione zdarzenia: 
-  powroty wychowanek do ośrodka pod wpływem substancji odurzających – 39, 
-  samookaleczenia – 15 zdarzeń72, 
-  znęcanie się nad nieletnią przez inną nieletnią73 - sześć zdarzeń,  
- pobicia i bójki – pięć zdarzeń74,  
-  kradzieże – cztery zdarzenia,  
-  groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa – jedno zdarzenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 737-739) 

Według danych z rejestru zdarzeń nadzwyczajnych w latach 2015-2016 zmniejszyła 
się ilość wychowanek powracających lub przybywających do MOW pod wpływem 
środków odurzających: w 2013 - 12, 2014 - 16, 2015 – cztery, 2016 – cztery.  

(dowód: akta kontroli str. 737-738) 

Dyrektor MOW wskazała m.in., iż (…) W związku z narastającym problemem 
zażywania środków psychoaktywnych przez wychowanki podczas urlopowań, 
podjęto szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości wychowanek 
oraz wiedzy na temat szkodliwości zażywania tych środków oraz konsekwencji  
i szkód zażywania. W te działania włączono również same wychowanki jako 
prowadzące lub współprowadzące te działania. Oddziaływania profilaktyczne 
wprowadzono poprzez: systematyczne działania profilaktyczne (współpraca ze 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, spotkania z terapeutami uzależnień, koncerty profilaktyczne, 
spotkanie z sędzią A. M. W., konkursy profilaktyczne m.in. konkurs wiedzy o HIV  
i AIDS, konkursy na temat uzależnień, organizacja dla szkół z gminy Czaplinek 

                                                      
68 Po upływie od 32 do 753 dni od przyjęcia do Ośrodka.  
69 Po upływie od 73 do 764 dni od przyjęcia do Ośrodka. 
70 Po upływie od 35 do 1382 dni od przyjęcia do Ośrodka. 
71 Po upływie od trzech do 651 od dnia przyjęcia do Ośrodka; w tym w stosunku do 16 wychowanek nastąpiła zmiana 

środka na nadzór kuratora sądowego, 12 przeniesiono do innego MOW ze względu na kontynuację nauki, trzem 
zmieniono środek wychowawczy ze względów zdrowotnych, dwie ze względu na błędne wskazanie (nieprowadzenie 
przez MOW klasy gimnazjum zgodnej z potrzebami edukacyjnymi nieletnich) zostały przeniesione do innego MOW. 

72 W tym siedem z udziałem tych samych trzech wychowanek.  
73 W tym trzy z udziałem trzech tych samych wychowanek. 
74 W tym trzy z udziałem trzech tych samych wychowanek.  

Opis stanu 
faktycznego 
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olimpiady profilaktycznej i udział w niej wychowanek), psychoedukację na temat 
zdrowego stylu życia, udział wychowanek w szerokim spektrum zajęć sportowo – 
edukacyjnych, jako alternatywa dla niepożądanych zachowań, konsultowanie 
wychowanki w poradni uzależnień (…). 

(dowód: akta kontroli str. 741-748) 

Dyrektor w sprawie samookaleczeń wychowanek wyjaśniła, że (…) W momencie 
przyjęcia wychowanki do MOW, dokonywane są oględziny ciała wychowanki przez 
pielęgniarkę również pod kątem samookaleczeń, co daje nam możliwość rozeznania 
czy wychowanka wcześniej miała z tym problem. Liczne nacięcia, blizny i rany mogą 
sugerować, że wychowanka jest uzależniona od cięć i ranienia siebie. Te 
wychowanki objęte zostają wzmożonym nadzorem wychowawczym oraz opieką 
psychologiczno – pedagogiczną i konsultowane są przez lekarza psychiatrę. W razie 
potrzeby stosowana jest farmakoterapia zalecona przez lekarza. W MOW jest 
ograniczony dostęp do ostrych narzędzi (żyletek, nożyków). Prowadzona jest także 
przez pielęgniarkę systematyczna kontrola ciała dziewcząt, w przypadku których 
wystąpiły samookaleczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 741-748 

2.3. W okresie od września 2012 do 31.12.2016 r. w MOW odnotowano 88 ucieczek 
wychowanek75. 31 ucieczek dotyczyło tych samych wychowanek. 

Badanie dokumentacji dotyczącej 10 ucieczek wykazało, że Dyrektor MOW, 
stosownie do zapisów w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym76, niezwłocznie po ucieczce nieletnich z Ośrodka 
powiadamiał o tym: najbliższą jednostkę Policji, jednostkę Policji w miejscu 
zamieszkania nieletniego oraz właściwy sąd rodzinny. 

(dowód: akta kontroli str. 828-830) 

Dyrektor MOW wskazała m.in., iż (…) Zjawisko ucieczek (…) niewątpliwie utrudnia 
proces resocjalizacji. Ucieczka bowiem przerywa proces resocjalizacji, 
a zachowanie się nieletniej podczas ucieczki wpływa najczęściej na jej dalszą 
demoralizację. Większość wychowanek ma świadomość konsekwencji wynikających 
z ucieczki (…). Pomimo posiadanej wiedzy niektóre wychowanki nie potrafią 
odnaleźć się w rzeczywistości instytucjonalnej, (…) tęsknota za domem rodzinnym, 
znajomymi jest bodźcem skłaniającym do podejmowania kolejnych prób.  

(dowód: akta kontroli str. 843-837) 

2.4. Na 15 wychowanek skierowanych do Ośrodka77: 
- sześć zostało umieszczonych na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu 

w MOW78,  
- pięć zostało umieszczonych na podstawie postanowienia sądu o zastosowaniu 

środka tymczasowego w postaci umieszczenia w MOW79,  
- 4 przekierowano do Ośrodka z innych MOW80.  
Nieletnie były kierowane do MOW ze względu na przejawy demoralizacji,  
tj. lekceważenie obowiązku szkolnego, niskie wyniki w nauce, brak realizacji 
obowiązku szkolnego, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, kontakt 

                                                      
75 Odpowiednio: 16 w 2012 r., 46 w 2013 r., 12 w 2014 r., pięć w 2015 r. i dziewięć w 2016 r.  
76 Dz.U. Nr 296, poz. 1755; dalej: rozporządzenie w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich w mow z 2011 r. 
77 Na próbie 15 wychowanek, które opuściły MOW w związku z ukończeniem 18. roku życia (dwie skreślone  

z ewidencji MOW w 2012 r., po trzy skreślone z ewidencji MOW w 2013, 2014, 2016 roku, cztery skreślone  
z ewidencji MOW w 2015 r.). 

78 Od prawomocnego postanowienia do umieszczenia w MOW upłynęło od 32 do 248 dni.  
79 Od postanowienia do umieszczenia w MOW upłynęło od 39 do 169 dni.  
80 Od wskazania ORE do umieszczenia w MOW upłynęło od trzech do 38 dni.  
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z dopalaczami, utrzymywanie kontaktów seksualnych z dorosłymi, używanie 
narkotyków, uprawianie włóczęgostwa, przebywanie w zdemoralizowanym 
towarzystwie, ucieczki z domu, agresywne zachowanie, problemy wychowawcze, 
dokonywanie kradzieży.   

(dowód: akta kontroli str. 838-840) 

Dyrektor MOW m.in. wskazała, iż (…) MOW-y (…) udzielają pomocy 
psychoedukacyjnej lub resocjalizacyjnej bardzo zróżnicowanej grupie nieletnich, 
często z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionymi od środków psychoaktywnych 
czy też młodocianym przestępcom, wobec których powinny być już stosowane 
środki poprawcze. Zastosowanie przez sąd środka wychowawczego w postaci 
umieszczenia w mow powinno być przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które  
z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się oraz nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu społecznym są niedostosowane społecznie, ale nie w stopniu 
wysokim (dla tych powinny być zakłady poprawcze). Bardzo mała ilość wychowanek 
trafia do mow przed 16 rokiem życia (pomimo możliwości prawnej umieszczania od 
13 r.ż.), a późne ze względu na wiek umieszczenie w mow, brak możliwości 
weryfikowania postanowień sądowych przed przyjęciem do MOW powoduje to, że 
do MOW trafiają dziewczęta z wysokim poziomem demoralizacji, z utrwalonymi, 
silnie negatywnymi zachowaniami i cechami charakteru, często na kilka tygodni lub 
miesięcy przed uzyskaniem pełnoletności, co daje bardzo małe szanse na ich 
resocjalizację, zmianę i utrwalenie zachowania wychowanek. (…) 

(dowód: akta kontroli str. 841-843) 

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

iż nieletnie zostały zapoznane z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu  
w Ośrodku, czego potwierdzeniem był podpisany Regulamin MOW, włączony do 
akt wychowanki,  

- w aktach siedmiu wychowanek znajdowała się dokumentacja potwierdzająca 
powiadomienie przez Dyrektora MOW właściwych organów o realizowaniu przez te 
wychowanki obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a w przypadku 
pozostałych ośmiu wychowanek – dokumentacja potwierdzająca powiadomienie 
przez Dyrektora MOW właściwych organów o realizowaniu przez te wychowanki 
obowiązku szkolnego w gimnazjum znajdowała się w aktach trzech wychowanek,  

- dokumentację wszystkich wychowanek uzupełniano m.in. w zakresie: orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego, informacji o stanie zdrowia, a także  
o sporządzoną dokumentację w zakresie efektów działań resocjalizacyjnych81 
(opinie semestralne i na zakończenie procesu resocjalizacyjnego dla Sądu 
Rejonowego 82, ewaluacje działań resocjalizacyjnych i edukacyjnych83, 
wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania dziecka). 

                                                      
81 Z dokumentacji dotyczącej efektów procesu resocjalizacyjnego 15 wychowanek, które opuściły Ośrodek  

w związku z ukończeniem 18. roku życia wynikało m.in., iż: u czterech wychowanek zwiększyło się poczucie własnej 
wartości i wiara we własne siły, u trzech zaobserwowano poszerzenie wiedzy na temat norm społecznych i relacji 
międzyludzkich, w przypadku dwóch wskazywano na trafność decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole publicznej,  
w przypadku jednej wyeliminowano negatywizm szkolny, u jednej odnotowano pozytywny wpływ na system wartości, 
u kolejnej – rozbudzono chęć do kontynuowania nauki. W przypadku trzech wychowanek odnotowano, iż proces 
resocjalizacyjny nie został zakończony, a w stosunku do jednej wskazano, iż 1-miesięczny pobyt w MOW to za krótki 
czas na ocenę efektywności procesu resocjalizacyjnego. 

82 W opiniach semestralnych wskazywano m.in. na oceny uzyskane w semestrze, zachowanie wychowanki,  
a w opinii na zakończenie procesu resocjalizacyjnego – podsumowywano pracę wychowawczą i resocjalizacyjną.  

83 Ewaluacji podejmowanych działań dokonywano w dokumencie sporządzanym na zakończenie roku szkolnego pn. 
„Podsumowanie i wnioski z realizacji Programu. Kontrola i ocena osiągnięć wychowanki”, w którym opisano 
osiągnięcia wychowanki, sformułowano wnioski i wskazania do dalszej pracy.  
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(dowód: akta kontroli str. 662-665, 844-848, 880-896) 

2.6. Naukę po ukończeniu 18. roku życia - do zakończenia roku szkolnego - 
kontynuowało 6 wychowanek (z 15 objętych próbą), z tego 3 w I klasie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej przy MOW i 3 w II klasie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Czaplinku. Wszystkim 15 wychowankom Sąd Rejonowy, na wniosek Dyrektora, 
przedłużył pobyt w Ośrodku. 

 (dowód: akta kontroli str. 873- 875) 

Dyrektor MOW m.in. wskazała, iż (…) Dzięki wydłużeniu środka wychowawczego 
wychowanki nie muszą w ciągu roku szkolnego zmieniać szkoły, co jest ogromnym 
utrudnieniem szczególnie w przypadku uczennic III klasy gimnazjum i zwłaszcza 
tych wychowanek, które pochodzą z małych aglomeracji miejskich lub ze wsi. 
Musiałyby one bowiem kontynuować naukę w swoich macierzystych szkołach,  
w których uczyły się przed umieszczeniem w MOW i które często były dla nich 
pasmem niepowodzeń edukacyjnych i rozczarowań w relacjach rówieśniczych. (…) 
Natomiast w przypadku pełnoletnich uczennic ZSZ, które opuszczają MOW w ciągu 
roku szkolnego ogromnym problemem jest znalezienie praktyk zawodowych – 
potencjalni pracodawcy nie przyjmują na praktyki osób pełnoletnich, a nie wszystkie 
szkoły mają w swojej bazie dydaktycznej warsztaty szkolne. Tak więc możliwość 
pozostania w MOW do końca danego roku szkolnego daje wychowankom 
gwarancję na ukończenie szkoły lub otrzymanie promocji do klasy programowo 
wyższej. Poza tym dalszy pobyt wychowanki w ośrodku po ukończeniu przez nią 18 
lat pozwala jej na zwiększenie kompetencji społecznych – wychowanki w dalszym 
ciągu objęte są bowiem intensywnymi oddziaływaniami wychowawczymi, nabierają 
pewności siebie, dojrzewają do prawidłowego wypełniania ról społecznych, 
dorastają do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i samodzielnych działań  
w zakresie przygotowania się do dorosłego życia. (…).  

(dowód: akta kontroli str. 877-879) 

2.7. MOW opracował Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne84 dla 13 
z 15 wychowanek objętych próbą:  
- dla dziewięciu wychowanek – w terminie od 31 do 44 dni po przyjęciu do Ośrodka,    
- dla czterech wychowanek – w terminie 80, 89, 180 i 285 dni po przyjęciu do 
Ośrodka.   

 (dowód: akta kontroli str. 1095) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, iż (…) żadne rozporządzenie nie reguluje okresu w jakim 
powinno być wydane orzeczenie po przyjęciu nieletniej do MOW. Staramy się, aby 
było to jak najszybciej, jednak nie zawsze się to udaje, ponieważ pracujemy  
z trudnymi rodzicami, którzy nie zawsze rozumieją potrzebę wydania takiego 
orzeczenia. (…) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek do PPP85  
o wydanie orzeczenia obowiązany jest podpisać rodzic/opiekun prawny. Nie zawsze 
kontakt z rodzicem jest możliwy przy przyjęciu wychowanki (…). Do rodziców 
wysyłana jest korespondencja z dokumentacją dotycząca nieletniej. Problemem jest, 
że rodzice nie zawsze ją odsyłają do MOW. Zdarzają się przypadki, że dopiero 
podczas odwiedzin rodzica wychowanki w MOW możemy uzyskać podpis pod 
składanym do PPP wnioskiem. Jeżeli mamy problemy w wyegzekwowaniu od 
rodziców podpisania niezbędnej dokumentacji (…), zwracamy się o pomoc do 
instytucji pomocowych np. MOPS, MOPR, pedagoga macierzystej szkoły nieletniej 
czy kuratora sądowego. Czasem (…) dokumenty wracają wypełnione 
nieprawidłowo, musimy więc wysyłać je ponownie. Wszystko to powoduje 
wydłużenie w dopełnieniu formalności związanych z wydaniem orzeczenia. (…) 

                                                      
84 Dalej: IPE-T.  
85 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 
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Należy zauważyć, iż w przypadku wychowanek skierowanych do Ośrodka  
a nieposiadających orzeczenia, w MOW obok pozyskiwania wniosku od rodzica na 
wydanie orzeczenia przeprowadzana jest również diagnoza wychowanek, która 
wymaga podjęcia i przeprowadzenia określonych czynności (…). Aby diagnoza była 
rzetelna (…) musi być rozłożona w czasie, zazwyczaj jest to okres adaptacyjny 
trwający miesiąc. Po tym czasie z reguły składany jest dopiero do PPP wniosek 
rodzica o wydanie orzeczenia. Po dopełnieniu tych formalności PPP wydaje 
orzeczenie. (…) Po wydaniu orzeczenia sporządzany jest IPE-T wychowanki. 

(dowód: akta kontroli str. 901-906, 1099) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień Pani Dyrektor. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich w mow z 2011 r. dla 
nieletniego nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
przepisy dotyczące opracowania i realizowania IPE-T stosuje się odpowiednio. Tym 
samym pozostawienie wychowanek bez IPE-T przez okres 180 i 285 dni, w ocenie 
NIK, należy traktować jako działanie nierzetelne. 

Nie opracowano IPE-T dla dwóch wychowanek (z 15 objętych próbą). W jednym 
przypadku wychowanka została przyjęta do MOW 21.09.2012 r., tj. na 27 dni przed 
osiągnięciem pełnoletności – faktyczne skreślenie z ewidencji MOW nastąpiło po 35 
dniach od dnia przyjęcia, w ciągu których nie wydano orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. W drugim przypadku wychowanka została przyjęta do 
MOW 10.09.2012 r. a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydano 
28.09.2012 r., tj. po upływie 18 dni od dnia przyjęcia. Po upływie kolejnych 33 dni  
(tj. 51 dni od przyjęcia do MOW) wychowanka ta, po uzyskaniu zgody, wyjechała na 
urlop na okres Wszystkich Świętych, z którego nie powróciła do Ośrodka.  
W związku z uzyskaniem pełnoletności w dniu 3.12.2012 r., tj. 84 dni od przyjęcia do 
MOW, została skreślona z ewidencji. 

(dowód: akta kontroli str. 880-896, 901-906, 1095) 

Z czterech IPE-T, które opracowano w terminie od 80 do 285 dni od dnia przyjęcia 
wychowanki do Ośrodka, trzy IPE-T zostały opracowane przed dniem 23.09.2013 r.86, 
w tym jeden po upływie 89 dni (dla wychowanki zostały założone akta o nr 143), 
jeden po upływie 180 (dla wychowanki zostały założone akta o nr 24) i jeden po 
upływie 285 (dla wychowanki zostały założone akta o nr 76) od dnia przyjęcia 
wychowanki do MOW. Po dniu 23.09.2013 r. jeden IPE-T został sporządzony po 
upływie 80 dni od dnia przyjęcia wychowanki do MOW (dla wychowanki zostały 
założone akta o nr 179).  

(dowód: akta kontroli str. 1095) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, iż (…) W przypadku wychowanki dla której założono akta 
o nr 143, wychowanka została przyjęta z orzeczeniem w dniu 03.07.2013 r., czyli na 
początku okresu wakacyjnego. W związku z tym nie było możliwości sporządzenia 
IPE-T, wcześniej niż (…) we wrześniu. Miesiąc wrzesień jest miesiącem, w którym 
można było podjąć działania zmierzające do sporządzenia IPE-T –(…) był pełen 
skład Zespołu, który jest niezbędny do pracowania IPE-T(…).  

(dowód: akta kontroli str. 1098-1100) 

Z 13 wychowanek, dla których sporządzono IPE-T, sześć posiadało orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed przyjęciem do MOW. Dla tych 

                                                      
86 Dzień wejścia w życie zmian w rozporządzeniu 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 przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2014 r. poz. 392); 
dalej: rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r.; określających, że IPE-T sporządza 
się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, szkole lub ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
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wychowanek sporządzano IPE-T w terminie od 31 do 285 dni po przyjęciu do 
Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli str. 1095) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, iż (…) Często wychowanki przychodzą do MOW bez 
kompletu dokumentów, w tym orzeczeń, pomimo, że zostały wydane. (…) Ośrodek 
stoi przed trudnym zadaniem, ponieważ musi to orzeczenie uzyskać (…) co jest 
zadaniem czasochłonnym i wpływa na termin sporządzenia IPET. Jeżeli mamy 
wiedzę, że takie orzeczenie zostało wydane i jest ważne, to nie możemy podjąć 
działań dla wydania kolejnego, bo poprzednie musiałoby zostać unieważnione.  
W takiej sytuacji, (…) niezasadnym jest sporządzanie IPET, ponieważ za chwilę 
musiałby być on modyfikowany o istotne informacje o wychowance i zalecenia  
z pozyskiwanego lub wydanego orzeczenia. (…) Obserwujemy, iż brak jest 
staranności ze strony urzędów miast i starostw powiatowych w zakresie pozyskania 
pełnego kompletu dokumentów wychowanek skierowanych do MOW. (…) Nie 
dotyczy to tylko orzeczeń, ale też innych istotnych dokumentów np. zaświadczeń 
o ustanowionych opiekunach prawnych, kart szczepień, istotnych opinii 
o wychowance, sprawozdania z nadzoru kuratorskiego (…).  

(dowód: akta kontroli str. 1098-1100) 

Zalecenia wskazane w IPE-T były zgodne ze wskazaniami z orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  
IPE-T sporządzone w latach szkolnych 2013/2014-2015/2016 zawierały wszystkie 
elementy określone zarówno w obowiązującym do dnia 31.08.2015 r. 
rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, jak i 
obowiązującego od dnia 1.09.2015 r., rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym87. W IPE-T sporządzonych dla roku 
szkolnego 2012/2013 (trzy przypadki) nie określono zakresu współpracy nauczycieli  
i specjalistów z rodzicami dziecka, zakresu współdziałania z poradniami, nie 
wskazano okresu udzielania dziecku pomocy i wymiaru godzin.  
Wszystkie sporządzone IPE-T na zakończenie każdego roku szkolnego były 
modyfikowane po przeprowadzeniu ewaluacji. Ewaluacji dokonywano w dokumencie 
„Podsumowanie i wnioski z realizacji Programu. Kontrola i ocena osiągnięć 
wychowanki”, w którym opisywano zmiany w zakresie obszarów dotyczących 
sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanki, jej funkcjonowania społecznego oraz 
poziomu rozwoju umiejętności życiowych88. W ewaluacji zapisywano wnioski  
i wskazania do dalszej pracy89.  

(dowód: akta kontroli str. 662-669, 880-896, 1145-1167) 

Postanowienia zbadanych IPE-T w zakresie działań resocjalizacyjnych były 
zindywidualizowane i dotyczyły m.in.: zapewnienia doznania sukcesu, włączanie  
w gry zespołowe, zachęcanie do udziału w konkursach, udziału w zajęciach 
wokalnych organizowanych przez Czaplinecki Ośrodek Kultury, wspierania  
w nawiązywaniu pozytywnych relacji, zachęcania do udziału w przedsięwzięciach 

                                                      
87 Dz.U. poz. 1113; dalej: rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2015 r. 
88 W obszarze dotyczącym sytuacji rodzinnej wskazywano np. na fakt utrzymywania stałego kontaktu z domem 

rodzinnym, poprawę relacji z ojcem i rodzeństwem, większe zainteresowanie ojca losem córki; w obszarze 
dotyczącym sytuacji szkolnej wskazywano np. na zwiększoną systematyczność i obowiązkowość, większą 
motywację do nauki, prawidłowe realizowanie obowiązku szkolnego; w obszarze dotyczącym funkcjonowania 
społecznego wskazywano np. na dbanie o higienę, czystość odzieży, samodzielność, zaradność; w obszarze 
dotyczącym rozwoju poziomu umiejętności życiowych wskazywano np. na znajomość zasad i norm funkcjonowania 
społecznego, chętniejsze nawiązywanie kontaktów z osobami.  

89 Przykładowo wskazywano, iż należy wychowankę wspierać w budowaniu prawidłowych relacji z matką, ukazywać 
prawidłowe relacje jakie powinna utrzymywać z innymi rówieśnikami.  
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kulturalno-oświatowych, uczestniczenia w spotkaniach ze specjalistą od uzależnień, 
jednorodnych reakcji na działania niepożądane, powierzania drobnych zadań  
i funkcji, eksponowania prac plastycznych, udzielania pochwał, stymulowania 
uczucia tęsknoty za domem, przekazywania sukcesów wychowanki rodzinie.  
We wszystkich IPE-T określone zostały takie same działania terapeutyczne, które 
miały charakter ogólny i dotyczyły udziału wychowanek w zajęciach 
psychoedukacyjnych, wychowawczych, socjoterapeutycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 880-896) 

W MOW nie dokumentowano faktu informowania przez wychowawców 
przebywających w MOW wychowanek o przebiegu procesu resocjalizacyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 662-665) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., że: w pracy (…) MOW bardzo ważnym elementem 
jest bieżące informowanie wychowanek o przebiegu procesu resocjalizacyjnego lub 
terapeutycznego. Wychowanki mają możliwość zapoznania się ze swoją opinią 
(opinie dostępne są w gabinecie psychologa/ pedagoga), z nieletnimi są również 
prowadzone rozmowy wychowawcze na temat postępów lub ich braku w procesie 
resocjalizacji. W dziennikach zajęć wychowawczych nie ma niestety miejsca na 
dokonywanie takich zapisów. Wychowawcy też nie prowadzą innej dokumentacji 
potwierdzającej te działania – nie ma uregulowań prawnych. Ponadto opinie (…) 
przesyłane są do rodziców/opiekunów prawnych (…), co daje również gwarancję, że 
wychowanki znają swoje mocne i słabe strony i są poinformowane o przebiegu 
procesu resocjalizacyjnego. (…). 

(dowód: akta kontroli str. 666-669) 

2.8. Dla trzech wychowanek (z 15 objętych próbą), nie opracowano Indywidualnego 
Programu Usamodzielnienia90. W MOW brak było informacji czy wychowanki te 
miały opracowane i zatwierdzone IPU. 

(dowód: akta kontroli str. 970-972) 

Dyrektor MOW wskazała m.in.: (…) wychowanki IPU sporządzały ze swoimi 
opiekunami usamodzielnienia. (…) Ośrodek nie ma w swoim zakresie obowiązków 
tworzyć IPU. Zgodnie z przepisami IPU tworzy usamodzielniająca się wychowanka 
wraz z opiekunem usamodzielnienia. (…). MOW w procesie usamodzielnienia nie 
jest stroną. 

(dowód: akta kontroli str. 998) 

Dla 12 wychowanek, dla których sporządzono IPU, opiekunem ustanowiony został 
rodzic (w sześciu przypadkach),  inna osoba z rodziny (w czterech przypadkach) lub 
wychowawca z placówki opiekuńczo – wychowawczej (w jednym przypadku). Dla 
jednej wychowanki91 opiekunem usamodzielnienia została ustanowiona 
wychowawczyni z MOW. Opiekunowie usamodzielnienia zobowiązali się do 
realizacji zadań określonych w § 9 rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na 
usamodzielnienie92.  

(dowód: akta kontroli str. 970-972, 995) 

                                                      
90 Dalej: IPU.  
91 Wychowanka z ewidencji MOW skreślona 24.06.2016 r. po ukończeniu I klasy ZSZ. Na dzień 31.12.2016 r. 

kontynuowała naukę w II klasie Zasadniczej Szkole Zawodowej w Czaplinku i mieszkała w internacie przy tej szkole. 
Wg informacji pozyskanej z PCPR z dnia 23.03.2017 r. wychowanka ta kontynuuje naukę oraz otrzymała pomoc 
materialną na kontynuowanie nauki w wysokości 3,1 tys. zł – informacja pozyskana 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. 

92 Opracowanie wspólnie z usamodzielnianą programu usamodzielnienia, zaznajomienie się z dokumentacją i drogą 
życiową usamodzielnianej; współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza 
ze szkołą oraz gminą; opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, ocena 
realizacji programu usamodzielnienia oraz jego modyfikacja.   



 

26 

Wychowawczyni będąca opiekunem usamodzielnienia wskazując sposób 
monitorowania procesu usamodzielniania wychowanki wyjaśniła, iż (…) udało mi się 
nawiązać współpracę z matką wychowanki (…), jednak kontakt był sporadyczny, 
spowodowany częstym pobytem matki w szpitalu (…). Z ojcem wychowanki nie 
udało mi się nawiązać kontaktu, wywiązywał się ona jedynie z obowiązku 
alimentacyjnego wobec córki. Podjęłam stałą współpracę z wychowawcą klasy  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, do którego uczęszcza 
wychowanka oraz z PCPR (…). Opiniowałam wniosek o pomoc pieniężną na 
usamodzielnienie i na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Na bieżąco 
monitoruję proces usamodzielniania się wychowanki oraz stan realizacji przez nią 
IPU poprzez stałe kontakty i rozmowy, kontakty telefoniczne z PCPR oraz kontakt 
ze szkołą, do której wychowanka uczęszcza.  

 (dowód: akta kontroli str. 994-995) 

W 10 przypadkach Dyrektor MOW nie poinformował właściwego kierownika 
powiatowego centrum pomocy rodzinie o zamiarze usamodzielnienia się 
wychowanki, w dwóch przypadkach – o wychowankach, które w danym roku 
kalendarzowym osiągną pełnoletność.  

(dowód: akta kontroli str. 967-969, 973-974) 

W MOW nie monitorowano procesu usamodzielnienia wychowanek. 
(dowód: akta kontroli str. 992)  

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: (…) Po opuszczeniu ośrodka wychowanki są już 
pełnoletnie, proces usamodzielnienia prowadzą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wspólnie z opiekunem usamodzielnienia. (…) Nie mamy prawnych 
możliwości do monitorowania naszych wychowanek po opuszczaniu MOW. (…).  
W Polsce proces usamodzielnienia podopiecznych opuszczających opiekę 
zastępczą rozpoczynany jest najczęściej 2-3 miesiące przed ukończeniem przez 
młodego człowieka 18. roku życia. I sprowadza się zazwyczaj do zasiłku na 
usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz zapewnienia środków na kontynuowanie 
nauki. Tymczasem w wypadku młodych ludzi, obciążonych trudnymi życiowymi 
doświadczeniami i pozbawionych realnego wsparcia bliskich, potrzeba czegoś 
więcej niż tylko pomoc finansowa. Stąd też inicjatywa MOW, aby ułatwić swoim 
wychowankom start w dorosłość, w roku szkolnym 2016/2017 została utworzona 
grupa usamodzielniająca, do której skierowano wychowanki które w tym roku 
szkolnym opuszczają placówkę. Wychowanki otrzymały zwiększoną liczbę 
przywilejów (samodzielne wyjścia, telefon komórkowy), ale także są systematycznie 
wyposażane w nowe doświadczenia oraz wiedzę (samodzielne wypełnianie 
dokumentów i wniosków, np. o wydanie dowodu osobistego, uczestnictwo  
w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, wizyta studyjna w M-GOPS, PUP) (…). 
Zadaniem grupy jest zapobieganie powrotom do dysfunkcyjnego sposobu życia po 
opuszczeniu przez wychowanki ośrodka. (…)  

(dowód: akta kontroli str. 991-992, 1016-1017, 1074, 1137) 

2.9. Spośród 30 wychowanek93, których dokumentacja została objęta kontrolą, 
według danych uzyskanych z Ministerstw: Edukacji Narodowej i Sprawiedliwości 
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych94, po opuszczeniu MOW: 
- naukę kontynuowało 10 wychowanek95, w tym pięć, które przybywały w Ośrodku 

do ukończenia 18. roku życia oraz pięć skreślonych z ewidencji z powodu ucieczki, 

                                                      
93 Wychowanki skreślone z ewidencji MOW w latach 2012-2016, w tym 15 skreślonych w związku z osiągnięciem 18. 

roku życia i 15 skreślonych z powodu ucieczki. 
94 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
95 Edukację kontynuowały w: Liceum Ogólnokształcącym (trzy osoby), Zasadniczej Szkole Zawodowej (pięć osób), 

gimnazjum (jedna osoba), w szkole prowadzonej przez inny MOW (jedna osoba). Cztery nie zostały zarejestrowane 
w bazie danych systemu informacji oświatowej.  
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- pracę podjęło96 14 wychowanek, w tym osiem, które w Ośrodku były do 
ukończenia 18. roku życia oraz sześć skreślonych z ewidencji Placówki z powodu 
ucieczki; według stanu na dzień 6.03.2017 r. zatrudnionych było pięć wychowanek 
(odpowiednio: trzy i dwie),  

- w konflikt z prawem weszły cztery wychowanki97, w tym dwie, które przebywały  
w Ośrodku do ukończenia 18. roku życia oraz dwie skreślone z ewidencji  
z powodu ucieczki98. 

Według danych uzyskanych z PCPR, MOPR, MOPS, spośród 15 wychowanek 
objętych kontrolą, które przebywały w MOW do ukończenia 18. roku życia, dla 12 
zostały opracowane IPU. W czterech przypadkach udzielono pomocy na 
kontynuowanie nauki, w trzech przypadkach na zagospodarowanie i kontynuację 
nauki, w dwóch przypadkach na usamodzielnienie i zagospodarowanie, w jednym 
przypadku przekazano pomoc w formie rzeczowej i prawo do pobytu w mieszkaniu 
chronionym. Ponadto w jednym przypadku nie wnioskowano o pomoc a w jednym 
przypadku wycofano wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.  

 (dowód: akta kontroli str. 996-1000, 1176-1315) 

2.10. W aktach każdej z objętych kontrolą 15 wychowanek99 nie było informacji 
wskazujących na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, o których 
mowa w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego  
i broni palnej100. 

(dowód: akta kontroli str. 1001-1002) 

2.11. W MOW w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 prowadzono odrębne 
dzienniki wychowawcze dla każdej z czterech grup wychowawczych.  
Analiza zapisów w dziennikach101 wykazała, iż w dziennikach określono plan pracy  
z wychowankami i tygodniowe założenia wychowawcze, a dzienniki obejmowały 
m.in. dane dotyczące realizacji planu i informacje o kontaktach wychowanek  
z rodziną, co było zgodne z § 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.  
Badanie zapisów w dzienniku I grupy wychowawczej103 prowadzonym dla roku 
szkolnego 2015/2016 wykazało, iż określano założenia planów pracy104, tygodniowe 
założenia wychowawcze oraz zapisywano sposób ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1003-1010, 1014-1017) 

2.12. W MOW w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 prowadzono 2 odrębne 
dzienniki – dziennik psychologa i dziennik pedagoga. W prowadzonych dziennikach 
określono m.in. tygodniowy plan zajęć, wprowadzano zapisy dotyczące realizacji 
prowadzonych zajęć i czynności, wskazywano na kontakty z innymi osobami  
i instytucjami, co było zgodne z § 19 rozporządzenia w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji.  

                                                      
96 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 
97 Orzeczono: jeden miesiąc ograniczenia wolności, 20 h nieodpłatnych prac na cele społeczne; jeden rok pozbawienia 

wolności, dozór kuratora – kara zawieszona na trzy lata; ograniczenie wolności na cztery miesiące; 10 m-cy 
pozbawienia wolności.  

98 Dwie wychowanki skreślone z ewidencji MOW z powodu ucieczki w 2012 r. i w 2014 r.; dwie wychowanki zostały 
skreślone w związku z ukończeniem 18. roku życia w 2012 r. i w 2013 r.  

99 Badanie przeprowadzono w oparciu o akta osobowe 15 wychowanek MOW, które zostały skreślone  
z ewidencji MOW w związku z ukończeniem 18 roku życia.  

100 Dz.U. poz. 628, ze zm.; dalej: ustawa o środkach przymusu bezpośredniego. 
101 Analizę przeprowadzono na podstawie zapisów w dziennikach wychowawczych prowadzonych dla I, II oraz III grupy 

wychowawczej w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.  
102 Dz.U. 2014 r. poz. 1170, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji.  
103 Badanie przeprowadzono na zapisach trzech, wybranych losowo, tygodniach roku szkolnego 2015/2016.  
104 Tj. tematy „Palić czy nie”, „Umiejętność funkcjonowania w grupie”, „Światowy dzień walki z AIDS”.  
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Analiza zapisów w dzienniku psychologa105 prowadzonym dla roku szkolnego 
2015/2016 wykazała, iż wszystkie ujęte w dzienniku działania (w części 
„Wykonywane zajęcia/czynności”) zostały przewidziane w planie pracy psychologa 
na rok szkolny 2015/2016106.  

(dowód: akta kontroli str. 1018-1028, 1042-1045) 

2.13. Wychowanki MOW w latach 2015-2016 uczestniczyły w licznych działaniach 
resocjalizacyjnych, w tym m.in. w wydarzeniach charytatywnych  
i okolicznościowych, profilaktycznych, konkursach oraz programie autorskim MOW.  

 (dowód: akta kontroli str. 1046-1058) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in.: (…) proces resocjalizacji należy ujmować 
holistycznie, ponieważ tylko takie całościowe spojrzenie oraz łączenie 
poszczególnych elementów może być asumptem do skutecznego realizowania 
oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych względem osób niedostosowanych 
społecznie. To m.in. podejmowanie w resocjalizacji nieletnich niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych tym niedostosowaniem następujących kroków: 
prowadzenie intensywnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych oraz 
terapeutycznych od samego początku umieszczenia nieletniego w MOW (…), 
nawiązanie współpracy z rodzicem/opiekunem nieletniej, która będzie opierała się 
na wzajemnym zaufaniu, tak aby wychowawca który jest odpowiedzialny za proces 
resocjalizacji nieletniej mógł na bieżąco weryfikować informacje przekazywane 
przez córkę (…), właściwa selekcja osób pracujących z młodzieżą niedostosowaną 
społecznie, bez wątpienia znaczenie w pracy resocjalizacyjnej ma także osoba 
pedagoga, jego charyzma i osobowość (…), uwzględnianie w pracy 
psychokorekcyjnej z nieletnimi najnowszych trendów pedagogiki resocjalizacyjnej – 
praca według metod kreujących (metod twórczej resocjalizacji) oraz intensywna 
współpraca ze środowiskiem lokalnym (…), tworzenie pozytywnego klimatu 
społecznego w instytucjach resocjalizacyjnych (…), dalsze poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań w pedagogice resocjalizacyjnej – tworzenie nowatorskich 
programów, koncepcji, metod resocjalizacyjnych, a także poszukiwanie nowych 
rozwiązań w zakresie opieki następczej (…). Każde podejmowane działania przez 
osoby pracujące z nieletnimi niedostosowanymi społecznie cechuje przede 
wszystkim konsekwencja i stanowczość – te dwa czynniki są fundamentalne  
w korekturze postaw młodych ludzi.  
Ponadto Dyrektor MOW wskazała również na czynniki, które utrudniają i ograniczają 
skuteczność procesu resocjalizacji, wśród których wymieniła m.in.: stygmatyzację  
i marginalizację wychowanków placówek resocjalizacyjnych (…), odbywanie 
procesu readaptacji społecznej zazwyczaj w tym samym środowisku (…), 
niewłaściwy przebieg procesu usamodzielnienia, oferowanie tylko wsparcia 
finansowego (…), trudności wynikające z braku zainteresowania rodziców losami 
swojego dziecka (…), problemy przy współpracy z niektórymi Placówkami 
Opiekuńczo – Wychowawczymi (…).  

(dowód: akta kontroli str. 1066-1076) 

                                                      
105 Analizę przeprowadzono na zapisach trzech, wybranych losowo, tygodni roku szkolnego 2015/2016.  
106 Tj. przeprowadzono m.in. łącznie pięć zajęć rewalidacyjnych (przewidzianych w punkcie III.5 planu działań), 

13 indywidualnych rozmów z wychowankami (przewidzianych w p. III.1 planu), dwie konsultacje z pedagogiem 
w sprawach wychowanek (przewidzianych w p. VII.2 planu). Ponadto dwukrotnie udzielono pomocy 
wychowawcy w pracy dydaktyczno-wychowawczej (przewidzianą w p. VII.3). W dzienniku odnotowano 
również udział psychologa w wysłuchaniu wychowanek przez pracowników Kuratorium, opiekę nad 
wychowankami, które zostały w ośrodku, dwa wyjścia do lekarza rodzinnego z wychowanką, dwa wyjścia  
z wychowanką do laboratorium oraz czynności podjęte w związku z przyjęciem nowej wychowanki 
(przewidziane w p. V.1  i X.7 planu).  
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2.14. Na przestrzeni lat szkolnych 2012/2013 do 2015/2016 nastąpił wzrost średniej 
ocen w kategorii A1107 - wychowanki Ośrodka uzyskały z języka polskiego wzrost 
średniej o 21,3 punktów (z 33 do 54,3108), przyrody - wzrost o 19,8 punktów (z 34,7 
do 54,5109). W 2016 r. w porównaniu do 2015 r. w kategorii programowej A8110 
pogorszeniu uległa średnia wyników z matematyki, spadek o 15,9 punktów111. Rada 
Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 29.08.2016 r. po analizie średnich ocen  
z poszczególnych przedmiotów uzyskanych na przestrzeni lat 2013-2016 
sformułowała wnioski do dalszej pracy, m.in.: w zakresie języka polskiego – 
utrzymanie lub zwiększenie częstotliwości prób egzaminu, ćwiczenie umiejętności 
czytania ze zrozumienie; w zakresie przyrody – doskonalenie umiejętności czytania 
ze zrozumieniem tekstów zawierających terminy matematyczno-przyrodnicze, 
ćwiczenie analizy sytuacji problemowej opisanej w konkretnym zadaniu; w zakresie 
matematyki – organizowanie zajęć dodatkowych w celu sprawdzenia i ponownego 
przeanalizowania wiadomości, położenie szczególnego nacisku na rozwiązywanie 
zadań otwartych. 

(dowód: akta kontroli str. 204-217, 222-223) 

2.15. W MOW nie prowadzono analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na dany 
kierunek nauczanego zawodu w szkole zawodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 201) 

Dyrektor MOW wskazała m.in.: Wychowanki pochodzą z całej Polski, nie jest zatem 
możliwe dokonać analizy rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na prowadzony 
profil szkoły. Natomiast badany jest rynek pracy naszego powiatu poprzez coroczny 
udział wychowanek w Targach Pracy i Edukacji organizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Drawsku Pomorskim, (…) spotkania z Pracownikiem Powiatowego 
Urzędu Pracy (…). 

(dowód: akta kontroli str. 196-197, 201) 

W roku szkolnym 2015/2016 został utworzony112 Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego, który miał na celu uświadomienie 
wychowankom roli edukacji w dorosłym życiu, ukierunkowanie na wybór dalszej 
drogi kształcenia i przygotowanie do podjęcia decyzji związanych z wyborem 
zawodu.  

(dowód: akta kontroli str. 1078-1094) 

Dyrektor MOW wskazała, iż widzi potrzebę zmian uzyskiwanych przez wychowanki 
kwalifikacji zawodowych: (…) Stąd prowadzone są inne działania (…). Np. w roku 
szkolnym 2013/2014 uczennice klasy I ZSZ uczestniczyły w projekcie „Najlepszy  
w zawodzie”, (…) który miał na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych. (…) 
Zajęcia obejmowały kurs wizażu, j. niemieckiego, (…) Biofeedback (…). W bieżącym 
roku szkolnym pierwsza wychowanka uczestniczy w kursie prawa jazdy.  

(dowód: akta kontroli str. 201) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Niepoinformowanie w latach 2012-2016 właściwych PCPR o zamiarze 
usamodzielnienia się 10 wychowanek113 (na 15 objętych badaniem114) co najmniej 

                                                      
107 Podstawa programowa. 
108 Średnia uzyskana w gminie Czaplinek to 56,8 punktów 
109 Średnia uzyskana w gminie Czaplinek to 43,6 punktów. 
110 Program dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim wprowadzony w roku 

szkolnym 2014/2015. 
111 Średnio z 53,4 do 37,5 punktów. 
112 Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19.11.2015 r.  
113 Dotyczy wychowanek, dla których założono i prowadzono akta o nr 24, 179, 21, 34, 1, 20, 13, 110, 143, 63. 
114 Obowiązek ten nie dotyczył pozostałych pięciu wychowanek usamodzielnianych w innym trybie. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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na trzy miesiące przed terminem opuszczenia przez nie placówki, co było niezgodne 
z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie. 

 (dowód: akta kontroli str. 967-969, 984-988) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., iż: (…) Nie było w praktyce MOW informowanie 
przez Dyrektora Ośrodka właściwego kierownika powiatowego centrum pomocy 
rodzinie o zamiarze usamodzielnienia się wychowanki na co najmniej 3 miesiące 
przed opuszczeniem placówki (…). Jak do tej pory żaden PCPR nie zgłosił, że nie 
dopełniamy formalności. Jednocześnie zobowiązuję się, że od przyszłego roku 
szkolnego informować powiatowe centra pomocy rodzinie o zamiarze 
usamodzielnienia się wychowanki na co najmniej 3 miesiące przed terminem 
opuszczenia przez nią placówki (…) 

(dowód: akta kontroli str. 984-988) 

2. Niepoinformowanie w latach 2012-2103 właściwych PCPR o dwóch 
wychowankach115 (na 15 objętych badaniem116), które w danym roku 
kalendarzowym osiągną pełnoletność, co było niezgodne z § 3 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie.  

 (dowód: akta kontroli str. 967-969, 984-988) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., iż: (…) w praktyce zgłaszane były tylko te 
wychowanki, które przebywały w pieczy zastępczej lub w mow powyżej roku (…).  

(dowód: akta kontroli str. 984-988) 

3. Niepowiadomienie, w pięciu przypadkach117 (na osiem, w których Dyrektor 
zobowiązany był do powiadomienia o realizowaniu przez wychowankę nauki  
w gimnazjum przy MOW), właściwych organów obowiązanych do kontroli spełniania 
obowiązku szkolnego o przyjęciu nieletniej do ośrodka, co było niezgodne z § 5 pkt 
3 rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu nieletnich w mow z 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 844-848) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., iż: (…) We wszystkich przypadkach były 
zawiadomione organy, które wydały skierowanie wychowankom do MOW i które 
dostarczyły do MOW dokumentację nieletnich (np. dane starostwo powiatowe lub 
urząd miasta). (…)  

(dowód: akta kontroli str. 854-856) 

4. Nieokreślenie w trzech IPE-T118 w roku 2012 (na 13 sporządzonych i objętych 
badaniem), zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka, 
zakresu współdziałania z poradniami oraz niewskazanie okresu udzielania dziecku 
pomocy i wymiaru godzin, co było niezgodne z § 5 ust. 2, obowiązującego do dnia 
31.08.2015 r., rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia  
z 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 880-884) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: wychowanki te przebywały w MOW w pierwszym roku 
działalności ośrodka, tj. w roku szkolnym 2012/2013. Zakres współpracy oraz okres 
udzielenia dziecku pomocy był częścią składową IPET. Aktualnie prowadzony jest 
osobny dokument określający zakres współpracy nauczycieli specjalistów  
z rodzicami, zakres współdziałania z poradniami (…). Dokładnie opracowuje się 
również okres udzielania dziecku pomocy i wymiar godzin.  

(dowód: akta kontroli str. 903-906) 

                                                      
115 Dotyczy wychowanek, dla których założono i prowadzono akta o nr 21 i 34. 
116 Obowiązek ten zrealizowano w odniesieniu do 10 wychowanek, natomiast nie dotyczył pozostałych pięciu 

wychowanek usamodzielnianych w innym trybie. 
117 Dot. wychowanek, dla których założono dokumentację o numerach 24, 179, 76, 63, 28. 
118 Sporządzonych na rok szkolny 2012/2013.  
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5. Opracowanie dla wychowanki119 przyjętej w dniu 6.01.2014 r., IPE-T po upływie 
80 dni od jej przyjęcia do Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli str. 1095) 

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu 
nieletnich w mow z 2011 r., w ośrodku dla każdego nieletniego opracowuje się  
i realizuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa  
w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy o systemie 
oświaty. W przypadku gdy wychowanka nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego przepisy dotyczące opracowania i realizowania IPE-T stosuje się 
odpowiednio. 

Dyrektor MOW wyjaśniła, iż (…) W przypadku wychowanki, dla której założono akta 
o nr 179, czas na zdiagnozowanie wychowanki wydłużył się, ponieważ wychowanka 
została urlopowana na czas ferii zimowych do domu. (…) Wychowanka nie 
powróciła po feriach zimowych do Ośrodka, (..) została zatrzymana przez policję 
(…). Po jej powrocie został sporządzony IPET. Wychowanka przebywała  
w Ośrodku, do sporządzenia IPET, łącznie 56 dni (…). (…) Od daty wydania 
orzeczenia do dnia sporządzenia IPET nie upłynęło więcej niż 30 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 1098-1099) 

6. Opracowanie w marcu i wrześniu 2013 r. IPE-T dla dwóch wychowanek120 po 
upływie 180 i 285 dni od dnia ich przyjęcia do Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 1095) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., że: w przypadku wychowanki, dla której założono 
akta o nr 24, mieliśmy problem z uzyskaniem wniosku rodzica o wydanie orzeczenia 
– jej matka była leczona psychiatrycznie i kontakt z nią był na początku pobytu  
w MOW utrudniony. Dopiero w kolejnym roku dokumenty były podpisywane na 
bieżąco przez matkę. (…) Od dnia wydania orzeczenia do dnia sporządzenie IPE-T 
nie upłynęło więcej niż 30 dni. (…) W przypadku wychowanki, dla której założono 
akta o nr 76, był problem z uzyskaniem wydanego już wcześniej orzeczenia. MOW 
wystąpił w rozmowie telefonicznej o przesłanie kopii orzeczenia. Taka kopia została 
przesłana i na jej podstawie sporządzono IPE-T.  

(dowód: akta kontroli str. 1098-1100) 

W ocenie NIK funkcjonowanie wychowanek w MOW przez kilkumiesięczne okresy 
bez sporządzonych IPE-T (około pięć miesięcy oraz ponad dziewięć miesięcy) nie 
było sytuacją prawidłową i takie postępowanie MOW należy traktować jako działanie 
nierzetelne. 

NIK zwraca uwagę, że brak zainteresowania ze strony MOW czy wychowanki 
opracowują IPU może skutkować pozbawieniem ich pomocy instytucjonalnej po 
opuszczeniu Ośrodka. Natomiast monitorowanie i analizowanie realizacji IPU przez 
byłe wychowanki powinno gwarantować właściwe przygotowanie kolejnych 
wychowanek do procesu usamodzielnienia i służyć modyfikacji podejmowanych 
działań. 

Opracowywane w Ośrodku IPE-T zawierały, poza sporządzanymi w roku szkolnym 
2012/2013, wszystkie wymagane dane i były modyfikowane na każdy kolejny rok 
szkolny. Wystąpiły jednak przypadki kilkumiesięcznego funkcjonowania 
wychowanek w MOW bez tego dokumentu. Akta wychowanek uzupełniano  
o informacje w zakresie efektów zastosowanych działań resocjalizacyjnych lub 
terapeutycznych oraz o zaobserwowanych zmianach w ich postawach. Wychowanki 

                                                      
119 Dla której założono dokumentację o nr 179.  
120 Dla których założono dokumentacje o nr 24 i 76. 
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uczestniczyły w wydarzeniach charytatywnych i okolicznościowych, a także 
profilaktycznych. W latach 2014-2016 odnotowano znaczne zmniejszenie liczby 
ucieczek z MOW w porównaniu do roku 2013. Pomimo podejmowanych działań, 
skreślenia z powodu długotrwałej nieobecności bądź z przeniesienia do innego 
ośrodka ze względów wychowawczych, stanowiły ok. 34% skreśleń z ewidencji 
MOW. 

3. Działania nadzorcze wspomagające skuteczność resocjalizacji 

3.1. Dyrektor MOW w latach 2015-2016, poza sprawowaniem nadzoru 
pedagogicznego, podejmował również inne działania skierowane do pracowników 
MOW: m.in. poprzez wprowadzenie procedury systemu podnoszenia kwalifikacji 
pracowników obejmującą szkolenia i samokształcenie121, powołanie zespołu do 
spraw ewaluacji wewnętrznej122.  

(dowód: akta kontroli str. 218-221) 

3.2. W latach 2012-2016 działalność MOW w zakresie kształcenia i resocjalizacji 
była przedmiotem czterech kontroli (dwóch doraźnych i dwóch planowych). Kontrole 
przeprowadzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (jedna123) i Sędzię 
Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim (dwie124) nie wykazały nieprawidłowości 
w procesie kształcenia i resocjalizacji wychowanek. Natomiast wizytatorzy  
z Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,  
w wyniku przeprowadzonej kontroli125 zalecili: przeprowadzanie wstępnych badań 
wszystkich nowoprzybyłych nieletnich; rozważenie zatrudnienia pielęgniarki; 
odstąpienie od przeprowadzania kontroli osobistych nieletnich i badań na obecność 
alkoholu i narkotyków przez personel MOW; zorganizowanie pomieszczenia,  
w którym w warunkach intymności i prywatności mogłyby odbywać się odwiedziny 
nieletnich; usunięcie ze statutu oraz Systemu nagród i kar środka dyscyplinarnego  
w postaci pracy oraz przenoszenia do innego ośrodka; ujednolicenie zapisów 
Statutu z Regulaminem organizacyjnym w zakresie praw i obowiązków nieletnich 
oraz nagród i środków dyscyplinarnych; uwzględnienie w przypadku 
przeprowadzenia przyszłych prac remontowych lub budowlanych, dostosowania 
placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością; uzupełnienie informacji na 
tablicach ogłoszeń o wykaz danych teleadresowych instytucji stojących na straży 
praw człowieka. Z powyższych zaleceń nie zrealizowano: dostosowania budynku 
Ośrodka do potrzeb osób z niepełnosprawnością, odstąpienia od przeprowadzania 
przez personel MOW badań na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie 
wychowanek Ośrodka, zorganizowania pomieszczenia, w którym w warunkach 
intymności i prywatności mogłyby odbywać się odwiedziny wychowanek. 

(dowód: akta kontroli str. 281-287, 295-309, 314-317) 

3.3. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie, na zlecenie NIK126, w lutym 
2017 r. przeprowadził doraźną kontrolę w MOW w zakresie organizacji  
i prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych.  

                                                      
121 Zarządzenie nr 55/2016 z 2.01.2016 r. 
122 Zarządzenie nr 63/2016 z 29.08.2016 r.  
123 Kontrola doraźna przeprowadzona 09.05.2016 r. w związku z pismem Rzecznika Praw Dziecka, w zakresie 

przestrzegania praw dziecka i stosowania metod wychowawczych i sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci, 
możliwość rozwoju ich potencjału, uzdolnień, zainteresowań oraz swobodnego kontaktowania się  
z najbliższymi im osobami. 

124 Planowe: 14.01.2016 r. i 9.01.2017 r. 
125 Przeprowadzonej w dniach 11-12 maja 2015 r. w celu sprawdzenia sposobu przestrzegania praw nieletnich, pod 

względem ich ochrony przed torturami oraz innym nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. W 
trakcie wizytacji, m.in.: dokonano oględzin pomieszczeń Ośrodka, przeprowadzono indywidualne rozmowy z losowo 
wybranymi wychowankami i poddano analizie akta osobowe wychowanek. 

126 W trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK.  
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W wyniku przeprowadzonej kontroli Zachodniopomorski Kurator Oświaty ustalił 
m.in., iż: 
-  wszyscy nauczyciele posiadali odpowiedni poziom wykształcenia i przygotowania 

merytorycznego, a 23 (z 26) posiadało przygotowanie pedagogiczne do 
prowadzonych zajęć,  

- nauczyciele przedstawiali dyrektorowi MOW programy nauczania do danych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny, 

- praca resocjalizacyjna127 nie zawsze była planowana i prowadzona  
z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów, 

- w Gimnazjum i ZSZ zawodowej w 3-letnim okresie nauczania minimalny wymiar 
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą nie był zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych128, 

- na 41 wychowanek jedna nie posiadała orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dla każdej z wychowanek został opracowany IPE-T,  

-  dokonywana jest okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania 
ucznia,  

- dyrektor Ośrodka zawiadamia rodziców o terminie każdego spotkania zespołu 
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale nie zawsze udostępnia im kopię 
programu, 

- wychowanki mają zapewnione doradztwo edukacyjno-zawodowe odpowiednie 
do ich potrzeb, 

-  MOW podejmuje działania w zakresie eliminowania u wychowanek przejawów 
niedostosowania społecznego i przygotowania do samodzielnego życia oraz 
realizuje zajęcia resocjalizacyjne i profilaktyczno-wychowawcze.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli Kuratorium wydało cztery zalecenia129, z których 
wszystkie na dzień 28.04.2017 r. są w trakcie realizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 426-448) 

3.4. W latach 2015-2016 do MOW wychowankowie, rodzice, opiekunowie prawni  
i inne osoby nie skierowali żadnej skargi dotyczącej procesu nauczania 
i resocjalizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 320) 

3.5. Z dokumentacji prowadzonej dla 15 wychowanek130 wynika, iż MOW prowadził 
korespondencję w sprawach dotyczących poszczególnych wychowanek z sądami 
rodzinnymi131, a także podejmował współpracę z opiekunami prawnymi i rodzinami 
wychowanek132 oraz z placówkami, z których wychowanki zostały przyjęte133. 

                                                      
127 Dydaktyczna, wychowawcza, profilaktyczna.  
128 Dz.U. poz. 204, ze zm.; dale; rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. 
129 Tj.: 1. Zatrudniać nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w §1 pkt 3 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 2. Dopuszczać do użytku 
szkolnego programy nauczania zgodnie z art. 22a. ustawy o systemie oświaty; 3. W ZSZ wchodzącej w skład 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w tygodniowym wymiarze godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
i zajęć z wychowawcą uwzględniać godziny do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, które należy przeznaczyć na zajęcia realizujące potrzeby  
i zainteresowania uczniów, ustalane w każdym roku szkolnym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 
pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela; 4. Zgodnie z § 5 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie zasad kierowania i pobytu 
nieletnich w mow z 2011 r. niezwłocznie opracować indywidualny program edukacyjno -terapeutyczny. 

130 Próba wychowanek, które zostały skreślone z ewidencji MOW w związku z ukończeniem 18. roku życia.  
131 Poprzez m.in. uzyskiwanie zgód na urlopowanie wychowanek w dni wolne od nauki, przesyłanie informacji 

o urlopach (dotyczących jego terminu, powrotu wychowanki z urlopu), o ucieczkach, o stosowanej przez wychowankę 
przemocy wobec pozostałych wychowanek, o nagrodach, przesyłanie opinii o wychowance (w zakresie m.in. 
zachowania, edukacji, urlopowania, stanu zdrowia, uzyskanych ocenach).  

132 Poprzez m.in. uzyskiwanie zgód (w tym na leczenie wychowanki, jej uczestnictwo w lekcjach religii  
i wychowania do życia w rodzinie), zapraszanie na spotkania celem omówienia współpracy i przyszłości wychowanki, 
współpracę w zakresie urlopowania (uzyskiwanie informacji o zachowaniu się wychowanki podczas urlopowania).  
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(dowód: akta kontroli str. 547-550)  

Dyrektor MOW wskazała m.in. na następujące problemy we współpracy z sądami: 
(…) długi okres czasu od wydania postanowienia o zastosowaniu środka 
wychowawczego a wykonaniem tego środka (…), uchylenie stosowanego środka 
wychowawczego bez poparcia i uzasadnienia MOW (…), wydawanie postanowień  
o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym nieletnich chorych 
psychicznie, z zaburzeniami psychotycznymi lub nieletnich z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, (…) wydawanie postanowień dla nieletnich, 
których zachowanie nie wskazuje na niedostosowanie społeczne, (…) w czasie 
pobytu w mow nieletnich umarzane są postępowania w sprawie popełnienia przez 
nie czyny karalne, co powoduje, że młody człowiek czuje się bezkarny (…) bardzo 
długie jest postępowanie sądowe (…), nieuzasadnione decyzje odmowne 
urlopowania wychowanki (…).  
Dyrektor MOW wskazała m.in. na następujące problemy we współpracy  
z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi: (…) trudności w urlopowaniu 
wychowanek do placówek: brak zgody/odmowa na urlopowanie (…), 
nieuwzględnianie wychowanek mow przy organizacji przez dom dziecka 
wypoczynku letniego/ zimowego, (…) opieszałość w realizacji recept (zakup 
okularów, recept), brak przekazywania do mow wcześniejszej dokumentacji 
medycznej wychowanek, które wymagają leczenia specjalistycznego (…), 
kupowanie odzieży i obuwia wychowankom bez ich akceptacji i zgody,(…) 
wypłacanie kieszonkowego raz na kwartał (…), zrzucenie odpowiedzialności za 
proces usamodzielnienia i sporządzenie Indywidualnego Programu 
Usamodzielnienia wychowanki na MOW (…), pod nieobecność wychowanki w domu 
dziecka, bez jej wiedzy i zgody przenosi się ją do innego pokoju, a nawet do innego 
domu dziecka.  
Dyrektor MOW wskazała m.in. na następujące problemy we współpracy 
z rodzinami/opiekunami prawnymi: (…) ze względu na brak systematycznego 
osobistego kontaktu rodzica z mow, pojawiają się trudności w wymianie informacji 
z rodzicami (…), brak zainteresowania ze strony rodziców o wynikach w nauce 
i zachowaniu swoich córek, w tym przebiegu procesu resocjalizacji, (…) zmienność 
w podejmowanych decyzjach, (…) uzależnienia rodziców oraz patologiczne 
środowisko rodzinne, które mają negatywny wpływa na funkcjonowanie 
wychowanek, (…) nawykowe bezrobocie i bieda w rodzinach wychowanek, (…) 
bezradność/ nieporadność wychowawcza rodziców, uleganie swoim dzieciom (…).  

(dowód: akta kontroli str. 547-535) 

3.6. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, w latach 2015-2016, MOW 
współdziałał m.in. z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych, Klubem Seniora w Czaplinku, Komendą Hufca Czaplinek, 
Schroniskiem w Szczecinku, Stowarzyszeniem „Działaj Lokalnie”, Fundacją 
„PoDrugie”, Oratorium Św. Jana Bosko, Kołem Emerytów i Rencistów Powiatu 
Drawskiego, Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu. 

 (dowód: akta kontroli str. 556-573) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Dyrektor MOW, poza sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, podejmował także 
inne działania w zakresie wspomagania procesu resocjalizacji wychowanek, w tym 
współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami działającymi na rzecz 

                                                                                                                                       
133 Poprzez m.in. przesyłanie informacji o wychowance (uwzględniającej sytuację szkolną, zdrowotną, funkcjonowania 

wychowanki w MOW, zapotrzebowania na środki czystości, odzież i obuwie), zapraszanie na spotkania celem 
omówienia współpracy i przyszłości wychowanki, współpraca w zakresie urlopowania. 
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rodziny, dzieci i młodzieży. Kontrole przeprowadzane w MOW przez instytucje 
zewnętrzne stwierdzały nieprawidłowości, czego efektem były formułowane 
zalecenia, jednak do czasu kontroli NIK nie wszystkie zostały zrealizowane. 
Nieprawidłowości w działalności Ośrodka wykazała także kontrola przeprowadzona 
na zlecenie NIK przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. 

4. Monitoring procesu resocjalizacji 

4.1. W ramach nadzoru pedagogicznego obejmującego działalność wychowawczą  
w MOW, w latach 2015-2016, przeprowadzano ewaluacje wewnętrzne134, 
kontrolowano przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa135, wspomagano 
nauczycieli w realizacji ich zadań136, co było zgodne z § 24 ust. 1 zgodne z § 26 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego137. 
Ponadto, zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia, przedstawiano sprawozdania ze 
sprawowanego nadzoru138.  

(akta kontroli: 578-559) 

4.2. Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 w MOW przeprowadzano 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania wychowanki139. Na podstawie 
badania dokumentacji dotyczącej 15 wychowanek140 ustalono, iż: 
- w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 Karty sporządzono dla wszystkich 
wychowanek objętych badaniem i które w tym okresie były w MOW (odpowiednio 
siedem i trzy), 
- w roku szkolnym 2013/2014 Karty sporządzono dla ośmiu wychowanek z 10  
z badanej próby, które w tym okresie były w MOW. 
We wszystkich sporządzonych Kartach, oceniono poziom funkcjonowania 
wychowanki w zakresie stosunku do obowiązku szkolnego, cech osobowości, 

                                                      
134 Przeprowadzona w roku 2015 ewaluacja swoim zakresem obejmowała wymaganie „Szkoła w planowaniu pracy 

uwzględnia wnioski z analiz i badań zewnętrznych i zewnętrznych” a jej celem było m.in. sprawdzenie czy w szkole 
analizuje się wyniki egzaminu zewnętrznego. Raport i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji został zaprezentowany 
podczas Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2015 r. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji ustalono, m.in. iż 
nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzanie testów próbnych w roku 
szkolnym oraz dokonują analizy wyników nauczania. Przeprowadzona w 2016 r. ewaluacja swoim zakresem 
obejmowała m.in. obszar: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”. Raport  
i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji został zaprezentowany podczas Rady Pedagogicznej z 22.08.2016 r.  
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż placówka posiada koncepcję pracy, która jest spójna z innymi 
dokumentami, które obowiązują w placówce takimi jak program profilaktyczny i wychowawczy. 

135 W tym zakresie obserwację zajęć (w szkole i wychowawczych) przeprowadzał wicedyrektor MOW. Celem 
przeprowadzonych obserwacji była ocena rezultatów procesów dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.  
W 2015 roku przeprowadzono łącznie 16 obserwacji, w tym osiem w aspekcie diagnozującym, sześć –  
w oceniającym, dwa – doradczym. W 2016 roku przeprowadzono łącznie 19 obserwacji, w tym dziewięć w aspekcie 
diagnozującym, osiem – w oceniającym, dwa – doradczym. Ponadto w 2015 i 2016 r. wicedyrektor MOW dokonywał 
kontroli prowadzonych dzienników (wychowawczych i szkolnych). 

136 W 2015 r. przeprowadzono sześć obserwacji zajęć w aspekcie doradczo-doskonalącym, pomocy nauczycielowi – 
wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samokształcenia, w 2016 r. – dziewięć. W 2015 r. odbyło się 
osiem posiedzeń rad pedagogicznych, w 2016 – 11 spotkań. Na spotkaniach omawiano m.in. wyniki egzaminów 
gimnazjalnych oraz oceny końcowe i przedstawiano rekomendacje do wdrożenia w dalszej pracy ośrodka. 
Uczestniczący w radach pedagogicznych brali udział w szkoleniach z zakresu m.in.: środków psychoaktywnych i ich 
wpływu na zdrowie i życie człowieka, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, mobbingu, procedur 
zachowania się w trakcie ataku terrorystycznego.  

137 Dz.U. z 2015 r. poz. 1270; dalej: rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
138 W dniu 27.08.2015 r. na Radzie Pedagogicznej wicedyrektor przedstawił sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. Wskazano na m.in. następujące wnioski: systematyczne kontrolowanie wpisów w dziennikach  
i pozostałej dokumentacji, monitorowanie podstawy programowej, wnikliwe analizowanie dokumentów wychowanek 
dla właściwego zindywidualizowania pracy. W dniu 22.08.2016 r. na Radzie Pedagogicznej wicedyrektor przedstawił 
sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wskazano na m.in. następujące wnioski: dalsze 
monitorowanie realizacji podstawy programowej, przestrzeganie i nadzorowanie poprawności zapisów dokumentacji 
pedagogicznej, uaktualnianie dokumentacji Ośrodka wraz ze zmianą przepisów.  

139 Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie takiej oceny była Karta Wielospecjalistycznej Oceny 
Funkcjonowania Wychowanki; dalej: Karta.  

140 Wychowanki, które zostały skreślone z ewidencji MOW w związku z ukończeniem 18. roku życia.  
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funkcjonowania emocjonalno-społecznego, zachowań destrukcyjnych, a ocenę 
przeprowadzano 3 razy w roku szkolnym141.  

(akta kontroli: 662-665, 670-687) 

4.3. Analiza podejmowanych działań, w tym dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, prowadzona była m.in. na spotkaniach zespołów wychowawczych142 
oraz posiedzeniach rad pedagogicznych. W wyniku przeprowadzonych analiz143 
m.in. wprowadzono zmiany we wzorach IPE-T144, wprowadzono Kartę 
Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Wychowanki145, kartę zintegrowanych 
działań wychowawców/nauczycieli/specjalistów146, utworzono osobną grupę 
wychowawczą dla wychowanek usamodzielniających się147 oraz grupę dla matek  
z dziećmi i wychowanek w ciąży148, zmieniono godziny pracy pomocy 
nauczyciela149. 

 (dowód: akta kontroli str. 689-690, 709-716) 

Ponadto w latach 2015 - 2016 przeprowadzono dwa badania ankietowe150 poziomu 
bezpieczeństwa wychowanek151. Wyniki ankiety152 wskazują na wzrost  poczucia 
bezpieczeństwa wychowanek (o 11,6 punktów procentowych). Zmniejszyła się 
liczba wychowanek, które zaznaczyły, iż były świadkiem przemocy (o 1,3 punktów 
procentowych). Ponadto wśród form przemocy z jakimi stykały się wychowanki, 
najczęściej były wymieniane: przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie153, a także 
poniżanie, obrażanie gestami lub słowami154, a miejscem gdzie wychowanki 
najczęściej doświadczały lub były świadkiem przemocy był pokój mieszkalny155.  

(dowód: akta kontroli str. 689-699) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że (…) W wyniku przeprowadzonych ankiet (…) zostało 
podjętych szereg działań (…): - zwiększony został nadzór wychowawczy  
w miejscach, które w wynikach ankiety pojawiły się jako niebezpieczne (…), 
wychowawcy są bardziej wyczuleni na przejawy II życia i zjawiska przemocy, 
zwiększona została liczba nauczycieli dyżurnych w czasie przerwy, ponadto 
wychowanki w czasie przerwy mogą przebywać w pokoju psychologa/pedagoga lub 
bibliotece szkolnej, co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie 
zmniejsza liczbę uczennic na korytarzu (…).  

(dowód: akta kontroli str. 717-719) 

4.4. W okresie objętym kontrolą MOW nie monitorował losów byłych wychowanek 
Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli str. 720-722)  

Dyrektor MOW wyjaśniła, że: (…) Wychowanki, które opuszczają MOW są już 
pełnoletnie, nie mają obowiązku informowania o swoich losach, a instytucje nie są 

                                                      
141 Przeprowadzano diagnozę wstępną (przy przyjęciu wychowanki / na rozpoczęcie roku szkolnego w MOW), 

śródroczną (po zakończeniu nauki w pierwszym semestrze roku szkolnego), końcową (na zakończenie pobytu  
w MOW/na zakończenie roku szkolnego).  

142 W 2015 r. zorganizowano 37 spotkań zespołów wychowawczych, w 2016 -41 spotkań.  
143 Dotyczy analiz od 2012 r. do 2016 r. 
144 Zmiany wprowadzano w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015/, 2015/2016.  
145 Od roku szkolnego 2013/2014.  
146 Od roku szkolnego 2013/2014. 
147 Od roku szkolnego 2016/2017. 
148 Od roku szkolnego 2016/2017. 
149 Od 2016 r. nauczyciel swój dyżur rozpoczyna o godz. 6.00 rano, aby w obiekcie w godzinach porannych opiekę nad 

wychowankami sprawowały dwie osoby.  
150 W formie ankiety skierowanej do wychowanek zawierającej 13 pytań zamkniętych.  
151 Pierwszą w 2. semestrze roku szkolnego 2015/2016, drugą w 1. semestrze roku szkolnego 2016/2017. 
152 W pierwszym badaniu ankietowym uczestniczyło 36 wychowanek, w drugim – 39.  
153 Tę odpowiedź w pierwszym badaniu ankietowym wybrało 10 wychowanek, w drugim – 14. 
154 Tę odpowiedź w pierwszym badaniu ankietowym wybrało siedem wychowanek, w drugim – 14. 
155 Tę odpowiedź w pierwszym badaniu ankietowym wybrało 11 wychowanek, w drugim – 15.  
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zobowiązane do przekazywania nam informacji na ich temat. W związku z brakiem 
w/w danych nie dokonywano analizy skuteczności procesu resocjalizacji, (…) nie 
podejmowano współpracy z instytucjami w celu monitorowania losów byłych 
wychowanek. (…) W roku 2015 podjęliśmy próbę zmonitorowania losów 
absolwentek gimnazjum działającego przy MOW. (…) Próba pokazała nam, że 
badania takie są bardzo trudne do przeprowadzenia. Kontakt jest trudny, często 
wręcz niemożliwy. (…) Dla wielu rodziców jak i samych wychowanek pobyt w MOW 
jest trudnym etapem w życiu. (…) Wychowanki, które uzyskały szczególną pomoc 
(…) np. ze względu na ciążę i urodzenie dziecka (..) utrzymują z pracownikami 
systematyczny kontakt (…). 

 (dowód: akta kontroli str. 720-722) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Niedokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania nieletniej w roku 
szkolnym 2012/2013 (co dotyczyło wszystkich ośmiu wychowanek156 z próby objętej 
kontrolą, które w tym czasie były w Ośrodku) oraz nieobjęcie taką oceną w roku 
szkolnym 2013/2014 części wychowanek (oceną nie objęto dwóch wychowanek157  
z 10 objętych próbą, które w tym czasie były w Ośrodku).  
Do dnia 31.08.2015 r. obowiązek przeprowadzenia takiej oceny raz do roku wynikał 
z § 5 ust. 9 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. 
Od dnia 1.09.2015 r. częstotliwość dokonywania tej oceny określono w § 6 ust 9 
rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2015 r. na co 
najmniej dwa razy do roku. 

(dowód: akta kontroli str. 662-665) 

Dyrektor MOW wyjaśniła m.in., że (...) Wielospecjalistyczna Ocena (…) została 
wprowadzona w roku szkolnym 2013/2014, dlatego w roku szkolnym 2013/2014  
w dokumentach wychowanek nie ma takich kart. (…) Karty dla dwóch wychowanek, 
dla których taka Karta powinna zostać sporządzona w roku szkolnym 2013/2014 
(…) prawdopodobnie gdzieś się zapodziały albo było to zaniedbanie ze strony 
wychowawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 666-669) 

NIK zwraca uwagę, że brak monitorowania losów byłych wychowanek 
uniemożliwiało zarówno dokonanie oceny skuteczności podejmowanych działań, jak 
i ewaluacji tych działań mających służyć skutecznej resocjalizacji wychowanków 
oraz tworzeniu optymalnych warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej. W części VI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek158 
dotyczącej m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w charakterystyce 
wymagań na poziomie wysokim określono, iż pozyskane informacje o losach byłych 
wychowanków potwierdzają skuteczność podejmowanych działań profilaktyczno-
wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. 

W MOW nie prowadzono monitoringu losów byłych wychowanek, co uniemożliwiało 
dokonanie oceny skuteczności działań podejmowanych przez MOW, jak i ich 
ewaluacji. W okresie objętym kontrolą rozpoczęto sporządzanie kart 
wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania wychowanek, które są 
niezbędnym elementem oceny skuteczności podejmowanych działań. Prowadzony 
nadzór pedagogiczny pozwalał na formułowanie wniosków mających poprawić 
działalność Ośrodka.   

                                                      
156 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o numerach 24, 21, 34, 1, 76, 73, 20, 28. 
157 Dla wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o numerach 24, 179. 
158 Dz.U. z 2015 r., poz. 1214. 
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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. Ustalenie w Statucie zakresu spraw, w jakich Rada Pedagogiczna zwraca 
się o opinię do Samorządu Wychowanek. 

2. Zamieszczenie w BIP Ośrodka informacji o organizacji jednostki, 
przedmiocie działania i kompetencjach oraz o zasadach funkcjonowania 
MOW. 

3. Wyeliminowanie z katalogu kar stosowanych w MOW kary upomnienia 
wychowanki przez dyrektora w obecności całej społeczności. 

4. Przestrzeganie maksymalnej dopuszczalnej liczby uczniów w oddziałach 
szkolnych. 

5. Zapewnienie właściwego tygodniowego wymiaru godzin pracy psychologa. 
6. Wyegzekwowanie od wychowawców dokumentów potwierdzających 

uzupełnienie wymaganych kwalifikacji.  
7. Zabezpieczenie poręczy balustrad przed zsuwaniem się po nich oraz 

przestrzeni nad schodami na drugiej kondygnacji budynku MOW. 
8. Zaprzestanie przeprowadzania przez pracowników MOW badań na 

obecność w organizmie wychowanki alkoholu lub innego środka 
odurzającego. 

9. Wpisywanie w zeszytach raportów informacji o zaistniałych w MOW 
sytuacjach kryzysowych.  

10. Informowanie właściwego PCPR o zamiarze usamodzielnienia się 
wychowanki co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia 
przez nią placówki oraz o wychowankach, które w danym roku 
kalendarzowym osiągną pełnoletność. 

11. Powiadamianie organów obowiązanych do kontroli spełniania obowiązku 
szkolnego o podjęciu przez wychowankę nauki w gimnazjum prowadzonym 
przez MOW.  
 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
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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 

Ewelina Czerepska 
starszy inspektor kontroli państwowej 
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