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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontroler Tomasz Świstak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/30/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Jana Ziei2, Kolonia Ossa 40,  
26-425 Odrzywół.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Iwona Uryć - Kaszuba, Dyrektor Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Wyniki kontroli wykazały, że MOW został prawidłowo przygotowany do realizacji 
swoich zadań, m.in. w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa i poszanowania godności osobistej wychowanków. Określony 
w Statucie MOW system kar dla wychowanków nie naruszał międzynarodowych 
reguł i zasad dotyczących ochrony nieletnich pozbawionych wolności. Poza 
działalnością edukacyjną i wychowawczą w Ośrodku realizowano wiele zajęć 
i projektów mających pozytywnie wpływać na prowadzony proces resocjalizacji 
wychowanków. Pomimo podejmowanych działań, w latach 2012-2016 dochodziło 
co roku od 72 do 109 ucieczek wychowanków z Ośrodka, a 48,5% skreśleń 
z ewidencji MOW, dokonanych w tym okresie, było wynikiem długotrwałej 
nieobecności lub przeniesienia wychowanka do innego ośrodka ze względów 
wychowawczych. Ponadto, jak wynika z informacji uzyskanych przez NIK, spośród 
30 byłych wychowanków objętych badaniami kontrolnymi, naukę po opuszczeniu 
MOW kontynuowało dziewięciu wychowanków, a w konflikt z prawem weszło 
sześciu wychowanków. Natomiast spośród 13 byłych wychowanków Ośrodka 
objętych badaniami kontrolnymi, którzy opuścili MOW w związku z ukończeniem 
18 lat, dla których programy usamodzielnia opracowane zostały przy udziale 
pracowników MOW, tylko dwóch realizowało w całości zaplanowane działania 
określone w opracowanym dla nich indywidualnym programie usamodzielnienia, 
a jeden był w trakcie ich realizacji. Ośrodek nie wypracował skutecznej metody 
monitorowania losów byłych wychowanków tej jednostki. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:  

 niedostosowania wymiaru zatrudnienia w Ośrodku pracowników na stanowiskach 
psychologa i pedagoga, do wymogów obowiązujących w tym zakresie od dnia 
1 września 2016 r.;  

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2012-2016, z uwzględnieniem badania spraw z przed dnia 1 stycznia 2012 r., jak i spraw z okresu 

po 31 grudnia 2016 r. w uzasadnionych przypadkach w zakresie danych niezbędnych do dokonania ocen w badanych 
sprawach. 

2 Dalej zwany: MOW, Ośrodek lub Placówka. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

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

Ocena ogólna 
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 nieokreślenia tygodniowego planu zajęć w dziennikach prowadzonych przez 
psychologa i pedagoga; 

 niezamieszczenia, we wszystkich 11 objętych badaniem Indywidualnych 
Programach Edukacyjno-Terapeutycznych4, sporządzonych po przybyciu 
wychowanków do Ośrodka, wymaganych szczegółowych informacji 
dotyczących m.in. planowanych działań wspierających rodziców dziecka, 
niezbędnych do realizacji zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz 
innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, zakresu współpracy 
nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań; 

 niezamieszczenia w Statucie MOW wymaganych informacji dotyczących form 
współpracy Ośrodka z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, 
właściwymi instytucjami i środowiskiem lokalnym oraz spraw, w przypadku 
których Rada Pedagogiczna5 zasięgać powinna opinii samorządu 
wychowanków; 

 nieopublikowania Statutu na stronach internetowych Ośrodka; 

 niewywiązywania się przez Dyrektora MOW z obowiązku przekazania organowi 
prowadzącemu protokołów z przeprowadzonej kontroli dotyczącej zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących 
do Ośrodka. 

W ocenie NIK, część z powyższych nieprawidłowości mogła mieć negatywny wpływ 
na skuteczność podejmowanych działań resocjalizacyjnych wobec wychowanków. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. MOW, zgodnie ze Statutem, jest publiczną koedukacyjną placówką 
resocjalizacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat 
niedostosowanych społecznie. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa 
Specjalna6, Publiczne Gimnazjum Specjalne7 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna8.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 14-15, 20) 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek 
publicznych9, Statut MOW, w treści obowiązującej na dzień 31 grudnia 2016 r., 
zawierał m.in. określenie: 

 celów i zadań Ośrodka - obejmujących m.in.: tworzenie optymalnych warunków 
realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, eliminowanie 
przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie 
wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi 
i prawnymi po opuszczeniu Ośrodka; 

 sposobu realizacji ww. zadań - obejmującego m.in.: organizowanie zajęć 
dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych 
i resocjalizacyjnych, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
wspomaganie wychowanków w zakresie nabywania umiejętności życiowych 
ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizowanie udziału w życiu 

                                                      
4 Dalej IPE-T. 
5 Wykonując zadania rady ośrodka, która nie została utworzona. 
6 Dalej także: Szkoła Podstawowa.  
7 Dalej także: Gimnazjum.  
8 Dalej także: ZSZ. 
9 Dz. U. Nr 52, poz. 466, dalej: rozporządzenie MEN z 2015 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. 
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społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, współpracę 
ze środowiskiem lokalnym, pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej 
i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków; 

 warunków pobytu, zapewniających wychowankom bezpieczeństwo 
i zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą i innymi przejawami 
patologii społecznej – które określono m.in. przy omawianiu zadań 
poszczególnych pracowników Ośrodka związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa wychowankom oraz obowiązków wychowanków (bardziej 
szczegółowe uregulowania dotyczące tego zagadnienia zamieszczone zostały 
w Regulaminie Wewnętrznym MOW10); 

 praw i obowiązków wychowanków oraz trybu składania skarg w przypadku 
naruszenia ww. praw. 

W Statucie nie ujęto natomiast zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 
załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia MEN, tj.: 

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

 spraw, w przypadku których Rada Pedagogiczna zasięgać powinna opinii rady 
rodziców i samorządu wychowanków. 

Zamieszczone w Statucie zapisy dotyczące współpracy z rodzicami (opiekunami 
prawnymi) wychowanków oraz z właściwymi instytucjami i środowiskiem lokalnym 
ograniczały się głównie do wskazania, że cele MOW realizowane będą 
we współpracy z rodzinami wychowanków, sądami, instytucjami państwowymi 
i samorządowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi 
(§ 2 Statutu) oraz, że do obowiązków oraz uprawnień nauczyciela-wychowawcy 
należy współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnym wychowanków MOW, 
informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, 
włączanie ich w programowe i organizacyjne sprawy klasy, a do ich uprawnień m.in. 
korzystanie z pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej instytucji 
wspierających Ośrodek (§§ 41 i 42 Statutu). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 12-57, 128-143, 150-151) 

Zgodnie ze Statutem Ośrodka, każdy wychowanek miał prawo do informacji 
o obowiązujących w tej jednostce statutach i regulaminach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 40) 

Statut MOW znajdował się w: pokoju dyrekcji MOW, pokoju nauczycielskim oraz 
pokojach wychowawców. Nie został zamieszczony na stronach internetowych 
Ośrodka. 
Wicedyrektor MOW Rafał Kądziela w wyjaśnieniach dotyczących możliwości 
zapoznania się wychowanków Ośrodka oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) 
ze Statutem wskazał m.in., że był on udostępniany wychowankom w momencie ich 
przybycia do Ośrodka. Rodzice i opiekunowie prawni wychowanków o możliwości 
zapoznania się ze Statutem byli informowani m.in. w rozmowach telefonicznych, 
podczas odwiedzin wychowanków oraz podczas uczestnictwa w różnego rodzaju 
spotkaniach w MOW. O zmianach w Statucie wychowankowie MOW byli 
informowani m.in. podczas apeli i spotkań z dyrekcją Ośrodka. Odnosząc się 
do sprawy braku zamieszczenia Statutu na stronie internetowej Ośrodka, 
Wicedyrektor wskazał, że wynikało to z przeoczenia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 157, 159, 319, 321, 442) 

Wskazane w Statucie nagrody dla wychowanków MOW obejmowały: pochwałę 
udzieloną przez wychowawcę klasy lub grupy wychowawczej; wysłanie listu 
pochwalnego do rodziców/opiekunów prawnych, sądu; pochwałę Dyrektora wobec 

                                                      
10 W którym określono m.in. szczegółowe zasady: sprawowania opieki nocnej nad wychowankami, organizacji opieki 

zdrowotnej oraz udzielania pierwszej pomocy dla wychowanków, postępowania w różnego rodzaju sytuacjach 
nadzwyczajnych (kryzysowych). 
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całej społeczności Ośrodka; przyznanie dyplomu uznania lub nagrody rzeczowej; 
udzielenie zgody na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach kulturalno-oświatowych 
poza Ośrodkiem; powierzenie funkcji społecznych na terenie Ośrodka (mające 
formę wyróżnienia); wystosowanie wniosku do sądu o zmianę środka 
wychowawczego - umożliwiającego powrót wychowanka do środowiska rodzinnego. 
Stosowane w MOW kary dla wychowanków tej jednostki nie naruszały, w ocenie 
NIK, międzynarodowych reguł i zasad dotyczących ochrony nieletnich 
pozbawionych wolności11. Obejmowały one zgodnie ze Statutem: upomnienie przez 
wychowawcę, nauczyciela lub Dyrektora Ośrodka z jednoczesnym wpisem 
o negatywnym zachowaniu do zeszytu uwag, naganę udzieloną przez Dyrektora 
Ośrodka; wystosowanie powiadomienia do rodziców/opiekunów, sądu 
o niewłaściwym zachowaniu się wychowanka; wydanie zakazu uczestnictwa 
wychowanka w zajęciach kulturalno-sportowych poza Ośrodkiem; przeniesienie 
wychowanka do innej sypialni (pokoju); okresowe cofniecie nagrody lub jej 
wstrzymanie; obniżenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania; skreślenie 
z ewidencji Ośrodka (w przypadku wychowanków pełnoletnich); wnioskowanie 
do sądu o zmianę środka wychowawczego „na poprawczy”. Zgodnie ze Statutem 
każdy wychowanek oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni mieli prawo 
do odwołania się do Dyrektora Ośrodka od wymierzonej kary w terminie siedmiu dni 
od daty jej udzielenia. Dyrektor MOW zobowiązany był w terminie siedmiu dni 
udzielić odpowiedzi na powyższe odwołanie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 39) 

Statut MOW nie zawierał zapisów, które ograniczałyby wychowankom możliwość 
kontaktowania się z rodziną lub opiekunami prawnymi. W odniesieniu do odwiedzin 
osób trzecich wskazano (w § 66 ust. 2), że dyrektor lub wychowawca mogą wyrazić 
na nie zgodę, jeżeli takie kontakty nie mają wpływu na trwające postępowanie 
prawne, nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa Ośrodka oraz nie wpływają 
w sposób negatywny na proces resocjalizacji wychowanka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 12-57) 

W latach 2015-2016 Rada Pedagogiczna Ośrodka nie wprowadzała zmian 
w Statucie MOW w zakresie jego postanowień dotyczących kar i nagród dla 
wychowanków, procedury odwoławczej od nałożonych kar, trybu składania skarg. 
W związku z rekomendacjami sformułowanym po kontroli przeprowadzonej 
w Ośrodku przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r., Rada Pedagogiczna 
uchwalą z dnia 14 września 2016 r., skorygowała zapisy nakładające 
na ucznia/wychowanka tej jednostki obowiązek pokrycia finansów lub naprawienia 
szkód materialnych dokonanych na terenie Ośrodka, poprzez dodanie, zapisu, 
że nie dotyczy to wychowanków, którzy nie ukończyli 13 roku życia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 40, 61-62, 151) 

W Statucie MOW nie określono szczegółowych zasad konwojowania wychowanków 
zatrzymanych przez Policję, w przypadku jeśli nie byli oni dowożeni do Ośrodka 
przez Policję. Wskazano w nim jedynie (w § 29 ust. 4), że w przypadku wystąpienia 
tego rodzaju sytuacji Dyrektor MOW, lub osoba przez niego upoważniona, 
obowiązana jest do odebrania zatrzymanego nieletniego w ciągu 48 godzin 
od otrzymania powiadomienia o jego zatrzymaniu.  

(dowód: akta kontroli tom I str.  12-57) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał m.in., że 
wychowankowie umieszczani w Policyjnych Izbach Dziecka odbierani byli 
najczęściej przez wychowawcę prowadzącego danego wychowanka lub innego 

                                                      
11 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. 



 

6 

pracownika pedagogicznego. Przejazdy wychowawcy z wychowankiem zawsze 
odbywały się pojazdem służbowym. Wszelkiego rodzaju wyjazdy z nieletnimi nie 
odbywają się na zasadzie konwojowania, lecz na zasadzie zapewnienia właściwej 
opieki jak również bezpieczeństwa w czasie przejazdu do wyznaczonego miejsca. 
W ocenie Dyrektora Ośrodka, brak regulacji prawnych w tym zakresie budzi wiele 
wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa osób pełniących opiekę nad wychowankiem 
w trakcie podróży. Policja jest służbą najbardziej kompetentną i posiadającą 
stosowne uprawnienia, jak również możliwości właściwego przewozu nieletnich, 
natomiast ze strony MOW brak jest możliwości pełnego zabezpieczenia 
i wykluczenia ewentualnych prób ucieczek podczas ich przewozu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 180, 185) 

W uregulowaniach wewnętrznych obowiązujących w MOW zamieszczono zapisy 
mające na celu zapobieganie wnoszenia do Ośrodka alkoholu i innych używek oraz 
określono tryb postępowania w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu lub innych 
środków odurzających przez wychowanków.  
W Statucie Ośrodka wskazano m.in., iż zabrania się wnoszenia na teren placówki 
alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz przedmiotów niebezpiecznych. 
Podano również, że nad przebiegiem odwiedzin u wychowanka czuwa 
wychowawca, który m.in. ustala, czy odwiedzający nie mają ze sobą alkoholu, 
narkotyków, leków, materiałów lub środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia. 
W Regulaminie wewnętrznym określone zostały procedury reagowania w przypadku 
stwierdzenia spożywania przez wychowanków na terenie Ośrodka alkoholu lub 
środków odurzających. Ustalono w nim m.in., że w zależności od stanu 
nietrzeźwości i zachowania wychowanka należy go pozostawić w sypialni bądź 
w pokoju wychowawców. Gdy wychowanek jest agresywny, bądź daje swoim 
zachowaniem powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, 
wychowawca może podjąć, po konsultacji z dyrektorem, decyzję o wezwaniu Policji. 
Osoba pracująca z daną grupą na bieżąco kontroluje stan zdrowia i zachowanie 
wychowanka, a w sytuacjach koniecznych wychowanek jest przewożony 
na Pogotowie Ratunkowe. W sytuacji stwierdzenia zachowania wskazującego 
na możliwość spożycia substancji odurzających, wychowawca opiekujący się danym 
wychowankiem przeprowadza z nim rozmowę. W przypadku potwierdzenia 
powyższego faktu na podstawie wywiadu lub obserwacji powiadamia o tym fakcie 
dyrektora, odizolowuje wychowanka od reszty grupy, stwarza warunki, w których nie 
będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, a gdy stan jego zdrowia jest zagrożony 
wzywa Pogotowie Ratunkowe. 
W obu tego rodzaju sytuacjach wychowawcy zobligowani byli do dokonania wpisu 
w zeszycie informacji o wystąpieniu takiego zdarzenia oraz do sporządzenia w ciągu 
pięciu dni od zdarzenia oświadczenia w tej sprawie. 
Ww. uregulowania wewnętrzne nie przewidywały przeprowadzania przez 
pracowników Ośrodka badań (testów) na obecność w organizmie wychowanków 
alkoholu lub środków odurzających. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 37, 41,139-140) 

W dokumentacji 15 wychowanków wytypowanych do objęcia badaniami kontrolnymi 
(o których mowa w pkt 2.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego) nie było 
informacji wskazujących na potrzebę podjęcia wobec tych wychowanków badań 
na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 442) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w ww. sprawach wskazał m.in., że 
wychowawcy nie dokonują przeszukań rzeczy osobistych wychowanka gdyż nie 
mają uprawnień do dokonywania kontroli osobistych. W przypadku ujawnienia, 
w wyniku obserwacji wychowanków, przedmiotów niebezpiecznych, różnego rodzaju 
używek wychowawca/nauczyciel lub inny pracownik szkoły nakłania do ich oddania, 
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a w przypadku odmowy powiadamiana jest Policja. Wychowawcy nie mają 
uprawnień, aby przeprowadzać badania na obecność alkoholu lub innego środka 
odurzającego. Kadra Ośrodka, ewentualny stan „po spożyciu” stwierdza 
na podstawie obserwacji symptomów, które mogą wskazywać na kontakt z ww. 
używkami. W opinii dyrekcji MOW pracownicy pedagogiczni powinni mieć 
uprawnienia do przeprowadzania badań wychowanków na obecność alkoholu 
i używek. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 180-181, 185, 319, 321) 

W latach 2015-2016 MOW prowadził ewidencję zdarzeń nadzwyczajnych i zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 2014 r.12 przekazywał 
do Kuratorium Oświaty kwartalne informacje o tego rodzaju zdarzeniach13 
dotyczących wychowanków Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 286-287, 442-443) 

W Regulaminie wewnętrznym Ośrodka wyszczególniono 15 rodzajów sytuacji 
kryzysowych14, określając odrębne procedury reagowania w przypadku ich 
wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 138-140) 

W przypadku ww. 15 wychowanków, których dokumentację objęto kontrolą nie 
stwierdzono wystąpienia tego rodzaju zdarzeń. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 442-443) 

Ośrodek prowadził również ewidencję ucieczek. Szczegółowe ustalenia kontroli 
dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych oraz ucieczek wychowanków Ośrodka zostały 
przedstawione w pkt 2.2. i 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 442-443) 

W uregulowaniach wewnętrznych MOW (Statut i Regulamin wewnętrzny) nie 
określono sposobu organizacji opieki lekarskiej i stomatologicznej nad 
wychowankami Ośrodka oraz uzyskiwania zgody rodziców lub opiekunów prawnych 
na udzielanie tych świadczeń. Określono w nich jedynie zadania (obowiązki) 
pielęgniarki zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin w Ośrodku, które obejmowały 
m.in.: 

 udzielanie pierwszej pomocy wychowankom oraz zapewnienie im opieki 
do czasu przybycia lekarza; 

 ustalanie terminów wizyt u lekarza; 

 przygotowanie dokumentacji i pomoc lekarzowi w przeprowadzaniu badań 
lekarskich wychowanków; 

 przekazywanie informacji o stanie zdrowia wychowanków i zaleceniach 
lekarskich oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją tych zaleceń; 

 współpracę z lekarzem stomatologiem w zakresie zapobiegania i leczenia 
próchnicy oraz z ośrodkiem zdrowia w zakresie szczepień ochronnych; 

 dokonywanie co najmniej raz w roku analizy stanu zdrowia, potrzeb 
zdrowotnych i warunków życia wychowanków; 

 przeprowadzanie raz w miesiącu wraz z dyrektorem Ośrodka lub wyznaczonym 
przez niego pracownikiem kontroli stanu sanitarno-higienicznego oraz 
warunków bezpieczeństwa w budynku MOW oraz w jego otoczeniu.  

                                                      
12 DZSE.WSPE.043.3.2014.EM. 
13 Zgodnie z ww. pismem za zdarzenia nadzwyczajne zostały uznane: zgon nieletniego lub innej osoby; samobójstwo 

nieletniego; zgwałcenie nieletniego; pobicie nieletniego, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. 
14 Do których zaliczono: śmierć nieletniego lub innej osoby, albo ciężkie uszkodzenie ciała wskutek działania nieletniego lub 

innej osoby; bunt, zbiorowe wystąpienie czynne lub bierne; samobójstwo nieletniego; groźne zakłócenie porządku 
i bezpieczeństwa; zgwałcenie nieletniego; pobicie skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała, próba samobójcza nieletniego; 
znęcanie się nad nieletnim; zbiorowa lub indywidualna ucieczka; pobicie lub inna forma zakazanego karania, poniżającego 
lub nieludzkiego traktowania nieletniego, spożywanie alkoholu na terenie placówki lub przybycie do placówki pod wpływem 
alkoholu, spożywanie substancji chemicznych innych niż alkohol w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 
samookaleczenia lub inne przejawy autoagresji, kradzieże, „niepowrót z przepustki”.  



 

8 

(dowód: akta kontroli tom I str. 12-57, 128-143,158) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach dotyczących sposobu organizacji świadczeń 
lekarskich dla wychowanków Ośrodka wskazał m.in., że podstawową opiekę 
lekarską oraz odpowiednie świadczenia specjalistyczne, diagnostyczne, 
rehabilitacyjne wychowankom Ośrodka zapewnia na zasadach ogólnych 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole. Ponadto pomoc 
lekarzy specjalistów wychowankowie otrzymują w Szpitalu w Nowym Mieście nad 
Pilicą.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 158) 

W wyniku badania dokumentacji 15 wychowanków MOW15 stwierdzono, że w chwili 
przybycia nieletniego do Ośrodka rodzice/opiekunowie prawni wychowanków 
każdorazowo udzielili w formie pisemnej zgody na przeprowadzenie, w razie 
zaistnienia takiej potrzeby, niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, 
psychiatrycznych oraz na podawanie wychowankom leków zaleconych przez 
lekarzy. 

(dowód: akta kontroli tom I str.442) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w ww. sprawie wskazał m.in., że praktyka taka 
stosowana jest ze względu na wymóg jaki każdorazowo stawiają Ośrodkowi 
jednostki ratownictwa medycznego, które podejmują interwencje w zakresie ochrony 
życia i zdrowia wychowanków.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 181, 185) 

1.2. W latach 2015 - 2016 MOW prowadził zajęcia lekcyjne dla wychowanków 
w ramach Szkoły Podstawowej (klasy V i VI)16, Gimnazjum (klasy I – III) oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie fryzjera (klasy I – II).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 149) 

W dniu 31 grudnia 2015 r. w Ośrodku przebywało 62 uczniów (w tym 61 
wychowanków), natomiast w dniu 31 grudnia 2016 r. - 74 uczniów (z których 
wszyscy byli wychowankami). Oznacza to, że według stanu na koniec 2015 r. oraz 
2016 r. wykorzystanie wskazanej w Statucie MOW liczby miejsc w Ośrodku (96) 
wynosiło odpowiednio 64 i 77%.  

(dowód: akta kontroli str. 20, 152) 

W wyniku kontroli liczebności grup wychowawczych funkcjonujących w Ośrodku 
w 2015-2016, wg stanu na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 
danego roku, stwierdzono jeden przypadek, w którym jedna z utworzonych grup 
wychowawczych liczyła więcej niż 12 wychowanków, tj. przekroczyła limit określony 
w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach17 
(obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2016 r.) oraz następnie w § 22 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach18 (obowiązującego od dnia 
1 września 2016 r.).  
Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. III grupa wychowawcza liczyła 
13 wychowanków.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 153) 

                                                      
15 Opis doboru próby do badania został opisany w pkt 2.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
16 Klasa V i VI prowadzona była w latach szkolnych 2015/2016-2016/2017. 
17 Dz.U. Nr 109, poz. 631; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r. 
18 Dz.U. poz. 1872; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 
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Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał, że stan osobowy grupy 
III na dzień 30 września 2016 r. fizycznie nie przekraczał liczby 12 wychowanków, 
gdyż jeden z wychowanków zgodnie z decyzją właściwego Sądu przebywał poza 
Ośrodkiem w okresie od 29 września do 18 października 2016 r., z uwagi 
na udzieloną przerwę w wykonywaniu środka wychowawczego. Zgodnie 
z postanowieniami § 24 Statutu MOW przypadek ten stanowił istotną przesłankę 
natury organizacyjnej, która nie dawała podstawy merytorycznej do utworzenia 
kolejnej grupy.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 181, 185) 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół19 
liczba uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania, 
w oddziale szkoły podstawowej specjalnej (§ 5 ust. 3 pkt 9 załącznika Nr 2 do ww. 
rozporządzenia), gimnazjum specjalnego (§ 5 ust. 3 pkt 9 załącznika Nr 3) 
i zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (§ 5 ust. 3 pkt 8 załącznika Nr 5B) - 
powinna wynosić od 10 do 16. 
W wyniku kontroli dokumentacji szkolnej, pod kątem liczby uczniów 
w poszczególnych oddziałach szkolnych funkcjonujących w Ośrodku w 2015-2016, 
wg stanu na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia danego roku, 
stwierdzono cztery przypadki, w których w oddziałach było więcej niż 16 uczniów. 
Z dokumentacji tej wynika, że wg stanu na dzień: 

 31 marca 2015 r., klasa I Szkoły Zawodowej liczyła 20 uczniów; 

 25 czerwca 2015 r. (tj. ostatni dzień roku szkolnego 2014/2015) jedna z dwóch 
II klas Gimnazjum liczyła 17 uczniów, natomiast klasa I Szkoły Zawodowej 
liczyła 18 uczniów; 

 30 września 2015 r., klasa I Szkoły Zawodowej liczyła 19 uczniów. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 154-155) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał m.in., że faktyczna 
liczba uczniów uczących się w poszczególnych oddziałach nie przekraczała 
16 uczniów, gdyż w dokumentacji szkolnej wykazywano również osoby 
przebywające poza Placówką. W kolejnych latach w celu wyeliminowania 
przekroczeń stanów osobowych w poszczególnych oddziałach nie stosowano takiej 
praktyki. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 182, 185) 

Jak wynika z przeprowadzonych oględzin w dniu 27 lutego 2017 r. Ośrodek 
w dysponował w pokojach mieszkalnych (sypialniach) miejscami dla 
90 wychowanków, podczas gdy zgodnie ze Statutem MOW liczba miejsc w tej 
jednostce wynosić miała 96. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 20, 162) 

W latach 2015-2016 MOW przyjął ogółem 176 nieletnich (72 - w 2015 r. i 104 – 
w 2016 r.), spośród 299 nieletnich do niego skierowanych w tym okresie (117 – 
w 2015 r. i 182 – w 2016 r.). Pozostałych 123 nieletnich (odpowiednio: 45 i 78) nie 
zostało doprowadzonych do Ośrodka. Nie wystąpiły w tym okresie przypadki 
odmowy ze strony Dyrektora MOW przyjęcia do Ośrodka nieletniego skierowanego 
do resocjalizacji.            

(dowód: akta kontroli str. 156) 

1.3. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. na stanowiskach wychowawców 
w Ośrodku zatrudnionych było ogółem 27 osób, z czego dwie osoby nie świadczyły 
pracy, z uwagi na urlop macierzyński oraz długotrwałe zwolnienie lekarskie. Według 
stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na ww. stanowiskach zatrudnionych było ogółem 

                                                      
19 Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm., dalej także: rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów. 
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29 osób, z których pięć nie świadczyło pracy, z uwagi na urlop macierzyński (dwa 
przypadki) oraz długotrwałe zwolnienie lekarskie (trzy przypadki).  
W wyniku kontroli dokumentacji za okres jednego tygodnia pracy w październiku 
2015 r. i 2016 r.20 stwierdzono, że faktyczne zatrudnienie wychowawców 
w badanych okresach odpowiadało danym wykazanym w arkuszu organizacyjnym 
MOW. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 197, 199-260, 296, 443) 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sprawowania w Ośrodku opieki nad 
wychowankami w godzinach nocnych.  W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej 
organizacji tej opieki w nocy z 14 na 15 listopada oraz z 31 grudnia 2016 r. 
na 1 stycznia 2017 r. stwierdzono, że zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 4 i 5 
rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 
w pierwszym z tych przypadków opiekę nad 62 wychowankami przebywającymi 
w tym czasie w Ośrodku sprawowały trzy osoby (dwóch wychowawców oraz 
opiekun nocny), natomiast w drugim przypadku opiekę nad 11 wychowankami 
przebywającymi w Ośrodku sprawowały dwie osoby (wychowawca i opiekun nocny).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 261-266) 

W Ośrodku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r. zatrudniony był jeden 
psycholog oraz dwóch pedagogów (w tym jeden na stanowisku pedagoga 
terapeuty), wszyscy w pełnym wymiarze zajęć (wynoszącym 28 godzin 
tygodniowo21). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 198, 284) 

Powyższy wymiar zatrudnienia psychologa i pedagogów nie spełniał wymogów 
określonych w § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r., zgodnie z którymi w  przypadku, gdy liczba wychowanków 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym przekracza 36, tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć psychologów i pedagogów zatrudnionych w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych, określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela22 powinien być zwiększony, 
o co najmniej 1/3, w przeliczeniu na każdych kolejnych 12 wychowanków 
(w stosunku do wymiaru zatrudnienia na tych stanowiskach, określonego w § 24 
ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).  
Zgodnie z powyższym przepisem, przy 81 wychowankach przebywających 
w Ośrodku wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 74 wychowankach 
przebywających w tej jednostce w dniu 31 grudnia 2016 r., łączny wymiar 
zatrudnienia w tej jednostce: 

 pedagogów - powinien być większy w stosunku do istniejącego o co najmniej 
1/3 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin pedagoga ustalonego przez 
organ prowadzący (zatrudnienie dwóch pedagogów w pełnym tygodniowym 
wymiarze godzin było wystarczające w przypadku pobytu w MOW do 72 
wychowanków); 

 psychologów - powinien być większy w stosunku do istniejącego o co najmniej 
4/3 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin psychologa ustalonego 
przez organ prowadzący (zatrudnienie jednego psychologa w pełnym 
tygodniowym wymiarze godzin było wystarczające w przypadku pobytu w MOW 
do 36 wychowanków). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 152-153, 198, 284) 

                                                      
20 Tj. za okres od 5 do 11 października 2015 r. oraz od 3 do 9 października 2016 r. 
21Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin psychologów i pedagogów określony w uchwale Rady Powiatu Przysuskiego 

Nr  XII/106/216 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących 
funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Przysuskiego.  

22 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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W latach 2015-2016 nie występowały przypadki długotrwałej nieobecności w pracy 
(np. z powodu choroby) psychologa i pedagogów zatrudnionych w MOW. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 319, 321) 

Osoby zatrudnione w Ośrodku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 
na stanowiskach: wychowawców grup wychowawczych, psychologa i pedagoga 
szkolnego spełniały wymagania w zakresie kwalifikacji, o których mowa w § 15, 19 
i 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli23.  
W badanym okresie ww. pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 
udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach m.in. z zakresu: rozpoznawania 
przemocy i agresji u dzieci i młodzieży; metod twórczej resocjalizacji; źródeł 
innowacyjności w procesie resocjalizacji młodzieży; praw dziecka, zagrożeń 
związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi; aspektów prawnych 
cyberprzemocy; profilaktyki uzależnień – skuteczność metody interwencji; 
doskonalenia jakości pracy szkoły; konstruowania indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych.                        (dowód: akta kontroli tom I str. 267-271) 

1.4. W Statucie MOW określono m.in., że Dyrektor Ośrodka powiadamia o ciąży 
nieletniej rodziców/opiekunów prawnych i właściwy sąd oraz zapewnia wychowance 
opiekę lekarską i pielęgniarską w okresie ciąży i przygotowuje do macierzyństwa.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 23) 

W Ośrodku w latach 2015-2016 przebywało dziewięć wychowanek w ciąży. 
Wszystkie takie przypadki wystąpiły w okresie przed 1 września 2016 r.  
W MOW zapewniono wszystkim ww. wychowankom opiekę medyczną ze strony 
pielęgniarki zatrudnionej w Ośrodku oraz możliwość wykonywania niezbędnych 
badań laboratoryjnych i ginekologicznych. Organizowano dla nich zajęcia 
z pielęgniarką i położną, podczas których zapoznawały się z przebiegiem ciąży, 
fazami porodu oraz uczyły się w jaki sposób pielęgnować noworodka. Brały udział 
w zajęciach organizowanych przez wychowawców grup wychowawczych, 
wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Placówki, które 
miały na celu dostarczenie wiedzy na temat rodzicielstwa, małżeństwa, 
kształtowania kompetencji społecznych i indywidualnych związanych z pełnieniem 
ról społecznych matki, żony. Zostały objęte pomocą ze strony psychologa 
i pedagoga, którzy prowadzili rozmowy indywidualne na temat roli matki. 
Dyrekcja MOW informowała o ciąży nieletniej właściwy sąd i opiekunów prawnych.  
Po urodzeniu dziecka, tylko jedna z ww. dziewięciu wychowanek kontynuowała 
pobyt w MOW (bez dziecka) przez rok, aż do ukończenia klasy III gimnazjum 
(z ewidencji Ośrodka skreślona została z powodu ukończenia 18 roku życia). 
Dziecko w tym czasie znajdowało się pod opieką rodziców. 
Z pozostałych ośmiu wychowanek w ciąży: 

 cztery zostały skreślone z ewidencji MOW przed porodem, z powodu 
ukończenia 18 roku życia,  

 dwie zostały skreślone z ewidencji MOW w związku z wyrażeniem przez sąd 
zgody na zmianę środka wychowawczego na nadzór kuratora; 

 dwie zostały skreślone z ewidencji MOW w związku z postanowieniami sądu 
dotyczącymi uchylenia lub przerwania środku wychowawczego w postaci 
umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (dzięki staraniom 
dyrekcji Ośrodka wychowanki te trafiły do instytucji pieczy zastępczej, którą 
w jednym przypadku był Dom Dziecka, a w drugim - Dom Samotnej Matki). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 272-279, 443-444) 

                                                      
23 Dz.U. z 2015 r. poz. 1264. 
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1.5. MOW do prowadzenia działalności użytkował dwa budynki: dwukondygnacyjny 
budynek „A”, w którym prowadzone były zajęcia szkolne oraz trzykondygnacyjny 
budynek „B”, w którym funkcjonował Internat dla wychowanków. 
 W wyniku przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2017 r. oględzin stwierdzono m.in., 
że stan obu budynków oraz pomieszczeń w nich się znajdujących był dobry.  
Na pierwszej kondygnacji (parter) budynku „A” znajdowały się pomieszczenia kuchni 
i stołówki, toalety, sale lekcyjne, kancelaria MOW, pomieszczenia kierownictwa 
Ośrodka. Na drugiej kondygnacji znajdowały się sale lekcyjne, biblioteka, pokój 
nauczycielski, pokoje specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy) oraz pokój 
pielęgniarki szkolnej. 
Na parterze budynku „B” znajdowały się pomieszczenia: rekreacyjno-wypoczynkowe 
(sala gimnastyczna, multimedialna, muzyczna, siłownia, świetlica), pracowni 
fryzjerskiej, gospodarcze oraz pełen węzeł sanitarny (WC, prysznice, umywalki). 
Na pierwszym i drugim piętrze budynku „B” funkcjonował internat, w którym 
znajdowało się 15 pokoi dla wychowanków (odrębne dla chłopców i dziewcząt) oraz 
pokoje wychowawców i grup wychowawczych, pełen węzeł sanitarny (WC, 
prysznice, umywalki).  
Wszystkie pokoje (sypialnie) były przygotowane na przyjęcie po sześciu 
wychowanków. Tym samym nie spełniały one warunków określonych w § 26 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r., zgodnie 
z którymi młodzieżowy ośrodek wychowawczy zobowiązany jest do zapewnienia 
wychowankom pokoje mieszkalne dla nie więcej niż czterech wychowanków.  
Ogółem w 15 sypialniach przygotowano miejsca dla łącznie 90 wychowanków. 
Osiem z ww. sypialni miało powierzchnię 22,89 m2, natomiast siedem powierzchnię 
21,26 m2. Średnia powierzchnia przypadająca na jednego wychowanka wynosiła 
od 3,54 m2 do 3,82 m2. Wszystkie sypialnie były wyposażone w jednoosobowe, 
metalowe, łóżka piętrowe, poduszki, kołdry i bieliznę pościelową, szafki 
do przechowywania rzeczy osobistych wychowanków oraz szafy ubraniowe.  
W wyniku ww. oględzin stwierdzono, że zgodnie z § 26 ust. 2 ww. rozporządzenia 
Ośrodek dysponował pomieszczeniami umożliwiającymi organizację spotkań całej 
społeczności Ośrodka (sala gimnastyczna oraz sala nr 2 w budynku szkolnym).  
W budynku MOW znajdowały się pomieszczenia umożliwiające samodzielne 
przygotowanie posiłków oraz pranie i suszenie rzeczy osobistych wychowanków, 
a łazienki i toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność 
i zgodność z zasadami higieny. Brak było natomiast pokoju dla chorych.  
Funkcjonujący w Ośrodku monitoring wizyjny obejmował jedynie korytarze oraz 
otoczenie budynków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 162-164) 

W wyniku ww. oględzin ustalono, że MOW spełniał normy bezpieczeństwa, 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach24. Stosownie do wymogów określonych w: 

 § 5 rozporządzenia, plany ewakuacji placówki umieszczone zostały 
w widocznych miejscach na terenie budynku MOW, w sposób zapewniający 
łatwy do nich dostęp, natomiast drogi ewakuacyjne oznaczono w sposób 
wyraźny i trwały; 

 § 7 ww. rozporządzenia, teren Ośrodka był ogrodzony, a szlaki komunikacyjne 
wychodzące poza teren placówki zabezpieczone zamykaną bramą i furtką 
uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

 § 8 ww. rozporządzenia, w stanie sprawności technicznej i czystości 
utrzymywane były urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach sanitarno-

                                                      
24 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 
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higienicznych Ośrodka, w których zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej 
i zimnej wody; 

 w § 16 ww. rozporządzenia, otwarta przestrzeń schodów zabezpieczona 
została metalową kratą (przepierzeniem), a poręcze balustrad schodów 
wyposażone zostały w elementy zapobiegające ewentualnemu zsuwaniu się; 

 § 20 ww. rozporządzenia, pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej oraz 
pokoje wychowawców wyposażono w apteczki wraz ze środkami niezbędnymi 
do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach jej udzielania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 162-164) 

Dyrektor MOW zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny przeprowadził w latach 2015-2016 kontrole25 obiektów placówki pod kątem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich wykorzystania, w wyniku 
których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. 
Protokołów z tych kontroli nie przekazano organowi prowadzącemu Ośrodek.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 183, 186, 280-283) 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane26, obiekty 
użytkowane przez MOW objęte zostały w latach 2015 - 2016 rocznymi kontrolami 
okresowymi dotyczącymi stanu technicznego i drożności przewodów kominowych. 
Okresową kontrolą, przeprowadzaną raz na pięć lat obiekty Ośrodka objęte zostały 
w 2012 r. Jej przedmiotem było: sprawdzenie stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych budynku (w tym estetyki oraz jego otoczenia), instalacji (w tym 
m.in.: wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej 
i odgromowej) oraz urządzeń służących ochronie środowiska.  
W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dla obu budynków, w których 
mieścił się Ośrodek prowadzono odrębne książki obiektu budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str. 163-178) 

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

1. Statut MOW nie zawierał wymaganych informacji, wskazanych w § 2 ust. 2 oraz 
§ 3 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 2015 r. w sprawie ramowych 
statutów placówek publicznych, dotyczących: 

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

 spraw, w przypadku których Rada Pedagogiczna (wykonując zadania rady 
ośrodka, która nie została utworzona), zasięgać powinna opinii rady rodziców 
i samorządu wychowanków. 

W odniesieniu do pierwszego z ww. zagadnień, Statut zawierał jedynie zapisy 
zakładające współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), właściwymi 
instytucjami i środowiskiem lokalnym podczas realizacji zadań Ośrodka, bez 
wskazania form tej współpracy. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 12-63, 179-180, 184-185) 

Wicedyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach w ww. sprawach podał m.in., że Rada 
Pedagogiczna realizuje wyznaczone zadania wyłącznie we współpracy z Radą 
Wychowanków. Rada rodziców nie została w MOW utworzona z uwagi na brak 
formalnych wniosków oraz brak możliwości wyłonienia stałej reprezentacji ogółu 
rodziców. Działania zmierzające do właściwej resocjalizacji wychowanków oraz 
współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi instytucjami 
i środowiskiem lokalnym określane są indywidualnie dla każdego wychowanka 
w IPE-T. Powielanie tych samych zapisów, jak również niemożliwość 

                                                      
25 w dniach: 31 sierpnia 2015 r. i 31 sierpnia 2016 r. 
26 Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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skategoryzowania wszystkich podopiecznych w takich samych formach współpracy 
z uwagi na różnorodne uwarunkowania osobowościowe, rodzinne jak również 
środowiskowe w praktyce byłoby niewłaściwe i w znikomym stopniu skuteczne 
w ocenie Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 179-180, 184-185) 

NIK nie podziela argumentów wskazanych w ww. wyjaśnieniach. Nieutworzenie 
w Ośrodku rady rodziców nie tłumaczy nieokreślenia w Statucie spraw, w przypadku 
których Rada Pedagogiczna powinna zasięgać opinii samorządu wychowanków. 
Posiadane przez pracowników MOW wieloletnie doświadczenie w zakresie 
współpracy z rodzicami i innymi instytucjami przy realizacji zadań Ośrodka powinno 
pozwolić na wskazanie w Statucie przynajmniej głównych form tej współpracy. 

2. Wymiar zatrudnienia w Ośrodku osób na stanowiskach psychologa i pedagoga, 
biorąc pod uwagę liczbę 74 wychowanków przebywających w Ośrodku wg stanu 
nad dzień 31 grudnia 2016 r., nie spełniał wymogów określonych w § 24 ust. 4 
rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r., 
zgodnie z którymi w  przypadku, gdy liczba wychowanków w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym przekracza 36, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela zwiększa się 
o co najmniej 1/3, w przeliczeniu na każdych kolejnych 12 wychowanków. 
Zgodnie z ww. przepisem zatrudnienie w Ośrodku dwóch pedagogów w pełnym 
tygodniowym wymiarze godzin było wystarczające w przypadku pobytu w MOW 
do 72 wychowanków, natomiast zatrudnienie jednego psychologa w pełnym 
tygodniowym wymiarze godzin było wystarczające w przypadku pobytu w MOW 
maksymalnie 36 wychowanków. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 152, 198, 284) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie podał, że w Ośrodku od dnia 
1 września 2016 r. zatrudnieni są w pełnym wymiarze zajęć pedagog, psycholog, 
pedagog terapeuta oraz logopeda, co zgodnie z ww. rozporządzeniem, według 
interpretacji Dyrektora Ośrodka, stanowi pełne zabezpieczenie wymaganych etatów 
specjalistów w zakresie sprawowania opieki psychologiczno-pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 183, 186)  

NIK nie podziela ww. stanowiska. W § 24 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie 
zasad działania placówek publicznych z 2015 r., wskazano, że w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym zatrudnia się psychologów i pedagogów, a także 
w zależności od potrzeb innych specjalistów. Z zapisów tych wynika, że oprócz 
psychologów i pedagogów w MOW mogą być w zależności od potrzeb zatrudniani 
inni specjaliści (w tym np. logopedzi). Nie ma jednak podstaw do przyjęcia, że ich 
zatrudnienie można było zaliczyć na poczet wymaganego minimalnego wymiaru 
zatrudnienia psychologów i pedagogów w tego rodzaju jednostkach, określonego 
w § 24 ust. 2-4 ww. rozporządzenia. 

3. Dyrektor MOW nie wywiązywał się w latach 2015-2016 z obowiązku określonego 
w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, dotyczącego 
przekazania organowi prowadzącemu protokołu z przeprowadzonej kontroli 
dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z obiektów należących do Ośrodka. 
Wicedyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach w tej sprawie zobowiązał się 
do przekazywania przedmiotowych protokołów organowi prowadzącemu 
(tj. Staroście Przysuskiemu). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 183, 186, 280-283) 

4. Ustalono, że Statut MOW nie został zamieszczony na stronie internetowej 
Ośrodka, co w ocenie NIK stanowiło naruszenie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
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6 września 2001 r. o informacji publicznej27. Nieopublikowanie Statutu MOW 
ograniczyło prawo dostępu do informacji publicznej w tym zakresie, rodzicom 
i opiekunom prawnym wychowanków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 319, 321) 

1. NIK zauważa, że stwierdzona w wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 
27 lutego 2017 r., łączna liczba miejsc w Internacie przygotowanych do przyjęcia 
wychowanków MOW (wynosząca 90) była mniejsza od liczby miejsc dla 
wychowanków wskazanej w Statucie Ośrodka (96). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 20, 162) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał, m.in. że z uwagi 
na niepełny stan osobowy wychowanków wahający się pomiędzy 60 a 80 osób, 
jedno z pomieszczeń na pierwszym piętrze Internatu, docelowo przeznaczone 
na pokój sypialny, zaadaptowane zostało na pokój wychowawców. W wyniku 
przeniesienia pokoju wychowawców w jego miejsce docelowe, w którym aktualnie 
funkcjonuje pomieszczenie gospodarcze, pozyskana zostanie powierzchnia dla 
kolejnych sześciu podopiecznych, co pozwoli na ulokowanie w MOW łącznie 
96 wychowanków. 

(dowód: akta kontroli str. 182, 186) 

2. NIK zwraca ponadto uwagę, że według stanu na dzień 27 lutego 2017 r. żaden ze 
znajdujących się w Ośrodku pokoi (sypialnie) przeznaczonych na pobyt 
wychowanków nie spełniał warunków określonych w § 26 ust. 1 rozporządzenia 
MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r., zgodnie z którymi 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy zobowiązany jest do zapewnienia 
wychowankom pokoi mieszkalnych dla nie więcej niż czterech wychowanków. 
Ponadto Ośrodek nie dysponował pokojem dla chorych, o którym mowa w § 26 
ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. Stosownie do § 78 ww. rozporządzenia organ 
prowadzący MOW, ma czas na jego dostosowanie do warunków określonych w § 26 
rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. do dnia 
31 sierpnia 2020 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 162-163) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie podał, że kierownictwo Ośrodka 
do czasu kontroli nie podejmowało działań w sprawie dostosowania liczby miejsc 
w pokojach mieszkalnych dla wychowanków do ww. przepisów. Planuje podjęcie 
takich działań w przyszłym roku. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 319, 321)  

W ocenie NIK, MOW został prawidłowo przygotowany do realizacji swoich zadań, 
m.in. w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa 
i poszanowania godności osobistej wychowanków. Niezbędne jest jednak podjęcie 
działań w celu dostosowania warunków pobytu wychowanków w Ośrodku 
do wymogów określonych w § 26 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania 
placówek publicznych z 2015 r. Określony w Statucie MOW system kar dla 
wychowanków nie naruszał międzynarodowych reguł i zasad dotyczących ochrony 
nieletnich pozbawionych wolności. Statut nie zawierał jednak części wymaganych 
informacji wskazanych w rozporządzeniu MEN z 2015 r. w sprawie ramowych 
statutów placówek publicznych. Wychowankom Ośrodka zapewniono pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, jednak wymiar zatrudnienia w MOW psychologa 
i pedagoga od dnia 1 września 2016 r. był niższy niż określony w § 24 ust. 4 ww. 
rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 
Pracownicy pedagogiczni Ośrodka zatrudnieni na stanowiskach wychowawcy, 
pedagoga i psychologa posiadali wymagane kwalifikacje. 

                                                      
27 Dz.U. z 2016 r. poz. 1764. 
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2. Skuteczność realizacji zadań resocjalizacyjnych 

2.1. W latach 2012 – 2016 z ewidencji MOW skreślono ogółem 404 
wychowanków28, z czego: 

 162 (40,1%)29 - z powodu długotrwałej nieobecności, po pobycie w MOW 
wynoszącym od 29 do 973 dni; 

 34 (8,4%)30 - z powodu przeniesienia do innego młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego ze względów wychowawczych, po pobycie w MOW 
wynoszącym od 22 do 903 dni; 

 124 (30,7%)31 - z powodu ukończenia 18. roku życia, po pobycie w MOW 
wynoszącym od 9 do 1440 dni; 

 5  (1,2%)32 z powodu zakończenia procesu resocjalizacji przed ukończeniem 
18 roku życia, po pobycie w MOW wynoszącym od 18 do 1 136 dni33; 

 79 (16,5%)34 - z innych przyczyn (m.in. takich jak zmiana MOW w celu 
umożliwienia kontynuacji nauki na poziomie ponadgimnazjalnym35 lub zmiana 
środka wychowawczego na nadzór kuratora36), po pobycie w MOW 
wynoszącym od 37 do 938 dni. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 324-332; tom II str. 1-17) 

2.2. Jak wynika z prowadzonej w MOW ewidencji zdarzeń nadzwyczajnych oraz 
kwartalnych sprawozdań o tego rodzaju zdarzeniach przesyłanych do Kuratorium 
Oświaty w Warszawie w latach 2012-2016 w MOW wystąpiły trzy przypadki 
dokonania (w dniach 20 i 22 stycznia 2014 r. oraz 17 września 2015 r.) 
samookaleczenia przez wychowanków Ośrodka, będących pod opieką trzech 
różnych wychowawców. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 18-23) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał m.in., że Dyrekcja 
Ośrodka chcąc zapobiec potencjalnym przypadkom samookaleczeń wychowanków 
w roku szkolnym 2014/2015 wdrożyła projekt profilaktyczny pn. „Przeciwdziałanie 
samookaleczeniom”. Ponadto kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu pn. 
„Autoagresja-samouszkodzenia”. Zatrudnieni w MOW specjaliści skierowali w tym 
czasie swoje działania na ten problem, co przyniosło wymierne efekty. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 310, 314) 

Ponadto w badanym okresie Dyrektor Ośrodka została poinformowana przez 
jednego z wychowanków o pobiciu go przez wychowawcę w dniu 24 października 
2013 r. Prowadzone przez Prokuraturę w Przysusze dochodzenie w tej sprawie 
(w związku przekazanym przez Dyrektor MOW zawiadomieniem o przestępstwie), 
zostało umorzone. W zawiadomieniu przesłanym do Dyrektor MOW, Prokuratura 
jako przyczynę umorzenia dochodzenia wskazała na brak znamion czynu 
zabronionego i stwierdzenia czynów ściganych z oskarżenia prywatnego. Umorzone 
zostało również postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika 
Dyscyplinarnego w tej sprawie. W uzasadnieniu wskazano m.in., że zarzuty zawarte 
we wniosku Dyrektora MOW nie znalazły uzasadnienia w świetle zebranego 
materiału dowodowego. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 18-22, 28) 

                                                      
28 W poszczególnych latach tego okresu skreślono z ewidencji odpowiednio: 85, 71, 76, 82 i 90 wychowanków. 
29 W poszczególnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 38, 26, 32, 27 i 39 wychowanków. 
30 W poszczególnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 2, 6, 9, 8 i 9 wychowanków. 
31 W poszczególnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 21, 20, 20, 33 i 30 wychowanków. 
32 W poszczególnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 0, 1, 1, 2 i 1 wychowanków. 
33 We wszystkich tych przypadkach, MOW w przekazanych do sądu opiniach o wychowankach wskazał na pozytywne efekty 

podjętych działań resocjalizacyjnych, poprawę ich zachowania, prawidłowe wywiązywanie się z powierzonych 
im obowiązków. 

34 W poszczególnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 24, 18, 14, 12 i 11 wychowanków. 
35 Dotyczyło to 22 wychowanków. 
36 Dotyczyło to 36 wychowanków. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3. W latach 2012-2016 miały miejsce 464 ucieczki wychowanków MOW (92 – 
w 2012 r., 72 - w 2013 r., 97 - w 2014 r., 94 - w 2015 r. i 109 - w 2016 r.). 
Występowały przypadki kilkukrotnych ucieczek tych samym wychowanków. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 24-35) 

W wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej 20 ucieczek dokonanych w latach 
2012-2016 przez 10 wychowanków MOW (z których pięciu uciekło jeden raz, dwóch 
uciekło dwa razy, jeden uciekł trzy razy oraz dwóch uciekło cztery razy), stwierdzono 
m.in., że: 

 w przypadku dwóch ucieczek - wychowankowie sami powrócili do Ośrodka lub 
zostali dowiezieni przez członków rodziny; 

 w przypadku trzech ucieczek - po zatrzymaniu wychowanków Policja dowiozła 
ich do Ośrodka; 

 w przypadku pięciu ucieczek - po zatrzymaniu wychowanków przez Policję ich 
dowiezieniem do Ośrodka zajęli się pracownicy MOW; 

 w przypadku dziesięciu ucieczek - wychowankowie nie powrócili do Ośrodka 
i zostali skreśleni z ewidencji wychowanków prowadzonej przez tę jednostkę. 

We wszystkich ww. przypadkach po stwierdzeniu ucieczki wychowanka Dyrektor 
MOW zgodnie z § 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 
wychowawczym37 powiadamiał o ucieczce najbliższą jednostkę Policji, jednostkę 
Policji w miejscu zamieszkania uciekiniera oraz właściwy sąd rodzinny. Do ww. 
ucieczek z Ośrodka doszło, gdy wychowankowie znajdowali się pod opieką 
15 różnych osób. W dokumentacji ww. wychowanków nie było informacji 
dotyczących przyczyn ucieczek. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 24-35, 59-61, 110) 

Wicedyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach w ww. sprawie podał m.in., że każda 
ucieczka wychowanka jest zjawiskiem niepokojącym, bowiem przerywa proces 
resocjalizacji oraz negatywnie oddziałuje na innych wychowanków. Zachowanie się 
nieletniego podczas ucieczek wpływa najczęściej na jego dalszą demoralizację.  
Ucieczki w głównej mierze podyktowane były tęsknotą za środowiskiem rodzinnym, 
rówieśniczym i miały miejsce w pierwszych tygodniach po dowiezieniu nieletniego 
do Ośrodka. Jednakże odziaływania profilaktyczno-wychowawcze kadry 
pedagogicznej i wdrażane programy (Program Zapobiegania Ucieczkom, Program 
Wdrażania do Placówki Nowoprzybyłych Wychowanków), przynoszą oczekiwane 
rezultaty w zakresie uznania przez wychowanka zasadności pobytu w MOW. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 310, 314-315) 

2.4. W wyniku kontroli dokumentacji 15 wychowanków38, którzy w latach 2012-2016 
opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 roku życia stwierdzono, że przyczynami 
wydania przez sądy rodzinne orzeczeń w sprawie ich umieszczenia 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w poszczególnych przypadkach były 
następujące okoliczności:  

 w przypadku czterech nieletnich39 - kradzież i zabór mienia;  

 w przypadku sześciu nieletnich40 - przejawy demoralizacji wynikające m.in. 
ze spożywania alkoholu, nierealizowania lub nieprawidłowego realizowania 
obowiązku szkolnego, zachowań wulgarnych, niewłaściwego stosunku 
do rodziny i nauczycieli; 

                                                      
37 Dz.U. Nr 296, poz. 1755; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad kierowania z 2011 r. 
38 Do kontroli wybrano po trzech wychowanków skreślonych z ewidencji MOW w każdym roku z okresu objętego kontrolą 

o najdłuższym okresie pobytu w MOW. 
39 Dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 115, 240, 247, 276. 
40 Dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 158, 317, 311, 323, 401 i 411.  
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 w przypadku trzech nieletnich41 - uchylanie się od obowiązku szkolnego lub 
jego niewłaściwe realizowanie;  

 w przypadku dwóch nieletnich42 - zmiana przez Sąd środka wychowawczego, 
z nadzoru kuratorskiego lub pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
na umieszczenie w MOW.  

Okres od wydania orzeczenia przez Sąd do umieszczenia ww. nieletnich w MOW 
wynosił w ww. sprawach od 61 do 160 dni43. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 68, 71, 74, 77, 79, 82, 85, 87, 90, 92, 94, 97, 100, 
103, 106) 

2.5. W wyniku kontroli dokumentacji ww. 15 wychowanków stwierdzono, że zgodnie 
z § 4 ust. 1-3 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad kierowania 
z 2011 r.: 

 w dniu przybycia do Ośrodka lub w dniu następnym wychowankowie byli 
zapoznawani z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w MOW, 
co potwierdzali własnoręcznym podpisem - odbywało się to w obecności 
Wicedyrektora i wychowawcy lub innego pracownika Ośrodka; 

 po przyjęciu wychowanków do Ośrodka Dyrektor MOW informował organy 
obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 
o kontynuacji nauki przez wychowanka. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 68, 71, 74, 77, 79, 82, 85, 87, 90, 92, 94, 97, 100, 
103, 106, 109) 

Zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania z 2011 r., Dyrektor Ośrodka w okresie pobytu wychowanków w MOW 
uzupełniał ich dokumentację o dokumenty wskazane w § 3 ust. 6 pkt 5 i 6 ww. 
rozporządzenia, tj. o dokumenty zawierające informacje o stanie zdrowia, 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli było wydane), a ponadto 
o dokumenty zawierające ocenę funkcjonowania wychowanka w szkole i w grupie 
wychowawczej oraz zmian w jego zachowaniu od początku pobytu.  
Wyniki analizy zachowania wychowanków podczas pobytu w MOW przedstawiane 
były w wybranych do kontroli sprawach głównie w następujących rodzajach 
dokumentów: „Arkusz funkcjonowania ucznia/wychowanka w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym Kolonia Ossa. Ocena zasadności pobytu w placówce”; 
„Ewaluacja arkusza oceny funkcjonowania ucznia/wychowanka w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym Kolonia Ossa”, „Arkusz wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania ucznia”. W dokumentacji sporządzonej w tym zakresie w 2012 r. 
zamieszczono wyłącznie oceny dotyczące funkcjonowania wychowanka w szkole 
i w grupie wychowawczej. W kolejnych latach zakres informacji zamieszczonych 
w tych dokumentach poszerzono m.in. o ocenę zmian jakie nastąpiły w zachowaniu 
wychowanka od początku jego pobytu w Ośrodku. Wskazywano w nich m.in., że 
wychowankowie prawidłowo funkcjonowali w grupie, prowadzone z nimi działania 
odnoszą pożądany efekt, wychowankowie zmieniali zachowania na akceptowalne 
społecznie, realizowali proces edukacyjny, nabywali umiejętności poprawnej 
komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania konfliktów bez używania 
przemocy. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 68-109, 168-365) 

2.6. Ustalono, że spośród 15 ww. wychowanków MOW siedmiu po ukończeniu 
18 roku życia kontynuowało naukę w Gimnazjum prowadzonym przez tę jednostkę, 
na co uzyskali zgodę właściwego sądu. We wszystkich przypadkach do sądu 
o wydanie ww. zgody wystąpił Dyrektor Ośrodka na prośbę wychowanka. Wszyscy, 

                                                      
41 Dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 138, 183 i 326. 
42 Dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 228 i 316. 
43 Po upływie 160 dni do MOW trafiła wychowanka, dla której był to pierwszy młodzieżowy ośrodek wychowawczy, po wydaniu 

przez sąd postanowienia w sprawie zastosowania wobec niej środka wychowawczego w tej formie. 
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dzięki uzyskanej zgodzie sądu, w trakcie pobytu w Ośrodku ukończyli III klasę 
Gimnazjum. Pozostałych ośmiu wychowanków nie kontynuowało nauki w szkołach 
prowadzonych przez MOW, po ukończeniu 18 roku życia. Jeden z nich zakończył 
edukację w MOW po ukończeniu II klasy Gimnazjum, trzech - po ukończeniu 
III klasy Gimnazjum, trzech - w trakcie nauki w I klasie Szkoły Zawodowej, a jeden - 
po ukończeniu I klasy ww. Szkoły Zawodowej.  
(dowód: akta kontroli tom II str. 93, 109-110, 112, 115, 119, 121, 123, 127, 132, 136, 

140, 145, 150, 153, 158, 162) 

2.7. W wyniku kontroli dokumentacji ww. 15 wychowanków, stwierdzono, że dla 
czterech z nich przyjętych do MOW przed 1 września 2011 r. zostały opracowane 
indywidualne programy resocjalizacyjne lub terapeutyczne, stosownie do § 5 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, 
zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii44. 
Dla pozostałych 11 wychowanków, przyjętych do MOW w okresie od  31 sierpnia 
2011 r. do 11 września 2013 r., zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie 
szczegółowych zasad kierowania z 2011 r., zostały sporządzone indywidualne 
programy edukacyjno-terapeutyczne (IPE-T). Cztery z tych IPE-T opracowanych 
zostało po upływie od 21 do 55 dni od daty przybycia wychowanka do MOW45. 
Pozostałe siedem nie zawierało informacji dotyczącej daty ich opracowania.  
W ośmiu z tych 11 przypadków Ośrodek otrzymał, w okresie od 18 do 55 dni od daty 
przybycia wychowanka, orzeczenia o potrzebie jego kształcenia specjalnego. 
W trzech z tych przypadków orzeczenia takie sporządzone zostały przed 
opracowaniem IPE-T dla wychowanka, w jednym przypadku po opracowaniu IPE-T, 
w pięciu przypadkach nie można było tego ustalić z uwagi na brak daty 
sporządzenia IPE-T.  
W jednym przypadku orzeczenie o potrzebie jego kształcenia specjalnego 
sporządzone zostało dla wychowanka przed jego przybyciem do Ośrodka, w drugim  
zamiast ww. orzeczenia Ośrodek uzyskał opinię psychologiczną o wychowanku, 
a w trzecim  Ośrodek uzyskał przedmiotowe orzeczenie po półtorarocznym pobycie 
wychowanka w MOW na etapie prac nad nowym (zmodyfikowanym) IPE-T dla 
wychowanka.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 168-169, 178-189, 198-199, 208-209, 216-217,  
227,228, 236-238, 252-254, 259-261, 269-271, 
279-281, 286-288, 293-295, 313-332, 341-343, 

349-357, 459-463) 

Objęte badaniem IPE-T (11 wychowanków) nie zawierały następujących 
wymaganych informacji wskazanych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach oddziałach 
oraz w ośrodkach (które obowiązywało w czasie ich opracowania)46: 

 w 10 przypadkach - metod i form pracy z uczniem, które powinny być 
zastosowane w celu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających 
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia; 

                                                      
44 Dz.U Nr 178, poz. 1833 ze zm. – uchylonym z dniem 31 grudnia 2011 r. 
45 Wszystkie z tych IPE-T opracowane zostały przed dniem 23 sierpnia 2013 r. 
46 Dz.U. z 2014 r. poz. 392, które obowiązywało do dnia 31 sierpnia 2015 r., dalej także: rozporządzenie MEN w sprawie 

warunków organizowania kształcenia z 2010 r. 
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 we wszystkich 11 przypadkach - formy i okresu udzielania dziecku pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne 
formy pomocy będą realizowane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia;  

 we wszystkich 11 przypadkach - działań wspierających rodziców dziecka oraz, 
w zależności od potrzeb, zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, o których mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia;  

 w dwóch przypadkach - zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz 
innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, o których mowa w § 5 
ust. 2 pkt 5 rozporządzenia;  

 w 11 przypadkach - działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia;  

 w 11 przypadkach - zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 
dziecka w ramach realizacji przez Ośrodek zadań wymienionych w § 4 ust. 1 
rozporządzenia, o czym  mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia. 

Ponadto wprawdzie we wszystkich ww. IPE-T zamieszczono informacje dotyczące 
planowanych działań resocjalizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 ww. 
rozporządzenia, lecz były one wyłącznie ogólnikowe. 
Z 9 IPE-T sporządzonych dla wychowanków, dla których wydane zostały orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, tylko jeden IPE-T47 zawierał wszystkie 
zalecone działania wskazane w orzeczeniu. W pozostałych ośmiu IPE-T 
zamieszczone zostały w tym zakresie jedynie ogólnikowe zapisy (hasłowe), nie 
zawierające szczegółowych informacji dotyczących częstotliwości i wymiaru 
godzinowego poszczególnych rodzajów zajęć resocjalizacyjnych które powinny być 
prowadzone dla wychowanków, a dodatkowo dwa z tych IPE-T nie uwzględniały 
wszystkich zaleconych w orzeczeniach działań48.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 459-466, 475-482)    

Począwszy od 2014 r. w Ośrodku rozpoczęto dokonywanie zmian IPE-T 
opracowanych dla wychowanków, których dokumentację objęto kontrolą. 
W marcu 2014 r. opracowano nowe IPE-T dla ośmiu, z ww. 11 wychowanków, 
którzy nadal w tym czasie przebywali w Ośrodku. W przypadku trzech z nich, którzy 
zostali skreśleni z ewidencji MOW w 2016 r. opracowano w latach 2015-2016, 
kolejne nowe IPE-T.  
Przyczyną opracowania przez Ośrodek nowych IPE-T w marcu 2014 r. były 
zalecenia otrzymane w tej sprawie z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura 
w Radomiu, po kontroli przeprowadzonej w Ośrodku w dniu 3 marca 2014 r. (wyniki 
tej kontroli omówione zostały szerzej w pkt 3.2. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). 
(dowód: akta kontroli tom II str. 168-169, 178-189, 198-199, 208-209, 216-217, 227-

228, 236-238, 252-254, 259-261, 269-271, 279-
281, 286-288, 293-295, 313-332, 341-343, 349-

357, 459-466) 

Nowe IPE-T opracowane w przypadku ośmiu z ww. spraw, w marcu 2014 r. 
zawierały elementy wskazane w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia MEN w sprawie 
warunków organizowania kształcenia z 2010 r., poza informacjami, o których mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia, dotyczącymi określenia zakresu współpracy 

                                                      
47 Opracowany dla wychowanka, dla którego prowadzono akta o nr ewidencyjnym 326. 
48 Dotyczy IPE-T opracowanych dla wychowanków, dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnym 317, 411. 
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nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w ramach realizacji przez Ośrodek 
zadań wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.  
Kolejne IPE-T opracowane w trzech z ww. spraw w latach 2015-2016 zawierały 
wszystkie wymagane informacje wskazane w ww. rozporządzeniu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 459-466)    

Zapisy zamieszczone w poszczególnych IPE-T dotyczące planowanych działań 
resocjalizacyjnych były zindywidualizowane. Dotyczy to w szczególności 
zmodyfikowanych IPE-T opracowanych w latach 2014-2016.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 480) 

2.8. We wszystkich 15 zbadanych sprawach dla wychowanków Ośrodka, których 
dokumentację objęto kontrolą, zostały opracowane, w trakcie ich pobytu w MOW, 
indywidualne programy usamodzielnienia49, o których mowa w § 7 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. 
w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 
zagospodarowanie50. W 12 przypadkach przedmiotowe IPU opracowane zostały 
przez wychowanków we współpracy z pracownikami Ośrodka wyznaczonymi 
na opiekunów usamodzielnienia. W jednym przypadku pracownicy MOW brali udział 
w opracowywaniu IPU, w którym na opiekuna usamodzielnienia wyznaczona została 
siostra wychowanka. Wszystkie ww. IPU opracowane zostały co najmniej 
na miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności i przekazane 
do powiatowego centrum pomocy rodzinie bądź innej jednostki właściwej 
w sprawach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  
W pozostałych dwóch przypadkach IPU dla wychowanków Ośrodka opracowane 
zostały przez inne jednostki, tj. dom dziecka, z którego nieletni trafił do Ośrodka51 
oraz właściwe powiatowe centrum pomocy rodzinie52.  
W przypadku 13 IPU opracowywanych przy udziale pracowników Ośrodka, 
zaplanowane w nich działania obejmowały w szczególności kontynuację nauki 
w szkołach średnich, uzyskanie prawa jazdy, zapewnienie odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, zdobycie zatrudnienia. 
Wychowawcy z MOW, którzy w ww. sprawach wyznaczeni zostali na opiekunów 
usamodzielnienia każdorazowo pisemnie wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. 
Wychowankowie wnioskując o ich wyznaczenie na opiekunów usamodzielnienia 
posługiwali się w większości przypadków wzorem pisma, zawierającym zapis, 
że przedmiotowa prośba dotyczy wyznaczenia danego wychowawcy na opiekuna 
usamodzielnienia na okres do czasu ukończenia przez wychowanka szkoły, 
do której uczęszcza w trakcie pobytu w MOW.  
Z dokumentacji wynika, że poszczególni wychowawcy funkcję tę w praktyce pełnili 
do czasu pobytu wychowanków w Ośrodku. W okresie tym pomagali wychowankom 
w opracowywaniu IPU. W dokumentacji tych wychowanków nie było pism 
z powiatowych centrów pomocy rodzinie informujących o zmianie osoby 
wyznaczonej na opiekuna usamodzielnienia. 
Część z wychowawców w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała, że po opuszczeniu 
przez byłych wychowanków Ośrodka, nadal interesowali się ich losem, kontaktując 
się w tym celu (za pośrednictwem telefonu), m.in. z wychowankami i członkami ich 
rodziny.   
Ustalono, że w dokumentacji byłych wychowanków objętej badaniami kontrolnymi 
nie było tego rodzaju informacji. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 111-163, 276-278, 464-471) 

                                                      
49 Dalej także: IPU. 
50 Dz.U. poz. 954. 
51 Dotyczy wychowanka, dla którego prowadzono akta o nr ewidencyjnym 316. 
52 Dotyczy wychowanka, dla którego prowadzono akta o nr ewidencyjnym 138. 
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Wicedyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach  dotyczących przyczyn formalnego 
ograniczenia pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia przez wychowawcę 
do chwili skreślenia wychowanka z ewidencji MOW wskazał m.in., że w praktyce 
brak jest możliwości właściwego pełnienia funkcji opiekuna z uwagi na odległość 
pomiędzy MOW, a instytucją, która zajmuje się usamodzielnieniami. Utrudnienia 
te zaburzałyby właściwy tok postępowania administracyjnego osoby 
usamodzielnianej.                                         (dowód: akta kontroli tom I str. 312, 317) 

Według informacji uzyskanych przez kontrolera NIK z powiatowych centrów pomocy 
rodzinie (bądź innych jednostek właściwych do przyznania pomocy osobom 
usamodzielnianym w badanych sprawach), spośród ww. 13 spraw, w przypadku 
których programy usamodzielnienia opracowane zostały przy udziale pracowników 
MOW, w ośmiu przypadkach byli wychowankowie MOW rozpoczęli realizację IPU 
otrzymując pomoc finansową na ten cel. Dwóch z nich nadal w całości realizowało 
działania wskazane w IPU, tj. m.in. kontynuowało naukę w szkole średniej. Pięciu 
zrezygnowało z realizacji części działań wskazanych w IPU, przerywając naukę, 
co spowodowało uchylenie wydanych decyzji o przyznaniu im pomocy finansowej na 
ten cel. W jednym przypadku pomoc w tym zakresie została zawieszona, z uwagi 
na niedostarczenie przez wychowanka dokumentu poświadczającego 
kontynuowanie nauki. Z pozostałych pięciu byłych wychowanków, czterech ani razu 
nie zgłosiło się do tych jednostek w sprawie realizacji IPU, a jeden zgłosił się tylko 
raz, nie podejmując jednak działań na rzecz realizacji tego Programu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 333-335; tom II str. 390-413) 

2.9. Jak wynika z uzyskanych przez NIK informacji z Ministerstw: Edukacji 
Narodowej (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i Sprawiedliwości (dane 
z Krajowego Rejestru Karnego) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczących dalszych losów 30 byłych 
wychowanków MOW (w tym ww. 15 wychowanków, którzy opuścili MOW w związku 
z ukończeniem 18 roku życia oraz 15 wychowanków, którzy w latach 2012-2016 
zostali skreśleni z ewidencji MOW w wyniku ucieczki), po opuszczeniu Ośrodka: 

 naukę kontynuowało dziewięciu wychowanków, w tym dwóch53, którzy 
przebywali w Ośrodku do ukończenia 18 roku życia oraz siedmiu, którzy zostali 
skreśleni z ewidencji MOW w związku z ucieczką z tej jednostki;  

 pracę podjęło54 13 byłych wychowanków, w tym dziewięciu55, którzy przebywali 
w MOW do czasu ukończenia 18 roku życia oraz czterech skreślonych 
z ewidencji MOW w związku z ucieczką;   

 ubezpieczeniem społecznym objętych zostało 14 byłych wychowanków, w tym 
dziewięciu, którzy opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 roku życia oraz 
pięciu, którzy zostali skreśleni z ewidencji Ośrodka w związku z ucieczką; 

 w konflikt z prawem weszło sześciu wychowanków, w tym pięciu56, którzy 
opuścili MOW w związku z ukończeniem 18 roku życia oraz jeden, który został 
skreślony z ewidencji MOW w wyniku ucieczki. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 472-499) 

2.10. W dokumentacji 15 byłych wychowanków Ośrodka objętych badaniem 
kontrolnym nie było informacji wskazujących na zastosowanie wobec nich przez 
pracowników tej jednostki środków przymusu bezpośredniego w okresie ich pobytu 
w MOW.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 69, 72, 75, 78, 80, 83, 86, 88, 91, 93, 95, 98, 101, 
104, 107) 

                                                      
53 Dotyczy wychowanków, dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 158, 326. 
54 Na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 
55 Dotyczy wychowanków, dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 115, 158, 247, 276, 228, 326, 316, 317, 401 

i 411. 
56 Dotyczy wychowanków, dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 115, 158, 183, 276 i 240.. 
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2.11. Zgodnie z § 12 ust. 1 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 dokumentacji57 w MOW prowadzone były dzienniki 
zajęć prowadzonych dla grup wychowawczych. W wyniku badania trzech58 
dzienników prowadzonych dla grup wychowawczych z lat szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017 stwierdzono, że poza planami pracy zawierały one informacje wskazane 
w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia, w tym m.in. tygodniowe założenia wychowawcze, 
informacje dotyczące realizacji planu pracy oraz o kontaktach z rodziną 
wychowanka. Plany pracy z wychowankami, ze względu na swoją obszerność 
stanowiły odrębne dokumenty.    
W wyniku analizy treści zapisów odnoszących się do trzech wybranych tygodni 
w każdym z dzienników stwierdzono, że tygodniowe założenia wychowawcze 
dotyczyły m.in. następujących zagadnień: rozwijania zainteresowań; wpajania 
kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych i życiowych, 
kształtowania kreatywności wychowanków poprzez sprawdzanie reakcji 
w zabawach i grupach psychologicznych; asertywności – sztuki odmawiania, 
kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych; uświadamiania zagrożeń jakie 
niesie palenie papierosów. Były one realizowane poprzez prowadzenie różnego 
rodzaju zajęć dotyczących tych zagadnień. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 416-421) 

2.12. W wyniku badania dzienników prowadzonych przez psychologa i pedagoga 
w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 stwierdzono, że zgodnie z § 19 
rozporządzenia MEN w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 
z 2014 r. były do nich wpisywane zajęcia i czynności wykonane w poszczególnych 
dniach, informacje o kontaktach z instytucjami i osobami, z którymi pedagog i psycholog 
współpracowali przy wykonywaniu swoich działań, imiona i nazwiska wychowanków, 
objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-
pedagogiczną.  
Do ww. dzienników nie były wpisywane natomiast tygodniowe plany zajęć w tym 
zakresie. Podawano jedynie godziny pracy w poszczególnych dniach tygodnia. 
W wyniku analizy treści zapisów zamieszczonych w ww. dziennikach, odnoszących 
się do trzech wybranych tygodni59 z ww. lat szkolnych stwierdzono, że w czasie pracy 
w MOW w tych tygodniach: 

 pedagog zajmował się głównie: prowadzeniem rozmów indywidualnych 
z wychowankami oraz pogadanek z grupami wychowawczymi, analizą 
dokumentacji dotyczącej wychowanków; 

 psycholog zajmował się głownie: prowadzeniem rozmów z wychowankami, 
udziałem w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
analizą i przygotowywaniem dokumentacji zawierającej opinie psychologiczne 
o wychowankach. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 422-458) 

2.13. W latach 2015-2016, w ramach działań wspierających proces resocjalizacji, 
w Ośrodku realizowano m.in. następujące projekty (programy): 

 Program profilaktyki, którego celem było m.in. stosowanie jednolitego 
i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na wychowanków i ich 
rodziny, wspieranie nauczania i wychowania wszędzie tam, gdzie pojawi się 
zagrożenie dla rozwoju wychowanków, tworzenie warunków, w których 
młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych 
(poprzez biwaki, wycieczki, zabawy i dyskoteki szkolne), uświadomienie 

                                                      
57 Dz.U. poz. 1170, ze zm., dalej: rozporządzenie MEN w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. 
58 Dziennik zajęć wychowawczych: grupy VI z roku szkolnego 2015/2016 oraz grup III i IV z roku szkolnego 2016/2017. 
59 Drugi tydzień września w roku szkolnym 2015/2016 oraz drugi i trzeci tydzień września w roku szkolnym 2016/2017. 
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wychowanków i nauczycieli (wychowawców) o konieczności działań 
profilaktycznych, ich wpływ na przyszłe decyzje i życie (realizowanych w latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017); 

 Program wychowawczy, którego celem było m.in. wychowanie patriotyczne, 
obywatelskie i prozdrowotne (promocja zdrowia) wychowanków, przygotowanie 
ich do życia w społeczności lokalnej oraz kształtowanie u nich nawyków pracy 
i nauki (realizowany w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017); 

 Program przeciwdziałania przemocy, którego celem było m.in. eliminowanie 
zachowań agresywnych i przemocy w placówce, dostarczanie wiedzy na temat 
praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku 
łamania zasad, wykształcanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, nabycie 
umiejętności radzenia sobie z sytuacją przemocy, integrowanie wychowanków 
w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej przyjaźni, współpracy (realizowany 
w roku szkolnym 2016/2017); 

 Program zapobiegania ucieczkom, którego celem było zmniejszenie liczby 
ucieczek wychowanków z MOW (realizowany w roku szkolnym 2016/2017); 

 Projekt edukacyjny „Moja mała ojczyzna i jej bohaterowie”, którego celem było 
zainteresowanie uczniów historią regionalną, utrwalanie pamięci o osobach 
będących współtwórcami wydarzeń historycznych oraz pielęgnowanie 
właściwych postaw patriotyzmu lokalnego (realizowany w roku szkolnym 
2015/2016); 

 programy różnego rodzaju kółek zainteresowań (wolontariatu, teatralnego, 
sportowego, dziewiarskiego, kulinarnego, ekologicznego, muzyczno-
tanecznego, turystycznego, plastycznego), których celem było m.in. rozwijanie 
różnego rodzaju zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, uczenie cierpliwości, 
otwartość na ludzi, wspieranie kreatywności, eliminowanie negatywnych 
emocji.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 303-308, tom II str. 457-458) 

W wyjaśnieniach dotyczących skuteczności prowadzonych działań na rzecz 
resocjalizacji nieletnich Dyrektor Ośrodka wskazała m.in., że (w jej ocenie) 
skuteczność procesu resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych tym niedostosowaniem w dużej mierze zależy od długości pobytu 
w Ośrodku. Kierowanie nieletnich, którzy trafiają do tej placówki na kilka miesięcy 
lub nawet tygodni przed ukończeniem 18 lat jest utrudnieniem w procesie 
resocjalizacji i nie przynosi efektów wychowawczych. Za najbardziej skuteczne 
oddziaływania resocjalizacyjne uważa: właściwą diagnozę przyczyn umieszczenia 
nieletniego w MOW, indywidualizację (indywidualnie rozmowy, rozwiązywanie 
problemów), bieżącą dostępność specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta), 
udział w zorganizowanych imprezach (wycieczki, spotkania, uroczystości szkolne, 
itp.).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 308-309) 

2.14. Średnie wyniki uzyskane przez uczniów Gimnazjum prowadzonego przy 
MOW z egzaminu gimnazjalnego kształtowały się w latach 2012-2016 następująco: 

 język polski: 2012 r. - 34,7%, 2013 r. - 40,0%, 2014 r. - 35,5%, 2015 r. – 47,1%, 
2016 r. – 50,0%;  

 przedmioty przyrodnicze: 2012 r. – 34,5%, 2013 r. – 41,4%, 2014 r. – 24,6%, 
2015 r. – 31,3%, 2016 r. – 34,0%; 

 matematyka: 2012 r. – 22,2%, 2013 r. – 23,0%, 2014 r. – 16,1%, 2015 r. – 
20,7%, 2016 r. – 19,7%. 

Średnie wyniki uzyskane przez uczniów w 2016 r. na zakończenie Szkoły 
Podstawowej prowadzonej przy MOW kształtowały się następująco: 

 część pierwsza (język polski i matematyka) – 24,2%; 
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 część druga (język angielski) – 30,2%.   
(dowód: akta kontroli tom II str. 62-67) 

2.15. Funkcjonująca w badanym okresie w Ośrodku Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
przygotowywała wychowanków do pracy w zawodzie fryzjera.  
W MOW w badanym okresie nie prowadzono analiz rynku pod kątem 
zapotrzebowania na taki profil kształcenia. 
Dyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała, że Ośrodek jest jedyną 
taką placówką w Polsce, która kształci chłopców w zawodzie fryzjera. Nie istnieje 
potrzeba zmian w zakresie uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych. Wychowankowie 
po ukończeniu Gimnazjum chętnie wybierają zawód fryzjera i kontynuują naukę 
w Szkole Zawodowej prowadzonej przez MOW. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 298, 309) 

W działalności MOW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Wszystkie objęte badaniami kontrolnymi IPE-T opracowane w latach 2011-2013 dla 
11 byłych wychowanków MOW nie zawierały wymaganych elementów określonych 
w § 5 ust. 2 pkt 1-6 rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2010 r.  
Ponadto z 9 IPE-T sporządzonych dla wychowanków, dla których wydane zostały 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tylko jeden IPE-T zawierał 
wszystkie zalecone działania wskazane w orzeczeniu. W pozostałych ośmiu IPE-T 
zamieszczone zostały w tym zakresie jedynie ogólnikowe zapisy (hasłowe), nie 
zawierające szczegółowych informacji dotyczących częstotliwości i wymiaru 
godzinowego poszczególnych rodzajów zajęć resocjalizacyjnych, które powinny być 
prowadzone dla wychowanków, a dodatkowo dwa z nich nie uwzględniały 
zaleconych w tych orzeczeniach działań.  
Na występowanie tego rodzaju nieprawidłowości przy sporządzaniu IPE-T zwróciło 
uwagę Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu w ramach kontroli 
przeprowadzonej w MOW w dniu 3 marcu 2014 r., o czym jest szerzej mowa w pkt 
3.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Nowe IPE-T opracowane w marcu 2014 r. dla ośmiu z ww. wychowanków (w ramach 
realizacji zaleceń otrzymanych z Kuratorium Oświaty po ww. kontroli) nadal nie 
zawierały informacji, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia MEN, 
dotyczących planowanego zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 
dziecka w ramach realizacji przez Ośrodek zadań wymienionych w § 4 ust. 1 ww. 
rozporządzenia.  
Dopiero IPE-T opracowane dla wychowanków w latach 2015-2016 zawierały 
wszystkie wymagane informacje w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 459-466, 475-482; tom III str. 48-53)    

Wicedyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał m.in., że pierwotne IPE-T 
nie zawierały wszystkich wymaganych elementów, gdyż zadania zaplanowane 
do realizacji diagnozowały i wskazywały przede wszystkim cele właściwych, w ocenie 
MOW, oddziaływań, które podzielone były na obszary szczególnej pracy 
z wychowankiem. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego załączone były do akt 
osobowych wychowanków. Pracownicy pedagogiczni realizowali wszystkie zalecone 
w tych orzeczeniach działania w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 312, 316-317) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień należy wskazać, że zalecenia zamieszczone 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wskazywały rodzaje działań 
(oddziaływań), które należy podjąć wobec wychowanków. Nie precyzowały, z jaką 
częstotliwością i w jakim wymiarze godzinowym poszczególne rodzaje działań 
powinny być podejmowane w stosunku do danego wychowanka. Tego rodzaju 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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informacje powinny zostać określone w IPE-T. Efektem ww. braków w IPE-T, jak 
wykazały ustalenia ww. kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty 
w marcu 2014 r., były przypadki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wychowankom, w formie działań „okazjonalnych” zamiast planowych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 216, 236, 252, 259, 269, 279, 293, 313, 341; 
tom III str. 48-53) 

2. W dziennikach prowadzonych przez psychologa i pedagoga w latach szkolnych 
2015/2016 oraz 2016/2017 nie określono tygodniowego planu zajęć, co było 
niezgodne z postanowieniami § 19 rozporządzenia MEN w sprawie prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. określającymi zakres informacji, które 
powinny być podawane w tych dziennikach. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 422-458) 

Wicedyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał, że specyfika pracy 
specjalistów w MOW sprawia, że tygodniowe założenia planu pracy wynikające 
z prowadzonego dziennika, byłyby rozbieżne w stosunku do problemów wychowanków, 
z którymi specjaliści spotykają się w codziennej pracy. Programy pracy specjalistów 
są realizowane w trakcie całego roku szkolnego przy uwzględnieniu bieżących 
problemów podopiecznych.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 312, 318) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień należy zauważyć, że zarówno psycholog jak 
i pedagog poza działaniami doraźnym, których nie można zaplanować, zobligowani 
byli do prowadzenia wobec wychowanków rożnego rodzaju działań określonych 
w IPE-T, ukierunkowanych na ich resocjalizację, które powinny być realizowane 
w sposób planowy.   

NIK zwraca ponadto uwagę, że przyjęta w MOW praktyka pełnienia funkcji opiekuna 
usamodzielniania tylko do końca pobytu wychowanka w Ośrodku, bez posiadania 
wiedzy czy, kto i kiedy przejmie rolę opiekuna, stoi w sprzeczności z dobrem 
wychowanków, ponieważ do czasu wyznaczenia nowych opiekunów spoza MOW 
wychowankowie są pozbawieni pomocy w procesie usamodzielniania, co może ten 
proces poważnie zakłócić lub zniweczyć. 

Ośrodek po przybyciu nieletnich do tej jednostki opracowywał dla nich indywidualne 
programy edukacyjno-terapeutyczne, jednakże nie uwzględniano w nich wszystkich 
elementów (informacji) wymaganych przepisami prawa. Dopiero od marca 2014 r., 
w ramach realizacji zaleceń otrzymanych z Kuratorium Oświaty dokonano 
modyfikacji stosowanej praktyki postępowania w tym zakresie, m.in. poprzez 
opracowanie nowych uzupełnionych IPE-T dla poszczególnych wychowanków. Poza 
działalnością edukacyjną i wychowawczą realizowano wiele projektów mających 
pozytywnie wpływać na prowadzony proces resocjalizacji tych osób. Pomimo 
podejmowanych działań w latach 2012-2016 dochodziło co roku do 72 -109 
ucieczek wychowanków z Ośrodka, a 48,5% skreśleń z ewidencji MOW było 
wynikiem długotrwałej nieobecności lub przeniesienia wychowanka do innego 
ośrodka ze względów wychowawczych. Ponadto, jak wynika z informacji 
uzyskanych przez NIK, spośród 30 byłych wychowanków objętych badaniami 
kontrolnymi, naukę po opuszczeniu MOW kontynuowało dziewięciu wychowanków, 
w konflikt z prawem weszło sześciu wychowanków. Natomiast spośród 12 byłych 
wychowanków Ośrodka objętych badaniami kontrolnymi, którzy opuścili MOW 
w związku z ukończeniem 18 lat i których opiekunami usamodzielnienia byli 
wychowawcy z MOW, tylko dwóch realizowało w całości zaplanowane działania 
określone w opracowanym dla nich indywidualnym programie usamodzielnienia, 
a jeden był w trakcie ich realizacji. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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3. Działania nadzorcze w zakresie resocjalizacji 

3.1. W latach 2015-2016 Dyrektor MOW nie wydawał zarządzeń lub wytycznych dla 
pracowników Ośrodka dotyczących działań na rzecz wspomagania procesu 
resocjalizacji wychowanków. Rodzaje działań podejmowanych w tym zakresie 
w ramach realizacji planów nadzoru pedagogicznego omówione zostały w pkt 4.1. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 149) 

3.2. W latach 2012-2016 działalność MOW w zakresie kształcenia i resocjalizacji 
była przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Sąd Rejonowy w Przysusze, 
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, Zespół Krajowego 
Mechanizmu Prewencji z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika 
Praw Dziecka. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 31-35) 

a) Sędziowie z Sądu Rejonowego w Przysusze III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
przeprowadzili w ww. okresie w MOW ogółem pięć kontroli (wizytacji), których 
przedmiotem była m.in. ocena legalności umieszczenia i pobytu oraz zwalniania 
nieletnich z Ośrodka, a także warunki bytowe nieletnich, przestrzeganie ich praw 
oraz stosowane metody oddziaływania na ich zachowania60. W wyniku 
przedmiotowych kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości 
w działalności Ośrodka w ww. zakresie. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 31-33) 

b) Kuratorium Oświaty w Warszawie (Delegatura w Radomiu) przeprowadziło w ww. 
okresie w MOW osiem kontroli, których przedmiotem były m.in. następujące 
zagadnienia: realizacja rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka dotyczących MOW 
(dwie kontrole, jedna przeprowadzona w 2012 r., a druga - w 2016 r.); 
upowszechnienie i przestrzeganie praw ucznia/wychowanka oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom (trzy kontrole przeprowadzone w latach 2013-2015); 
monitorowanie sposobu realizacji kształcenia praktycznego (kontrola 
przeprowadzona w 2014 r.); nadzór dyrektora nad przestrzeganiem zasad oceniania 
osiągnięć edukacyjnych ucznia/wychowanka, zapewnienie mu bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, organizacja i sposób 
udzielonej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dwie kontrole 
przeprowadzone w latach 2015-2016). 
Spośród ww. kontroli w sześciu przypadkach Kuratorium stwierdziło 
nieprawidłowości w działalności MOW skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych, 
które dotyczyły m.in.: 

 w przypadku kontroli przeprowadzonej w dniu 21 listopada 2012 r.61: 
uwzględniania w treści podejmowanych uchwał informacji dotyczących 
promocji śródrocznej uczniów; przestrzegania kompetencji dyrektora 
w zakresie udzielania przepustek długoterminowych wychowankom; 
umieszczenia planu ewakuacyjnego  placówki w widocznym i łatwo dostępnym 
miejscu (w ramach kolejnej kontroli przeprowadzonej w Ośrodku 2013 r. 
Kuratorium stwierdziło, że wszystkie te zalecenia zostały zrealizowane); 

 w przypadku kontroli przeprowadzonej w dniu 22 maja 2013 r.62: uzupełnienia 
zapisów Statutu o brakujące prawa ucznia/wychowanka zawarte w Konwencji 
o Prawach Dziecka63 oraz utrzymywania urządzeń higieniczno-sanitarnych 
w stanie pełnej sprawności technicznej (jak wynika z treści Statutu MOW 

                                                      
60 Po jednej kontroli w każdym badanych lat.  
61 Której przedmiotem była realizacja rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka. 
62 Dotyczącej stanu upowszechniania i przestrzegania praw ucznia/wychowanka w MOW. 
63 W związku z ustaleniami kontroli, z których wynikało m.in., że w Statucie MOW brakuje zapisów dotyczących  prawa 

wychowanków do prywatności. 

Opis stanu 
faktycznego 
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obowiązującego w trakcie niniejszej kontroli oraz wyników przeprowadzonych 
oględzin przez kontrolera NIK oba te zalecenia zostały zrealizowane); 

 w przypadku kontroli przeprowadzonej w dniu 3 marca 2014 r.64: organizowania 
zajęć specjalistycznych, w tym również socjoterapeutycznych zgodnie 
z przepisami65; uzupełnienia IPE-T w ten sposób, by zawierały wszystkie 
elementy określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2010 r.66; określania w IPE-T formy i okresu 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, 
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane67; planowania 
i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej68; informowania rodziców wychowanka 
o ustalonych formach, okresie oraz wymiarze godzin udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej69 (w piśmie z dnia 24 marca 2014 r. Dyrektor 
MOW poinformowała Kuratorium o zrealizowaniu wszystkich ww. zaleceń70); 

 w przypadku kontroli przeprowadzonej w dniu 2 października 2015 r.71: 
niezwłocznego informowania rodziców wychowanka o ustalonych formach, 
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze 
godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy będą realizowane; 
niezwłocznego informowania organów, a szczególnie rodziców ucznia 
o każdym wypadku; przestrzegania w postępowaniu powypadkowym przepisów 
prawa, w tym sporządzania protokołów powypadkowych oraz prowadzenia 
rejestru wypadków72 (w piśmie z dnia 13 października 2015 r. Dyrektor Ośrodka 
poinformowała o podjętych działaniach na rzecz realizacji tych zaleceń); 

 w przypadku kontroli przeprowadzonej w dniu 1 marca 2016 r.73: 
dokumentowania zgodnie z przepisami prawa przeprowadzanych zajęć 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
socjoterapeutycznych; dostosowania IPE-T opracowanego, na podstawie 
przepisów rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2010 r., dla wychowanka, którego dokumentację objęto kontrolą 
do wymogów określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2015 r.; zorganizowania zajęć 
socjoterapeutycznych dla wychowanków w taki sposób, by liczba uczestników 
nie przekraczała 10 (w piśmie z dnia 6 kwietnia 2016 r. Dyrektor MOW 
poinformowała Kuratorium o zrealizowaniu wszystkich ww. zaleceń, w tym m.in. 
o zmodyfikowaniu wszystkich IPE-T, tak żeby spełniały wymogi określone 

                                                      
64 Dotyczącej przestrzegania przez MOW praw wychowanka i ucznia zapisanych w Statucie. 
65 W związku z ustaleniami kontroli, z których wynikało m.in., że poszczególne zajęcia socjoterapeutyczne planowano 

i realizowano w wymiarze 45 zamiast 60 minut.  
66 W związku ze stwierdzeniem, że w wybranych do badań kontrolnych IPE-T nie określono okresu udzielania wychowankowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy powinny być 
realizowane. 

67 W związku z ustaleniami kontroli, z których wynikało m.in., że potrzeby wychowanek (których dokumentację objęto 
kontrolą), wynikające z wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, dotyczące udziału w zajęciach 
o charakterze psychologiczno-pedagogicznym nie zostały sprecyzowane w żadnym dokumencie (w tym w opracowanych 
dla nich IPE-T) oraz, że pomoc w tym zakresie udzielana była wychowankom okazjonalnie.  

68 W związku z ustaleniami kontroli jw.  
69 W związku ze stwierdzeniem braku dokumentów potwierdzających, że w wybranej do kontroli sprawie opiekun wychowanki 

otrzymał z Ośrodka tego rodzaju informacje. 
70 Wskazując m.in., że: zajęcia specjalistyczne - socjoterapeutyczne zorganizowano zgodnie z przepisami prawa; 

indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zostały zmodyfikowane przez funkcjonujące w MOW zespoły pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i zawierają wszystkie wymagane informacje, o których była mowa w zaleceniu, rodzice 
wychowanków, dla których opracowano IPE-T zostali pisemnie poinformowani o ustalonych formach, okresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

71 Dotyczącej diagnozy sytuacji związanej z zapewnieniem wychowankom/uczniom bezpieczeństwa w MOW oraz 
przestrzegania praw dziecka zawartych w przepisach prawa. 

72 W związku z ustaleniami kontroli, dotyczącymi postępowania w MOW w związku z dokonaniem samookaleczenia przez 
jedną z wychowanek. 

73 Dotyczącej zapewnienia konkretnemu uczniowi/wychowankowi bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 
i opieki oraz organizacji i sposobu udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia 
z 2015 r.). 

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium w MOW w dniu 9 grudnia 
2016 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka74 omówiono w dalszej treści 
niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 31-73, 123-127) 

c) Przeprowadzona przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka kontrola w Ośrodku 
dotyczyła przestrzegania praw dziecka w tej jednostce. W przekazanej do MOW 
informacji z dnia 5 lipca 2016 r. o wynikach przeprowadzonych badań w tym 
zakresie (w marcu i kwietniu 2016 r.) sformułowano 23 rekomendacje dotyczące 
m.in.: umożliwienia wychowankom zaspokojenia podstawowych potrzeb 
emocjonalnych, poprzez ułatwienie im częstszych kontaktów z rodziną i innymi 
osobami spoza Ośrodka, szczególnie za pośrednictwem telefonów oraz drogą 
elektroniczną75; przeprowadzania badań i podejmowania skutecznych działań 
po otrzymaniu informacji o przemocy rówieśniczej76; realizowania zadań statutowych 
poprzez organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych 
oraz profilaktyczno-wychowawczych, a także poprzez organizowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej77; ujednolicenia przyjętego w Regulaminie i Statucie 
Ośrodka systemu nagród i kar oraz usunięcia z tych dokumentów zapisów 
niezgodnych z obowiązującym prawem, przewidujących m.in. odpowiedzialność 
osób poniżej 13 roku życia za zniszczenie mienia78; zapewnienia kadrze 
pedagogicznej możliwości podwyższania kwalifikacji i udziału w specjalistycznych 
szkoleniach; analizowania odpowiedzi wychowanków sformułowanych podczas 
badań bądź analiz przeprowadzanych w Ośrodku (szczególnie dotyczących 
przemocy rówieśniczej) i wdrażania „systemu naprawczego”; ustalenia godzin pracy 
psychologa i pedagoga w taki sposób, aby wychowankowie mieli możliwość 
kontaktowania się ze specjalistami poza godzinami lekcyjnymi79; zapewnienia 
wychowankom warunków do przestrzegania codziennej higieny osobistej, 
a w szczególności dostępu do ciepłej wody80; przeprowadzenia prac remontowych 
we wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, zarówno w Szkole jak 
i w Internacie81; wymiany wyeksploatowanego wyposażenia pokoi wychowanków 
oraz ich umeblowania, tak, by umożliwić wychowankom przechowywanie 
odpowiedniej ilości rzeczy osobistych82; doposażenia i naprawienia (w miarę 
możliwości) uszkodzonego wyposażenia korytarzy, magazynków, hali sportowej 
oraz dokonania wymiany wyeksploatowanego wyposażenia wszystkich świetlic; 
usunięcia z pokoi wychowanków środków do prania i zapewnienia miejsc 
do wykonania „drobnej przepierki” w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

                                                      
74Której przedmiotem była realizacja rekomendacji sformułowanych przez Rzecznika Praw Dziecka po kontroli 

przeprowadzonej w MOW w marcu i kwietniu 2016 r. 
75 Przeprowadzający badania kontrolne ocenili (na podstawie analizy dokumentacji, wyników badań ankietowych oraz 

przeprowadzonych rozmów), że możliwości kontaktowania się wychowanków z rodziną i innymi osobami spoza Ośrodka 
za pośrednictwem telefonów lub Internetu, były w Ośrodku nadmiernie ograniczane. 

76Zalecenie wynikało ustaleń kontroli (opartych na analizie dokumentacji oraz wynikach przeprowadzonych badań ankietowych 
wśród wychowanków) wskazujących, że w Ośrodku występuje zjawisko przemocy rówieśniczej. 

77 Zalecenie to było wynikiem oceny kontrolujących (opartej na analizie dokumentacji zajęć), że działania podejmowane przez 
specjalistów zatrudnionych w Ośrodku (psychologa, pedagoga i logopedę) ukierunkowane są raczej na profilaktykę 
uniwersalną. Zbyt mało jest natomiast działań skierowanych do młodzieży należącej do grupy przejawiającej zachowania 
ryzykowne. Stwierdzono ponadto, że występuje chaos i przypadkowość realizowanych działań profilaktycznych.  

78 Zalecenie było wynikiem oceny zamieszczonych w Statucie MOW zapisów przewidujących m.in. obowiązek pokrywania 
finansowo przez uczniów/wychowanków Ośrodka lub naprawiania szkód materialnych na terenie tej jednostki, co (jak 
wskazano) w przypadku wychowanków, którzy nie ukończyli trzynastu lat, było niezgodne z art. 426 Kodeksu Cywilnego.  

79 W związku z ustaleniami kontroli, z których wynikało, że godziny dyżurów pedagoga i psychologa w większości przypadków 
pokrywały się z godzinami prowadzenia zajęć szkolnych, co mogło utrudniać młodzieży dostęp do tych specjalistów.  

80 Zalecenie to było wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych oraz rozmów, w których wychowankowie skarżyli się 
na niewystarczającą ilość ciepłej wody do mycia.  

81 W związku z wynikami przeprowadzonych oględzin, w ramach których stwierdzono, że w oknach tych pomieszczeń 
brakowało zasłonek, bądź folii przylepnych zapewniających intymność. W łazienkach brakowało luster nad umywalkami 
i wieszaków na powieszenie ubrań i ręczników. 

82 W wyniku oględzin stwierdzono duże braki w umeblowaniu sypialni dla chłopców. Wyposażenie większości pokoi było 
wyeksploatowane, część mebli zniszczona, szczególnie szafy i półki na ubrania.  



 

30 

zamieszczania w dziennikach prowadzonych przez specjalistów (głównie 
psychologa) bardziej precyzyjnych informacji o rodzaju udzielonego wsparcia 
psychologicznego wraz z informacjami o podjętych działaniach wyjaśniających 
i interwencyjnych w danym przypadku; realizowania wskazanych w IPE-T form 
i metod pracy z uczniem oraz uwzględniania przy ich opracowywaniu zaleceń 
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; uwzględniania przy 
projektowaniu jadłospisu wychowanków uwag przekazanych przez Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie; kierowania się w pracy 
Ośrodka podstawowymi zasadami pracy wychowawczej, edukacyjnej 
i specjalistycznej, wskazanymi w Standardach pobytu dzieci i młodzieży 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach socjoterapii, 
wypracowanymi przez powołany przez Rzecznika Praw Dziecka Zespół do Spraw 
Standaryzacji Pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz 
Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji, Opieki i Wychowania.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 74-119) 

W pismach z dnia 16 września 2016 r. oraz 3 lutego 2017 r. Dyrektor MOW 
poinformowała Biuro Rzecznika Praw Dziecka o sposobie realizacji rekomendacji 
wskazując, że: 

 sale sypialniane internatu zostały częściowo pomalowane (prace trwają 
na bieżąco), do końca 2016 r. zostaną położone na ścianach panele, co ułatwi 
utrzymanie czystości oraz poprawi wygląd pomieszczeń sypialnianych; 

 rozpoczęto modernizację kotłowni poprzez zainstalowanie dodatkowego 
zbiornika na podgrzanie wody,  

 do końca 2016 r. zostaną zakupione nowe meble na użytek wychowanków, 

 zaktualizowano Statut oraz Regulamin Wewnętrzny83,  

 zajęcia specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej od września 2016 r. 
prowadzi nowo zatrudniony terapeuta,  

 w ramach „programu naprawczego” od września 2016 r., realizowane 
są następujące programy: „Program Przeciwdziałania przemocy”, „Program 
wdrażania do placówek nowo przybyłych wychowanków”, „Program 
zapobiegania wulgaryzmom” oraz „Program zapobiegający ucieczkom”. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 120-122) 

Realizacja ww. rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka, była przedmiotem kontroli 
przeprowadzonej w MOW w dniu 9 grudnia 2016 r. przez Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegaturę w Radomiu. W wyniku tej kontroli stwierdzono m.in., 
że w roku szkolnym 2016/2017 wychowankowie MOW mają możliwość korzystania 
z porad specjalistów zarówno podczas pobytu w szkole, jak poza godzinami 
lekcyjnymi. W wyniku przeprowadzonych oględzin pomieszczeń mieszkalnych 
i sanitarno-higienicznych w Internacie stwierdzono, że w kontrolowanych 
pomieszczeniach panował porządek. Na szybach w łazienkach zamontowano 
samoprzylepne folie matowe, które zapewniają wychowankom intymność podczas 
czynności higienicznych. Urządzenia sanitarno-higieniczne były sprawne. 
W kabinach prysznicowych zamontowano drążki, na których umieszczono kotary 
prysznicowe. Sypialnie były wyposażone w szafy ubraniowe, regały, Brakuje 
odpowiedniej ilości biurek, krzeseł i stolików. Wszystkie uszkodzone drzwi na terenie 
Szkoły i Internatu zostały naprawione. W pomieszczeniach przeznaczonych 
na świetlicę panował ład i porządek. Kanapy, krzesła w tych pomieszczeniach 
wymagają renowacji lub wymiany. Aby poprawić warunki pobytu wychowanków 
w Ośrodku, Dyrektor MOW w planie finansowym tej jednostki na 2017 r. 
zaplanowała wydatki w kwocie 10 tys. zł na zakup mebli oraz 18 tys. zł na remont 
łazienek. Zalecenie sformułowane w wyniku tej kontroli dotyczyło zapewnienia 

                                                      
83 Dokumenty potwierdzające wprowadzone zmiany w tym zakresie przesłano jako załącznik do ww. pisma.  



 

31 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków, poprzez urządzenie 
pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń przeznaczonych do realizacji procesu 
wychowawczo-edukacyjno-resocjalizacyjnego. Termin jego realizacji wyznaczono 
do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 123-127) 

d) Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji84, przeprowadził w sierpniu 2016 r. 
wizytację zapobiegawczą, której celem było sprawdzenie stanu przestrzegania praw 
wychowanków przebywających w placówce oraz dokonanie oceny pod względem 
ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym 
traktowaniem albo karaniem. W Raporcie z wizytacji z 23 listopada 2016 r. 
sformułowano zalecenia dotyczące m.in.: przypomnienia wszystkim pracownikom 
MOW o braku uprawnień do przeprowadzania kontroli osobistej wychowanków85 
oraz do kontroli obecności środków odurzających w organizmie wychowanka86; 
umożliwienia wychowankom prowadzenia rozmów z telefonu stacjonarnego bez 
obecności pracowników MOW87; określenia, w jaki sposób wychowawcy sprawdzają 
stan trzeźwości osób odwiedzających oraz ewentualne posiadanie przez nich 
niedozwolonych substancji i przedmiotów, a także jaki jest sposób postępowania 
w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości; odbierania zgody od opiekunów 
prawnych wychowanków na zabiegi medyczne i leczenie nieletnich we wszystkich 
sytuacjach, w których zgoda opiekuna faktycznego jest niewystarczająca88;  
przeprowadzenia prac remontowych w placówce i wymiany zniszczonych mebli. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 128-137) 

W piśmie z dnia 3 lutego 2017 r. Dyrektor MOW poinformowała Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich o sposobie realizacji ww. zaleceń wskazując m.in., że: 
pracownicy Ośrodka zostali poinformowani o braku uprawnień do przeprowadzenia 
kontroli osobistej wychowanków, kontroli obecności środków odurzających oraz 
o konieczności umożliwienia wychowankom rozmów telefonicznych bez ich 
obecności w pokoju wychowawców; wychowawcy na podstawie zachowania oraz 
zapachu woni alkoholu są w stanie stwierdzić trzeźwość osób odwiedzających, 
a w razie nieprawidłowości sporządzana jest notatka oraz osoby proszone 
są o opuszczenie budynku; zgody na leczenie i zabiegi medyczne są odbierane 
od opiekunów prawnych podczas odwiedzin oraz poprzez wymianę korespondencji 
na przygotowanych wcześniej dokumentach; na terenie Internatu zostały 
przeprowadzone prace remontowe (położenie paneli ściennych w salach 
sypialnianych, malowanie sypialni), zakupiono część nowych mebli, planowany jest 
remont łazienek w okresie ferii zimowych oraz wiosennej przerwy świątecznej. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 138) 

3.3. Wyniki kontroli przeprowadzonej w Ośrodku w dniach 2-3 marca 2017 r. przez 
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, na zlecenie NIK, 
dotyczącej organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych 
wykazały m.in., że: 

                                                      
84 Dalej także: ZKMP lub Zespół. 
85 Zalecenie dotyczące tego zagadnienia sformułowane zostało w związku z informacjami otrzymanymi przez wizytujących 

od jednego z wychowanków dotyczącymi poddania go w Ośrodku kontroli osobistej przez pracowników tej jednostki.  
86 Zalecenie dotyczące tego zagadnienia sformułowane zostało w związku z informacjami otrzymanymi przez wizytujących 

od kierownika ds. wychowawczych, w których wskazał, że w przypadku podejrzenia zażycia przez wychowanka substancji 
odurzających wykonywane były za jego zgodą testy na ich obecność w organizmie (analiza dokumentacji prowadzonej 
przez wychowawców nie potwierdziła stosowania przez nich tego rodzaju rozwiązania, w tego rodzaju sytuacjach). 

87 Przedmiotowe zalecenie wynikało ze stosowanej w MOW praktyki zgodnie z którą od opiekunów prawnych odbierana była 
ogólna zgoda na pobyt w szpitalu, podjęcie leczenia, wykonanie zabiegu operacyjnego, podanie narkozy oraz doraźne 
podawanie leków nieletniemu. Wskazano, że w świetle przepisów prawa brak jest skuteczności takiego rozwiązania. Jeżeli 
jednak zachodzi potrzeba jedynie zbadania małoletniego pacjenta, to zgodę może wyrazić opiekun faktycznych, w tym 
pracownik MOW.  

88 Przedmiotowe zalecenie zagadnienia sformułowane zostało w związku z informacjami otrzymanymi przez wizytujących 
od kierownika ds. wychowawczych oraz wychowanków, z których wynikało, że w przypadku korzystania przez 
wychowanków z telefonu stacjonarnego znajdującego się w pokoju wychowawców, odbywało się to zawsze w obecności 
kogoś z personelu.  
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 nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zatrudnieni w szkołach 
prowadzonych przez MOW posiadali wymagane kwalifikacje do zajmowanego 
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły; 

 w roku szkolnym 2016/2017 bez wymaganej zgody organu prowadzącego 
Ośrodek, zajęcia z praktycznej nauki zawodu prowadziła osoba nieposiadająca 
wymaganych kwalifikacji (z uwagi na brak wykształcenia wyższego); 

 osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy posiadały wymagane 
kwalifikacje;   

 stosowane w poszczególnych szkołach programy nauczania uwzględniają 
podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową 
kształcenia w zawodach, nauczyciele dostosowują programy nauczania 
do potrzeb i możliwości swoich uczniów; 

 Dyrektor monitoruje realizację podstawy programowej wykorzystując arkusz 
„Karta monitoringu realizacji podstawy programowej” opracowany przez zespół 
kierowniczy szkoły; 

 została zrealizowana podstawa programowa określona dla gimnazjum oraz 
szkoły zawodowej w przypadku wybranych do badania przedmiotów (chemia 
i matematyka w gimnazjum oraz historia w szkole zawodowej); 

 zadania placówki realizowane są m.in. poprzez: podnoszenie jakości 
i efektywności procesu edukacyjnego, profilaktyczno-wychowawczego, 
terapeutycznego; pobudzanie aktywności wychowanków oraz ich 
usamodzielnianie; 

 obserwacja wybranych zajęć dydaktycznych (prowadzonych w Gimnazjum 
i Zasadniczej szkole zawodowej) oraz zajęć w grupach wychowawczych 
pokazała m.in., że prowadzący zajęcia każdego ucznia/wychowanka traktowali 
indywidualnie; zastosowane metody i formy pracy wyzwalały w wychowankach 
aktywności, wszyscy brali udział w zajęciach, wypowiadali się, rozwiązywali 
problemy; podczas zajęć kształtowano obowiązujące postawy i normy 
społeczne; podczas zajęć w grupach wychowawczych, wychowankowie 
wykorzystywali poznane sposoby relaksacyjne, wypowiadali się o roli matki, 
kobiety w ich życiu; po zakończeniu zajęć nie zauważono zachowań 
niepożądanych, młodzież stosowała się do zasad i norm obowiązujących 
w Ośrodku. 

Przeprowadzona w trakcie kontroli ankieta wśród 40 nauczycieli oraz 49 
wychowanków wykazała, że opinie ankietowanych dotyczące działań realizowanych 
w Ośrodku był w większości zbieżne i pozytywne. Zdecydowana większość osób 
ankietowanych wskazała, że realizowane działania o charakterze dydaktyczno-
wychowawczym oraz resocjalizacyjnym były adekwatne do potrzeb wychowanków.  

W związku z ustaleniami tej kontroli Kuratorium Oświaty sformułowało zalecenia 
dotyczące:  

 występowania do organu prowadzącego o wyrażenie zgodny na zatrudnienie 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu bez wymaganych kwalifikacji, zgodnie 
z art. 7 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty89; 

 zwiększenia, w miarę posiadanych środków finansowych, udziału 
wychowanków w różnych formach zajęć kulturalno-oświatowych. 

Dyrektor MOW nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń ww. kontroli, przedstawionych 
w protokole kontroli z dnia 14 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 1-30) 

3.4. W latach 2015-2016 do MOW nie wpłynęły skargi dotyczące przebiegu procesu 
nauczania i resocjalizacji wychowanków Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 149) 

                                                      
89  Dz.U z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
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3.5. Jak wynika z dokumentacji 15 byłych wychowanków MOW objętych badaniami 
kontrolnymi, Ośrodek kierował do sądów wnioski o wyrażenie zgody na wydanie 
przepustek dla wychowanków, przekazywał opinie na temat danego wychowanka 
oraz informacje o ucieczkach. Współpraca podejmowana z opiekunami prawnymi 
wychowanków polegała w szczególności na informowaniu o funkcjonowaniu 
wychowanków w Ośrodku, przekazywaniu ocen wychowanków, informowaniu 
o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w MOW 
i  ewentualnie zapraszaniu do uczestnictwa w Zespole ds. Planowania 
i  Koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego 
wychowanka.                                                      (dowód: akta kontroli tom III str. 150) 

Dyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach dotyczących ww. zagadnień wskazała m.in., że 
do najważniejszych problemów w zakresie współpracy z sądami należą: brak 
możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego z sędziami decyzyjnymi 
w sprawach poszczególnych nieletnich; długi okres oczekiwania na decyzję 
w przedmiocie zastosowania innych bardziej adekwatnych środków 
wychowawczych wobec danego wychowanka zgodnie z ustawą o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, jak również na decyzję w sprawie urlopowania 
wychowanków. Niejednokrotnie orzekany środek wychowawczy w postaci 
umieszczenia w MOW nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego 
Do najczęstszych problemów, które pojawiały się w kontaktach z rodzicami należą, 
zdaniem Pani Dyrektor: brak zainteresowania dzieckiem; choroba alkoholowa, 
narkomania lub inne uzależnienie; przenoszenie odpowiedzialności rodzicielskiej 
na instytucję; brak spójności w oddziaływaniach resocjalizacyjnych; brak 
jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami. Dyrektor wskazała ponadto, że nie wnosi 
większych zastrzeżeń do współpracy z innymi placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi. Jednakże zdarzały się pojedyncze przypadki braku zgody na 
urlopowanie nieletnich z MOW do tych placówek. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 139-140, 145, 181-184) 

3.6. W latach 2015-2016 MOW współpracował w sposób ciągły m.in. 
z następującymi podmiotami: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Przysusze - głównie w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego dla wychowanków Ośrodka, jednostkami służby zdrowia 
(w szczególności SPZOZ w Odrzywole - w zakresie bieżącej podstawowej 
i częściowo specjalistycznej opieki medycznej oraz Szpitalem w Nowym Mieście nad 
Pilicą), Policją, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy 
społecznej właściwymi dla miejsca pochodzenia wychowanków (przy 
opracowywaniu programów usamodzielnienia).  
MOW w ww. okresie współpracował również okresowo i doraźnie z różnego rodzaju 
podmiotami publicznymi i niepublicznymi, tj. m.in.: 

 z Nadleśnictwem w Przysusze – w zakresie organizacji w 2015 r. zajęć 
w terenie dla wychowanków Ośrodka, których przedmiotem było zapoznanie 
młodzieży z podstawowymi pojęciami związanymi z lasem i leśnictwem oraz 
praktyczna nauka sadzenia drzewek; 

 Przedszkolami w Gałkach i Przysusze – w ramach udziału wychowanków 
Ośrodka w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;  

 Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej i Regionalnym 
Centrum Kultury w Drzewicy, w zakresie udziału wychowanków Ośrodka 
w 2016 r. w Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej pn. „Kocham 
moją Ojczyznę” oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Staropolskie Kolędowanie”; 

 Urzędem Gminy w Odrzywole, w ramach udziału wychowanków w konkursie 
pn. „Bohaterowie polskich powstań” oraz w corocznym biegu pamięci Żołnierzy 
Wyklętych; 
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 „przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt” w Przysusze oraz Domem Spokojnej 
Starości w Gałkach; 

 z innymi szkołami i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi w zakresie 
organizowania konkursów międzyszkolnych i międzyośrodkowych 
(plastycznych, muzycznych, sportowych). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 13-20; tom III str. 140-142, 145-146, 149-180) 

W działalności Ośrodka w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Podejmowana przez MOW w badanym okresie współpraca ze środowiskiem 
lokalnym oraz instytucjami i organizacjami publicznymi i niepublicznymi pozwalała 
na realizację wielu różnorodnych działań (projektów) wspierających procesy 
edukacji, wychowania i resocjalizacji wychowanków Ośrodka. Dyrektor MOW 
podejmował działania na rzecz realizacji zaleceń i rekomendacji sformułowanych 
w wyniku kontroli i wizytacji przeprowadzonych w latach 2012-2016 przez różnego 
rodzaju instytucje i organy. Kontrola przeprowadzona w Ośrodku w marcu 2017 r. 
przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, na zlecenie NIK 
wykazała wystąpienie nieprawidłowości dotyczącej zatrudnienia w bieżącym roku 
szkolnym do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu osoby nieposiadającej 
wymaganego wyksztalcenia, bez wymaganej zgody organu prowadzącego Ośrodek.  

4. Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW 

4.1. Podejmowane w latach 2015-2016 przez Dyrektora działania w zakresie 
sprawowania nadzoru pedagogicznego obejmowały m.in.90: przeprowadzanie 
ewaluacji wewnętrznej i kontroli odnośnie przestrzegania przez nauczycieli 
przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej   opiekuńczej oraz innej działalności statutowej91. 
Przedmiotem przeprowadzanych kontroli w ww. latach szkolnych w ramach 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego była prawidłowość prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania, zgodności prowadzonej dokumentacji przebiegu 
nauczania z przepisami prawa w zakresie arkuszy ocen, częstotliwości 
i rytmiczności oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów, oceny cząstkowe, 
monitorowanie realizacji podstawy programowej. W wyniku przeprowadzonych 
obserwacji przeprowadzanych zajęć m.in. edukacyjnych i wychowawczych 
stwierdzono m.in., że zaplanowane cele tych zajęć zostały zrealizowane, sposób ich 
prowadzenia nie budził zastrzeżeń. 
Przedmiotem przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 była ocena, 
w jakim stopniu rodzice są partnerami placówki i w związku z tym pozyskanie 
informacji na temat skuteczności i trafności realizowanej oferty MOW w zakresie 
współpracy z rodzicami. W ramach badań ankietowych zarówno rodzice jak 
i pracownicy placówki dobrze ocenili wzajemną współpracę, przy czym większość 
rodziców (ok. 80%) nie zgłosiła żadnych sugestii dotyczących form współpracy 
z Ośrodkiem. We wnioskach wskazano m.in., że należałoby wzbogacić ofertę 
Ośrodka o możliwość kontaktu z wykorzystaniem połączeń internetowych. 
Koniecznie należy zintensyfikować współpracę z rodzicami w kwestii 
opracowywania i realizacji założeń indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych, uświadamiać rodzicom możliwości korzystania z konsultacji 
ze specjalistami MOW. Warto także uwzględnić chęć współpracy części rodziców 

                                                      
90 Jak wynika z informacji przekazanych Radzie Pedagogicznej przez Dyrektora MOW w dniach 29 czerwca 2015 r. 

i 29 czerwca 2016 r., o wynikach i wnioskach wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego odpowiednio 
w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. 

91 W szczególności na podstawie analizy dokumentacji tj. m.in.: dzienników zajęć lekcyjnych, dzienników zajęć grup 
wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych, obserwacji zajęć szkolnych, obserwacji pracy wychowawców. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

35 

(ok. 23%) w zakresie organizacji bądź uczestnictwa w imprezach 
okolicznościowych, wycieczkach.  
Przedmiotem przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016 było 
przestrzeganie norm społecznych oraz rozpoznawanie występujących zagrożeń. 
Badaniem ankietowym objęto 26 pedagogów, 10 osób z administracji i obsługi oraz 
51 wychowanków. W wyniku przeprowadzonych badań oceniono, 
że wychowankowie i pracownicy Placówki czują się w niej bezpiecznie. W MOW 
przejrzyście sformułowano obowiązujące normy. Wychowankowie rozumieją 
i potrafią określać normy społeczne, właściwe zachowania, jednakże nie zawsze się 
do nich stosują i nie zawsze krytycznie potrafią ocenić swoje zachowanie. Pomimo 
podejmowania działań przez Ośrodek w celu eliminacji zagrożeń (dotyczących m.in. 
niszczenia mienia, agresji, kradzieży) nadal one występują. Niewłaściwe 
zachowania zdarzają się podczas przerw międzylekcyjnych oraz w czasie wolnym 
w pokojach wychowanków. We wnioskach do dalszej pracy wskazano, 
że należałoby m.in. bardziej zaangażować uczniów we współtworzenie 
z nauczycielami i wychowawcami regulaminów oraz zasad zachowania, zachęcając 
się do wzajemnego motywowania do ich respektowania, zintensyfikować działania 
ukierunkowane na ćwiczenia umiejętności pracy w grupie, kształtowania postaw 
odpowiedzialności za własne postępowanie, wdrażania zasad poszanowania 
własnej godności i własności, położyć większy nacisk na wyciąganie 
konsekwencji/sankcji wobec wychowanków naruszających normy społeczne, 
egzekwować zachowania zgodne z kanonem norm.     
Przedstawione na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego za poszczególne ww. lata szkolne dotyczyły m.in.:  

 rok 2014/2015 – prawidłowego prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji 
szkolnej; punktualnego rozpoczynania zajęć, zapewnienia przez nauczycieli 
i wychowawców bezpieczeństwa dzieciom/uczniom podczas zajęć 
edukacyjnych, opiekuńczych, przerw międzylekcyjnych, wycieczek, udzielania 
przez nauczycieli pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tracie bieżącej 
pracy z uczniem;   

 rok 2015/2016 - angażowania uczniów do współtworzenia 
z nauczycielami/wychowawcami regulaminów oraz zasad zachowania a także 
zachęcanie do wzajemnego motywowania się do ich respektowania; 
zintensyfikowania działań mających na celu uświadomienie uczniom norm 
i zasad społecznie akceptowalnych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 142-143, 185-217, 240-254) 

4.2. W wyniku kontroli wytypowanej do badania dokumentacji 15 byłych 
wychowanków MOW stwierdzono, że dla trzech z tych wychowanków, którzy 
przebywali w Ośrodku do połowy 2016 r.92 w roku szkolnym 2015/2016 została 
opracowana jednokrotnie wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania 
wychowanka, o której była mowa w § 5 ust. 9 rozporządzenia MEN w sprawie 
warunków organizowania kształcenia z 2010 r. W okresie wcześniejszym wyniki 
oceny efektów zastosowanych wobec ww. wychowanków działań resocjalizacyjnych 
i terapeutycznych przedstawiane były w dokumencie pn. Arkusz oceny 
funkcjonowania ucznia/wychowanka w MOW Kolonia Ossa. Ocena zasadności 
pobytu w placówce, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pozostałych 
objętych kontrolą 12 wychowanków, którzy pobyt w MOW zakończyli przed 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 68-108, 168-179, 190-242, 252-275, 279-
315, 333-349, 358-365; tom III str. 237) 

 

                                                      
92 O nr ewidencyjnych: 311, 401, 411. 
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Wicedyrektor MOW wyjaśnił, iż zmian w tym zakresie dokonano w związku 
z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty 1 marca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 320, 322) 

Arkusze wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka jak 
i Arkusze oceny funkcjonowania ucznia/wychowanka w MOW Kolonia Ossa. Ocena 
zasadności pobytu w placówce, opracowane zostały w badanych sprawach przez 
Zespół ds. Planowania i Koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej MOW, w skład którego wchodzili nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z wychowankiem.  
Opracowane w badanych sprawach wielospecjalistyczne oceny poziomu 
funkcjonowania wychowanka zawierały m.in. analizę funkcjonowania w oparciu 
o analizę orzeczeń i opinii oraz informacje rodziców, obserwacje wychowawcy 
i nauczycieli o funkcjonowaniu wychowanka w szkole i grupie wychowawczej. 
W podsumowaniach zamieszczano opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze 
oraz potrzeby wynikające z diagnozy.  
Opracowane w badanych sprawach Arkusze oceny funkcjonowania 
ucznia/wychowanka w MOW Kolonia Ossa. Ocena zasadności pobytu w placówce 
miały cechy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka. 
Dokonywano w nich oceny funkcjonowania ucznia/wychowanka w szkole, w grupie 
wychowawczej oraz przedstawiano rokowania do dalszej resocjalizacji wychowanka. 
Zawierały informacje dotyczące oceny skuteczności zastosowanych wobec 
wychowanków działań edukacyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. 
Sporządzano je w latach 2012-2015 dla każdego z wychowanków czterokrotnie 
w ciągu roku, zaś od 2016 r. – trzykrotnie w ciągu roku. 
Żadna z badanych ocen nie zawierała informacji, że dotychczasowe działania 
resocjalizacyjne nie przynoszą efektów, a tym samym konieczna jest modyfikacja 
IPE-T. W żadnym z badanych 15 przypadków, w związku z dokonaną oceną 
procesu resocjalizacji wychowanka, nie dokonano modyfikacji IPE-T.  
Wychowawcy wyjaśnili, że w badanych sprawach informowali wychowanków 
o przebiegu procesu ich resocjalizacji i możliwości wpływu na jego przebieg.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 68-108, 168-179, 190-242, 252-275, 279-
315, 333-349, 358-365; tom III str. 144, 237) 

4.3. W latach 2015-2016 w MOW nie dokonywano ogólnej oceny efektów 
podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych i opiekuńczych. 
Obowiązek dokonywania co najmniej dwa razy w roku takiej oceny określony został 
w § 28 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych 
z 2015 r., które weszło w życie z dniem 1 września 2016 r. 
W ww. okresie przeprowadzono natomiast czterokrotnie badania ankietowe 
dotyczące poziomu bezpieczeństwa wychowanków93. Wyniki ostatniego z tych 
badań wykazały, że 61% wychowanków czuło się w Ośrodku bezpiecznie. 
Przeciwnego zdania było 11% wychowanków. Pozostali wskazali, że czują się w tej 
jednostce prawie bezpiecznie. Głównymi przejawami agresji i innych niepożądanych 
zachowań wychowanków, wskazanymi przez ankietowanych, były: wyśmiewanie, 
poniżanie, wandalizm, pogróżki, szantaż.   

(dowód: akta kontroli tom III str. 144, 218-237) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach dotyczących ww. zagadnienia wskazał m.in., 
że planowane jest dokonanie pierwszej ogólnej oceny efektów podejmowanych 
działań w tym zakresie na koniec roku szkolnego 2016/2017.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 320, 322) 

 

                                                      
93 W dniach 5 lutego i 30 października 2015 r. oraz 15 kwietnia i 15 września 2016 r.  
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4.4. MOW nie dysponował, w formie udokumentowanej, informacjami dotyczącymi 
losów byłych wychowanków Ośrodka.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 68-108) 

Dyrektor i Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazali m.in., że losy 
absolwentów były monitorowane tylko za pośrednictwem portali społecznościowych. 
Próby zbadania losów absolwentów poprzez wysłanie ankiet do byłych 
wychowanków nie przyniosły oczekiwanych efektów, gdyż większość nie mieszka 
pod dostępnymi w aktach osobowych adresami. Losy absolwentów starano się 
także badać poprzez ankiety, które wręczano w dniu wydawania świadectw 
ukończenia szkoły z prośbą o odesłanie po upływie 6 miesięcy, co również okazało 
się nieskuteczne. W bieżącym roku szkolnym kierownictwo MOW planuje pozyskać 
informacje w przedmiotowym zakresie poprzez umieszczenie ankiety na stronie 
internetowej Ośrodka. Opracowano wzór ankiety.    

(dowód: akta kontroli tom I str. 320, 322; tom III str. 144, 147) 

NIK zwraca uwagę, że w badanym okresie MOW nie wypracował skutecznej metody 
postępowania w celu monitorowania dalszych losów wychowanków tej jednostki, 
co w ocenie NIK jest niezbędnym elementem ewaluacji skuteczności 
podejmowanych działań mających służyć resocjalizacji wychowanków.  
Należy dodać, że w charakterystyce wymagań wobec młodzieżowych ośrodku 
wychowawczych określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek94, 
w odniesieniu do wymagań na poziomie wysokim wskazano m.in., że skuteczność 
podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, 
terapeutycznych i resocjalizacyjnych potwierdzają pozyskane informacje o losach 
byłych wychowanków. 

Prowadzony przez Kierownictwo MOW nadzór pedagogiczny nad działalnością 
wychowawczą, resocjalizacyjną i edukacyjną Ośrodka oraz przeprowadzane 
badania ankietowe wśród wychowanków pozwalały na formułowanie wniosków 
mających poprawić działalność tej jednostki. Przebieg procesu resocjalizacji 
wychowanków poddawany był okresowym ocenom, których wyniki prezentowane 
były w Arkuszach oceny funkcjonowania ucznia/wychowanka w MOW Kolonia Ossa. 
Ocena zasadności pobytu w placówce oraz w Arkuszach wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania wychowanka.  Do czasu kontroli NIK w MOW nie 
wypracowano natomiast skutecznej metody pozwalającej na monitorowanie 
dalszych losów byłych wychowanków tej jednostki.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli95, wnosi o: 

1) ujęcie w Statucie MOW wszystkich wymaganych informacji wskazanych 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych; 

2) opublikowanie Statutu na stronie internetowej Ośrodka; 

3) przekazywanie do organu założycielskiego protokołów z przeprowadzanych 
kontroli dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z obiektów Ośrodka zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; 

                                                      
94 Dz.U. poz. 1214. 

95  Dz.U z 2017 r. poz. 524. 
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4) dostosowanie wymiaru zatrudnienia w Ośrodku psychologów i pedagogów 
do wymogów określonych w § 24 ust. 4 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 placówkach; 

5) określanie w dziennikach zajęć psychologa i pedagoga tygodniowego planu 
zajęć zgodnie z § 19 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 dokumentacji. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia   31    maja 2017 r.  
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