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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 Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/35/2016 z dnia 8 lutego 2017 r.  

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

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku" im. gen. Tadeusza Kutrzeby 
w Załuskowie, Załusków 8, 96-521 Brzozów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Ambroziak, Dyrektor MOW2 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Wyniki kontroli wykazały, że MOW został prawidłowo przygotowany do realizacji 
swoich zadań w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa 
wychowankom. Niezbędne jest jednak podjęcie działań w celu poprawy warunków 
pobytu wychowanek w Ośrodku, m.in. w zakresie umeblowania pokoi mieszkalnych 
dla nich przeznaczonych. Określony w Statucie MOW system udzielania kar 
zawierał, w ocenie NIK, rozwiązania mogące naruszać godność wychowanek oraz 
ich prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem. Wychowankom Ośrodka 
zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jednak od dnia 1 września 
2016 r. wymiar zatrudnienia w MOW psychologa i pedagoga był niższy niż 
wymagany przepisami prawa. Poza działalnością edukacyjną i wychowawczą 
w Ośrodku realizowano wiele zajęć i projektów mających pozytywnie wpływać 
na prowadzony proces resocjalizacji wychowanek. Pomimo podejmowanych działań 
w latach 2012-2016 dochodziło co roku do kilkudziesięciu ucieczek wychowanek 
z Ośrodka, a 47,1% skreśleń z ewidencji MOW było wynikiem długotrwałej 
nieobecności lub przeniesienia wychowanki do innego ośrodka ze względów 
wychowawczych. Pozytywnym zjawiskiem jest pięciokrotny spadek liczby ucieczek 
wychowanek w latach 2015-2016, w relacji do danych w tym zakresie za lata 2013-
2014. Jak wynika z informacji uzyskanych przez NIK, spośród 30 byłych 
wychowanek objętych badaniami kontrolnymi, po opuszczeniu MOW naukę 
kontynuowało 11 wychowanek, jednocześnie w konflikt z prawem weszły cztery 
wychowanki. Spośród 11 byłych wychowanek MOW objętych badaniami 
kontrolnymi, dla których przy udziale pracowników MOW zostały opracowane 
indywidualne programy usamodzielnienia, tylko jedna zrealizowała w całości 
zaplanowane działania w nim określone, a pięć było w trakcie ich realizacji. 

                                                      
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 Od dnia 1 marca 2015 r. Wcześniej w okresie od 26 maja 2011 do 30 grudnia 2014 r. Dyrektorem MOW była Aldona 
Szymańska. 
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W badanym okresie w MOW nie prowadzono monitoringu losów byłych 
wychowanek w celu oceny skuteczności prowadzonych przez tę jednostkę działań 
oraz ich ewaluacji.  
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:  

 niezamieszczenia w Statucie MOW wymaganych informacji dotyczących form 
współpracy Ośrodka z właściwymi instytucjami i środowiskiem lokalnym oraz 
spraw, w przypadku których Rada Pedagogiczna3 zasięgać powinna 
opinii samorządu wychowanków; 

 określenia w Statucie MOW procedur dotyczących sposobu udzielania kar 
wychowankom mogących naruszać ich godność oraz prawo do ochrony przed 
poniżającym traktowaniem; 

 przeprowadzania przez pracowników Ośrodka testów na obecność środków 
odurzających w organizmach wychowanek; 

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

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

 niezamieszczenia w sześciu przypadkach (na piętnaście spraw objętych 
kontrolą) w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych4 
opracowanych na rok szkolny 2011/2012, części wymaganych informacji 
dotyczących m.in. planowanych działań wspierających rodziców dziecka oraz 
zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji 
zadań; 

 nieprzestrzegania obowiązku dotyczącego dokonania wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia przed opracowaniem IPE-T (w ośmiu 
przypadkach) oraz w trakcie jego realizacji (w dwóch przypadkach). 

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. MOW, zgodnie ze Statutem, jest publiczną specjalistyczną żeńską placówką 
resocjalizacyjną. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek 
publicznych5, Statut MOW, w treści obowiązującej na dzień 31 grudnia 2016 r., 
zawierał określenie m.in.: 

 celów i zadań Ośrodka - obejmujących m.in.: całodobową opiekę, wychowanie 
i terapię oraz edukację w zakresie dostosowanym do potrzeb podopiecznych, 
eliminowanie i korygowanie przyczyn i przejawów niedostosowania 
społecznego oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego 
z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi; 

 sposobu realizacji ww. zadań - obejmującego m.in.: kompleksową diagnozę 
potrzeb wychowanki, zapewnienie każdej wychowance całodobowej opieki 
i wychowania, a także warunków rozwoju odpowiednich do jej potrzeb 

                                                      
3 Wykonując zadania rady ośrodka, która nie została utworzona. 
4 Dalej IPE-T. 
5 Dz. U. Nr 52, poz. 466, dalej: rozporządzenie MEN z 2015 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. 
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faktycznego 
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psychofizycznych, stworzenie odpowiednich warunków do przestrzegania praw 
dziecka (w tym m.in. poszanowania godności osobistej i poczucia 
bezpieczeństwa, utrzymywania stałych kontaktów z rodzicami oraz innymi 
osobami znaczącymi dla wychowanki), zapewnienie warunków 
umożliwiających realizację obowiązującego standardu wychowania, opieki 
i edukacji, organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-
wychowawczych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych i resocjalizacyjnych, 
umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym 
i społecznym, podejmowanie działań umożliwiających wychowankom powrót 
do rodziny własnej bądź macierzystej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub 
umieszczenia ich w jednej z form zastępczej opieki rodzinnej, umożliwienie 
wychowankom zdobycia odpowiednich podstaw do dalszej nauki oraz nabycie 
umiejętności planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uwzględniającej ich 
możliwości i zainteresowania, udzielanie pomocy rodzinom w zakresie 
wspierania rozwoju córek oraz unikania zachowań ryzykownych; 

 form współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami zakresie resocjalizacji 
wychowanek - obejmujących m.in.: kontakty osobiste i telefoniczne rodziców 
z wychowawcami odpowiedzialnymi za proces resocjalizacji i innymi 
pracownikami Ośrodka, udział rodziców (opiekunów) w uroczystościach 
szkolnych oraz udzielanie pomocy w ich przygotowaniu;  

 warunków pobytu, zapewniające 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; 

 praw i obowiązków wychowanek 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 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.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 66-113, 239-241) 

Statut dostępny był w pokoju wychowawców, pokoju nauczycielskim, pokojach 
dyrektora i wicedyrektora Ośrodka, pedagoga oraz na stronie internetowej MOW. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 245) 

Wskazane w Statucie nagrody dla wychowanek obejmowały: pochwałę 
wychowawcy na forum klasy lub grupy wychowawczej; pochwałę odczytaną 
na apelu społeczności Ośrodka; list pochwalny do sądu i rodziców lub opiekunów 
prawnych; dyplom uznania; nagrodę rzeczową; możliwość korzystania z Internetu, 
oraz oglądania TV do godz. 22.45 (piątek, sobota) i w inne dni wolne od nauki 
szkolnej, po uzyskaniu zgody wychowawcy nocnego, w porozumieniu 
z wychowawcami grup; możliwość korzystania z własnego telefonu komórkowego 
poza czasem uwzględnionym w „regulaminie korzystania z telefonu komórkowego”; 
możliwość wystąpienia przez zespół wychowawczy o urlop nagrodowy do domu 
rodzinnego; możliwość przedłużenia urlopu o parę dni, o ile sąd wyrazi zgodę; 
wyjście poza teren Ośrodka z rodziną lub opiekunami prawnymi podczas odwiedzin 
za zgodą sądu; udział w zajęciach i imprezach organizowanych poza Ośrodkiem; 
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wyjazd do kina, teatru, na basen, lodowisko; możliwość przyjazdu przyjaciół, 
sympatii na spotkanie do Ośrodka, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych; 
wystąpienie do sądu o zmianę środka wychowawczego, np. na nadzór kuratora. 
Określone w Statucie oraz w Regulaminie MOW kary dla wychowanek obejmowały: 
utratę przywilejów; naganę udzielaną przez wychowawcę lub dyrektora na spotkaniu 
społeczności Ośrodka; obniżenie oceny z zachowania; pozbawienie uczestnictwa 
w wyjazdach rozrywkowych; ograniczenie urlopu; przeniesienie do innej sypialni; 
przeniesienie do innej grupy wychowawczej; informację o nagannym zachowaniu 
do sądu; wniosek o zmianę środka wychowawczego. Zgodnie ze Statutem 
wychowanka, która uzyskała nieodpowiednią miesięczną ocenę zachowania 
otrzymywała upomnienie, natomiast wychowanka, która uzyskała naganną 
miesięczną ocenę zachowania otrzymywała naganę. Każda wychowanka miała 
prawo odwołać się od oceny do dyrektora na spotkaniach społeczności Ośrodka, 
przedstawiając swoją argumentację. 
Powyższe kary dla wychowanek nie naruszały, w ocenie NIK, międzynarodowych 
reguł i zasad dotyczących ochrony nieletnich pozbawionych wolności,6 z wyjątkiem 
kary w formie udzielania przez dyrektora nagany wychowance na spotkaniu 
Społeczności Ośrodka. Naruszenie ww. zasad stanowiły również zapisy Statutu 
przewidujące podanie do wiadomości społeczności wszystkich udzielonych kar oraz 
rozpatrywanie na spotkaniach społeczności odwołań wychowanek od otrzymanych 
ocen. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 101-107, 121-128) 

W Statucie wskazano, że Ośrodek zapewnia dbałość o poszanowanie 
i podtrzymywanie kontaktów wychowanek z rodziną i bliskimi, m.in. poprzez: 
respektowanie zasad określonych przez właściwy sąd rodzinny; umożliwianie 
odwiedzin w domach rodzinnych, domach dziecka, rodzinach zaprzyjaźnionych; 
umożliwianie odwiedzin w Ośrodku; zapraszanie rodziców do placówki 
na uroczystości, warsztaty i inne zajęcia. W celu umożliwienia kontaktów 
wychowanek z ich rodzicami nie stosowano ograniczeń odnośnie pory i czasu 
odwiedzin w Ośrodku, pod warunkiem, że nie kolidowały one z wykonywaniem 
przez wychowankę jej podstawowych obowiązków. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 75, 82, 90, 107-110) 

W latach 2015-2016 Rada Pedagogiczna Ośrodka nie wprowadzała zmian 
w uregulowaniach wewnętrznych dotyczących praw i obowiązków wychowanek, kar 
i nagród, procedury odwoławczej od nałożonych kar, trybu składania skarg.  
Zmiany w tym zakresie wprowadzone po tym okresie, na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej z 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Karania 
i Nagradzania, dotyczyły m.in. uszczegółowienia zasad przyznawania nagród oraz 
stosowania kar w oparciu tygodniową i miesięczną ocenę zachowań oraz 
za poszczególne rodzaje przewinień. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 99-110) 

W Statucie MOW nie określono zasad postępowania w sprawie konwojowania 
wychowanek zatrzymanych przez Policję w przypadku, gdy nie były one dowożone 
do Ośrodka przez Policję. 
Dyrektor MOW w wyjaśnieniach w ww. sprawie wskazała m.in., że w zakresie 
konwojowania wychowanek obowiązywały wewnętrzne umowne ustalenia. 

                                                      
6 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. 
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Wychowanki z Policyjnej Izby Dziecka były odbierane przez wychowawców, 
psychologa lub pedagoga. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 66-113, 242, 245, 251-252; tom III str. 349, 351) 

W uregulowaniach wewnętrznych obowiązujących w MOW określono tryb 
postępowania w przypadku podejrzenia spożycia przez wychowankę alkoholu lub 
innych środków odurzających. W obowiązującym w MOW w latach 2015-2016 
dokumencie pn. Procedury Postępowania w Sytuacjach Interwencyjnych Podczas 
Wydarzeń Kryzysowych, wskazano m.in., że w przypadku stwierdzenia zachowania 
wskazującego na możliwość spożycia przez wychowankę: 

 alkoholu: wychowawca/nauczyciel zobowiązany jest do: podjęcia działań 
mających na celu ustalenie, czy sytuacja taka miała miejsce, a jeżeli nie jest 
w stanie tego ustalić do zawiadomienia Policję; opisania w notatce służbowej 
oraz odnotowania w rejestrze zdarzeń kryzysowych informacji o działaniach 
podjętych przez Policję; kontrolowania na bieżąco stanu zdrowia wychowanki 
i jej zachowania, a w sytuacjach koniecznych wezwania Pogotowia 
Rachunkowego lub Policji; 

 narkotyków lub innych substancji odurzających: wychowawca/nauczyciel 
zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu 
ustalenie, czy taka sytuacja miała miejsce, a następnie w przypadku 
potwierdzenia powyższego faktu do powiadomienia o tym zdarzeniu dyrekcji 
Ośrodka, odizolowania wychowanki od reszty grupy, monitorowania na bieżąco 
stanu zdrowia i zachowania wychowanki, wezwania Pogotowia Ratunkowego, 
jeżeli swoim zachowaniem zagraża ona życiu swojemu lub innych 
wychowanek. 

W obu takich przypadkach wychowawca/nauczyciel zobowiązany był 
do sporządzenia informacji o zdarzeniu dla właściwego sądu oraz rodziców lub 
opiekunów prawnych wychowanki. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 347-348) 

Dyrektor MOW w wyjaśnieniach dotyczących obowiązujących w tej jednostce 
uregulowań wewnętrznych, służących zapobieganiu wnoszenia na teren Ośrodka 
alkoholu, narkotyków lub przedmiotów wewnętrznych, wskazała m.in., 
że w Regulaminie MOW ustalone są kary dla wychowanek za przemycanie rzeczy 
lub substancji niedozwolonych na teren Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 251-252) 

W Statucie i Regulaminie MOW, wskazano, że wychowanka może być ukarana 
m.in. w sytuacji zażywania, rozprowadzania, posiadania narkotyków i napojów 
alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 106, 127) 

W dokumentacji 15 wychowanek wytypowanych do objęcia badaniami kontrolnymi 
(o których mowa w pkt 2.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego) nie było 
informacji wskazujących na ujawnienie prób wnoszenia przez nie do MOW alkoholu, 
narkotyków, niebezpiecznych narzędzi, itp. 
Z dokumentacji tej wynika natomiast, że w badanym okresie w stosunku do trzech 
z nich wykonano testy na obecność w organizmie alkoholu7, a w stosunku do trzech 
kolejnych testy na obecność substancji psychoaktywnych8. Testy na obecność 
alkoholu w organizmie ww. wychowanek przeprowadzili policjanci z najbliższej 
jednostki Policji na wezwanie pracowników MOW. W poszczególnych przypadkach 

                                                      
7 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 197, 200, 315, w stosunku do których przedmiotowe 

testy przeprowadzono odpowiednio w dniach: 3 września 2012 r., 24 lutego 2013 r. oraz 24 kwietnia 2013 r. 
8 Dotyczy to wychowanek, dla których prowadzono akta o nr ewidencyjnych: 216, 294, 411. 
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wykazały one zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w przedziale od 0,26 
do 0,76 promila. Testy na obecność w organizmie ww. trzech wychowanek 
substancji psychoaktywnych przeprowadziło w dniu 5 marca 2014 r. dwóch 
pracowników MOW, tj. pielęgniarka i pedagog szkolny. W dwóch przypadkach 
w wyniku testu uzyskano wynik pozytywny. W dokumentacji ww. wychowanek 
znajdowały się pisemne zgody ich opiekunów prawnych na przeprowadzenie tego 
rodzaju testów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 397-398, 404) 

W latach 2015-2016 MOW prowadził ewidencje sytuacji kryzysowych, zdarzeń 
nadzwyczajnych oraz ucieczek. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z 14 kwietnia 2014 r. przekazywał do Kuratorium Oświaty kwartalne 
informacje o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących wychowanek Ośrodka.  
W obowiązującym w badanym okresie dokumencie pn. Procedury Postępowania 
w Sytuacjach Interwencyjnych Podczas Wydarzeń Kryzysowych wyszczególniono 
osiem rodzajów sytuacji kryzysowych9, określając odrębne procedury reagowania 
w przypadku ich wystąpienia. W marcu 2017 r. wdrożono do stosowania w MOW 
nowy dokument regulujący przedmiotowe zagadnienia, pn. „Procedury 
Postępowania w Sytuacjach Interwencyjnych Podczas Wydarzeń Nadzwyczajnych”, 
w którym zamieszczono nowy zmieniony katalog wydarzeń nadzwyczajnych10.  
Szczegółowe ustalenia dotyczące występowania zdarzeń nadzwyczajnych oraz 
ucieczek wychowanek Ośrodka zostały przedstawione w pkt 2.2 i 2.3. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 319-322; tom II str. 125; tom III str. 347-348) 

W Statucie MOW nie określono szczegółowych zasad organizacji opieki lekarskiej 
i stomatologicznej nad wychowankami Ośrodka oraz uzyskiwania zgody rodziców 
lub opiekunów prawnych na udzielanie tych świadczeń. W § 12 Statutu wskazano 
m.in., że opieka medyczna nad wychowankami może być sprawowana w Ośrodku 
przez lekarza i pielęgniarkę lub na zasadach ogólnie przyjętych, które wynikają 
z ustawy o dostępie do usług medycznych. Za organizację korzystania przez 
wychowanki z pomocy medycznej odpowiadał wychowawca opiekujący się 
wychowanką, wspierany przez pedagoga lub psychologa. W nagłych przypadkach 
pomoc medyczną organizował wychowawca pełniący dyżur w grupie, do której 
przydzielona była wychowanka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 66-113) 

W praktyce podstawową opiekę zdrowotną zapewniał wychowankom Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym. Opiekę stomatologiczną świadczyły 
Przychodnie w Iłowie i Kiernozi. Hospitalizacja i zabiegi medyczne wykonywane były 
w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. MOW współpracował w sposób ciągły 
z dermatologiem, ginekologiem, psychiatrą dziecięcym oraz w razie konieczności 
z innymi specjalistami. Ponadto w MOW zatrudniona była na ½ etatu pielęgniarka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 401; tom III str. 61, 86, 349, 351-352) 

W wyniku badania dokumentacji 15 wychowanek MOW stwierdzono, 
że w 14 przypadkach ich rodzice wyrazili ogólną pisemną zgodę na podejmowanie 
przez Ośrodek decyzji m.in. w sprawach: wykonywania zabiegów leczniczych 

                                                      
9 Do których zaliczono: spożywanie alkoholu na terenie placówki lub przybycie do placówki pod wpływem alkoholu; zażywanie 

substancji chemicznych innych niż alkohol w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. Ujawnienie na terenie placówki 
substancji przypominającej wyglądem narkotyk; wypadek lub nagłą chorobę wychowanka lub pracownika; agresję fizyczną 
lub słowną wobec koleżanek i osób dorosłych; samookaleczenie lub inne przejawy autoagresji, kradzieże i wyłudzenia; 
wtargnięcie na teren placówki osób niepożądanych, zakłócanie porządku przez osoby niezwiązane z Ośrodkiem.  

10 Do których zaliczono: śmierć nieletniej lub innej osoby albo ciężkie uszkodzenie ciała; bunt; samobójstwo nieletniej; groźne 
zakłócanie porządku i bezpieczeństwa; zgwałcenie nieletniej; znęcanie się nad nieletnią; pobicie skutkujące ciężkim 
uszkodzeniem ciała; zastosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniej; inne, np. pożar.  
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i szczepień, leczenia stomatologicznego i ginekologicznego, zabiegów operacyjnych 
w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 
W związku z nieuregulowaną sytuacją opiekuńczo-prawną jednej z ww. 
wychowanek, na wniosek Dyrektora Ośrodka, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe 
w Gdańsku powierzył jednemu z wychowawców MOW obowiązki opiekuna 
prawnego tej wychowanki.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 405-406, 408-409) 

1.2. Zgodnie ze Statutem MOW, w skład Ośrodka wchodziły dwie szkoły: Szkoła 
Podstawowa Specjalna11 i Gimnazjum Specjalne12.  
W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 Szkoła Podstawowa prowadziła zajęcia 
w jednym oddziale (w ramach klasy VI), a Gimnazjum w czterech oddziałach 
(w ramach klas I-III). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 24, 159, 172) 

Statut MOW stanowił, że pobyt wychowanek w Ośrodku zorganizowany będzie 
w sześciu 12 osobowych grupach wychowawczych, co oznacza, że zakładana 
łączna liczba miejsc dla wychowanek w tej jednostce wynosiła 72. 
Liczba wychowanek MOW wynosiła według stanu na dzień: 

 30 czerwca 2015 r. i 2016 r. odpowiednio 67 i 68, co oznacza, że stan 
wykorzystania miejsc wynosił w tych dniach odpowiednio 93% i 94%.  

 31 grudnia 2015 r. i 2016 r. odpowiednio 55 i 51, co oznacza, że stopień 
wykorzystania dostępnych miejsc wynosił w tych dniach odpowiednio 76,4% 
i 70,8%.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 90, 147-148) 

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 występowanie przypadków, w których utworzone grupy 
wychowawcze liczyły więcej niż 12 wychowanków, tj. przekroczyły 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 placówkach13 
(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 placówkach14 (obowiązującego od dnia 
1 września 2016 r.). Grupa wychowawcza V wg stanu na dzień 30 czerwca 
i 30 września 2016 r. liczyła 13 wychowanków. Ponadto 13 wychowanków liczyła 
grupa wychowawcza II wg stanu na dzień 30 września 2016 r.                      

 (dowód: akta kontroli tom I str. 147) 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół15 
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. 

                                                      
11 Dalej: Szkoła Podstawowa. 
12 Dalej: Gimnazjum. 
13 Dz.U. Nr 109, poz. 631; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2011 r. 
14 Dz.U. poz. 1872; dalej: rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 
15 Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm., dalej także: rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów. 
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rozporządzenia) i gimnazjum specjalnego (§ 5 ust. 3 pkt 9 załącznika Nr 3) - 
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 trzy przypadki, w których w oddziałach szkolnych było więcej niż 
16 uczniów. We wszystkich tych przypadkach dotyczyło to klasy II Gimnazjum, która 
wg stanu na dzień: 30 września i 31 grudnia 2015 r. oraz 31 marca 2016 r. - liczyła 
17 uczniów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 150) 

Dyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała m.in., że limity uczennic 
przekroczono o jedną osobę w II klasie Gimnazjum, ale miało to miejsce w sytuacji 
długotrwałej nieobecności jednej z wychowanek. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 243, 246) 

Jak wynika z oględzin przeprowadzonych w dniu 23 marca 2017 r. Ośrodek był 
przygotowany do przyjęcia 72 wychowanek.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 253-254) 

W latach 2015-2016 MOW przyjął ogółem 104 nieletnie (50 - w 2015 r. i 54 – 
w 2016 r.), spośród 194 nieletnich do niego skierowanych w tym okresie (86 – 
w 2015 r. i 108 – w 2016 r.). Pozostałe 90 nieletnich (odpowiednio: 36 i 54) nie 
zostało doprowadzonych do Ośrodka. Nie wystąpiły w tym okresie przypadki 
odmowy ze strony Dyrektor MOW przyjęcia do Ośrodka osoby nieletniej skierowanej 
do resocjalizacji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 149) 

1.3. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym MOW na rok szkolny 2015/201616 
w Ośrodku zatrudnionych było 20 wychowawców grup wychowawczych, natomiast 
zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2016/201717 - 
19 wychowawców. W wyniku kontroli dokumentacji za okres jednego tygodnia pracy 
w październiku 2015 r. i 2016 r.18 stwierdzono, że faktyczne zatrudnienie 
wychowawców w MOW w badanych okresach odpowiadało danym wykazanym 
w ww. arkuszach. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 161, 172, 204, 209) 

W roku szkolnym 2016/2017 w Ośrodku zatrudniony był jeden psycholog i jeden 
pedagog, obaj w pełnym wymiarze zajęć (wynoszącym 20 godzin tygodniowo19). 
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 Nauczyciela20 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 

                                                      
16 Z dnia 8 września 2015 r. 
17 Z dnia 2 września 2016 r. 
18 Tj. za okres od 5 do 11 października 2015 r. oraz od 3 do 9 października 2016 r. 
19Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin psychologów i pedagogów określony w uchwale Rady Powiatu Sochaczewskiego 

Nr  XIX/87/2000 z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie 
kształcenia na odległość.  

20 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia). Zgodnie z powyższym przepisem, łączny wymiar 
zatrudnienia w tej jednostce pedagogów i psychologów powinien być większy 
w stosunku do istniejącego, co najmniej: 

 o 2/3 obowiązkowego tygodniowego wymiaru zatrudnienia osób na tych 
stanowiskach, określonego przez Radę Powiatu Sochaczewskiego - przy 
51 wychowankach, przebywających w Ośrodku wg stanu na dzień 31 grudnia 
2016 r.; 

 o pełny wymiar zatrudnienia na tych stanowiskach określony przez Radę 
Powiatu Sochaczewskiego – przy 62 wychowankach, przebywających 
w Ośrodku wg stanu na dzień 30 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str.  147, 172, 191, 220-222) 

Dyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała m.in., że mając na uwadze 
konieczność zwiększenia godzin pracy psychologa wystąpiła do Zarządu Powiatu 
w Sochaczewie o zgodę na zatrudnienie drugiego psychologa w wymiarze ½ etatu. 
Nawiązała również współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Sochaczewie, w ramach której pedagodzy przyjeżdżają do Ośrodka w celu 
prowadzenia zajęć pedagogicznych. MOW korzysta również ze wsparcia doradców 
zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy OHP 
w Skierniewicach. W związku z nawiązaniem współpracy z instytucjami 
wspomagającymi, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest w znaczny sposób 
usprawniana. Po przeprowadzonych rozmowach organ prowadzący, tj. samorząd 
powiatu sochaczewskiego, rozpoczął prace nad uchwałą zwiększającą wymiar 
pensum psychologa i pedagoga.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 216, 218) 

Dyrektor MOW pismem z dnia 18 października 2016 r. zwróciła się do Zarządu 
Powiatu w Sochaczewie o wyrażenie zgody na zatrudnienie dodatkowego 
psychologa w wymiarze ½ etatu. W uzasadnieniu wskazała, że w Ośrodku pracuje 
jeden psycholog, który nie jest w stanie objąć pomocą wszystkich dziewcząt. 
W odpowiedzi z dnia 27 października 2016 r. Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Edukacji Kultury i Sportu w Sochaczewie poinformował, że Zarząd Powiatu 
na posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r. nie wyraził zgody na zatrudnienie 
przez Ośrodek dodatkowego psychologa. W ww. piśmie nie podano przyczyn takiej 
decyzji Zarządu Powiatu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 217, 219) 

Starosta Powiatu Sochaczewskiego w piśmie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
poinformował kontrolera NIK m.in., że trudna sytuacja finansowa Powiatu 
Sochaczewskiego (spowodowana koniecznością zwrotu nienależnie uzyskanej 
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na funkcjonowanie Ośrodka 
za lata 2011-2012, w kwocie ogółem ok. 2 mln zł), spowodowała brak możliwości 
zabezpieczenia środków na zatrudnienie psychologa i pedagoga w MOW 
w wymaganym wymiarze określonym w przepisach prawa. Projekt nowej uchwały 
przewidującej zwiększenie z 20 do 24 godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru 
zajęć m.in. dla pedagogów i psychologów, został przekazany reprezentatywnym 
związkom zawodowym do konsultacji. Niezależnie od podjęcia tej uchwały 
przedsięwzięte zostaną działania zmierzające do zwiększenia w roku szkolnym 
2017/2018 środków finansowych dla MOW z przeznaczeniem na wzrost wymiaru 
zatrudnienia w tej jednostce pedagoga i psychologa.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 223, 225-226) 
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W latach 2012-2016 nie występowały przypadki długotrwałej (wynoszącej ponad 
miesiąc) nieobecności w pracy psychologa i pedagoga. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 243, 246) 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sprawowania w Ośrodku opieki nad 
wychowankami w godzinach nocnych. W wyniku kontroli dokumentacji za okres 
jednego tygodnia pracy w październiku 2015 r. i 2016 r. stwierdzono, że: 

 w badanym okresie w 2015 r.21, zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia 
rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych 
z 2011 r., opiekę nad wychowankami w porze nocnej sprawowały dwie osoby 
zatrudnione w MOW, tj. wychowawca i opiekun nocny; 

 w badanym okresie w 2016 r. 22, zgodnie z § 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia MEN 
w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r., opiekę nad 
wychowankami w porze nocnej sprawowały trzy osoby, w tym dwóch 
wychowawców oraz opiekun nocny. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 204, 206-207, 209-214) 

Osoby zatrudnione w badanym okresie w Ośrodku na stanowiskach wychowawców, 
psychologa i pedagoga szkolnego spełniały wymagania w zakresie kwalifikacji, 
określone 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.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 183-191; tom III str. 382-385) 

W badanym okresie ww. pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 
udział w szkoleniach, kursach m.in. z zakresu: indywidualizacji procesu resocjalizacji 
nieletnich w MOW; postępowania z młodzieżą w kryzysie psychicznym; radzenia 
sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów; pracy z dziećmi i dorosłymi 
z zaburzeniami osobowości; stresu dziecięcego i strategii radzenia sobie 
ze stresem; profilaktyki agresji i przemocy w szkołach; profilaktyki uzależnień; 
wywierania wpływu na ludzi i przeciwdziałania psychomanipulacjom; zastępowania 
agresji i kontroli złości; prawnych relacji nauczyciel-rodzic-uczeń; przepisowego 
użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 192-199) 

1.4. W § 7 Statutu MOW, w wersji obowiązującej do dnia 14 września 2016 r. 
wskazano, że do Ośrodka przyjmowane są również dziewczęta ciężarne. Dyrektor 
Ośrodka o ciąży nieletniej powiadamia opiekunów prawnych i właściwy sąd. 
Wychowanki w zaawansowanej ciąży, ze względu na bezpieczeństwo, mogą być 
urlopowane, za wiedzą i zgodą Sądu Rejonowego, do domu rodzinnego lub innej 
placówki umożliwiającej bezpieczne oczekiwanie na rozwiązanie. Zapisy te zostały 
częściowo zmienione na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 
15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie MOW24. Zamiast 
zapisu dotyczącego możliwości urlopowania wychowanek w ciąży do domu lub innej 
placówki, wprowadzono zapisy wskazujące, że nieletniej wychowance w ciąży 
Ośrodek zapewnia odpowiednią opiekę oraz przygotowanie do roli rodzicielskiej. 
Po porodzie nieletnią matkę z dzieckiem Ośrodek przekierowuje do młodzieżowego 

                                                      
21 Od 5 do 11 października 2015 r. 
22 Od 3 do 9 października 2016 r. 
23 Dz.U. z 2015 r. poz. 1264. 
24  Nr 183/240/2016. 
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ośrodka wychowawczego, który zapewni matce z dzieckiem odpowiednie warunki, 
chyba, że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 65, 71) 

W latach 2015-2016 w Ośrodku przebywały cztery wychowanki w ciąży, z tego trzy 
przed wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek 
publicznych z 2015 r. (1 września 2016 r.), a jedna po wejściu w życie tego 
rozporządzenia. Wszystkie te wychowanki zostały skreślone z ewidencji MOW 
w związku z ukończeniem 18 roku życia, przy czym trzy wychowanki, które 
przebywały w MOW przed 1 września 2016 r. zostały skreślone z ewidencji przed 
porodem. Wychowanka, która przybyła do MOW w dniu 15 grudnia 2016 r. 
(w 26 tygodniu ciąży), z ewidencji prowadzonej przez MOW skreślona została 
8 maja 2017 r., po urodzeniu dziecka 27 marca 2017 r. Przed porodem, 
po uzyskaniu zgody sądu, opuściła Ośrodek 17 lutego 2017 r. i następnie 
przebywała do porodu i po porodzie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 250; tom III str. 211) 

Wicedyrektor MOW w wyjaśnieniach dotyczących sposobu zapewnienia opieki tym 
wychowankom przed i po porodzie, wskazała m.in., że Ośrodek: nie wymagał 
przygotowania technicznego do pobytu wychowanek w ciąży; nie przeznaczył 
osobnych sal dla wychowanek w ciąży, z uwagi na fakt, że ich ciąże przebiegały 
normalnie, nie wykazywały cech patologii i nie wymagały odosobnienia 
wychowanek; zadbał o właściwą opiekę medyczną, systematyczne wizyty u lekarza 
ginekologa, systematyczne badania diagnostyczne, podawanie zaleconych 
suplementów diety, dbałość o relaks i wypoczynek na świeżym powietrzu. 
Wicedyrektor podała ponadto, że w celu przygotowania do pełnienia roli 
rodzicielskiej, dziewczęta uczestniczyły w pogadankach z wychowawcami oraz 
w zajęciach z psychologiem i pedagogiem, oglądały filmy o tematyce młodego 
macierzyństwa. Po porodzie żadna z wychowanek nie przebywała z dzieckiem 
w Ośrodku. MOW wspierał wychowanki tylko do czasu urodzenia dziecka. 
Po porodzie przebywały one z dzieckiem w domu rodzinnym lub innej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 247, 249) 

1.5. MOW użytkował w badanym okresie sześć budynków, w tym cztery, w których 
funkcjonował Internat oraz Szkoła (trzy budynki połączone ze sobą oraz oddzielny 
budynek z salą gimnastyczną) oraz dwa techniczne.  
W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniach 25 i 27 marca 2017 r. stwierdzono 
m.in., że stan budynków, w tym ich elewacji był dobry. Teren Ośrodka był 
ogrodzony.  
W części jednego z budynków przeznaczonej na Internat (dwie kondygnacje) 
znajdowały się pomieszczenia mieszkalne (sypialnie), przygotowane na przyjęcie 
ogółem 72 wychowanek. Z 13 sypialni dla wychowanek, dziesięć było 
sześcioosobowych a trzy czteroosobowe. Oznacza to, że część z tych pomieszczeń 
nie spełniała 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 pokoi mieszkalnych 
przeznaczonych dla nie więcej niż czterech wychowanków.  
Powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych przypadająca na jedną wychowankę 
kształtowała się w przedziale od 3,05 do 5,33 m2. Wszystkie sypialnie były 
wyposażone w jednoosobowe łóżka (piętrowe), poduszki, kołdry i bieliznę 
pościelową, szafki do przechowywania rzeczy osobistych wychowanek, stoły lub 
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biurka, krzesła oraz szafy ubraniowe. Nie zapewniono w tych pokojach odrębnych 
szafek i krzeseł dla każdej z wychowanek. 
Ponadto w ww. budynku znajdowały się m.in. pralnia, pokój wychowawców, 
gabinety pedagoga, psychologa, gabinet zabiegowy, pokój dla chorych, sala 
relaksacyjna, sale zajęć specjalistycznych (komputerowa, fryzjerska, kulinarna).  
W budynku łącznika znajdowały się: stołówka, sale lekcyjne (75 miejsc), biblioteka, 
pokój nauczycielski. Zgodnie z § 26 ust. 2 ww. rozporządzenia, Ośrodek 
dysponował pomieszczeniem umożliwiającym organizację spotkań całej 
społeczności Ośrodka (sala gimnastyczna w budynku łącznika).  
W budynkach MOW znajdowały się pomieszczenia umożliwiające samodzielne 
przygotowanie posiłków oraz pranie i suszenie rzeczy osobistych wychowanek. 
Łazienki i toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność 
i zgodność z zasadami higieny. Monitoring wizyjny obejmował wyłącznie korytarze 
oraz otoczenie budynków Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 243, 246, 253-268) 

Dyrektor MOW w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn niezapewnienia w pokojach 
dla wychowanek odrębnych szafek na rzecz osobiste, krzeseł dla każdej 
z wychowanek podała, że przyczyną tej sytuacji były ciasne pomieszczenia dla 
wychowanek oraz ograniczenia finansowe. Wychowanki uczą się i odrabiają lekcje 
w salach lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 243, 246) 

Stosownie do § 78 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych 
z 2015 r., organ prowadzący MOW, ma czas na jego dostosowanie do wymogów 
określonych w § 26 ust. 1 rozporządzenia, do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

Starosta Sochaczewski poinformował kontrolera NIK (w piśmie z 27 kwietnia 
2017 r.), że władze Powiatu Sochaczewskiego w ramach posiadanych środków 
budżetowych rozważą podjęcie działania inwestycyjnego polegającego 
na modernizacji obiektu MOW w celu zapewnienia wychowankom w terminie 
do dnia 31 sierpnia 2020 r. warunków bytowych wskazanych w ww. przepisie.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 223-224, 226)  

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 placówkach25. W wyniku oględzin 
przeprowadzonych w dniach 23 i 27 marca 2017 r. stwierdzono m.in., że stosownie 
do wymogów określonych w: 

 § 5 rozporządzenia, plany ewakuacji placówki umieszczone zostały 
w widocznych miejscach na terenie budynków MOW, w sposób zapewniający 
łatwy do nich dostęp, natomiast drogi ewakuacyjne oznaczone 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 pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Ośrodka 
znajdowały się urządzenia sanitarno-higieniczne, zapewniające dostęp 
do ciepłej i zimnej wody; 

 § 16 rozporządzenia, otwarta przestrzeń schodów zabezpieczona została 
metalowym przepierzeniem, a poręcze balustrad schodów wyposażone zostały 
w elementy zapobiegające ewentualnemu zsuwaniu się po nich;   

                                                      
25 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 
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 § 20 ww. rozporządzenia, w pokoju wychowawców i pokoju nauczycielskim 
znajdowały się apteczki. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 254-268) 

Dyrektor MOW zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny przeprowadził w latach 2015-2016 kontrole26 obiektów Ośrodka pod kątem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich wykorzystania27. 
Sformułowane w protokołach z tych kontroli zalecenia dotyczyły dokonania naprawy 
ogrodzenia, co zostało zrealizowane w pod koniec 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 269-290) 

Wszystkie budynki użytkowane przez MOW zostały w latach 2015-2016 objęte 
okresową kontrolą roczną, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane28. W wyniku ww. kontroli stan techniczny budynków 
oceniono jako dobry i uznano, że można je użytkować. Stan otoczenia obiektów 
MOW i ich estetykę uznano za zadawalającą. Nie stwierdzono zagrożeń dla zdrowia 
i życia oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.  
Zalecenia sformułowane w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej 7 lipca 
2015 r. obejmowały:  

 w odniesieniu do budynku Internatu - wykonanie naprawy ubytków tynku;  

 w odniesieniu do budynku Stołówki z częścią dydaktyczną - zamocowanie 
i wymianę gniazda elektrycznego, uporządkowanie rozdzielni elektrycznej, 
dokonanie wymiany jednej kuchni gazowej i reduktora;  

 w odniesieniu do budynku garażu – wykonanie naprawy powłoki malarskiej; 

 w odniesieniu do budynku kotłowni centralnego ogrzewania – wykonanie 
naprawy powłoki malarskiej i zamontowanie drzwiczek przy wlewie oleju 
opałowego. 

Kontrola okresowa przeprowadzona 9 września 2016 r. wykazała, że z ww. zaleceń 
zostały wykonane zalecenia odnoszące się do budynku Stołówki z częścią 
dydaktyczną. Pozostałe zalecenia nie zostały wykonane i dlatego zostały 
powtórzone. 
W 2013 r. budynki Ośrodka objęte były okresową kontrolą, przeprowadzaną raz 
na pięć lat. W jej wyniku nie sformułowano zaleceń.  
Wszystkie ww. kontrole zostały przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia i kwalifikacje. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w MOW prowadzone były książki 
obiektów budowlanych, w których dokonywano adnotacji o ww. kontrolach 
okresowych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 402-403) 

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 właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem 
lokalnym; 

                                                      
26 W dniach 31 sierpnia 2015 r. i 2016 r. 
27 Które obejmowały sprawdzenie stanu: ogrodzenia, nawierzchni terenu placówki, budynku i jego elewacji, a także wnętrza 

budynku, w tym stanu i wyposażenia: klas lekcyjnych i sali gimnastycznej, stołówki, kuchni, pomieszczeń sanitarnych, pralni 
itd.  

28 Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 

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

(dowód: akta kontroli tom I str. 66-113, 239-241) 

Dyrektor MOW w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn nieokreślenia w Statucie 
form współpracy Ośrodka z właściwymi instytucjami oraz ze środowiskiem lokalnym 
wskazała m.in., że w dokumencie tym nie określono, na czym polega współpraca 
z podmiotami środowiska lokalnego, gdyż jest ona bardzo rozległa i obejmuje wiele 
obszarów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 242, 244) 

2. W Statucie MOW, jako jedną z możliwych do udzielenia kar przewidziano karę 
w formie nagany dyrektora na spotkaniu Społeczności Ośrodka, pomimo iż tego 
rodzaju kara może, w ocenie NIK, naruszać godność wychowanka oraz jego prawo 
do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. Godność wychowanka 
naruszać może również stosowanie ustalonych w Statucie zasad postępowania 
przewidujących podanie do wiadomości społeczności wszystkich udzielonych kar 
oraz rozpatrywanie na spotkaniach społeczności odwołań wychowanek 
od otrzymanych ocen, stanowiących podstawę do wymierzenia upomnienia lub 
nagany. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 105-106) 

Dyrektor MOW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała m.in., że ww. nagana jest 
środkiem dyscyplinarnym motywującym wychowankę do poprawy zachowania. 
Przekaz informacji o nagannym zachowaniu był przedstawiany w sposób 
niewywołujący strachu, czy upokorzenia u wychowanki. Intencją Dyrektora nie było 
poniżające traktowanie, lecz podniesienie poziomu aspiracji i ambicji wychowanki, 
ponieważ sam fakt umieszczenia jej w MOW jest dla niej karą z elementem 
poniżenia. Na spotkaniach społeczności grupy czy Ośrodka nie jest odczytywane 
słowo „nagana” oraz nie jest wymieniane przewinienie, odczytuje się tylko nazwisko 
wychowanki rażąco łamiącej regulamin i w dalszym etapie prowadzi rozmowę 
indywidualną. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 411-412) 

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają oceny NIK w przedmiotowej sprawie. 

3. W wyniku badania dokumentacji dotyczącej 15 byłych wychowanek MOW 
stwierdzono, że pracownicy MOW (pielęgniarka i pedagog szkolny) w trzech 
przypadkach poddali wychowanki testom na obecność środków odurzających, 
pomimo iż ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich29 nie daje uprawnienia innej osobie niż kurator sądowy sprawujący nadzór 
nad nieletnim, zobowiązania nieletniego do poddania się badaniu w celu ustalenia 
obecności w jego organizmie obecności alkoholu lub innego środka odurzającego. 
W związku z tym należy uznać, że pracownicy MOW nie posiadają prawa 
zobowiązywania nieletnich do poddania się takim badaniom. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 397-398) 

4. Wymiar zatrudnienia w Ośrodku osób na stanowiskach psychologa i pedagoga, 
biorąc pod uwagę liczbę wychowanków przebywających w Ośrodku wg stanu 
na dzień 30 września i 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 

                                                      
29 Dz.U. z 2016 r. poz. 1654.  
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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 jednego pedagoga i psychologa 
w pełnym tygodniowym wymiarze godzin było wystarczające w przypadku pobytu 
w MOW maksymalnie 36 wychowanków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 147, 172, 191, 220-222) 

NIK zwraca uwagę, że według stanu na dzień 27 lutego 2017 r. część znajdujących 
się w Ośrodku pokoi przeznaczonych na pobyt wychowanek nie spełniała 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.  
Uwagi NIK dotyczą również niezapewnienia wychowankom w pokojach 
mieszkalnych wystarczającej liczby krzeseł i szafek na przechowywanie rzeczy 
osobistych. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 243, 246, 254) 

W ocenie NIK, MOW został prawidłowo przygotowany do realizacji zadań w zakresie 
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla wychowanek 
przebywających w tej jednostce. Niezbędne jest jednak podjęcie działań w celu 
dostosowania warunków ich pobytu w Ośrodku do wymogów określonych w § 26 
rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek publicznych z 2015 r. 
Określony w Statucie MOW system udzielania kar dla wychowanek zawierał 
rozwiązania mogące naruszać ich godność oraz prawo do ochrony przed 
poniżającym traktowaniem, np. przewidywał możliwość udzielenia przez 
wychowawcę lub dyrektora nagany na spotkaniu społeczności Ośrodka. Ponadto 
Statut nie zawierał 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 wymagany zgodnie z § 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. 

2. Realizacja przez MOW zadań resocjalizacyjnych  

2.1. W latach 2012-2016 z ewidencji MOW zostało skreślonych 295 wychowanek30, 
z czego: 

 111 skreślono31 z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej ucieczką 
lub brakiem powrotu z urlopu/przepustki, po pobycie w MOW wynoszącym 
od 51 do 1 267 dni; 

 28 skreślono32 z powodu przeniesienia do innego MOW z przyczyn 
wychowawczych, po pobycie w MOW wynoszącym od 6 do 1 821 dni; 

 50 skreślono z powodu ukończenia 18 roku życia33, po pobycie w MOW 
wynoszącym od 3 do 1 773 dni; 

                                                      
30 W kolejnych latach tego okresu skreślono z ewidencji odpowiednio 53, 68, 66, 51, 57 wychowanek. 
31 W kolejnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 24, 24, 23, 14, 26 wychowanek. 
32 W kolejnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 4, 8, 5, 6, 5 wychowanek. 
33 W kolejnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 7, 12, 10, 8, 13 wychowanek. 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 6 skreślono z powodu zakończenia procesu resocjalizacji przed ukończeniem 
18 roku życia34, po pobycie w MOW wynoszącym od 253 do 1 091 dni; 

 100 skreślono z innych przyczyn35 (m.in. takich jak zmiana MOW w celu 
umożliwienia kontynuacji nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i zmiana 
formy nadzoru nad wychowankiem na nadzór kuratora36), po pobycie w MOW 
wynoszącym od 81 do 1 825 dni. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 140-146) 

2.2. W prowadzonym przez MOW rejestrze wydarzeń nadzwyczajnych odnotowano 
w latach 2012-2016 wystąpienie ogółem 122 tego rodzaju zdarzeń37, w tym, m.in.: 

 17 przypadków samookaleczenia (po cztery - w 2012 i 2013 r., dwa - w 2014 r., 
jeden - w 2015 r., sześć - w 2016 r.); 

 27 przypadków agresji fizycznej wobec koleżanki (trzy - w 2012 r., 14 – 
w 2013 r., siedem - w 2014 r., dwa - w 2015 r., jeden - w 2016 r.; 

 42 przypadki stwierdzenia stanu wskazującego na spożycie alkoholu, 
po powrocie z przepustek lub ucieczek (10 - w 2012 r.; 22 - w 2013 r., 10 – 
w 2014 r.). 

W prowadzonych przez Ośrodek rejestrach nie odnotowano przypadków 
samobójstwa nieletniej lub innej osoby, zgwałceń lub prób gwałtów, pobicia 
nieletniej skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 319-322; tom II str. 125) 

Zdarzania nadzwyczajne w MOW dotyczyły m.in. pięciu wychowanek, spośród 
15 których dokumentację objęto kontrolą. Jedna z nich w trakcie pobytu w MOW 
dokonała samookaleczenia, a ponadto w ww. rejestrze odnotowano wystąpienie 
przypadków agresywnego jej zachowania wobec koleżanek i dorosłych.  
Odnotowane w rejestrze zdarzenia nadzwyczajne dotyczące pozostałych czterech 
wychowanek dotyczyły pojedynczych przypadków stwierdzenia stanu wskazującego 
na spożycie przez wychowanki środków odurzających lub alkoholu (po powrocie 
z przepustki).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 397-398)  

W celu zapobiegania występowaniu ww. rodzajów zdarzeń, w MOW opracowany 
został Program Profilaktyki na lata 2015-2018. Celem głównym Programu była m.in. 
poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania wychowanek, towarzyszenie 
im w rozwoju poprzez wspieranie w trudnych sytuacjach, zmniejszanie napięć 
i niepokojów, tworzenie bezpiecznej i ciepłej atmosfery w placówce. Osiągnięciu 
tego celu służyć miała realizacja 15 celów szczegółowych, do których należało m.in. 
dostarczenie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, kształtowanie 
kompetencji społecznych, praca nad kształtowaniem właściwych cech charakteru 
wychowanek, rozwijanie i wspieranie zdolności wychowanek, wspomaganie 
budowania własnej wartości. Dla poszczególnych celów cząstkowych przypisano 
szczegółowe zagadnienia, których realizacja służyć miała osiągnięciu tych celów. 
W Programie określono ponadto, metody i techniki prowadzenia zajęć 
profilaktycznych w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 194-204) 

 

                                                      
34 W kolejnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyny odpowiednio 0, 4, 1, 1, 0 wychowanek. 
35 W kolejnych latach tego okresu skreślono z ewidencji z tej przyczyn odpowiednio 10, 23, 27, 23, 13 wychowanek. 
36 W latach 2012-2016 z powodu zmiany formy nadzoru na nadzór kuratora skreślono z ewidencji MOW 30 wychowanek. 
37 Według dany ujętych w rejestrach, liczba tego rodzaju zdarzeń w kolejnych latach tego okresu kształtowała się następująco: 

22, 54, 24, 5, 17. 
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2.3. W latach 2012-2016 miały miejsce 302 ucieczki wychowanek MOW (37 – 
w 2012 r., 119 - w 2013 r., 105 - w 2014 r., 21 - w 2015 r. i 20 - w 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 291) 

W wyniku badania dokumentacji 12 byłych wychowanek MOW, które zostały 
skreślone z ewidencji Ośrodka z powodu ucieczki stwierdzono, że dziewięć z nich 
uciekło w latach 2012-2016 co najmniej dwa razy (jedna uciekła w tym okresie 
19 razy, druga - dziewięć razy, a pozostałe - od dwóch do pięciu razy). 
Przyczynami tych ucieczek, wg informacji podanych w rejestrze ucieczek, były chęć 
przeżycia przygody, trudności adaptacyjne, tęsknota za rodziną i środowiskiem 
rówieśniczym, konflikty z koleżankami. Wg danych zamieszczonych w ww. rejestrze 
do przedmiotowych ucieczek dochodziło podczas dyżurów różnych wychowawców, 
z tym, że w przypadku części przypadków w rejestrze nie odnotowano, który 
z wychowawców pełnił dyżur w czasie ucieczki. 
Z dokumentacji dotyczącej 10 z tych ucieczek, dokonanych przez 7 wychowanek, 
wynika m.in., że: 

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

 w przypadku trzech ucieczek - po zatrzymaniu wychowanek Policja dowiozła 
je do Ośrodka; 

 w przypadku jednej ucieczki - wychowanka sama powróciła do Ośrodka; 

 w przypadku jednej ucieczki - wychowanka nie powróciła do Ośrodka i została 
skreślona z ewidencji wychowanek prowadzonej przez tę jednostkę. 

We wszystkich ww. przypadkach, po stwierdzeniu ucieczki wychowanki, 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 
wychowawczym38, powiadomiła o ucieczce najbliższą jednostkę Policji, jednostkę 
Policji w miejscu zamieszkania uciekiniera oraz właściwy sąd rodzinny.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 292-295) 

W celu wyeliminowania negatywnych zachowań wychowanek Ośrodek 
przeprowadził w 2013 r. analizę tego rodzaju zdarzeń oraz badania ankietowe w tej 
sprawie wśród wychowanek. Ponadto realizował w 2013 i 2014 r. programy 
naprawcze dotyczące agresji słownej i fizycznej oraz zapobiegania ucieczkom, 
w ramach których prowadzono różnorodne zajęcia profilaktyczne z wychowankami, 
których celem było m.in. obniżenie poziomu stresu wśród wychowanek, zwiększenie 
świadomości negatywnych skutków agresji i ucieczek, poprawa umiejętności 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami, integracja i nawiązywanie więzi pomiędzy 
wychowankami. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 306-320) 

Zagadnienia dotyczące zapobiegania występowaniu ww. rodzajów zdarzeń 
uwzględnione zostały również w Programie Profilaktyki na lata 2015-2018, o którym 
była mowa w pkt 2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 194-204) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że w celu zapobiegania ucieczkom wychowanek: 
dokonano zmian w Regulaminie MOW dotyczących zwiększenia ilości przepustek 
do domów rodzinnych, możliwości korzystania z własnego telefonu komórkowego 
oraz możliwości odwiedzin przez znajomych za zgodą rodziców; zwiększono 

                                                      
38 Dz. U. Nr 296, poz. 1755; dalej „rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania”. 
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do trzech liczbę osób sprawujących opiekę nad wychowankami w godzinach 
nocnych; wykonano ogrodzenie terenu Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 349, 351) 

2.4. W wyniku kontroli dokumentacji 15 wychowanek, które w latach 2012-2016 
opuściły MOW w związku z ukończeniem 18 roku39 życia stwierdzono, 
że przyczynami wydania przez sądy rejonowe orzeczeń w sprawie ich umieszczenia 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w poszczególnych przypadkach były 
następujące okoliczności:  

 w przypadku dwóch nieletnich40 - rożnego rodzaju występki (m.in. kradzieże);  

 w przypadku sześciu nieletnich41 - uchylanie się od obowiązku szkolnego;  

 w przypadku trzech nieletnich42 - zmiana przez Sąd środka wychowawczego 
na umieszczenie w młodzieżowych ośrodku wychowawczym;  

 w przypadku jednej nieletniej43 ograniczenie władzy rodzicielskiej rodziców 
wychowanki.  

W dokumentacji MOW nie ma postanowień sądów dotyczących trzech 
wychowanek44. 
Okres od wydania orzeczenia przez Sąd do umieszczenia ww. nieletnich w MOW 
wynosił w ww. sprawach do 780 dni. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 296-307) 

Dyrektor MOW wyjaśniła, że przyczyną braku postanowień sądu w trzech ww. 
przypadkach był prawdopodobnie fakt niewykonania w Ośrodku kopii tych 
dokumentów przed odesłaniem ich oryginałów. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 212, 216) 

2.5. W wyniku kontroli dokumentacji ww. 15 byłych wychowanek stwierdzono, że: 

 we wszystkich przypadkach po przybyciu do Ośrodka wychowanki były 
zapoznawane z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w MOW, 
co potwierdzały własnoręcznym podpisem;  

 z podpisanych przez wychowanki oświadczeń w tej sprawie wynika, że poza 
jednym przypadkiem45, zapoznanie ich z tymi zasadami nastąpiło w dniu 
przybycia do Ośrodka lub w ciągu dwóch dni od tej daty;  

 we wszystkich przypadkach po przyjęciu wychowanek do Ośrodka Dyrektor 
MOW poinformował organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki, o kontynuacji nauki przez wychowanka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 296-307) 

Zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania z 2011 r., w okresie pobytu wychowanek w MOW, Dyrektor Ośrodka 
uzupełniała 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.  

                                                      
39 Do kontroli wybrano po trzy wychowanki skreślone z ewidencji MOW w każdym roku z okresu objętego kontrolą 

o najdłuższym okresie pobytu w MOW (numery ewidencyjne: 115, 142, 186, 190, 197, 200, 216, 268, 274, 294, 308, 315, 
328, 334, 411). 

40 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 190, 216. 
41 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 142, 186, 200, 274, 315, 334. 
42 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 197, 268, 411. 
43 Dotyczy wychowanki, dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 308. 
44 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 294, 328. 
45 Wychowanka, dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 142, podpisała oświadczenie w tej sprawie w dniu 

17 maja 2009 r., tj. po upływie 17 dni od daty jej przybycia do Ośrodka (30 kwietnia 2009 r.). 
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W sporządzanych przez pracowników pedagogicznych MOW opiniach 
o wychowankach zamieszczano m.in. ocenę ich zachowania, mocnych i słabych 
stron, relacji z koleżankami, zakresu wsparcia którego potrzebują. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 296-307; tom III str. 255-279) 

2.6. Ustalono, że spośród 15 ww. wychowanek MOW, 11 po ukończeniu 18 lat 
kontynuowało naukę w Gimnazjum prowadzonym przez tę jednostkę, 
na co uzyskały zgodę właściwego sądu46. Jedna z nich, dzięki uzyskanej zgodzie 
sądu, ukończyła w trakcie pobytu w Ośrodku drugą klasę gimnazjum, a 10 - trzecią 
klasę gimnazjum. 
Pozostałe cztery wychowanki nie kontynuowały nauki w MOW po ukończeniu 
18 roku życia. W jednym przypadku dotyczyło to wychowanki, która ukończyła 18 lat 
w okresie pomiędzy dniem zakończenia jednego roku szkolnego, a dniem 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W przypadku kolejnej wychowanki sąd nie 
wyraził zgody na kontynuację przez nią nauki w gimnazjum prowadzonym przez 
MOW, z uwagi na ukończenie przez nią 18 roku życia przed rozpoczęciem 
kolejnego roku szkolnego. Pozostałe dwie wychowanki nie złożyły wniosku 
o kontynuację nauki w MOW.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 296-307; tom II str. 128-129) 

2.7. W wyniku kontroli dokumentacji ww. 15 wychowanek, stwierdzono, że dla 
wszystkich z nich zostały sporządzone indywidualne programy edukacyjno-
terapeutyczne (IPE-T), o których była mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN 
w sprawie szczegółowych zasad kierowania z 2011 r.  
W części przypadków zamiast IPE-T opracowano dla wychowanek Plany Działań 
Wspierających47 (pełniące rolę IPE-T). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 212-218, 370-381) 

Była Wicedyrektor MOW Marzena Dybiec w wyjaśnieniach dotyczących ww. 
zagadnień podała m.in., że Plany Działań Wspierających opracowywano dla 
wychowanek, które oczekiwały na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Były one stosowane do czasu opracowania IPE-T. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 11-13; tom III str. 212, 216) 

W czterech przypadkach pierwsze IPE-T lub PDW zostały sporządzone dla 
wychowanek48 po upływie 51, 104, 239 i 248 dni daty ich przybycia do MOW, 
a w jednym49 - dopiero po upływie trzech lat i 37 dni. 
W pozostałych 10 przypadkach nie można określić, po jakim czasie od daty 
przybycia wychowanki do Ośrodka sporządzono pierwszy IPE-T lub PDW, z uwagi 
na brak daty sporządzenia tych dokumentów. Dotyczyło to programów 
opracowanych dla siedmiu wychowanek50, które przybyły do MOW w latach 2008-
2011 (przed 1 września) oraz dla trzech wychowanek51, które przybyły do tej 
jednostki w okresie późniejszym.  
Poszczególne IPE-T lub PDW sporządzane zostały w badanych sprawach na okres 
jednego roku szkolnego. Na kolejny rok szkolny sporządzano nowe plany/programy.  
W siedmiu przypadkach pierwsze IPE-T wydane zostały po dacie wydania orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego. We wszystkich tych przypadkach dotyczyło 
to wychowanek przyjętych do MOW przed 1 marca 2011 r. W pozostałych 

                                                      
46 Wychowanki, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 142, 197, 200, 216, 268, 274, 294, 315, 334, 

411. 
47 Dalej także: PDW. 
48 Dotyczy to wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 294, 308, 315, 328. 
49 Dotyczy to wychowanki, dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 216. 
50 Wychowanki, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 142, 186, 190, 197, 200, 268. 
51 Wychowanki, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 274, 334, 411. 
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przypadkach pierwszy IPE-T lub PDW sporządzono przed uzyskaniem 
przedmiotowego orzeczenia. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 213, 217, 370-381) 

W wyniku kontroli IPE-T opracowanych dla ww. 15 wychowanek stwierdzono, że 
zawierały one następujące wymagane elementy wskazane 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)52: 

 informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, dotyczące 
zakresu i sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających 
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, 

 informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, dotyczące 
działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

 informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, dotyczące formy 
i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz (poza 
jednym przypadkiem53) wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane. 

 informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, dotyczące m.in. 
planowanych zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz innych zajęć 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne dziecka.  

Pierwsze IPE-T opracowane na rok szkolny 2011/2012 dla sześciu z ww. 
wychowanek, przyjętych do MOW w latach 2008-201054, nie zawierały natomiast 
wymaganych informacji, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia 
MEN, dotyczących: 

 planowanych do realizacji 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; 

 planowanego zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 
dziecka w ramach realizacji przez Ośrodek zadań wymienionych w § 4 ust. 1. 
rozporządzenia. 

Przedmiotowe informacje ujęte zostały w kolejnych IPE-T lub PDW opracowanych 
dla tych wychowanek na rok szkolny 2012/201355. 
W IPE-T opracowanych dla trzech z ww. wychowanek56 nie uwzględniono części 
działań zaleconych do realizacji w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dotyczących m.in. udziału uczennicy w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych. 
W dwóch przypadkach, nie można było ocenić uwzględnienia w IPE-T zaleceń 
zawartych w tego rodzaju orzeczeniach, ponieważ: 

                                                      
52 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. 
53 Dotyczy IPE-T opracowanego na rok szkolny 2011/2012 dla wychowanki (przyjętej do MOW w 2010 r.), dla której 

prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 190. 
54 Dotyczy IPE-T opracowanych na rok szkolny 2011/2012 dla wychowanek przyjętych do MOW w latach 2008-2010, dla 

których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 142, 186, 190, 197, 200. 
55 Poza jednym przypadkiem, dotyczącym wychowanki, która pobyt w MOW zakończyła po roku szkolnym 2011/2012. 
56 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 142, 197. 
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 w jednym przypadku w dokumentacji wychowanki57 nie było przedmiotowego 
orzeczenia, pomimo iż z informacji zawartych w dokumentacji wynikało, 
że zostało ono opracowane; 

 w jednym przypadku dla wychowanki58 nie opracowano takiego orzeczenia 
(Ośrodek dysponował w tej sprawie wyłącznie opinią o wychowance 
sporządzoną dla sądu przez rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny). 

Zapisy zamieszczone w objętych kontrolą IPE-T lub PDW, dotyczące planowanych 
działań resocjalizacyjnych, były zindywidualizowane. 

(dowód: akta kontroli tom III str.  214, 217, 370-381) 

2.8. Spośród ww. 15 wychowanek, dla 12 w trakcie ich pobytu w MOW opracowane 
zostały przy udziale pracowników Ośrodka indywidualne programy 
usamodzielnienia59, 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 zagospodarowanie60.  
W dwóch przypadkach IPU dla wychowanek były opracowane przez inne jednostki, 
tj. Domy Dziecka, w którym wychowanki61 przebywały przed przyjęciem do MOW. 
W jednym przypadku IPU dla wychowanki nie został w Ośrodku opracowany62, gdyż 
nie powróciła ona do MOW z urlopu udzielonego na okres wakacji. Z ewidencji 
MOW skreślona została w dniu 15 października 2012 r., z powodu ukończenia 
18 roku życia.  
Spośród 12 IPU opracowanych przy udziale pracowników MOW, w dokumentacji tej 
jednostki znajdowało się 10 IPU. W dwóch przypadkach w dokumentacji 
wychowanek63 nie było kopii IPU wysłanych do właściwych powiatowych centrów 
pomocy rodzinie. W wyniku kontroli ww. 10 IPU stwierdzono m.in., że: opracowane 
zostały co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanki pełnoletności; 
zaplanowane w nich działania obejmowały w szczególności kontynuację nauki 
w gimnazjum lub w szkołach średnich, zapewnienie odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, zdobycie zatrudnienia.  
Spośród 12 przypadków, w których w MOW opracowano IPU, w jedenastu 
przypadkach opiekunem usamodzielnienia została pedagog z Ośrodka, która 
każdorazowo wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji przez okres pobytu wychowanki 
w MOW. W jednym przypadku wychowanka na opiekuna usamodzielnienia 
wskazała swoją matkę. W siedmiu przypadkach wychowanki64 w IPU bądź 
odrębnych pismach wskazały osobę (matkę lub siostrę), którą proponowały 
na opiekuna usamodzielnia po opuszczeniu MOW. W pozostałych pięciu 
przypadkach nie wskazały takiej osoby.  
W okresie pobytu wychowanek w Ośrodku pedagog z MOW wyznaczona 
na opiekuna usamodzielnienia zajmowała się organizacją przygotowania ich 
do usamodzielnia, w tym w szczególności pomagała w opracowaniu indywidualnego 
programu usamodzielnia. Po opuszczeniu przez ww. wychowanki Ośrodka przebieg 
procesu usamodzielniania nie był przez pracowników tej jednostki monitorowany 
w sposób udokumentowany. Do MOW nie wypłynęły informacje o wyznaczeniu 
nowego opiekuna usamodzielnienia dla ww. wychowanek. 

                                                      
57 Dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 190. 
58 Dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 186. 
59 Dalej także: IPU. 
60 Dz.U. poz. 954. 
61 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 308 i 334. 
62 Dla które prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 190. 
63 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115 i 186. 
64 IPU wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 142, 186, 197, 268, 274, 315, 411. 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 325-341, 345-348, 353-354, 358-364, 369-378, 384-
396; tom II str. 5-20, 24-37, 41-55, 59-72, 75-84, 

93-102, 107-118, 128-129, 138-139) 

Według informacji uzyskanych przez kontrolera NIK z powiatowych centrów pomocy 
rodzinie65 dotyczących 11 spraw (spośród ww. 12, w których IPU zostały 
opracowane przy współpracy pracowników MOW66) w ośmiu przypadkach byłe 
wychowanki MOW, których dokumentację objęto kontrolą, rozpoczęły realizację IPU, 
otrzymując pomoc finansową na ten cel67: w sześciu przypadkach - w formie 
świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki oraz w trzech przypadkach 
w formie jednorazowej pomocy rzeczowej i/lub finansowej na zagospodarowanie 
się. Spośród ww. ośmiu wychowanek jedna w całości zrealizowała działania 
wskazane w tym Programie68, pięć było w trakcie jego realizacji69, a dwie przerwały 
jego realizację (odstępując od kontynuacji nauki)70, co spowodowało wstrzymanie 
przekazywania pomocy przyznanej na ten cel. Z pozostałych trzech byłych 
wychowanek, dwie ani razu nie zgłosiły się do tych jednostek w sprawie realizacji 
IPU71, a jedna zgłosiła się tylko raz, nie podejmując jednak działań na rzecz 
realizacji tego Programu72. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 342-344, 349-352, 355-357, 365-368, 379-382; 
tom II str. 1-4, 21-23, 38-40, 56-58, 73-74, 89-92, 103-106, 130-133) 

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 
Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego, dotyczących dalszych losów 30 byłych 
wychowanek MOW (w tym ww. 15 wychowanek, które opuściły MOW w związku 
z ukończeniem 18 roku życia oraz 15 wychowanek, które w latach 2012-2016 
zostały skreślone z ewidencji MOW w wyniku ucieczki 73), po opuszczeniu Ośrodka: 

 naukę kontynuowało 11 byłych wychowanek, w tym siedem74, które przebywały 
w Ośrodku do ukończenia 18 roku życia oraz cztery, które zostały skreślone 
z ewidencji MOW w związku z ucieczką z tej jednostki;  

 pracę podjęło75 12 byłych wychowanek, w tym dziewięć76, które przebywały 
w MOW do czasu ukończenia 18 roku życia oraz trzy skreślone z ewidencji 
MOW w związku z ucieczką; 

 ubezpieczeniem społecznym objętych zostało 11 byłych wychowanek, w tym 
sześć77, które opuściły MOW w związku z ukończeniem 18 roku życia, oraz 
pięć, które zostały skreślone z ewidencji Ośrodka w związku z ucieczką; 

 w konflikt z prawem weszły cztery wychowanki skreślone z ewidencji MOW 
w latach 2012-2014 w wyniku ucieczki. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 130-136) 

                                                      
65 Bądź innych jednostek właściwych do przyznania pomocy osobom usamodzielnianym w badanych sprawach. 
66 W jednym przypadku kontroler NIK nie otrzymał tego rodzaju informacji z właściwej w tej sprawie jednostki. Dotyczyło 

to wychowanki, dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 216. 
67 Jak wynika z przekazanych informacji, do czasu ich sporządzenia, ww. wychowanki otrzymały pomoc finansową i rzeczową 

na łączną kwotę 103,9 tys. zł. Wielkość otrzymanej przez nie pomocy w tym zakresie kształtowała się poszczególnych 
przypadkach w przedziale od 4,1 do 27,6 tys. zł. 

68 Dotyczy wychowanki, dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 115. 
69 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 186, 200, 268, 294, 411. 
70 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 142, 197. 
71 Dotyczy wychowanek, dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 274, 315. 
72 Dotyczy wychowanki, dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 328. 
73 Do badania w tym zakresie wybrano po trzy wychowanki skreślone z tego powodu z ewidencji w poszczególnych latach 

badanego okresu, o najdłuższym okresie pobytu w MOW. 
74 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych:  186, 190, 216, 308, 315. 
75 Na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 
76 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 142, 190, 200, 216, 294, 308, 315, 334, 411. 
77 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 186, 197, 268, 274, 328. 
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2.10. W dokumentacji 15 byłych wychowanek 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 I str. 398; tom II str. 119-120) 

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 dokumentacji78 w MOW prowadzone były dzienniki 
zajęć dla grup wychowawczych. W wyniku badania czterech dzienników 
prowadzonych dla grup wychowawczych z roku szkolnego 2015/201679 stwierdzono, 
że zawierały one informacje, wskazane w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia, w tym 
m.in. plan pracy z wychowankami, tygodniowe założenia wychowawcze oraz 
informacje dotyczące realizacji ww. planu pracy oraz kontaktów z rodzinami 
wychowanek.  
W wyniku analizy treści zapisów odnoszących się do wybranych tygodni80 
stwierdzono, że tygodniowe założenia wychowawcze dotyczyły głównie organizacji 
zajęć kulinarnych, integracyjnych, świetlicowych, omówienia bieżącej sytuacji 
w grupie, przygotowania do zajęć szkolnych. Były one realizowane m.in. poprzez 
pomoc w odrabianiu lekcji, pogadanki (na temat narkotyków, AIDS, raka piersi), 
prowadzenie zajęć sportowych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 240-267) 

2.12. W wyniku badania dzienników prowadzonych przez psychologa i pedagoga 
w latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 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, w tym informacje o kontaktach z instytucjami i osobami, z którymi pedagog 
i psycholog współpracowali przy wykonywaniu swoich działań, imiona i nazwiska 
wychowanek, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. Do dziennika pedagoga nie wpisano prowadzonych 
przez niego zajęć z socjoterapii, ponieważ dla tych zajęć (prowadzonych przez 
pedagoga i przez jednego z wychowawców MOW, posiadającego stosowne 
kwalifikacje) prowadzone były osobne „Dzienniki zajęć z socjoterapii”. 
Do ww. dzienników nie były wpisywane tygodniowe plany zajęć.  W wyniku analizy 
treści zapisów zamieszczonych w ww. dziennikach, odnoszących się do trzech 
wybranych tygodni81 z ww. lat szkolnych stwierdzono, że w czasie pracy w MOW w tych 
tygodniach pedagog zajmował się m.in. prowadzeniem rozmów indywidualnych 
z wychowankami, weryfikacją dokumentacji dotyczącej wychowanek oraz 
prowadzeniem bieżącej korespondencji (m.in. z sądami i Policją), natomiast psycholog 
zajmował się m.in.: prowadzeniem rozmów z wychowankami (udzielanie porad), 
organizowaniem doradztwa zawodowego dla wychowanek, przygotowaniem 
dokumentacji dla zespołów zajmujących się opracowaniem IPE-T i dokonywaniem 
okresowych ocen dotyczących przebiegu i efektów resocjalizacji wychowanek. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 407) 

                                                      
78 Dz.U. poz. 1170, ze zm., dalej: rozporządzenie MEN w sprawie pro wadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. 
79 Dziennik zajęć wychowawczych grupy III, IV i V. 
80 Kontrolą objęto zapisy dotyczące I tygodnia grudnia 2015 r. - w przypadku dziennika zajęć III grupy wychowawczej oraz IV 

tygodnia kwietnia 2016 r. - w przypadku dzienników zajęć IV i V grupy wychowawczej. 
81 Pierwszy tydzień października i grudnia 2015 r. oraz czwarty tydzień kwietnia 2016 r. 
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2.13. W latach 2015-2016, w ramach działań wspierających proces resocjalizacji, 
wychowanki MOW brały udział w różnego rodzaju projektach (programach) 
obejmujących m.in.: 

 udział w kołach zainteresowań: kulinarnym, fryzjersko-kosmetycznym, „Bibelot” 
(wyrób biżuterii), przyjaciół biblioteki, turystyczno-krajoznawczym, 
informatycznym, wolontariatu (w ramach którego zajmowały się opieką nad 
dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi),  

 udział w treningach rugby; 

 udział w akcji Sprzątanie Świata; 

 udział w organizowaniu Turnieju Sportowego Gier i Zabaw dla dzieci; 

 redagowanie gazetki „Wieści ze Szlaku”; 

 przygotowanie przedstawienia pt. „Taniec życia”, prezentowanego 
w okolicznych szkołach; 

 udział w rożnego rodzaju konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych 
(np. w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, XX Mazowieckim 
Przeglądzie Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2016). 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 53-54, 59-60, 65-66, 79-86) 

2.14. Średnie wyniki uzyskane przez uczniów Szkoły Podstawowej uzyskane 
na zakończenie klasy VI kształtowały się w latach 2012-2016 następująco: 2012 r. – 
14,9%; 2013 r. – 14,1%; 2014 r. – 14,3%; 2015 r. -38,1%; 2016 r. - 40,4%.  

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

 język polski: 2012 r. - 57,1%, 2013 r. – 46,6%, 2014 r. – 49,2%, 2015 r. – 
51,5%, 2016 r. – 45,9%;  

 przedmioty przyrodnicze: 2012 r. – 37,8%; 2013 r. – 46,8%; 2014 r. – 34,8%, 
2015 r. – 29,0%, 2016 r. – 31,0%; 

 matematyka: 2012 r. – 27,2%, 2013 r. – 28,8%, 2014 r. – 22,2%, 2015 r. – 
47,0%, 2016 r. – 23,9%. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 140) 

W działalności Ośrodka w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Ustalono, że pierwsze IPE-T opracowane na rok szkolny 2011/2012 dla sześciu 
wychowanek82, z 15 których dokumentację objęto kontrolą, nie zawierały 
wymaganych informacji, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 i 6 rozporządzenia MEN 
w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r., dotyczących: 

 planowanych do realizacji 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; 

 planowanego zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 
dziecka w ramach realizacji przez Ośrodek zadań wymienionych w § 4 ust. 1. 
rozporządzenia. 

Jedno z ww. IPE-T83 nie zawierało również wymaganych informacji, wskazanych 
w § 5 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia MEN, dotyczących wymiaru godzin, w którym 

                                                      
82 Dotyczy IPE-T opracowanych na rok szkolny 2011/2012 dla wychowanek przyjętych do MOW w latach 2008-2010, dla 

których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 142, 186, 190, 197, 200. 
83 Opracowane dla wychowanki, dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 190. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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będą realizowane poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wskazane w IPE-T. 
Ponadto w IPET opracowanych dla trzech z ww. wychowanek84 nie uwzględniono 
części działań zaleconych do realizacji w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dotyczących m.in. udziału uczennicy w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych. 
W trzech przypadkach pierwsze IPE-T (lub PDW) opracowane zostały dla 
wychowanek85  dopiero po upływie od 7 do 37 miesięcy od daty ich przybycia 
do MOW.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 213-218, 370-381) 

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 I str. 407) 

NIK zwraca uwagę, że przyjęta w MOW praktyka pełnienia funkcji opiekuna 
usamodzielniania tylko do końca pobytu wychowanek w Ośrodku, bez posiadania 
wiedzy czy, kto i kiedy przejął rolę opiekuna, stoi w sprzeczności z ich dobrem, 
ponieważ do czasu wyznaczenia nowych opiekunów spoza MOW wychowanki 
pozbawione są pomocy w procesie usamodzielniania, co może ten proces poważnie 
zakłócić lub zniweczyć. 
Pedagog, która wyznaczona była w badanych sprawach na opiekuna 
usamodzielnienia, w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała m.in., że (w jej ocenie) 
wychowanki nie pozostają bez opiekuna usamodzielnienia po opuszczeniu MOW. 
Wskazanie opiekuna usamodzielnienia po opuszczeniu tej placówki odbywa się 
wcześniej. Podopieczne na ogół wskazują na tę funkcję osoby im znane z rodziny. 
Pracownik (PCPR, MOPR czy MOPS) odpowiedzialny za usamodzielnienie 
wychowanek młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest świadomy, kiedy 
wychowanka opuszcza tego typu placówkę. Jako opiekun usamodzielnienia była 
w stałym kontakcie telefonicznym z tym pracownikiem, a także z opiekunem 
usamodzielnienia z rodziny.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 388) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień należy zauważyć, że nie wszystkie byłe 
wychowanki, których dokumentację objęto kontrolą, wskazały podczas pobytu 
w MOW, kogo proponują na opiekuna usamodzielnienia po opuszczeniu tej 
jednostki. A ponadto jak wynika z informacji otrzymanych przez kontrolera NIK 
z powiatowych centrów pomocy rodzinie (przedstawionych w pkt 2.8. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego), nie wszystkie wychowanki po opuszczeniu Ośrodka 
zgłosiły się do ww. jednostek w celu zmiany opiekuna usamodzielnienia oraz 
realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 128-133) 

Ośrodek opracowywał dla nieletnich skierowanych do tej jednostki indywidualne 
programy edukacyjno-terapeutyczne, jednakże w przypadku części z nich 
(opracowanych na rok szkolny 2011/2012) nie uwzględniono wszystkich elementów 
(informacji) wymaganych przepisami prawa. W przypadku objętych kontrolą IPE-T 
opracowanych na następne lata szkolne nie stwierdzono nieprawidłowości. Poza 

                                                      
84 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 142, 197. 
85 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 216, 294, 308. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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działalnością edukacyjną i wychowawczą w Ośrodku realizowano wiele projektów 
mających pozytywnie wpływać na prowadzony proces resocjalizacji wychowanek. 
Pomimo podejmowanych działań w latach 2012-2016 dochodziło co roku 
do kilkudziesięciu ucieczek wychowanek z Ośrodka, a 47,1% skreśleń z ewidencji 
MOW było wynikiem długotrwałej nieobecności lub przeniesienia wychowanki 
do innego ośrodka ze względów wychowawczych. Pozytywnym zjawiskiem jest 
pięciokrotny spadek liczby ucieczek wychowanek w latach 2015-2016 w relacji 
do danych w tym zakresie za lata 2013-2014, w których co roku dochodziło 
do ponad 100 ucieczek. Jak wynika z informacji uzyskanych przez NIK, spośród 
30 byłych wychowanek objętych badaniami kontrolnymi, po opuszczeniu MOW 
naukę kontynuowało 11 wychowanek, pracę podjęło w różnych formach 
12 wychowanek. Jednocześnie w konflikt z prawem weszły cztery z ww. 
30 wychowanek, przy czym nie dotyczyło to wychowanek skreślonych z ewidencji 
Ośrodka, w związku z ukończeniem 18 roku życia. Spośród 11 byłych wychowanek 
MOW objętych badaniami kontrolnymi, dla których przy udziale pracowników MOW 
zostały opracowane indywidualne programy usamodzielniania, tylko jedna 
zrealizowała w całości zaplanowane działania w nim określone, a pięć było w trakcie 
ich realizacji. Z pozostałych pięciu wychowanek, dwie przerwały realizację części 
zadań ujętych w programie (dotyczących kontynuacji nauki), a kolejne trzy nie 
rozpoczęły w ogóle ich realizacji. 

3. Działania nadzorcze w zakresie resocjalizacji 

3.1. W latach 2015-2016 zorganizowano w MOW szkolenia dla członków Rady 
Pedagogicznej, w następujących tematach: „Weź, nie bierz”, „Ochrona danych 
osobowych”, „Dopalacze”, „Bezpieczeństwo w szkole i w internacie”, „Metody 
aktywizujące w pracy resocjalizacyjnej”, „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów 
do czytania”, „Nauczyciel w relacjach z uczniem neurotycznym i z zaburzoną 
osobowością”, „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna”.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 199) 

Podejmowane przez Dyrekcję MOW działania nadzorcze w ramach sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego omówione zostały w pkt 4.1. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
3.2. W latach 2012-2016 działalność MOW w zakresie kształcenia i resocjalizacji 
była przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Kuratorium Oświaty 
w Warszawie i Sąd Rejonowy w Płocku. 

a) Sędzia z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku, 
przeprowadzała co roku w MOW kontrole, których przedmiotem była ocena m.in.: 
warunków bytowych, prawidłowości stosowania prawa w zakresie pobytu 
wychowanek w Ośrodku oraz podejmowanych wobec nich działań 
resocjalizacyjnych. W wyniku kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 171-188) 

b) Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadziło w ww. okresie w MOW sześć 
kontroli, które dotyczyły m.in.: organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
nieletnim przebywającym w MOW (dwie kontrole w latach 2012-2013); 
przestrzegania praw dziecka i zapewnienia wychowankom bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (dwie kontrole w latach 2013-
2014); organizacji pracy MOW (kontrola w 2014 r.); realizacji „Programu 
i Harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego Dom na szlaku im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie” 

Opis stanu 
faktycznego 
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(kontrola w 2016 r.). Ponadto w 2015 r. Kuratorium objęło działalność Ośrodka 
badaniami ewaluacyjnymi, w ramach ewaluacji zewnętrznej. 
Zalecenia pokontrolne wydane przez Kuratorium w wyniku trzech kontroli 
przeprowadzonych w latach 2012-2014 dotyczyły m.in.: 

 kontrola z dnia 6 czerwca 2012 r.: organizowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz zajęć socjoterapeutycznych dla nieletnich przebywających 
w Ośrodku zgodnie z zasadami postępowania określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach86; uzupełnienia dokumentacji 
wychowanek o orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego87; opracowania 
IPE-T na okresy wskazane w ww. orzeczeniach, uwzględniając zawarte w nich 
zalecenia88 (w piśmie z dnia 11 lipca 2012 r. Dyrektor MOW poinformowała 
Kuratorium o działaniach podjętych w celu realizacji poszczególnych 
zaleceń89); 

 kontrola z dnia 18 czerwca 2013 r.: sprawowania opieki nad wychowankami 
i zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z art. 39 
ust. 1 pkt 3 i 5a ustawy o systemie oświaty; przesyłania informacji 
o zdarzeniach nadzwyczajnych90; 

 kontrola z dnia 13 marca 2014 r.: dostosowania IPE-T do przepisów 
rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia 
z 2010 r.91; dokumentowania prowadzonych zajęć wychowawczych zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 
2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji92; przestrzegania praw dziecka 
i praw ucznia i upowszechnianie wiedzy o tych prawach93; rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanek94; dostosowania zajęć 
resocjalizacyjnych do indywidualnych potrzeb do możliwości psychofizycznych 

                                                      
86 Dz.U. z 2010 nr 228 poz. 1487. Zalecenia dotyczące tych zagadnień sformułowano w związku ze stwierdzeniem trudności 

wychowanek w dostępie do specjalistów zatrudnionych w MOW (z uwagi na niewystarczający wymiar ich zatrudnienia w tej 
jednostce) oraz organizowania zajęć socjoterapeutycznych dla wychowanek w zbyt licznych grupach. 

87 Przedmiotowe zalecenie sformułowane zostało w związku ze stwierdzeniem, że 40 dziewcząt nie podsiadało aktualnych 
orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, będących podstawą do opracowania IPE-T. 

88 Przedmiotowe zalecenie sformułowane zostało w związku ze stwierdzeniem, że opracowane dla wychowanek IPE-T nie 
spełniają większości wymagań określonych w przepisach prawa. Brak zamieszczenia w nich podstawowych elementów, 
w oparciu o które realizowane są działania o charakterze resocjalizacyjnym uniemożliwia weryfikację prawidłowości 
przebiegu procesu wychowawczego. 

89 Wskazując m.in., że: zobowiązano koordynatora i zespoły do właściwego planowania i udzielania pomocy wychowankom; 
od 1 września 2012 r. zajęcia socjoterapeutyczne będą realizowane w grupach 10 osób; wzmożona zostanie współpraca 
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu wydania przez nią brakujących orzeczeń dla wychowanek; stwierdzone 
w trakcie kontroli braki w IPE-T zostały uzupełnione; informacja w sprawie braku specjalistów zostanie przekazana organowi 
prowadzącemu, dalsze działanie w tej sprawie zależne jednak będzie od stanowiska tego organu.  

90 Przedmiotowe zalecenie sformułowane zostało w związku ze stwierdzeniem, że Dyrektor Ośrodka nie przekazała informacji 
o zdarzeniu, które miało miejsce w dnu 7 kwietnia 2013 r., dotyczącym „opresji fizycznej na nieletniej ze strony koleżanek”. 

91 Przedmiotowe zalecenie sformułowane zostało w związku ze stwierdzeniem, że wybrane do kontroli dwa IPE-T nie 
uwzględniały wszystkich wymaganych elementów wskazanych w przedmiotowym rozporządzeniu. W protokole kontroli nie 
podano, których elementów brakowało w zbadanych IPE-T. 

92 Dz.U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 
93 Przedmiotowe zalecenie sformułowane zostało w związku z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie 

kontroli, w ramach których m.in. 31% wychowanek podało, że w MOW nie są przestrzegane prawa uczniów, 36% wskazało, 
że naruszona została ich godność osobista w związku z publicznym ośmieszaniem przez nauczycieli ich poglądów, 
przeglądaniem ich osobistych rzeczy, wchodzeniem do toalety bez pukania. 

94 Przedmiotowe zalecenie sformułowane zostało w związku ze stwierdzeniem, że dołączone do IPE-T protokoły z posiedzenia 
Zespołu Wychowawczego w niewielkim stopniu zawierają informacje o konkretnych zadaniach dla wychowawców grup 
wychowawczych, formach pracy oraz działaniach podjętych w stosunku do danej wychowanki. Nie zawierają propozycji form 
pracy wykorzystujących zasoby i mocne strony wychowanek. Koncentrują się przede wszystkim na dyscyplinowaniu, 
informowaniu Policji, sądów oraz przypominaniu wychowankom o należytym zachowaniu w placówce.   
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wychowanek oraz zapewnienia odpowiednich warunków do nauki95 (w piśmie 
z dnia 11 czerwca 2014 r. Dyrektor MOW poinformowała Kuratorium Oświaty 
o sposobie realizacji ww. zaleceń96). 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 127, 277-300, 304; tom III str. 190-193, 340-342) 

W wyniku ewaluacji zewnętrznej, całościowej, dotyczącej działalności MOW, 
przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w okresie od 9 do 17 kwietnia 2015 r.97, 
spośród 11 obszarów działalności MOW objętych badaniami ewaluacyjnymi, 
dziewięć zostało ocenionych na  najniższym poziomie E (oznaczającym niski 
stopień wypełniania wymagań przez tę jednostkę), a dwa na poziomie D 
(oznaczającym podstawowy poziom wypełniania wymagań). We wnioskach 
z przeprowadzonych badań wskazano m.in., że:   

 działania Ośrodka nie uwzględniały w pełni potrzeb i możliwości rozwojowych 
wychowanek oraz potencjału kadry pedagogicznej, część zajęć prowadzonych 
w Ośrodku była przez wychowanki całkowicie nieakceptowana; 

 nauczyciele i wychowawcy rzadko stosowali aktywizujące metody pracy, wiele 
zajęć prowadzonych było metodami podającymi; 

 potencjał wychowanek, ich pozytywne postawy rzadko były podstawą 
do planowania pracy resocjalizacyjno-wychowawczej; 

 w placówce nie indywidualizowano pracy z wychowankami, odpowiednio do ich 
potrzeb i możliwości, nie była prowadzona diagnoza potrzeb w tym zakresie; 

 właściwą realizację podstawy programowej ograniczały braki wyposażania 
w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz podręczniki, a znajdujące się 
w ośrodku pracownie i sale, nie były wykorzystywane w należyty sposób; 

 wychowankom nie zapewniano odpowiedniego czasu przebywania na świeżym 
powietrzu, nie oferowano aktywności, które pomogłyby rozładować emocje czy 
niwelować agresję; 

 w Ośrodku nie stosowano jednolitych oddziaływań wychowawczych ze strony 
nauczycieli i wychowawców; 

 wychowanki w ograniczonym stopniu mogły korzystać z pomocy psychologa 
i pedagoga, postawa niektórych wychowawców doprowadzała 
do wewnętrznego zamykania się wychowanek i niechęci do współpracy 
w sprawach dla nich istotnych. 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym była prowadzona w ograniczonym 
stopniu, mimo że wychowanki czerpały z niej korzyści; 

 nie wszyscy nauczyciele i wychowawcy współpracowali ze sobą, podczas 
realizacji zadań Ośrodka oraz stwarzali pozytywny klimat sprzyjający uczeniu 
się wychowanek; 

                                                      
95 Przedmiotowe zalecenie sformułowane zostało w związku ze stwierdzeniem, że powierzchnia pokoi dla wychowanek jest 

zbyt mała w stosunku do liczby dziewcząt w nich przebywających, a ich ubogie umeblowanie nie zapewnia (w opinii 
przeprowadzających kontrolę) właściwych warunków do odpoczynku i nauki.   

96 Wskazując m.in., że: koordynator oraz członkowie zespołów zostali zobowiązani do dostosowania IPE-T do przepisów 
rozporządzenia MEN; zobowiązano wszystkich członków Rady Pedagogicznej do przestrzegania praw dziecka i ucznia oraz 
wzmożony będzie nadzór nad tym zagadnieniem w ramach nadzoru pedagogicznego; zobowiązano nauczycieli, 
wychowawców i specjalistów do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości 
psychologicznych, zainteresowań i uzdolnień, nad czym nadzór ma sprawować Wicedyrektor Ośrodka; przeprowadzono 
rozmowę z organem prowadzącym i wystosowano do tego organu pismo w sprawie poprawy warunków do nauki; 
przeanalizowano IPE-T opracowane dla wychowanek i uzupełniono brakujące treści; powołano Zespół, którego zadaniem 
będzie dokonanie szczegółowej analizy sytuacji wychowawczej Ośrodka oraz wyników przeprowadzonego badania 
i podjęcie odpowiednich działań, które wyeliminują zgłoszone przez wychowanki uwagi, problem licznych ucieczek 
wychowanek oraz przyniosą zamierzone efekty resocjalizacyjne.  

97 W ramach której badaniami objęto wychowanków (ankiety i wywiad grupowy), rodziców oraz nauczycieli i wychowawców 
zatrudnionych w Ośrodku (ankiety, wywiady grupowe). W ramach prowadzonych badań przeprowadzono również m.in. 
wywiady z Dyrektorem MOW, z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami Szkoły oraz obserwację obiektów 
Ośrodka i prowadzonych w nich zajęć i lekcji.   
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 wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej 
i różnych badań, nie były podstawą do zmiany i modyfikacji pracy oraz 
działalności Ośrodka; 

 w MOW nie wykorzystywano potencjału części kadry pedagogicznej, zaplecza 
i terenu otaczającego Ośrodek; 

 doskonalenia wymagały kompetencje nauczycieli i specjalistów, gdyż nie 
zawsze właściwie rozumieli oni proces resocjalizacji, któremu nie sprzyja 
na pewno montowanie krat w oknach; 

 zarządzanie placówką nie przyczyniło się do poprawy pogarszających się 
warunków lokalowych, w jakich przebywają wychowanki, autokratyzm 
zarządzania doprowadził do powszechnego braku współpracy i nieliczenia się 
z potrzebami wychowanek i współpracowników. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 321-401) 

W związku z wynikami ww. ewaluacji Mazowiecki Kurator Oświaty w piśmie z dnia 
26 maja 2015 r. poleciła Dyrektor MOW opracowanie, w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy kształcenia i wychowania oraz 
przedstawienia go w terminie 60 dni, w celu zaakceptowania terminów jego 
wdrożenia i zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.  
W ramach realizacji ww. polecenia, MOW opracował w czerwcu 2015 r. „Program 
i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego „Dom na szlaku”, który uzyskał w dniu 15 lipca 2015 r. 
akceptację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Program ten opracowany został na 
okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 1-48) 

W dniach 15 grudnia 2015 r. i 28 czerwca 2016 r. MOW sporządził sprawozdania 
z realizacji „Programu”.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 49-62) 

W czerwcu 2016 r. opracowane zostały raporty z przeprowadzonej przez MOW 
ewaluacji wewnętrznej dotyczącej efektów podejmowanych działań w zakresie 
części wymagań (zadań) wyznaczonych w ww. Programie, takich jak: „uczniowie 
są aktywni”, „respektowane są normy społeczne”, „uczniowie nabywają wiadomości 
i umiejętności określone w podstawie programowej”, „podejmowane w placówce 
działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”. 

Sformułowane w wyniku ww. badań wnioski do dalszej pracy dotyczyły m.in.: 

 wymaganie „Uczniowie są aktywni”: utrzymywania dużej ilość zajęć 
pozalekcyjnych, zachęcania uczniów do uczestnictwa w zajęciach 
dodatkowych, utrzymywania dobrego poziom kadry nauczycielskiej poprzez 
udział w szkoleniach, uaktywnienia grupy wychowanek, która sporadycznie 
włącza się w działania podejmowane przez placówkę; 

 wymaganie „Respektowane są normy społeczne”: przestrzegania norm i zasad 
społecznych, jako podstawy wychowania, kształtowania postaw społecznych 
wychowanek, podtrzymywania ich więzi z rodziną i bliskimi, uczenia zasad 
bezpieczeństwa, dbania o wzajemny szacunek i tworzenia dobrej atmosfery 
w placówce, motywowania wychowanek do właściwego zachowania jako 
możliwości posiadania przywilejów, zapewnienia atrakcyjności prowadzonych 
zajęć pozalekcyjnych, umożliwiania większej liczbie wychowanek uczestnictwa 
w konkursach, wyjazdach, stwarzania warunków do rozwoju zainteresowań 
wychowanek; 
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 wymaganie „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób 
sprzyjający osiąganiu celów placówki”: doposażenia zaplecza Ośrodka, 
zadbania o zagospodarowanie terenu zewnętrznego, zadbania o fundusze 
na wycieczki i uroczystości, monitorowania i modyfikowania działań Ośrodka, 
uwzględniając potrzeby placówki oraz podopiecznych w celu podniesienia 
efektywności pracy placówki, stawiania wychowankom indywidualnych, 
jasnych, konkretnych celów, ujednolicenia oddziaływań wychowawczych we 
wszystkich grupach wychowawczych, informowania wychowanek o ich 
postępach, prowadzenia działań uwzględniających indywidualizację procesu 
edukacji i terapii w odniesieniu do każdej wychowanki;  

  wymaganie „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej”: kontynuowania analizy w zespołach 
przedmiotowych sposobu kształtowania i sprawdzania umiejętności uczniów, 
analizowania osiągnięć wszystkich uczniów w zespole klasowym, 
uwzględniając ich możliwości rozwojowe, organizowania konkursów 
wewnętrznych, imprez edukacyjnych oraz brania udziału w konkursach. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 111-159) 

Realizacja ww. Programu była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez 
Kuratorium Oświaty w dniu 1 grudnia 2016 r. We wnioskach z przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że Dyrektor MOW wdrożyła ww. Program, jednak nie wszystkie 
działania zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Należy 
zatem kontynuować działania w celu zrealizowania wszystkich zaplanowanych 
działań. Sformułowano zalecenie dotyczące wzmożenia nadzoru pedagogicznego 
nad przestrzeganiem przez nauczycieli i wychowawców regulaminu w zakresie 
stosowania kar wobec wychowanek.  
W piśmie z dnia 4 stycznia 2017 r. Dyrektor MOW poinformowała Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty o działania podjętych na rzecz realizacji ww. zalecenia, 
obejmujących wprowadzenie aneksem zmian do Planu Nadzoru Pedagogicznego 
dotyczących przeprowadzania comiesięcznej analizy (w oparciu o przeprowadzane 
badania ankietowe) odnośnie przestrzegania przez nauczycieli i wychowanki 
Regulaminu w zakresie stosowania kar. Wskazała ponadto, że został powołany 
zespół nauczycieli do opracowania zmian w tym regulaminie mających na celu 
doprecyzowanie konsekwencji adekwatnych do przewinień.  
Ustalano, że uchwałą z dnia 8 lutego 2017 r. Rada Pedagogiczna MOW 
wprowadziła wskazane wyżej zmiany w Regulaminie Karania i Nagradzania. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 63-110) 

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

 pracownicy pedagogiczni posiadali wymagane kwalifikacje zawodowe; 

 została zrealizowana podstawa programowa określona dla gimnazjum 
w przypadku wybranych do badania przedmiotów (język polski, historia, 
i matematyka); 

 Dyrektor MOW w ramach nadzoru pedagogicznego monitoruje realizację 
podstawy programowej poprzez kontrolę dzienników zajęć lekcyjnych, 
co potwierdzają wpisy do dziennika klasy III gimnazjum; 

 tygodniowe założenia wychowawcze i wpisy do dzienników zajęć 
wychowawczych, potwierdzają realizację Planu pracy wychowawczo-
resocjalizacyjnej; 
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 Wicedyrektor MOW na bieżąco monitoruje realizację ww. Planu, 
co potwierdzają wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych; 

 wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych i dziennikach pracy specjalistów 
zatrudnionych w MOW potwierdzają realizację Programów Profilaktyki 
i Wychowawczego na lata 2015-2018 zatwierdzonych przez Radę 
Pedagogiczną w dniu 24 września 2015 r.; 

 analiza dokumentacji oraz wyniki przeprowadzonych obserwacji, potwierdzają 
dobrą jakość prowadzonych zajęć z wychowankami (nauczyciele inspirowali 
wychowanki do podejmowania aktywności, zachęcali do dyskusji, zajęcia 
przebiegały w dobrej atmosferze, wychowanki były dobrze zmotywowane 
do pracy i wykazały zainteresowanie tematyką zajęć); 

 informacje pozyskane w wyniku przeprowadzonych w trakcie kontroli badań 
wśród pracowników pedagogicznych wskazują na podejmowanie przez 
Ośrodek różnorodnych działań, które są urozmaicone, odpowiadają potrzebą 
wychowanek, uwzględniają ich inicjatywy, rozwijają zainteresowania 
i uzdolnienia (brak przeprowadzenia takich badań w odniesieniu 
do wychowanek uzasadniono faktem, że były one przeprowadzane w ramach 
kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w dniu w dniu 1 grudnia 
2016 r.). 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. 
 (dowód: akta kontroli tom III str. 160-168) 

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

(dowód: akta kontroli tom III str. 169-170) 

3.5. Jak wynika z dokumentacji 15 byłych wychowanek MOW, Ośrodek kierował 
do sądów wnioski o wyrażenie zgody na wydanie przepustek dla wychowanek, 
przekazywał opinie na temat danej wychowanki oraz informacje o ucieczkach lub nie 
powróceniu z przepustek. Podejmowana współpraca z opiekunami prawnymi 
wychowanek, jak wynika z tej dokumentacji, dotyczyła w szczególności uzyskiwania 
od opiekunów zgody na leczenie, na przetwarzanie danych osobowych oraz 
informowania ich o zachowaniach wychowanek oraz o ucieczkach z Ośrodka.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 343-344) 

Dyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach dotyczących ww. zagadnień wskazała m.in., że 
do najważniejszych problemów w zakresie współpracy z sądami rodzinnymi, 
opiekunami prawnymi, Policją oraz placówkami, z których przybyły wychowanki, 
należały: 

 zbyt późne podejmowanie decyzji przez niektóre sądy rodzinne; 

 zbyt długo toczące się postępowania w sprawie wydania postanowienia 
o umieszczeniu nieletniej w MOW (niektóre wychowanki były w Ośrodku 
umieszczane tymczasowo - na podstawie art. 26 ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich); 

 brak zaangażowania Policji z miejsca zamieszkania wychowanki, w jej 
poszukiwanie, w przypadku niepowrócenia do Ośrodka; 

 brak zainteresowania sprawami wychowanek ze strony placówek opiekuńczo-
wychowawczych, z których trafiły one do Ośrodka (MOW wielokrotnie musiał 
apelować o dostarczenie dla nich odzieży, środków higieny osobistej, 
kieszonkowego); 

 niechęć, a często odmowa placówek opiekuńczo - wychowawczych 
do przyjęcia swoich podopiecznych w okresie świąt, ferii, wakacji w sytuacji, 
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gdy wychowanka swoim zachowaniem zasłużyła na urlopowanie (co utrudniało 
motywowanie wychowanek do poprawy zachowania). 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 353-354) 

3.6. W latach 2015-2016 MOW współpracował w sposób ciągły m.in. 
z następującymi podmiotami: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Sochaczewie - głównie w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego dla wychowanków Ośrodka, jednostkami służby zdrowia (m.in 
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym), Mobilnym 
Centrum Edukacji Zawodowej przy OHP w Skierniewicach, Policją, powiatowymi 
centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi dla miejsca 
pochodzenia wychowanków (przy opracowywaniu programów usamodzielnienia).  
MOW w ww. okresie współpracował również m.in. z: 

 Urzędem Gminy w Iłowie – w ramach uczestnictwa w akcji „Sprzątanie świata”, 
na który to cel Urząd użyczył Ośrodkowi autobus gminny; 

 Domem Pomocy Społecznej w Młodzieszynie – w zakresie opieki i pomocy 
osobom starszym w ramach działalności koła wolontariatu; 

 Gospodarstwem Ekologicznym w Grzybowie – w zakresie pomocy w pracach 
gospodarskich w ramach działalności koła woluntariatu; 

 Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mocarzewie – w zakresie 
pomocy osobom starszym w ramach działalności koła wolontariatu; 

 Biblioteką Publiczną w Słubicach – w zakresie uczestnictwa w Dyskusyjnym 
Kole Książki. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 200-203, 244; tom II str. 128; tom III str. 61, 77, 86, 
343-344, 351-352) 

W działalności MOW 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 wychowanek Ośrodka. Kierownictwo MOW 
podejmowało działania na rzecz realizacji zaleceń i rekomendacji sformułowanych 
w wyniku kontroli i badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2012-2016 
przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Kontrola przeprowadzona w Ośrodku 
w marcu 2017 r. przez Kuratorium Oświaty, na zlecenie NIK, nie wykazała 
występowania nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w MOW oraz sposobu organizacji i prowadzenia 
zajęć lekcyjnych w tej jednostce. 

4. Monitoring procesu resocjalizacji wychowanek MOW 

4.1. W protokole z zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
na którym omawiane były wyniki nadzoru pedagogicznego zamieszczonych w roku 
szkolnym 2014/2015, wskazano m.in., że w przedmiotowym roku szkolnym nadzór 
pedagogiczny nie był realizowany zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 
na ten rok, z uwagi na długą nieobecność Dyrektora Ośrodka, a następnie zmianę 
Dyrekcji tej jednostki. Prawidłowość prowadzonej działalności była przedmiotem 
ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w kwietniu i maju 2015 r. przez Kuratorium 
Oświaty. Wnioski z tej ewaluacji posłużyły do opracowania Programu naprawczego, 
który był realizowany w roku szkolnym 2015/2016. Przedstawione na ww. zabraniu 
Rady Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego na kolejny 
rok szkolny dotyczyły m.in.: systematycznego prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
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pracy edukacyjno-wychowawczej i resocjalizacyjnej; realizowania zajęć zgodnie 
z planem wychowawczo-resocjalizacyjnym; prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 
metod aktywizujących; stosowania zasady indywidualizacji pracy z dzieckiem. 
Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 
przedstawione zostały przez Dyrektor Ośrodka na zebraniu Rady Pedagogicznej 
w dniu 31 sierpnia 2016 r. W sprawozdaniu z tego nadzoru, stanowiącym załącznik 
do protokołu w ww. zebrania, Dyrektor wskazała m.in., że plan nadzoru 
pedagogicznego został zrealizowany w założonym terminie. Kontrola prawidłowości 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania prowadzona była przez Dyrektora 
Ośrodka, natomiast kontrola prowadzenia dokumentacji internatu - przez Dyrektora 
i Wicedyrektora. Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna obejmowała cztery 
zagadnienia (przedmiot i wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w czerwcu 
2016 r. omówione zostały w pkt 3.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji zostały uwzględnione w planowaniu pracy 
na rok szkolny 2016/2017. Przedstawione przez Dyrektor MOW wnioski 
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny były identyczne 
jak w roku wcześniejszym. Dodano do nich nowe wnioski dotyczące: respektowania 
przyjętych Regulaminów, dbania o wzajemny szacunek,  tworzenia dobrej atmosfery 
w placówce oraz wdrożenia działań mających na celu poprawę wyników nauczania 
z matematyki. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 345-346, 355-368) 

4.2. W wyniku kontroli wytypowanej do badania dokumentacji 15 byłych 
wychowanek MOW stwierdzono m.in., że: 

 w przypadku wszystkich ośmiu IPE-T sporządzonych w badanych sprawach 
na rok szkolny 2011/2012 nie było dokumentów potwierdzających, że przed ich 
opracowaniem dokonana została wielospecjalistyczna ocena poziomu 
funkcjonowania ucznia, o której mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia MEN 
w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r.; 

 przed sporządzeniem IPE-T lub PDW na kolejne lata szkolne we wszystkich 
zbadanych sprawach dokonano ww. oceny, przedstawiając jej wyniki w treści 
tych programów lub w odrębnym dokumencie;  

 w przypadku 13 wychowanek zostały dokonane podczas kolejnych lat 
szkolnych (z okresu 2012-2016) okresowe wielospecjalistyczne oceny poziomu 
ucznia, na zasadach określonych w § 5 ust. 9 rozporządzenia MEN w sprawie 
warunków organizowania kształcenia z 2010 r. i następnie (od roku szkolnego 
2015/2016) w § 6 ust. 9 rozporządzenia MEN w sprawie warunków 
organizowania kształcenia z 2015 r.; 

 w przypadku dwóch wychowanek stwierdzono, że przedmiotowych ocen nie 
wykonano w niektórych latach podczas ich pobytu w MOW (w przypadku jednej 
z nich98 ani jednej takiej oceny nie wykonano w roku szkolnym 2012/2013, 
a w przypadku drugiej99 – w latach szkolnych 2011/2012-2013/2014).  

W latach 2012-2014 wyniki okresowych ocen, o których mowa wyżej, zamieszczone 
zostały (w badanych sprawach) w protokołach z posiedzeń zespołów 
wychowawczych. Informacje o poszczególnych wychowankach zamieszczone 
w ww. protokołach, zawierały oceny dotyczące m.in. ich stosunku do obowiązków 
szkolnych, kultury osobistej, postawy społecznej, uczestnictwa w programach 
i treningach wspomagających proces resocjalizacji oraz propozycje dotyczące 
przyszłości wychowanki. 

                                                      
98 Dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 190. 
99 Dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 216. 
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Pierwsze tego rodzaju oceny w formie odrębnych dokumentów sporządzono za rok 
szkolny 2014/2015 dla sześciu z wychowanek przebywających w tym okresie 
w Ośrodku (w tym trzech skreślonych z ewidencji MOW w połowie 2015 r. oraz 
trzech skreślonych z tej ewidencji w 2016 r.). Dla trzech wychowanek skreślonych 
z ewidencji w połowie 2016 r. sporządzono odrębne oceny za I i II semestr roku 
szkolnego 2015/2016. Wyniki dokonanych w czerwcu 2015 r. ocen za rok szkolny 
2014/2015, przedstawione zostały w dokumencie pn. „Ocena pobytu wychowanki 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie za rok szkolny 
2014/2015”. Kolejne oceny dokonywane w ciągu roku szkolnego 2015/2016 
zamieszczone były w dokumencie pn. „Analiza efektów procesu resocjalizacji 
w … semestrze roku szkolnego 2015/2016”. Zawierały one informacje dotyczące 
m.in. postępów w nauce wychowanki, przebiegu i efektów realizowanego 
indywidualnego programu resocjalizacji, współpracy z rodziną, stanu zdrowia oraz 
wniosków (propozycji) dotyczących dalszego procesu resocjalizacji. 
Żadna z badanych ocen nie zawierała informacji o braku efektów dotychczasowych 
działań resocjalizacyjnych, a w konsekwencji o konieczności modyfikacji IPE-T. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 189, 234-252, 274-279, 316-337, 370-381) 

4.3. Według wyjaśnień Dyrektora MOW, Ośrodek dokonał oceny efektów 
podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
badania poziomu bezpieczeństwa wychowanek, w ramach przeprowadzonej 
w połowie 2016 r. ewaluacji wewnętrznej.  
Informacje dotyczące zakresu zagadnień objętych ww. ewaluacją jak i wniosków 
sformułowanych w wyniku jej przeprowadzenia przedstawione zostały w pkt 3.2. 
niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 353-354) 

4.4. MOW w badanym okresie nie podejmował działań w formie udokumentowanej 
w celu pozyskania informacji o losach byłych wychowanek oraz nie przeprowadzał 
analiz dotyczących skuteczności procesu resocjalizacji przez pryzmat tego rodzaju 
informacji. 

Dyrektor MOW w wyjaśnieniach w ww. sprawie wskazała m.in., że analizy 
skuteczności procesu resocjalizacji byłych wychowanek nie przeprowadzano, ale 
pracownicy Ośrodka wiedzą, że część z nich funkcjonuje normalnie (pracują, 
założyły rodziny). Są również takie przypadki, że po opuszczeniu MOW wychowanki 
przebywały lub przebywają w zakładach poprawczych, zakładach karnych lub 
aresztach śledczych. Informacje o byłych wychowankach pracownicy MOW 
pozyskiwali z portali społecznościowych, korespondencji kierowanej przez byłe 
wychowanki do wychowawców, rozmów telefonicznych z wychowankami, pism 
wychowanek lub różnych instytucji w sprawie wydania przez MOW zaświadczeń 
potwierdzających pobyt wychowanek w Ośrodku.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 243, 246; tom III str. 349, 352) 

W działalności MOW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:    

Wyniki badania dokumentacji dotyczącej 15 byłych wychowanek MOW wykazały, 
że przed opracowaniem dla ośmiu wychowanek IPE-T na rok szkolny 2011/2012100 
nie została dokonana, w formie udokumentowanej, wielospecjalistyczna ocena 
poziomu funkcjonowania ucznia, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 4 rozporządzenia 
MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia z 2010 r. 

                                                      
100 Dla których prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnych: 115, 142, 186, 190, 197, 200, 268, 274. 
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W przypadku dwóch z ww. 15 wychowanek stwierdzono również, że nie 
we wszystkich latach szkolnych podczas ich pobytu w MOW dokonane zostały 
okresowe wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia, co stanowiło 
naruszenie § 5 ust. 9 ww. rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania 
kształcenia z 2010 r. Dla jednej z nich101 ani jednej takiej oceny nie wykonano 
w formie udokumentowanej w roku szkolnym 2012/2013, a dla drugiej102 – w latach 
szkolnych 2011/2012-2013/2014).  
W kolejnych latach szkolnych nie stwierdzono występowania tego rodzaju 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 189, 370-381) 

NIK zwraca uwagę, że w badanym okresie MOW nie podejmował w formie 
udokumentowanej działań w celu pozyskania informacji o losach byłych 
wychowanek oraz nie przeprowadzał analiz dotyczących skuteczności procesu 
resocjalizacji przez pryzmat tego rodzaju informacji. 

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 placówek103, 
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 pozwalał na formułowanie 
wniosków mających poprawić działalność tej jednostki. Stwierdzono jednak, 
że w wybranych do kontroli sprawach MOW nie zawsze prawidłowo wywiązywał się 
z obowiązków dotyczących dokonywania wielospecjalistycznych ocen poziomu 
funkcjonowania ucznia, które powinny służyć do opracowania IPE-T, a następnie 
do oceny realizacji działań w nim ujętych i ich efektywności. Ponadto w badanym 
okresie nie prowadzono monitoringu losów byłych wychowanek w celu oceny 
skuteczności prowadzonych przez Ośrodek działań oraz ich ewaluacji.  

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 Kontroli104, 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) wyeliminowanie z uregulowań wewnętrznych MOW zapisów przewidujących 
wymierzanie wychowankom kary nagany na spotkaniach społeczności Ośrodka 
oraz podawanie do wiadomości tej społeczności kar wymierzonych 
wychowankom; 

3) zaprzestanie poddawania wychowanek przez pracowników Ośrodka testom 
na obecność w ich organizmie środków odurzających;  

                                                      
101 Dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 190. 
102 Dla której prowadzono dokumentację o nr ewidencyjnym 216. 
103 Dz.U. poz. 1214. 
104 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   8  czerwca 2017 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 
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