
Warszawa, dnia 25 maja 2009 r.  
P/09/072  
KNO-410-00-3/2009 

Pan 
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w Łańcucie 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, skontrolował 

funkcjonowanie Schroniska dla Nieletnich w Łańcucie (Schronisko) w latach 2007 – 2009  

(do 27 marca). 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 27 marca 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie skontrolowaną działalność, mimo 

stwierdzenia nieprawidłowości. 

Ocena pozytywna dotyczy w szczególności: działalności diagnostyczno-obserwacyjnej, 

prowadzonej przez psychologa i pedagogów Schroniska, w szczególności przejawiającej się 

opracowywaniem indywidualnych programów resocjalizacji w przypadku nieletnich 

posiadających wyrok o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, podejmowania działań w celu 

umoŜliwienie nieletnim utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) poprzez 

organizację widzeń oraz współpracę z nimi w zakresie przyjmowania i zwalniania nieletnich, 

starań w celu zapewnienia nieletnim dobrych warunków bytowych i do nauki, a takŜe 

przygotowania zawodowego.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegają na: nielegalnym przetrzymywania nieletnich 

w izbie przejściowej, nieprzestrzeganiu zasad zwalniania nieletnich ze Schroniska, 

stosowaniu środków dyscyplinarnych nieujętych w katalogu określonym przez Ministra 

Sprawiedliwości, wspieraniu finansowym wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji 
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materialnej w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, 

niepełnej realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz nierzetelnym prowadzeniu 

dokumentacji pobytu nieletniego w Schronisku i działających w Schronisku szkół. 

1. W latach 2007-2009 (do czasu zakończenia kontroli) w Schronisku nie przestrzegano 

zasad pobytu nieletnich określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 

17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych  

i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359).  

Badanie dokumentacji dotyczącej pobytu nieletnich w izbie przejściowej w latach 

2007-2009 (do czasu zakończenia kontroli) wykazało m.in., Ŝe w czterech przypadkach 

nieletni przebywali w izbie przez okres dłuŜszy (od 1 do 13 dni) niŜ określony 

w § 51 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jako podstawę umieszczenia wychowanków w izbie 

przejściowej podawano m.in.: „znęcanie się fizyczne lub psychiczne 

nad współwychowankami”, „prowokujące i aroganckie zachowanie wobec nauczycieli 

lub wychowawców”, „niewykonywanie poleceń nauczycieli lub wychowawców”, 

„dezorganizowanie lekcji”, „próba wprowadzenia zasad podkultury przestępczej” 

lub „niszczenie mienia”.  

W ocenie NIK działanie takie naruszało przepis § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia, 

w myśl którego umieszczenie nieletniego w izbie przejściowej moŜe nastąpić, gdy 

uzasadnia to konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w schronisku (nie zaś 

– względy wychowawcze). PowyŜsze działania wskazują na wykorzystywanie izby 

przejściowej jako środka dyscyplinarnego. Podkreślić naleŜy, Ŝe bezprawne pozbawienie 

nieletniego wolności poprzez umieszczenie go w izolowanym pomieszczeniu stanowi 

równieŜ naruszenie postanowień art. 37 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowanej 

przez Polskę w dniu 27 września 1990 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526, ze zm.). 

2. W przypadku jednego wychowanka zastosowano środek dyscyplinarny polegający 

na obciąŜeniu nieletniego kosztami w wysokości 50% wartości zniszczonego przez niego 

przedmiotu. W ocenie NIK działanie takie wykraczało poza zamknięty katalog środków 

dyscyplinarnych przewidziany w § 94 ust. 1 ww. rozporządzenia.  

Za nielegalne naleŜy uznać działania Dyrektora Schroniska polegające 

na przetrzymywaniu nieletnich w Schronisku przez okres dłuŜszy niŜ oznaczony 
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w orzeczeniu sądu rodzinnego i nakazie zwolnienia. Badanie akt osobowych  

66 wychowanków schroniska wykazało, Ŝe w 12 przypadkach (18%) nieletnim 

przedłuŜono pobyt w Schronisku o jeden do pięciu dni. Ponadto działanie takie naruszało 

art. 37 przywołanej wyŜej Konwencji o Prawach Dziecka, zgodnie z którym Ŝadne 

dziecko nie moŜe zostać pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny. 

3. Za nielegalne  naleŜy uznać zwalnianie nieletnich ze Schroniska bez dokumentów 

uprawniających do takiego działania, co stwierdzono w przypadku pięciu (tj. 6%) 

nieletnich.  

W jednym przypadku wychowanek został zwolniony ze Schroniska wyłącznie na 

podstawie nakazu zwolnienia, w pozostałych czterech nieletnich zwolniono przed 

wpłynięciem do Schroniska nakazów ich zwolnienia. PowyŜsze działania naruszały § 55 

ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi, Ŝe zwolnienie nieletniego ze schroniska 

następuje na podstawie orzeczenia sądu i nakazu zwolnienia. 

4. Stwierdzono ewidencjonowanie środków wykorzystywanych jako nagrody pienięŜne dla 

wychowanków bez podstawy prawnej.  

Nieletnim, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przyznano nagrody 

pienięŜne na łączną kwotę 810 zł, które zaewidencjonowano jako zapomogi pomimo, Ŝe 

przepisy ww. rozporządzenia nie przewidywały - w przypadku nieletnich przebywających 

w schroniskach - takiej formy wsparcia finansowego. 

5. W latach 2007- 2009 kadra kierownicza Schroniska w ramach sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego nie zrealizowała 10 z 85 zaplanowanych hospitacji. W ocenie NIK 

ograniczało to moŜliwość efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego  

w odniesieniu do prowadzonych w Schronisku zajęć: obserwacyjno-diagnostycznych, 

dydaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym zwłaszcza moŜliwość dokonania rzetelnej 

analizy i diagnozy stopnia realizacji celów oraz określenie i ocenę efektów tej 

działalności.  

PowyŜsze naruszało § 105 ust. 4 pkt 1 i 5 ww. rozporządzenia w sprawie zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich. 

6. Sposób prowadzenia w latach 2007-2009 (do czasu zakończenia kontroli) dokumentacji 

pobytu nieletnich w Schronisku był nierzetelny. W szczególności dotyczyło to: 
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1) księgi ewidencji przepustek i urlopów, w której stwierdzono m.in. przypadki nie 

wpisywania godziny wyjścia i godziny powrotu wychowanka z przepustki, w dwóch 

przypadkach podano jedynie imiona wychowanków wychodzącego na przepustkę, 

a jednodniowe spóźnienie z powrotu wychowanka z przepustki odnotowano jako 

powrót w terminie, co naruszało § 8 ust. 1 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia; 

2) księdze ewidencji nieletnich, w której w dwóch przypadkach wychowanków 

umieszczonych w izbie przejściowej nie podano daty opuszczenia izby przez 

wychowanków, co było niezgodne z § 7 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia. 

Ponadto sposób prowadzenia księgi uniemoŜliwiał określenie, czy nieletni przyjęty do 

schroniska po raz pierwszy przebywał (lub nie) w izbie przejściowej razem z nieletnim 

umieszczonym np. po samowolnie przedłuŜonej przepustce, ucieczce lub przeniesieniu 

z innego schroniska, zgodnie  wymogami określonymi w § 51 ust. 4 ww. 

rozporządzenia; 

3) księgi nagród i środków dyscyplinarnych, w której nie wykazano 47 wyjść 

na przepustkę (z 52 zarejestrowanych) oraz Ŝadnego ze 123 przypadków udziału 

wychowanka w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza 

schroniskiem. PowyŜsze naruszało przepisy § 10 załącznika nr 2 do ww. 

rozporządzenia; 

4) dzienników zajęć wychowawczych, w których nie podawano danych do której klasy 

uczęszczał wychowanek oraz miejsca jego urodzenia. Dotyczyło to odpowiednio 23% 

i 26% ogółu wychowanków zapisanych w dziennikach. W pojedynczych przypadkach 

nie podawano równieŜ daty urodzenia wychowanka, co było niezgodne z § 5 ust. 3 

Ŝałącznika nr 2 do ww. rozporządzenia; 

5) ksiąg arkuszy ocen, których nie załoŜono za lata 2007-2009. Obowiązek taki wynikał 

z przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia 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 dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz. 225, ze zm.). 

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli, wnosi o:  
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1. Zaniechanie przetrzymywania nieletnich zarówno w izbie przejściowej jak  

i w Schronisku poza czas określony odpowiednio w § 51 i § 55 rozporządzenia w sprawie 

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 

2. Stosowanie wobec wychowanków wyłącznie środków dyscyplinarnych wymienionych 

w § 94 powołanego rozporządzenia. 

3. Podjęcie działań mających na celu pełną realizację przez kadrę kierowniczą Schroniska 

zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. 

4. Wspomaganie wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w sposób 

przewidziany w § 88 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

5. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z legalnością pobytu nieletnich 

w Schronisku w sposób określony przepisami Załącznika Nr 2 do rozporządzenia 

w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.  

6. ZałoŜenie ksiąg arkuszy ocen za lata 2007-2009 zgodnie z zasadami przewidzianymi 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, 

na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się o przesłanie przez Pana Dyrektora 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji 

o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu 

realizacji wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do Dyrektora Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków 

zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 


