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Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r.  

                 

    NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 
     Departament Nauki, Oświaty 
            i Dziedzictwa Narodowego 
           ul Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 

        tel. (0-22) 444-56-61 
 
P/09/072 
KNO-410-00-6/2009 

 

 

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 Zakładu Poprawczego w Studzieńcu (Zakład Poprawczy) w latach 2007 – 

2009 (I kwartał). 

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

podpisanym w dniu 3 kwietnia 2009 r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuję  

Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność, mimo 

stwierdzenia nieprawidłowości. 

Pozytywna ocena wynika z prawidłowej realizacji działalności pedagogicznej 

i obserwacyjno-diagnostycznej, w tym zwłaszcza opracowania autorskich programów 

socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz prowadzonej działalności wychowawczej 

i resocjalizacyjnej, zapewnienia nieletnim odpowiednich warunków szkolenia zawodowego 

i udzielania pomocy materialnej, a takŜe dobrej współpracy z rodzicami i opiekunami 

prawnymi. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: braku izby izolacyjnej, braku 

pisemnego określenia sposobu prowadzenia dokumentacji z nadzoru pedagogicznego, 

niezaopiniowania przez Radę Zakładu perspektywicznego planu rozwoju placówki na lata 
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2008 – 2011 oraz planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, nieuregulowania zasad 

podwyŜszenia kieszonkowego wychowankowi znajdującemu się w trudnej sytuacji 

materialnej oraz nierzetelnie prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach. 

1. W Zakładzie Poprawczym nie zorganizowano izby izolacyjnej, pomimo obowiązku w tym 

zakresie, wynikającego z § 15 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. 

U. Nr 124, poz. 1359).  

W Zakładzie miał miejsce jeden przypadek zastosowania wobec wychowanka środka 

przymusu bezpośredniego poprzez załoŜenie kaftana bezpieczeństwa (w dniu 19 maja 

2004 r.). W tym przypadku, zgodnie z przepisem § 11 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uŜycia środków 

przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, 

schroniskach dla nieletnich, młodzieŜowych ośrodkach wychowawczych 

i młodzieŜowych ośrodkach socjoterapii (Dz. U. Nr 25, poz. 203), wskazane było 

umieszczenie nieletniego w osobnym pomieszczeniu, tj. izbie izolacyjnej.  

2. Dyrektor Zakładu nie określił w formie pisemnej sposobu prowadzenia dokumentacji ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Obowiązek taki wynikał z § 105 ust. 5 

ww. rozporządzenia w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 

Ponadto badanie dokumentacji z zakresu sprawowanego przez dyrektora Zakładu 

Poprawczego nadzoru wykazało m.in., Ŝe z zaplanowanych na lata 2007-2009 (do 28 

lutego 2009 r.) 42 zadań dotyczących tego nadzoru zrealizowano 32 zadania 

(76,2% załoŜonego planu). 

W ocenie NIK, brak realizacji wszystkich zaplanowanych zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego nie sprzyjał pełnej analizie i ocenie działalności wychowawczej 

i opiekuńczej prowadzonej w Zakładzie Poprawczym. 

3. Stwierdzono, Ŝe zarówno „Perspektywiczny planu rozwoju placówki na lata 2008-2011” 

jak i „Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata szkolne 2006/2007 – 

2008/2009” nie zostały zaopiniowane przez Radę Zakładu, co naruszało § 23 pkt 1 i pkt 4 

ww. rozporządzenia. 

W ocenie NIK, Rada Zakładu była zobowiązana do zaopiniowania perspektywicznego 

planu rozwoju Zakładu Poprawczego oraz organizacji doskonalenia zawodowego 

nauczycieli realizujących powyŜszy plan. 
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4. W obowiązującym w Zakładzie Poprawczym Regulaminie przyznawania kieszonkowego - 

premii motywacyjnej wychowankom ZP w Studzieńcu  nie określono zasad podwyŜszenia 

kieszonkowego wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, co było 

niezgodne z § 62 ust. 4 ww. rozporządzenia.  

Brak powyŜszego uregulowania ograniczał prawo wychowanków znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej do skorzystania z podwyŜszonego kieszonkowego. 

5. Stwierdzono, Ŝe dokumentacja szkolna wychowanków uczęszczających do szkół 

prowadzonych w Zakładzie Poprawczym prowadzona była nierzetelnie. 

Badanie losowo wybranych 30 arkuszy ocen uczniów uczęszczających do szkół  

w latach szkolnych 2006/2007 – 2008/2009 wykazało m.in., Ŝe: w siedmiu przypadkach 

(23,3%) nie wpisano wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki, 

w trzech przypadkach (10%) nie wpisano daty stosownej uchwały rady pedagogicznej, we 

wszystkich arkuszach nie wykreślono pustych rubryk lub nie przekreślono ukośną kreską 

kolejnych rubryk niewypełnianych, w jednym arkuszu brak było podpisu osoby 

wypełniającej arkusz oraz w jednym przypadku nie wpisano daty i przyczyny opuszczenia 

szkoły przez wychowanka.  

PowyŜsze naruszało § 12 ust. 2, 4, 5 i 7 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.). 

Stwierdzono, Ŝe w szkołach nie załoŜono ksiąg arkuszy ocen w sposób 

odpowiadających wymogom określonym w § 13 ust 2 i 4 powołanego rozporządzenia. 

Arkusze ocen uczniów przechowywane były bez ich podziału na określony typ szkoły, 

a w ramach poszczególnych szkół nie załoŜono ksiąg arkuszy ocen uczniów urodzonych 

w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. 

Prowadzona w szkołach księga uczniów nie odpowiada wymogom § 4 ust. 2 

ww. rozporządzenia. Do księgi wpisywano zarówno uczniów uczęszczających do 

Gimnazjum jak i do Szkoły Zawodowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny 

być prowadzone odrębne księgi uczniów, zarówno dla uczęszczających do Gimnazjum jak 

i do Szkoły Zawodowej. 
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Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych z lat szkolnych 2006/2007 – 2008/2009 

wykazała m.in., Ŝe spośród sześciu dzienników, w czterech (66,6%) nie wpisano 

oznaczenia realizowanych programów nauczania. PowyŜsze stanowiło naruszenie 

przepisu § 7 ust. 2 powołanego rozporządzenia.  

Osobą odpowiedzialną za powyŜsze nieprawidłowości jest dyrektor szkół Pan Jerzy 

Ancerowicz. 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, na konieczność doprecyzowania zasad 

kierowania i celów działania tzw. grupy WzmoŜonych Oddziaływań Wychowawczych.  

W ocenie NIK regulamin tej grupy wskazuje jedynie na procedurę kierowania do niej 

nieletnich oraz formy aktywności jakie mogą być stosowane wobec nieletnich umieszczonych 

w tej grupie.  

Działania prowadzone w ramach tej grupy nie zostały oparte na konkretnym programie 

resocjalizacyjnym, co świadczy o jej interwencyjnym charakterze, 

a nie o programowej pracy wychowawczej, profilaktycznej, czy teŜ korekcyjnej. WzmoŜenie 

działań wychowawczych postulowane w nazwie grupy sprowadza się głównie  

do ograniczenia wolności wychowanków i częstszych rozmów z zespołem psychologiczno-

pedagogicznym. Przy takiej specyfice jej funkcjonowania niepokój budzi niska precyzja 

i znaczna uznaniowość procedury kierowania wychowanków do tej grupy.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli, wnosi o realizację 

następujących wniosków pokontrolnych: 

1. Uruchomienie i urządzenie izby izolacyjnej w sposób odpowiadający wymogom § 5 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu uŜycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich 

umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieŜowych 

ośrodkach wychowawczych i młodzieŜowych ośrodkach socjoterapii. 

2. Określenie w formie pisemnej, sposobu prowadzenia dokumentacji ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz pełną realizację zaplanowanych zadań z zakresu tego 

nadzoru. 

3. Podjęcie skutecznych działań mających na celu zaopiniowanie przez Radę Zakładu 

perspektywicznego planu rozwoju placówki oraz planu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 
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4. Określenie w Regulaminie przyznawania kieszonkowego zasad podwyŜszania 

kieszonkowego wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

5. ZałoŜenie ksiąg arkuszu ocen oraz ksiąg uczniów z podziałem na dany typ szkoły oraz 

uzupełnienie prowadzonej dokumentacji szkolnej za lata szkolne 2007/2008 i 2008/2009  

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 

r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 

6. Podjęcie skutecznych działań mających na celu opracowanie celów działania oraz 

regulaminu kierowania wychowanków do tzw. grupy WzmoŜonych Oddziaływań 

Wychowawczych. 

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 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. 


