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W odpowiedzi na pismo Nr KPM.573.26.2017.MK z dnia 23 października 2017 r. uprzejmie 

odnoszę się do zawartych w nim zaleceń. 

1. Zaprzestanie stosowania odpowiedzialności zbiorowej. 

W placówce co do zasady nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, nie ma dokumentacji 
potwierdzającej stosowanie takiej odpowiedzialności. Przedstawiciele Zespołu Krajowego 
Mechanizmu Prewencji w trakcie wizytacji mogli odnieść wrażenie stosowania 
odpowiedzialności zbiorowej w placówce podczas rozmów z wychowankami grupy 
schroniskowej. W czasie wizytacji atmosfera w tej grupie była bardzo szczególna, wynikająca 
między innymi z determinacji wychowanków do ucieczki . Stosunki między wychowankami a 
wychowawcami w tej grupie były bardzo napięte. W trakcie rozmów dotyczących postępowań 
wyjaśniających wychowawcy mogli niefortunnie odwołać się do odpowiedzialności zbiorowej. 
W obliczu nawet tak trudnej sytuacji wychowawczej nie zastosowano odpowiedzialności 
zbiorowej 

2. Zaprzestanie stosowania środków dyscyplinarnych wobec osób 
dokonujących samookaleczeń na tle emocjonalnym. 

Nie ma praktyki stosowania środków dyscyplinarnych wobec wychowanków dokonujących 

samookaleczeń. Samookaleczenia występują w naszej placówce incydentalnie i nie jest to 

problemem w bieżącej pracy wychowawczej. Nie stwierdzono odzwierciedlenia takiego stanu w 

prowadzonej dokumentacji. 

3. Zaprzestanie przeprowadzania kontroli osobistej na korytarzu. 

Kontrola osobista przeprowadzana jest w skrajnie koniecznych przypadkach. W momencie 

wystąpienia takiej potrzeby będzie przeprowadzana w osobnym pomieszczeniu 



4. Zaprzestanie używania obraźliwych sformułowań wobec wychowanków. 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni zostali zobowiązani na posiedzeniu rady zakładu w dniu 
30.11.2017 roku do bezwzględnego zaprzestania używania sformułowań obraźliwycłi wobec 
wycłiowanków. Nadmieniam jednak ,iż zdecydowana większość pracowników nie używa takich 
sformułowań a każda skarga wycłiowanków w tej sprawie jest szczegółowo rozpatrywana. 

5. Wywieszenie na tablicach informacyjnych w grupach wychowawczych 

adresów instytucji stojących na straży praw nieletnich. 

Adresy instytucji stojącycłi na straży spraw nieletnicłi umieszczone są w we wszystkich) grupacłi 
wychowawczych. W czasie wizytacji mogły być zdjęte w którejś z grup z uwagi na wakacyjne 
remonty ( malowanie itp.) Dokonano uzupełnienia brakujących adresów. 

6. Usunięcie z procedury pełnienia dyżuru przez pracowników ochrony w izbie 

przejściowej i izbie chorych zapisu dotyczącego dyżuru porządkowego 

wychowanków. 

Usunięto z procedury pełnienia dyżuru przez pracowników ochrony w izbie przejściowej i izbie 

chorych punkt 6. 

Wychowankowie wykonuję prace związane z porządkowaniem pomieszczeń w budynku 

administracji oraz przylegającym terenie. W niektórych przypadkach prace mogą być wyznaczone 

w innej części placówki". 

7. Zapewnienie personelowi szkolenia z zakresu ochrony praw dziecka w 

prawie międzynarodowym i krajowym. 

Szkolenie personelu z zakresu ochrony praw dziecka w prawie międzynarodowym i krajowym 

zostanie zrealizowane w uzależnieniu od posiadanych środków na ten cel oraz uwzględnieniu 

priorytetów szkoleń w roku budżetowym 2018. 

Do wiadomości: 

1. Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

2. Przewodniczący Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Pabianicach. 

p.o. Dyrektora 
Zakładu Poprawczeg(/i Schroniska 

dla Nieletnich w KonsfatitYnowie Łódzkim 

Michał Iz' 'dorczyk 
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