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W odpowiedzi na pismo K.M.P.573.4.2019.J.J informuję,że wszystkie zawarte w 
raporcie zalecenia zostały poddane gruntownej analizie przez kierownictwo placówki 
oraz przez personel zatrudniony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Jóźwikowie.

Odnosząc się do zaleceń raportu pragnę poinformować.że wiele z nich zostało do 
chwili obecnej zrealizowanych,a pozostałe zostaną uwzględnione w planach pracy 
Ośrodka i zrealizowane.

Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.10.2019r. nauczyciele.wychowawcy grup 
wychowawczych,specjaliści zostali zapoznani z zaleceniami zawartymi w raporcie.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.1

Wszystkie nowo przybyłe wychowanki oraz powracające do placówki z miejsc gdzie 
mogły doświadczyć złego traktowania były i są poddawane badaniom (w możliwie 
najkrótszym okresie od czasu przyjęcia do placówki )przez lekarza rodzinnego w 
Przychodnii w Radoszycach.A w razie konieczności u lekarza specjalisty.

Obecnie jest to właściwie dokumentowane. Została wdrożona ewidencja 
realizowanych wobec wychowanek świadczeń lekarskich.



Zgodnie z zaleceniem 6.1.2

W teczkach wychowanek znajdował się formularz zawierający mapę ciała ,na którym 
zaznaczano miejsca z tatuażami.Obecnie został zaktualizowany o miejsca 
urazów,otarć na ciele.Dokumentacja jest przechowywana w aktach medycznych.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.3

Decyzją dyrektora placówki zostanie zakupiony aparat fotograficzny, w celu robienia 
zdjęć i dokumentowania fotografią wszystkich informacji o obrażeniach nieletnich na 
ciele lub ich braku.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.4

Została wdrożona ewidencja realizowanych wobec wychowanek świadczeń 
lekarskich.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.5

Personel Ośrodka został zapoznany z Protokołem Stambulskim na Radzie 
Pedagogicznej w dniu 15.10.2019roku .

Ponadto psycholog zatrudniona w placówce , brała udział w Ogólnopolskiej 
konferencji„Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej 
społecznie" w terminie 2019-10-18 w Warszawie,zorganizowanej przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.6

W wyniku przeprowadzonych kontroli personel Ośrodka odstąpi od przeprowadzania 
kontroli osobistych.

Nadmieniam,iż były one wówczas gdy zaistniała uzasadniona obawa,że mogły być 
przywiezione środki odurzające jakimi są narkotyki czy dopalacze.W dzisiejszych 
czasach jest to specyfik,którego użycie kończy się niejednokrotnie śmiercią osoby 
przyjmującej.Aby więc ratować życie młodych ludzi,w celu wyeliminowania ryzyka- 
niekiedy dokonywano takich przeszukiwań z zachowaniem i poszanowaniem zasad 
prywatności. Wyjaśnia to przyczyny podejmowania kontroli .których jedynym 
motywem było dobro nieletnich i ochrona ich życia lub zdrowia. Wspomniana w 
raporcie sytuacja -cyt,,Gdy nas sprawdzają,to trzeba opuścić majtki i 
kucnąć,powyżej pasa można mieć wówczas koszulkę lub owinąć się ręcznikiem” nie 
miała miejsca w Ośrodku od kiedy jestem dyrektorem.Tego typu sytuacja miała 
miejsce w latach poprzednich za czasów mojej poprzedniczki i została zmieniona .

Wykonując wskazane zalecenie,zostanie wprowadzona zasada odstąpienia od 
przeszukiwania rzeczy,z tym jednak zastrzeżeniem,że uwzględniając specyfikę



placówki oraz trudności młodzieży w niej przebywającej w wyjątkowych przypadkach 
takie działania będą niezbędne w ramach stanu wyższej konieczności.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.7

Odnosząc się do tego zalecenia informuję,że rozmowy indywidualne czy grupowe 
będą realizowane w szerszym zakresie,niezwłocznie po przyjęciu wychowanki do 
placówki.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.8

Pani psycholog jest zatrudniona na pełnym etacie,posiada wysokie kwalifikacje .Jest 
również psychoterapeutą i uważm.że bardzo dobrze opiekuje się 
wychowankami,które mogły być ofiarami przemocy.

Zapoznała się z zasadami zawartymi w Protokole Stambulskim i zobowiązała się je 
stosować.Ponadto psycholog-terapeuta oświadczyła,że w pracy z nieletnimi zawsze 
stosuje w.w zasady.W zakresie poddawania dzieci.które mogły być ofiarami tortur 
badaniom psychologicznym zgodnie z zasadami zawartymi w Protokole Stambulskim 
wyjaśniam,że w przypadku powstania przypuszczenia,że wychowanka została ofiarą 
tortur zostanie ona poddana badaniom psychologicznym zgodnie z zasadami 
zawartymi w powyższym dokumencie.

Oddziaływania wychowawcze i resocjalizacyjne prowadzone są przez wychowawców 
grup wychowawczych,psychologa i pedagoga poprzez między innymi:zajęcia 
grupowe,spotkania indywidualne,organizowanie wycieczek,prowadzenie kół 
zainteresowań.Socjoterapia prowadzona jest przez panią pedagog raz w tygodniu z 
każdą grupą ,w ramach zajęć lekcyjnych.Ponadto wychowawcy grup 
wychowawczych prowadzą zajęcia resocjalizacyjne,socjoterapeutyczne w ramach 
godzin pracy w grupach wychowawczych.

Pani psycholog prowadzi z niewielką grupą która wymaga takich zajęć -trening 
zastępowania agresji.

Ponadto zaplanowano również warsztaty profilaktyczne dla wychowanek MOW w 
Jóźwikowie,prowadzącym będzie psychoterapeuta z zewnątrz.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.9

Personel placówki odbędzie szkolenia i weźmie udział w warsztatach w bieżącym 
roku szkolnym z następujących tematów:

1 .Warsztaty z radzenia sobie w trudnych sytuacjach(stres,krytyka,przemoc w rodzinie 
i szkole/placowce,alkoholizm w domu rodzinnym itp.).

2.Warsztaty z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla 
nauczycieli/wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.



3.Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli/wychowawców.

4.Szkolenie z umiejętności zachowania się w sytuacji agresji -zasady stosowania 
przymusu bezpośredniego.

Odnośnie szkolenia dotyczącego udzielania pierwszej pomocy,wyjaśniam.że odbyło 
się w poprzednim roku szkolnym.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano również szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej-odbędzie się ono w dniu 13 lisopada 2019r. na 
spotkaniu szkoleniowym Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Jóźwikowie.

W miarę potrzeb będzie uaktualniana wiedza i umiejętności zawodowe szczególnie z 
zakresu psychologii dzieci,pracy socjalnej i wychowawczej z dzieckiem.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.10

W zakresie zapewnienia personelowi reguralnych superwizji, a także warsztatów w 
tym zakresie rozwiązywania konfliktów oraz stosowania strategii i technik deeskalacji 
konfliktu na różnych poziomach komunikacji wyjaśniam.że w roku 2020 zostanie 
zorganizowana szkoleniowa rada pedagogiczna na temat znaczenia superwizji w 
pracy resocjalizacyjnej.Kolejnym krokiem będą spotkania superwizyjne,z których 
korzystać będą mogli wszyscy pracownicy placowki.Superwizja regularna to kolejny 
etap dokształcania kadry wychowawczej.Superwizja wymaga bowiem odpowiedniego 
przygotowania i podstaw organizacyjnych.W miarę możliwości działania te będą 
wykonywane w przyszłych jak i najszybszych okresach.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.11

Po przeanalizowaniu dokumentacji ( grafik z marca 2019r. .dzienników grup 
wychowawczych oraz zeszyt przekazywania dyżurow)uważam.że nie było sytuacji 
pełnienia dyżuru nocnego przez jednego wychowawcę.

Jeżeli kiedykolwiek miało miejsce takie niedopełnienie informuję,że podobna sytuacja 
się już nigdy nie powtórzy.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.12

Zgodnie z zaleceniem usunięto z regulaminu wychowanek przepis mówiący o 
obowiązku poddania się przez wychowankę krótkotrwałej izolacji.

Nigdy nie stosowano tego przepisu.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.13

Ujednolicono Statut MOW w Jóźwikowie i Regulamin wychowanek o wskazanie 
czasu trwania wymierzonych kar dyscyplinarnych i ograniczeń przywilejów.



Nadmieniam, że czas trwania wymienionych w regulaminie kar i ograniczeń 
przywilejów jest zawsze ustalany indywidualnie, w odniesieniu do każdej 
wychowanki.Wychowanka jest informowana o rodzaju nagrody,kary, czasie trwania.

Informacja jest zapisywana na wniosku o udzieleniu nagrody.wniosku o ukaraniu 
wychowanki.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.14

Odnośnie zalecenia o umożliwieniu kontaktu z bliskimi w warunkach zapewniających 
prywatność i swobodę wypowiedzi bez nadzoru personelu informuję.że takie 
spotkania odbywają się na świelticy bez obecności wychowawcy.Kiedy warunki 
atmosferyczne umożliwiają, to spotkania z bliskimi są na zewnętrznym dziedzińcu 
Ośrodka bez nadzoru personelu.

Zgodnie z zaleceniem 6.1.15

Zgodnie z sugestią przedstawicieli KM PT został zwiększony limit czasowy 
korzystania z telefonów komórkowych:

w dni powszednie -1,5 godziny

w dni świąteczne.wolne od zajęć- 2,5 godziny

Dyrektor Ośrodka zobowiązuje się na bieżąco realizować zalecenia zgodnie z 
raportem przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie z dnia 
07.10.2019r.(KMP.573.4.2019.JJ).
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Pani dr Justyna Jóźwiak 
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W odpowiedzi na Pani pismo nr KMP,573.4.2019.J.J dotyczące 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie informuje, że Wydział 
Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Końskich pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Końskich prowadził dochodzenie nr Rsd. 243/17, 
PR Ds. 399/2017 w sprawie psychicznego znęcania się nad wychowankami 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie. Z informacji od 
referenta przedmiotowego postępowania
wynika, że wspólnie i innymi funkcjonariuszami kilkakrotnie była 
w Ośrodku Wychowawczym w Józefowie gdzie wykonywała czynności 
procesowe (przesłuchania świadków) z udziałem nieletnich dziewcząt. 
Wszystkie nastolatki trafiły do ośrodka na podstawie postanowienia sądu. 
Dziewczęta w większości pochodziły w województw: małopolskiego 
i śląskiego. Zarzuty psychicznego znęcania się polegające na używaniu 
wobec nich słów wulgarnych, wyśmiewaniu, poniżaniu, zmuszaniu do 
zażywania leków, zastraszaniu stawiane były przez wymienione w stosunku 
do wychowawcy i pełniącego obowiązki dyrektora

Na przesłuchania dziewczęta zostały również przewiezione 
busem z ośrodka do Komendy Powiatowej w Końskich. Czynności procesowe 
z udziałem w/w były wykonywane w obecności pedagoga ośrodka

ul. Łazienna 12 tel. 041- 390-02-14 tel. resort. 8047 214 www.konskie.swietokrzyska.policja.gov.pl 
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oraz Z-cy Dyrektora . Dodać należy, że jeżeli te
osoby, które ukończyły 17 lat nie życzyły sobie obecności innej osoby 
dorosłej przy przesłuchaniu, ich prośba była spełniona. Taka sytuacja 
dotyczyła tylko jednej wychowanki, która ukończyła 18 lat i jej dalszy pobyt 
w ośrodku zależał od decyzji sądu.

Dziewczęta zarówno w ośrodku, jak i w Komendzie Powiatowej Policji 
w Końskich, wypowiadały się w sprawie w sposób swobodny, nie czuły się 
skrępowane. Przesłuchania odbywały się w odrębnych pomieszczeniach, 
dziewczęta miały zapewniona dyskrecję (nie znały treści przesłuchań 
rówieśniczek). Wykazywały zaufanie do pedagog ośrodka, jak i do z-cy 
dyrektor i odnosiły się do nich z szacunkiem (poza jednym przypadkiem 
dziewczyny 18 letniej, której pobyt zależał od decyzji sądu). Ze strony policji 
dziewczętom zapewniono odpowiedni możliwy komfort i swobodę w trakcie 
składania zeznań. Nastolatkom nie podobał się regulamin ośrodka, 
a zwłaszcza określone w nim kaiy. W toku przesłuchania jednej z dziewcząt 
okazało się, że napisała ona petycję, aby zaszkodzić w celu
zwolnienia go z funkcji dyrektora oraz, że zawarła w niej nieprawdziwe 
wiadomości. Podkreślała, że większość dziewcząt podpisało petycję bez jej 
przeczytania. Wychowankom nie podobała się stanowcza postawa w/w czy 
to, że był osobą konsekwentną i surową. Dziewczyny przyznały, że im 
pasowały wychowawcy, którzy byli ulegli i można było nimi manipulować. 
Zarzuty stawiane wymienionym mężczyznom nie zyskały potwierdzenia 
w toku dochodzenia dlatego też w dn. 08.08.2017 roku wydano 
postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec braku danych dostatecznie 
uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. 
Postanowienie zostało przesłane celem zatwierdzenia do prokuratora.

Podkreślić należy, że przesłuchanie nieletniego przez Policję odbywa 
się w obecności rodziców, któiym przysługuje władza rodzicielska, albo 
opiekuna lub obrońcy nieletniego, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby 
w danym wypadku niemożliwe, należy wezwać wskazaną przez nieletniego 
osobę mu bliską, przedstawiciela szkoły, do której uczęszcza nieletni, 
asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub 
przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 
oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich 
resocjalizacji. Przepis art. 19 -  zasady wysłuchania nieletniego stosuje się 
odpowiednio. Ponieważ przesłuchanie nieletniego świadka 
podporządkowane jest przepisom KPK, więc nie znajduje tutaj zastosowania 
przepis art. 32f ustawy z dnia 26 października 1982 roku wymagający 
w trakcie dokonywania czynności przesłuchania nieletniego obecności jego 
rodziców lub opiekuna, albo obrońcy. Należy zauważyć, że jest to zasada, co 
oznacza, iż decyzja, czy przesłuchanie nieletniego ma nastąpić w obecności 
osoby dorosłej należy do organu przesłuchującego (policjanta).

Inaczej sytuacja wygląda z przesłuchaniem pokrzywdzonego, który 
w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat. Chodzi o przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajności, a także p-ko rodzinie 
i opiece (art. 185 a kpk). Taką osobę przesłuchuje się zasadniczo tylko raz 
na posiedzeniu sądu z udziałem biegłego psychologa, prokuratora, obrońcy, 
pełnomocnika pokrzywdzonego, a także opiekuna ustawowego (np. rodzica). 
Należy dodać, że od nieletniego (osoby od 13 lat do 17 lat) nie odbiera się 
przyrzeczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, gdyż



takiej odpowiedzialności ono nie ponosi. Ponadto nieletni może odmówić 
zeznawać bądź uchylać się od udzielania odpowiedzi na pytania.

Zauważyć również należy, iż dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Józefowie pochodziły z południowej części Polski 
i w miarę najszczerszych chęci ich przesłuchania z udziałem rodziców 
negatywnie wpływałoby na ekonomikę i czas trwania postępowania. Nadto 
Komenda Powiatowa Policji w Końskich nie posiada na etacie policyjnego 
psychologa, a kilkukrotny dojazd psychologa z KWP w Kielcach dodatkowo 
przysporzyłby kosztów. Zauważyć należy, że zarzuty stawiano mężczyznom, 
a przy przesłuchaniach obecne były kobiety.

Dodaję, że z treścią Pani pisma zapoznałem podległych mi 
funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji 
w Końskich, a zawarte w nim zagadnienia zostały omówione na odprawie 
służbowej.
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