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Polanów, 26 listopada 2013r. 12- (J3

D.1584.2013 ąU Ąmfi
Pani
Justyna Roza Lewandowska
Dyrektor Zespołu „Krajowego Mechanizmu Prewencji"  

AL Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Raport przedstawicieli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji działającego z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do wiadomości:
1. Pan R. Szewczyk, Starosta Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
2. Pani A. Mazurek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie, ul. W. Andersa 34,75-950 Koszalin
3. Pani A. Sroczyńska, Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Koszalinie, 
ul. W. Andersa 34, 75-950Koszalin
4. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul Zgody 11, 00-018 Warszawa
5. Koalicja „ Porozumienie na rzeczwprowadzenia OPCAT", Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 
01-204 Warszawa
6. a/a
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Polanów, dnia 20 listopada 2013 roku 

Ldz.D.1583.2013

Pani
Justyna Róża Lewandowska
Dyrektor Zespołu
„Krajowy Mechanizm Prewencji”
00-090 Warszawa 
Al. Solidarności 77

Dotyczy pisma nr.: RP0-746994-Vll-720.8.4/13/MKu z dnia 25.10.2013 
roku. Wpłynęło dnia 04.11.2013 roku.
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w odpowiedzi na Raport z przeprowadzonej wizytacji przez 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w dniu 23 sierpnia 
2013 roku na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Polanowie, odnoszę się poniżej do zawartych w nim uwag i zaleceń:

1. Zgodnie z zaleceniem wymontowano kratę i zamontowano drzwi 
w izbie chorych. Nadmieniam, że pomieszczenie to zgodnie 
z obowiązującymi rok temu przepisami pełniło funkcję izby 
izolacyjnej, o czym wspominałem przedstawicielom KMP - teraz 
używane jest sporadycznie.

2. W ośrodku nie są stosowane kary nieregulaminowe 
i stygmatyzujące. Stosowane kary są zgodnie z obowiązującym 
statutem ośrodka i nie naruszają dóbr osobistych wychowanków. 
Często po powrocie z ucieczek, lub dowiezieniu przez policję
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wychowankowie są brudni i zaniedbani. Odzież ich wymaga prania 
i dezynfekcji. Na ten czas otrzymują odzież zastępczą, będącą 
własnością ośrodka - trudno to nazwać karą lub stygmatyzacją. 
Jest to podyktowane względami sanitarnymi i zdrowotnymi.

3. Jednym z podstawowych zadań ośrodka jest zapewnienie 
przebywającej tu młodzieży bezpieczeństwa. W związku z tym, 
została sporządzona procedura dotycząca przyjmowania 
wychowanków do ośrodka. Jednym z jej elementów są oględziny 
pozwalające ustalić stan psychofizyczny wychowanka. Bardzo 
często, wychowankowie przyjeżdżają do ośrodka ze śladami 
pobicia, ze zmianami na skórze (np. świerzb, wszawica itp.). 
Często posiadają tatuaże wykonane techniką domową - co 
powoduje ich ropienie. Zdarza się, że w garderobie ukrywają 
narzędzia ostre takie jak noże, szpikulce, żyletki, skalpele, 
narkotyki i inne niebezpieczne przedmioty i szkodliwe środki. 
Często wychowankowie pomawiają o pobicie konwojujących 
policjantów lub pracowników innych ośrodków. Obowiązkiem 
naszym jest zatem sprawdzenie ich stanu faktycznego. Oględziny 
nie naruszają dóbr osobistych wychowanków, przeprowadzone są 
w oddzielnym pomieszczeniu w obecności osoby konwojującej. 
Obowiązkiem dyrektora jest również zapewnienie bezpieczeństwa 
pracującemu tu personelowi. Środki bezpieczeństwa w ośrodku 
zostały zaostrzone na skutek zaatakowania nożem wychowawcy 
przez wychowanka w marcu br.

4. Nieletni, u których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, za zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych (udzieloną pisemnie na początku roku 
szkolnego), poddawani są badaniu w celu wykluczenia lub 
potwierdzenia podejrzenia. W przypadku potwierdzenia stanu j/w 
do ośrodka wzywana jest policja, która dokonuje szczegółowych 
badań. O ich wynikach powiadamiany jest sąd rodzinny, właściwy 
do miejsca zamieszkania nieletniego, a wychowankowi udzielana 
jest niezbędna pomoc. Wychowanek jest objęty także programem 
profilaktycznym.



5. Zgodnie z zaleceniem KMP ujednolicono regulamin wychowanków 
w zgodności ze statutem ośrodka w zakresie kar i nagród.

6. Prace porządkowe wykonywane na terenie ośrodka przez 
wychowanków zlecone są przez sądy rodzinne i rejonowe jako 
kary za czyny zabronione i karalne w formie postanowienia. 
Ośrodek w związku z tym, jest zobowiązany do umożliwienia 
wychowankowi odbycia zastosowanej kary w określonym terminie 
oraz powiadomienia sądu o sposobach i formach jej realizacji. 
Nie stosuje się kar w postaci przeniesienia do innego ośrodka 
(przedstawiono KMP nieobowiązujący regulamin wychowanków - 
wersję archiwalną). Przeniesienie do innego ośrodka odbywa się 
tylko w przypadku wyczerpania możliwości oddziaływań 
wychowawczych naszego ośrodka, także na prośbę rodziców 
lub opiekunów prawnych.

7. Odwiedziny wychowanka muszą być konsultowane z sądem, który 
wydał postanowienie o jego umieszczeniu. Rodzic lub opiekun 
prawny zgłasza taką potrzebę dyrektorowi, który po sprawdzeniu 
w sądzie braku przeciwskazań, ustala termin odwiedzin. W innym 
przypadku odwiedziny zakłócają pracę ośrodka lub wpływają 
negatywnie na prowadzony proces resocjalizacji wychowanka. 
Bardzo często dowiadujemy się o sądowych zakazach kontaktu. 
Zdarza się, że odwiedzający „przemycają" środki odurzające, 
alkohol, papierosy, narzędzia niebezpieczne. Zdarza się też, że są 
agresywni, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
W żadnym wypadku nie ograniczamy kontaktu wychowanków 
z rodziną lub osobami uprawnionymi, lecz kontrolujemy ten proces. 
W ubiegłym roku pod nadzorem pracowników pedagogicznych 
odbyło się 52 odwiedzin, u niektórych wychowanków wielokrotnie. 
Odpowiadając za skierowanych do ośrodka wychowanków, jako 
dyrektor muszę podejmować działania gwarantujące 
im bezpieczeństwo osobiste, a także odpowiednie warunki 
pobytu, nikt mnie z tej odpowiedzialności nie zwolni.



8. Z wychowankami przyjmowanymi do ośrodka przeprowadza się 
wywiad na temat ich stanu zdrowia, samopoczucia czy innych 
dolegliwości. Dokonuje się oględzin i analizuje otrzymaną 
dokumentację medyczną ( kartę zdrowia i szczepień). Kontaktuje 
się z rodzicami lub opiekunami prawnymi w sprawie kontynuacji 
np. leczenia, badań itp. Każdy wychowanek posiada kartę opieki 
medycznej, do której wpisuje się przeprowadzone konsultacje 
lekarskie, zaordynowane leczenie, wizyty w poradniach 
specjalistycznych, pobyt w szpitalu. Wpisy te dokonywane są 
również w indywidualnych arkuszach obserwacyjnych. Opieka 
profilaktyczna prowadzona jest w szerokim zakresie. Corocznie 
realizowany jest program profilaktyczny dotyczący uzależnień 
i ich szkodliwości, konieczności dbania o higienę osobistą, a także 
przemocy rówieśniczej, agresji i innych zagrożeń XXI wieku.

9. Zapis dotyczący konieczności organizowania zajęć na świeżym 
powietrzu znajduje się w statucie ośrodka. Zadanie to realizowane 
jest poprzez szkolne plany nauczania, oraz roczny, miesięczny 
i tygodniowy plan pracy grup wychowawczych. Stosowne zapisy 
ujęto w regulaminie wychowanków.

10.Grupa adaptacyjna zgodnie z założeniem, utworzona jest na 
potrzeby adaptacji nowo przybyłych wychowanków i do tego celu 
służy. Zapis o treści „ w grupie umieszcza się także wychowanków 
trudnych" dotyczy tych wychowanków, którzy zostali ponownie 
w niej umieszczeniu po dokonanej ucieczce i poddawani są 
procesowi readaptacji. Średni okres pobytu w grupie w ubiegłym 
roku wyniósł 12 dni. Uważam, że nie ma i nie może być 
przeciwwskazań do umieszczania ich razem, ponieważ następuje 
w tej grupie integracja, która powoduje, że wychowankowie 
umieszczeni po jakimś czasie w grupie otwartej funkcjonują dobrze 
i nie sprawiają większych problemów wychowawczych, wywierając 
na siebie wzajemnie pozytywny wpływ. Nowoprzybyli 
wychowankowie dowiadują się o konsekwencjach ucieczki 
a ci, którzy tej ucieczki dokonali i ponieśli karę starają się 
przestrzegać regulamin ośrodka.



Dowodem na skuteczność tej metody jest spadająca z roku na rok 
liczba ucieczek (porównanie za okres od września do listopada). 
W 2011 - 27, w 2012 - 12, a w 2013 - 4.

11 .Zalecenie o potrzebie wymiany lub naprawy tapczanów w ośrodku 
jest bezzasadne, ponieważ posiadamy w większości nowe 
tapczany zakupione w 2011 roku, a pozostałe są w stanie dobrym 
lub bardzo dobrym, co stwierdziła w swoim protokole komisja 
wewnętrzna ds. bezpieczeństw i warunków pobytu wychowanków 
ośrodka.

12.Wizytacja KMP odbyła się w ośrodku w okresie wakacji, 
tj w okresie sporządzania lub modyfikowania niektórych 
dokumentów. Obecnie istnieje dostosowana do nowych 
uregulowań prawnych procedura dotycząca zasad stosowania 
środków przymusu bezpośredniego.

13.W ośrodku dla każdego wychowanka prowadzi się kartę opieki 
medycznej, którą wraz z pozostałą dokumentacją medyczną 
przekazuje się wraz z wychowankiem.

14.Szkolenia, o których mowa w zaleceniach KMP były prowadzone 
cyklicznie w ramach WDN t j .:

> 2008 - „Przestrzeganie praw człowieka w świetle 
obowiązujących przepisów prawnych"- przeszkolono
24 pracowników,

> 2009 - „Ochrona dziecka i rodziny przed przemocą 
i krzywdzeniem" -przeszkolono 27 pracowników,

> 2 0 1 0  - „Etyka w pracy nauczyciela" - przeszkolono
25 pracowników,

> 2011 - „ Wypalenia zawodowe jako skutek długotrwałego 
stresu zawodowego"- przeszkolono 28 pracowników.

W 2014 roku i następnych latach planuje się przeprowadzić 
kolejne cykle szkoleń dla pracowników pedagogicznych.



15.Zgodnie z podstawą programową w ośrodku prowadzone są 
zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w ilości 14 godzin 
rocznie, w klasach V i VI szkoły podstawowej i I do III gimnazjum. 
Tematyka zajęć zawiera zagadnienia dotyczące okresu 
dojrzewania i seksuologii. Zajęcia te prowadzi pracownik 
pedagogiczny z odpowiednim przygotowaniem.

16 Zalecenie dotyczące wprowadzenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych jest bezzasadne, ponieważ ustawodawca nie 
przewiduje kierowania do tego typu ośrodków, osób 
z niepełnosprawnością ruchową, a jedynie z zaburzeniami 
zachowania w normie intelektualnej. W swojej ponad 20 letniej 
praktyce zawodowej nie spotkałem się z przypadkiem kierowania 
do naszej placówki osób z dysfunkcją j/w. Ponadto, przy realizacji 
zadania, nakład finansowy byłby niewspółmierny do oczekiwań.

17.Informacje z adresami instytucji, do których wychowankowie mogą 
zwracać się w sytuacji naruszania ich praw, były zawsze 
umieszczane w widocznym miejscu i tak jest obecnie. W czasie 
wizytacji KMP, która odbyła się okresie wakacji, odbywały się 
remonty pomieszczeń grup wychowawczych, w związku z tym 
tablice z powyższymi informacjami były zdjęte i zabezpieczone.

Zapewniam Panią, że w dalszym ciągu będę dokładał wszelkich starań, 
aby zakaz stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania, albo karania był na terenie ośrodka 
przestrzegany, a przebywająca tu młodzież znajdowała warunki do 
prawidłowego rozwoju.



Zespóf
„Krajowy Mechanizm Prewencji"

Pan
Andrzej Walesiak 
Dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego
ul. J. Korczaka 4 
76-010 Polanów

Uprzejmie dziękuję za udzielenie odpowiedzi z dnia 26 listopada 2013 r. (nr 

D. 1584.2013) w sprawie zaleceń pracowników Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji" 

(dalej: KMP, Mechanizm) wydanych w celu poprawy stanu przestrzegania praw 

przysługujących wychowankom podległego Panu Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego. Jednocześnie pragnę ustosunkować się do niektórych z 

przedstawionych przez Pana kwestii.

W swoim piśmie poinformował Pan Rzecznika Praw Obywatelskich, iż w placówce 

nie są stosowane pozaregulaminowe kary stygmatyzujące, zaś niejednokrotnie 

wychowankowie po powrocie z ucieczek są brudni i zaniedbani w związku z czym 

otrzymują odzież zastępczą. Tymczasem opisany w raporcie przypadek dotyczył sytuacji. 

w której wychowanek (dane usunięto) został zobowiązany do noszenia góry od piżam i 

bokserek w celu powstrzymania go od ucieczki. Analiza zeszytów łącznikowych 

wykazała, że zgodnie z zapisem z dnia 17 sierpnia „(dane usunięto) ma obowiązek 

chodzić w górze od piżam i bokserkach'*. O prewencyjnym charakterze przyjętego 

rozwiązania wspominał Pan podczas zarejestrowanego podsumowania wizytacji. Osobnej 

uwagi wymaga fakt, iż bokserki oraz góra od piżama nie mogą być kwalifikowane jako 

odzież zastępcza. O zastosowaniu kary pozaregulaminowych świadczy natomiast zapisy w 

dokumentacji dotyczący (dane usunięto) „za karę wykonywał ćwiczenia fizyczne'".

W kwestii prawa wychowanków MOW do kontaktów ze światem zewnętrznym 

podtrzymujemy swoje stanowisko, iż wskazane w raporcie zapisy Regulaminu 

wychowanków są sprzeczne z art. 66 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
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U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm), z którego wynika iż nieletni ma prawo do kontaktu z 

osobami spoza placówki. Realizacja tego prawa nie może być zatem uzależniona od zgody 

dyrektora. Dyrektor może regulować jedynie kwestie porządkowe takie jak czas i miejsc 

spotkań.

Podtrzymujemy ponadto nasze stanowisko dotyczące mieszania chłopców nowo 

przybyłych z uznanymi za trudnych. W odniesieniu do problemu separowania określonej 

grupy wychowanków od reszty nieletnich przedstawiciele KMP pozyskali opinię prof. 

Marka Konpoczyńskiego. W przedmiotowej kwestii stwierdził on, iż „na ogół nie dokonuje 

się tego typu zabiegów w warunkach grupy funkcjonującej w MOW, chyba że występuje 

uzasadnienie pedagogiczne (np. rodzeństwo czy próba wytworzenia sytuacji wpływu 

osobistego) ".

W kwestii niedostosowania placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, należy 

zauważyć, że przywołany w Pana piśmie fakt, iż w swojej praktyce zawodowej nie spotkał 

się Pan z sytuacją umieszczenia w MOW osoby niepełnosprawnej, nie wyklucza 

umieszczenia jej w tego typu placówce. Nadto do dostosowania placówki do potrzeb osób 

niepełnosprawnych zobowiązują Pana przywołane w raporcie KMP akty prawne.

Podtrzymujemy również nasze stanowisko, iż obowiązujące obecnie przepisy prawne 

nie uprawniają pracowników do przeprowadzania testów na obecność narkotyków i badań 

na obecność alkoholu we krwi, nawet na podstawie zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych. W przypadku konieczności przeprowadzenia tego typu badań, każdorazowo 

winna być wyzywana Policja.

Na podstawie art. 13 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., N r 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się z 

uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie przedstawionych kwestii i poinformowanie 

nas o zajętym w sprawie stanowisku, w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatowy w Koszalinie
2. Kurator Oświaty w Szczecinie - Delegatura Koszalin

m



Polanów, dnia 1 lutego 2014 roku

Ldz. D.071.258.2014

Pan

Marcin Kusy

Specjalista Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji"

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2014 roku nr.: KMP.573.9.MKu 
pragnę poinformować o zajętym stanowisku w sprawie poruszanych 
przez Pana kwestii.

Kwestia I

Potwierdzam, że podczas kontroli KMP w sierpniu 2013 roku 
w zeszytach „łącznikowych" widniały zapisy, które mogłyby świadczyć
o stosowaniu przez wychowawców kar nieregulaminowych np. ćwiczeń 
fizycznych. Po ujawnieniu tego faktu kategorycznie zabroniłem 
wychowawcom stosowania tego typu kar oraz poinformowałem
0 konsekwencjach służbowych w przypadku nieprzestrzegania zakazu.

Odzież zastępcza stosowana jest w grupie adaptacyjnej tylko
1 wyłącznie w celach sanitarno - higienicznych i nie ma na celu 
zapobieganie ucieczkom. Przywołany przypadek (dane usunięto) dotyczył 
okresu wakacji, w którym nie funkcjonowała grupa adaptacyjna, a tylko 
jedna grupa wychowawcza. Wychowanek na skutek notorycznych 
ucieczek miał być przebrany w celach prewencyjnych w odzież 
zastępczą (spodenki, koszulkę i klapki), a nie w bokserki i górę od 
pidżamy. Po zebraniu wyjaśnień od wychowawców grupy zabroniłem 
przebierania wychowanków w tego typu odzież.

i



Kwestia II

Nie kwestionuję prawa nieletnich do kontaktu z osobami spoza 
placówki. Jednakże pozostawiam sobie prawo do regulacji czasu 
i miejsca odwiedzin. W bieżącym roku szkolnych odbyło się już 37 
odwiedzin osób spokrewnionych z wychowankami lub sprawujących 
opiekę prawną. Nie zdarzyło się, aby nastąpiła odmowa kontaktu. Stoję 
na stanowisku, że odwiedziny bliskich mają korzystny wpływ na proces 
resocjalizacji. Do tej pory nie odnotowaliśmy zgłoszenia odwiedzin przez 
osoby obce.

Kwestia III

Zgadzam się z opinią prof. Marka Konopczyńskiego, w cytowanym przez 
Pana fragmencie dotyczącym umieszczania - lub jak Pan to nazwał 
„mieszania" chłopców nowoprzybyłych z uznanymi za trudnych - 
w grupie adaptacyjnej. Istotnie, metoda ta znajduje uzasadnienie 
pedagogiczne - cytując Pana profesora ... „poprzez próbę wytworzenia 
sytuacji wpływu osobistego". Warto zauważyć, że w ośrodkach takich 
jak nasz nie występuje podane wyżej zróżnicowanie wychowanków, 
ponieważ trudny jest do ustalenia stopień ich demoralizacji 
w początkowym okresie pobytu. Często wychowankowie nowoprzybyli 
są bardziej zdemoralizowany od naszych, a zdarza się że i odwrotnie. 
Z praktyki pedagogicznej wynika, że korzystniejsze jest, aby 
wychowankowie przebywali razem, ponieważ i tak zostaną przeniesieni 
do grupy wychowawczej, często tej samej, a nie rzadko do tego samego 
pokoju. Wobec powyższego zaproponowana przez Pana izolacja nie 
znajduje racjonalnego uzasadnienia, a segregowanie ich na „lepszych" 
lub „gorszych" miałoby znamiona stygmatyzacji.

Kwestia IV

Kierowany przez ze mnie ośrodek spełnia wymogi cytowanego przez 
Pana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Obiekty są kontrolowane przez służby budowlane, każdy budynek 
posiada odrębną książkę obiektu, dokonywane są okresowe 
i pięcioletnie przeglądy, są również dokonywane okresowe przeglądy
i wymiany podręcznego sprzętu gaśniczego. Ośrodek przygotowany jest 
do prowadzenia działalności na rzecz dzieci i młodzieży
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niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy wychowania i resocjalizacji. Do zadań 
ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania 
społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego 
z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Do ośrodka 
kierowana jest młodzież w normie intelektualnej, sprawna ruchowo. 
Natomiast dla młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi
i problemami jak wyżej prowadzone są specjalne ośrodki wychowawcze 
( § 31.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 
2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania 
placówek publicznych....). Jednak w związku z planowanym 
przekształceniem charakteru placówki na wychowawczo - rewalidacyjny 
w najbliższym czasie niezbędna będzie likwidacja barier 
architektonicznych i dostosowanie ośrodka dla potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową.

Kwestia V

W związku z brakiem przepisów uprawniających pracowników ośrodka 
do przeprowadzania testów na obecność narkotyków w organizmach 
podopiecznych, z dniem 1 września ubiegłego roku zaprzestaliśmy tych 
badań. Jednocześnie informuję, że w ośrodku nigdy nie były 
przeprowadzane badania na obecność alkoholu we krwi nieletnich, jak 
Pan sugeruje, były natomiast przeprowadzane badania na obecność 
alkoholu w wydychanym powietrzu przy pomocy specjalistycznego 
alkomatu. W związku z brakiem uprawniających przepisów również 
w tym zakresie zaprzestaliśmy tych badań i każdorazowo w przypadku 
podejrzeń stosowania substancji szkodliwych przez wychowanków 
ośrodka zgłaszamy ten fakt miejscowej policji. Nadmieniam, że 
Posterunek Policji w Polanowie czynny jest od godz. 8 - 1 5 ,  i to tylko w 
dni robocze, a Komenda Powiatowa Policji w Koszalinie oddalona jest od 
ośrodka o 40 km.

Do wiadomości:

1. Starosta Koszaliński
2. Kuratorium Zachodniopomorskie - Delegatura w  Koszalinie
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