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W załączniku przekazujemy odpowiedź na pismo nr RPO-664511-VII-
7020.8.4/11/KM dotyczące informacji pokontrolnej i samej kontroli, która miała
miejsce w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie.

Informujemy również, że kserokopia naszej odpowiedzi została przesłana do
Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie, Naczelnika
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i
Nieletnich w Piasecznie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Koalicji
„Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”.

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka

^Sylwia^riicka
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Piaseczno, dnia 11 marca 2011 r.

DMDPfo/11

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo RPO-66451 l-VII-7020.8.4/ll/KM

Przedstawiamy poniżej uwagi do informacji pokontrolnej i samej kontroli 
przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie 
prowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 
18.01.201 Ir.
Ad. punkt 5. informacji pokontrolnej:

5.1. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie kara nie jest 
jedynym środkiem pracy z młodzieżą, ale jednym z wielu i stosowana jest przy 
wyczerpaniu innych metod takiej jak: rozmowa wyjaśniająca, systematyczna 
praca wychowanki z psychologiem, pedagogiem, poszukiwanie zachowania, 
które zastąpiłyby niepożądaną postawę, aktywizacja wychowanki w rozwoju 
osobistych zdolności itp.
Wychowanki uczone są zasady konsekwencji, która obowiązuje w życiu: 
konsekwencji własnych wyborów (dobre wybory przynoszą miłe, dobre 
konsekwencje, złe wybory przynoszą nieprzyjemne konsekwencje).
Wychowanie w oparciu o konsekwencje wychowawcze jest cenionym 
i skutecznym działaniem w zakresie korekty zachowań wychowanek, 
przywraca wychowance utracone granice zachowań społecznie akceptowanych 
i dyktowanych przez zespół obowiązujących norm.

Kary jako ostateczny środek naprawczy są stosowane w sytuacjach 
szczególnych, zgodnie z regulaminem, gdy zachowania podopiecznej mają 
charakter powtarzalny, oraz gdy odmawia innej formy pomocy w zmianie 
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swoich postaw, bądź dopuszcza się czynów naruszających bezpieczeństwo 
innych wychowanek.

5.2. W Ośrodku nie stosuje się stygmatyzujących kar. Wychowanki traktowane 
są z szacunkiem i godnością należną osobie. W odniesieniu do zaistniałego 
incydentu Pani Dyrektor Ośrodka odniosła się w rozmowie z wizytującymi 
wyjaśniając, że nałożona kara została natychmiast anulowana.
W informacji pokontrolnej badający wskazują na brak kompetencji 
pedagogicznej w zakresie stosowania kar i nagród i znaczenia tych środków dla 
wychowania. W naszej opinii jest to dość powierzchowna ocena, bowiem 
złożoność problemów wychowanek wymaga wnikliwej analizy, aby móc 
rzetelnie ocenić sytuację podopiecznej oraz środki, jakie należy zastosować w 
procesie wychowania i resocjalizacji.

5.3. W MOS w Piasecznie kierujemy się zasadą odpowiedzialności każdej 
wychowanki za swoje wykroczenia. Grupa ponosi konsekwencje jedynie w 
szczególnych przypadkach gdy ukrywa sprawczynię nagannego czynu, który 
niesie skutki związane z bezpieczeństwem innych.

5.4. Praca na rzecz Ośrodka nie jest karą, ale jest przykładem poniesienia 
konsekwencji za swoje niewłaściwe zachowanie bądź niszczenie mienia, 
np. pisanie po ścianach, czy ławkach szkolnych. Wychowanka 
jest wtedy zobowiązana do usunięcia napisów poprzez umycie lub 
wyczyszczenie zabrudzonych powierzchni. Jest to zachowanie lojalne, które ma 
ugruntować w wychowance właściwe myślenie o przeznaczeniu rzeczy oraz o 
szacunku dla pracy innych. Naszym celem jest przede wszystkim 
podtrzymywać, pielęgnować i rozwijać wrażliwość i potrzebę młodego 
człowieka do wynagrodzenia za swoje złe postępowanie, poprzez czynienie 
dobra dla społeczności w której na co dzień żyje.

5.5. Wychowawcy i nauczyciele pracujący w MOS znają zasady stosowania 
systemu kar i nagród w wychowaniu i resocjalizacji nieletnich i nie ograniczają 
swojej pracy jedynie do tych środków, ale stosują przede wszystkim zasadę 
stałego towarzyszenia podopiecznym. Każda grupa (wspólnie z wychowawcą) 
wypracowała także swój system nagradzania i karania, co daje dobrą ocenę 
rzeczywistości życia w placówce i potrzeb wychowanek oraz buduje autorytet 
niezbędny do właściwego wychowania i powrotu nieletnich do stosowania 
jasnych granic we własnym zachowaniu oraz poszanowania norm społecznych, 
chroniących dobro i bezpieczeństwo każdej osoby.
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5.6. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie nie stosuje się 
przymuszania dziewcząt do modlitwy. W Ośrodku nie dochodzi do łamania 
Konstytucji RP art. 53, nie narusza się wolności sumienia i religii, która 
obejmuje wolność wyznania lub przyjmowania religii według własnego wyboru 
i nie zmusza się do uczestnictwa w praktykach religijnych.

MOS w Piasecznie jest placówką katolicką i jako taka ma swój charakter i system 
wychowawczy. Jeśli ktoś chce korzystać z pobytu w naszym Ośrodku to jest 
zobowiązany do przyjęcia i respektowania w całości takiego sposobu i formy 
wychowania, jakie oferuje nasza placówka.
Rodzice, opiekunowie i sama wychowanka są o tym informowani 
w rozmowie kwalifikacyjnej, są również jasno pytani o zgodę na takie formy 
pracy wychowawczej stosowane wobec ich córki/podopiecznej oraz na udział 
w praktykach religijnych wpisanych w program wychowawczy Ośrodka. W MOS 
w Piasecznie dziewczęta są zachęcane do modlitwy, a nie zmuszane. 
Wychowawcy świadectwem swojego życia i słowem starają się ukazywać 
młodzieży wartość modlitwy i sakramentów w życiu człowieka. Nikt z 
wychowawców i innych osób nie ingeruje jednak w sprawy sumienia. O tym czy 
ktoś się modli, czy nie - decyduje sam osobiście. Wychowanka jest zobowiązana 
jedynie, aby zawsze być z grupą pod opieką wychowawcy, to znaczy również w 
kaplicy.
Przebywanie z grupą, pod stałą opieką wychowawcy wynika z naczelnej zasady 
zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym. Czas spędzony w kaplicy służy 
również wyciszeniu, chwili refleksji nad sobą, czego potrzebuje każdy człowiek 
niezależnie od wyznawanej religii. Dziewczęta są motywowane do tego, by czas 
ten wykorzystały na modlitwę lub na refleksję nad sobą bądź na chwilę 
wyciszenia się, wybór pozostawia się wychowance.
Wszystkie wychowanki formowane są do szacunku wobec wolności sumienia i 
wyznawania przekonań religijnych, przynależności do wspólnoty wiary, 
Kościołów lub związków wyznaniowych, ale również do godnego zachowania 
wobec osób i miejsc na modlitwie, co wynika z kultury osobistej oraz z zapisu 
w Konstytucji RP.

Swoje deklaracje rodzice i wychowanki stwierdzają własnoręcznym podpisem, co 
dokumentuje „Zaświadczenie o wzajemnej współpracy”. Ponadto podpisują 
dokument wyboru religii jako przedmiotu.
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5.7. W Ośrodku nie zmusza się do jedzenia bez umiaru, ale raczej diagnozuje się 
indywidualne potrzeby w zakresie żywienia i indywidualizuje się tzw. normy 
żywieniowe. Podopieczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie 
oceniając swoje potrzeby żywieniowe mogą poprosić o mniejszą lub większą 
porcję i taką otrzymują.
Szczególną troską - w zakresie jedzenia - otaczane są jedynie te osoby, które 
podejmują codzienne, nieracjonalne odchudzanie, bądź już chorują na anoreksję i 
bulimię. Ze względu na złożoność tego problemu, takie przypadki konsultujemy 
również z lekarzem psychiatrą i psychologiem. Jeśli zachodzi taka potrzeba 
leczenie zaburzeń jedzenia wsparte jest także psychoterapią.

5.8. Statut Ośrodka zawiera możliwie wyczerpującą informację o MOS i został 
opracowany w oparciu o ramowy Statut tego typu Ośrodków. Integralną częścią 
Statutu są inne dokumenty(regulaminy, procedury, instrukcje), do których odsyła 
Statut. Zapisy statutowe i regulaminowe muszą być wyważone, aby obejmowały 
różne wydarzenia, dyktowane przez codzienność, których nie da się przewidzieć.

5.9. W Statucie MOS jest umieszczony zapis o odwiedzinach wychowanki.

5.10. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie wychowanki mogą 
być odwiedzane przez rodziców i opiekunów prawnych. Ponadto z rodzicami 
mogą odwiedzać podopieczne również inne osoby, o ile rodzice nie widzą 
przeszkód i informują o tym dyrektora Ośrodka. Naczelnym celem działań 
Ośrodka jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego powierzonej 
nam młodzieży. Kontrolowanie i ograniczanie możliwości odwiedzin 
wychowanek jest wcześniej uzgadniane z rodzicami i opiekunami prawnymi 
dziewcząt. W tym przypadku kierujemy się zasadą izolacji od demoralizującego 
środowiska. Taka izolacja jest jednym z ważnych i koniecznych środków pracy w 
resocjalizacji nieletnich.

5.11 Podopieczne mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Jedynie 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, choroby podopiecznych lub ważne do 
wykonania zajęcia grupowe uniemożliwiają tę praktykę.

5.12. Ośrodek czyni starania aby utworzyć izbę chorych.

5.13. MOS w Piasecznie prowadzi rejestr wypadków nadzwyczajnych, w formie 
segregatora. Badający nie prosili o okazanie tego dokumentu.
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5.14. Każda wychowanka ma prawo do informacji o instytucjach, które zajmują 
się ochroną praw człowieka poprzez dostęp do Internetu bądź zwrócenie się 
do wychowawcy lub dyrektora placówki. Numery telefoniczne do 
powyższych instytucji zostały także umieszczone na tablicy ogłoszeń, w 
miejscu dostępnym dla wszystkich wychowanek.

5.15Wychowankom w cotygodniowych Apelach przypomina się o prawach 
i obowiązkach oraz o sposobie ich realizowania. Ponadto w grupach 
wychowawcy stosują różne aktywizujące metody i formy pracy, ukazując 
dziewczętom istotę praw osoby ludzkiej, proporcji między prawami 
i obowiązkami oraz między prawami jednostki i społeczności.

5.16. Procedury odwoławcze w przypadku ukarania są zawarte w 
Regulaminie Ośrodka & 9.

5.17. Wyżywienie w MOS jest na ogół jednakowe dla wszystkich 
wychowanek, Wybór żywności może być jednak określony przez 
preferencje indywidualne, dostosowane do potrzeb związanych z 
potrzebami organizmu w wieku dorastania, zaleceń lekarskich lub na 
rodzaj stosowanej diety.

5.18. W MOS w Piasecznie są jasno określone sposoby zaopatrywania 
podopiecznych w środki higieniczne przez rodziców lub opiekunów 
prawnych. Zasadą naszego Ośrodka jest przyjmowanie wychowanek, 
których opiekunowie prawni, bądź rodzice są w stanie zapewnić 
zaspokojenie podstawowych potrzeb opiekuńczych, w tym m.in. 
zaopatrzenie w środki potrzebne dziewczętom do codziennej higieny. 
Plan finansowy MOS nie obejmuje środków na ten cel.

W przypadkach uzasadnionych Ośrodek pomaga wychowankom 
w tym zakresie. Nadmieniamy jednak, że MOS nie jest placówką 
opiekuńczą.

5.19 Dziewczęta mają możliwość korzystania z TV - informacji i innych 
programów w ramach grupy pod opieką wychowawców. Są do tego przygotowane 
odpowiednie miejsca w szkole i w internacie. By zaktywizować i wzmacniać 
działania prozdrowotne na szczeblu podstawowym Ośrodek wspiera nowoczesne 
środki przekazu społecznego takie jak internet, gazety, radio czy telewizja. Środki 
te odgrywają fundamentalny wpływ na opinię publiczną, kształtują postawy 
i zachowania wychowanek. Spójne i wszechstronne podejście mające na celu 
udostępnienie, umożliwienie i uatrakcyjnienie świadomych wyborów na rzecz
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zdrowia jest priorytetem wychowawczym placówki i wiąże się nie 
tylko z uwzględnieniem zasadniczej tematyki żywieniowej, korzystania 
z podstawowych mediów, ale również z aktywności fizycznej we wszystkich 
właściwych dla niej obszarach, tj. uprawianie sportu, wycieczki, dostęp do 
kultury: kino, teatr, muzea, rozwój zainteresowań w zajęciach dodatkowych oraz 
pomoc
w ramach zajęć wyrównawczych, co wpływa na wysoki wskaźnik promocji 
uczennic.
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Podsumowanie

Kontrola przeprowadzona w MOS w dniu 18 stycznia 2011 r. z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich budzi nasz niepokój i konkretne zastrzeżenia.

Przede wszystkim zasadą każdego badania, kontroli jest przedstawienie na piśmie: 
celu badania, zakresu oraz standaryzowanych narzędzi badawczych. Brak tych 
danych powoduje, że kontrola przebiega powierzchownie, intuicyjnie i 
niemertorycznie.
Ponadto wskazane byłoby, aby w zespole badających osób był obecny specjalista 
z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog bądź psycholog znający specyfikę 
pracy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Obecność osoby kompetentnej w 
zakresie pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej pomogłaby w głębszej analizie 
problemów dziewcząt oraz we właściwej interpretacji mechanizmów działania 
nieletnich na różnych etapach ich rozwoju i pobytu w placówce.

Przypadkowość doboru grupy badawczej ma swoje dobre strony, ale 
w analizie należałoby również wziąć pod uwagę kontekst życia, doświadczeń 
wychowanki, by właściwie ocenić jej reakcje i sposób rozumienia stawianych jej 
w placówce wymagań.

Poruszający jest również język informacji pokontrolnej: np. „ocena pod 
względem ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub 
poniżającym traktowaniem”. Takie stwierdzenia podważają kompetencje 
i poświęcenie osób pracujących w naszym Ośrodku.
Grono pedagogiczne jest otwarte na potrzebę głębszego dialogu przed podjęciem 
takiej kontroli ze względu na złożoność problemów naszych wychowanek oraz 
konstruktywnej rozmowy po kontroli, która zapewne pomogłaby we właściwej 
analizie badania i wyprowadzeniu obiektywnych wniosków, które nie są 
wynikiem opinii badających, ale odnoszą się do jasnych i obiektywnych norm i 
zasad.

Ponadto w ocenie rzeczywistości na podstawie pojedynczego epizodu nie 
można formować generalnych wniosków.

Dodać należy, że MOS w Piasecznie jest pod stałą kontrolą Organu 
Prowadzącego w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i warunków, natomiast 
nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty systematycznie
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i dotyczy merytorycznych zakresów naszych działań. Kontrole przygotowują 
specjaliści w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Ośrodek jest pozytywnie postrzeganą 
instytucją wychowawczą w lokalnym środowisku. Jest znany i ceniony; lista 
oczekujących stale przekracza możliwości przyjęcia wszystkich zgłoszonych 
dziewcząt.

W MOS w Piasecznie z prawdziwym zaangażowaniem pracuje 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna , która stale doskonali swoje umiejętności, 
szczególnie z zakresie socjoterapii i resocjalizacji.

Potwierdzeniem efektywności działań Ośrodka, właściwych relacji i 
poczucia bezpieczeństwa wychowanek są również spontaniczne wypowiedzi 
byłych wychowanek, zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „Kącik 
byłych wychowanek”, które wyraźnie wskazują na rzeczywistą pomoc uzyskaną 
w naszym Ośrodku.

Dyrektor Ośrodka 

mgrSyh ' Krynicka
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Warszawa, dnia kwietnia 2011BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
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00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00
Al, Solidarności 77 Pax 22 827 64 53

Zespół 
„Krajowy Mechanizm Prewencji”

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii
„Dom Matki Dobrego Pasterza”
ul. Zgoda 14

Uprzejmie dziękuję za nadesłanie odpowiedzi z dnia: 14 marca 2011 r. dotyczącego 

ustosunkowania się do wniosków zawartych w Informacji o czynnościach 

przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w podległej Pani 

Dyrektorowi placówce.

Z Pani pisma wynika, iż w przeważającej części nie podzielają Państwo wniosków i 

zaleceń powizytacyjnych zawartych w Informacji, zaś wprowadzenie niektórych zmian 

propono5vanych przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji napotyka 

trudności. W związku z powyższym, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty z prośbą o odniesienie się do spornych - w Pani ocenie 

- kwestii.

Jednocześnie informuję, iż Krajowy Mechanizm Prewencji podtrzymuje sw'oje 

stanowisko przedstawione w przedmiotowej Informacji.

DYREKTOR ZESPOŁU

'pi ty—
Jbstyn/rRóża Lewandowska



Warszawa, dnia Uo kwietnia 2011 r.BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-6645/ll-VII-720,8.4/11/KM

00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53

Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Zespól 
..Krajowy Mechanizm Prewencji"

W związku z odpowiedzią Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom 

Matki Dobrego Pasterza” z dnia 11 marca 2011 r. zawierającą polemikę z ustaleniami 

poczynionymi przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w trakcie wizytacji 

podległej jej placówki, pragnę wyjaśnić co następuje.

Pismem z dnia 18 stycznia 2008 r. Minister Sprawiedliwości, na podstawie uchwały 

Rady Ministrów Nr 144/2005 z dnia 25 maja 2005 r. - powierzył oficjalnie Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji w rozumieniu art. 

3 Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 

innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Realizując 

zadania wynikające z pełnienia nowej funkcji, przedstawiciele Rzecznika przeprowadzają 

wizytacje zapobiegawcze placówek dla nieletnich i innych, w których przebywają osoby 

pozbawione wolności. Te systematyczne kontrole stanowią jedno z najskuteczniejszych 

narzędzi zapobiegania niedozwolonym formom traktowania osób przebywającym w 

miejscach zatrzymań. Każda z wizytacji zorganizowana jest według następującego 

porządku:

• rozmowa z dyrekcją (lub osobą ją reprezentującą) wizytowanej placówki;

• ogląd wszystkich pomieszczeń placówki;

• przeprowadzenie indywidualnych rozmów z osobami umieszczonymi w placówce;

• analiza dokumentacji;
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• formułowanie wniosków powizytacyjnych podczas rozmowy podsumowującej wraz 

z odebraniem wyjaśnień od kierownictwa.

Rzecznik, wykonując zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji działa jako organ 

ochrony osób pozbawionych wolności narażonych na niebezpieczeństwo naruszania ich 

praw. Jego przedstawiciele zobligowani są tym samym do przyjmowania nawet 

niemożliwych do sprawdzenia sygnałów dotyczących niedozwolonych form traktowania 

takich osób. Mając w określonych przypadkach świadomość braku możliwości ustalenia 

zasadności zarzutów zgłaszanych przez naszych rozmówców w trakcie wizytacji konkretnej 

placówki, przedstawiamy je jej kierownictwu celem ich zweryfikowania.

Czynności przeprowadzone przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” 

czyniły zadość powyższemu porządkowi.

Z pisma Pani Dyrektor Ośrodka wynika, iż w przeważającej części nie podziela ona 

wniosków i zaleceń powizytacyjnych zawartych w Informacji, zaś wprowadzenie 

niektórych zmian proponowanych przez przedstawicieli KMP napotyka trudności. W 

związku z powyższym pragnę odnieść się do przedstawionych przez Dyrektor MOS uwag i 

wątpliwości.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 53 zapewnia każdemu wolność sumienia 

i religii, która obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego 

wyboru oraz ustanawia zakaz zmuszania do uczestniczenia w praktykach religijnych. Z 

wyjaśnień udzielonych przez Dyrektor MOS wynika, że każda w wychowanek, jeśli chce 

korzystać z pobytu w Ośrodku, zobowiązana jest do respektowania jego katolickiego 

charakteru. Jednakże podkreślić należy, iż do młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

wychowankowie przyjmowani są nie tylko na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno 

- pedagogicznej i wniosku rodziców, ale również na podstawie postanowienia sądu 

rodzinnego. Ponadto, Dyrektor placówki w odpowiedzi na Informację powizytacyjną 

stwierdziła, że „wychowanka jest zobowiązana być zawsze z grupą pod opieką 

wychowawcy, w tym również w kaplicy, w której pobyt służy również wyciszeniu i refleksji ”. 

Przyjęte w Ośrodku rozwiązanie sprzeczne jest z zasadą nr 87.3 Europejskich Reguł dla 

młodocianych przestępców objętych sankcjami lub środkami alternatywnymi (5 listopada 

2008 r., dalej: Europejskie Reguły), w której Komitet Ministrów dla państw' członkowskich 
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stwierdził „młodociani nie mogą być zmuszani do praktykowania religii, wyznania, 

uczestnictwa w nabożeństwach religijnych lub spotkaniach, udziału w praktykach 

religijnych lub akceptowania wizyt przedstawicieli którejkolwiek religii lub wyznania". 

Praktyka ta również godzi również w Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez 

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., która w art. 14 stwierdza 

„Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i 

wyznania

W kwestii obowiązującego w placówce Statutu Dyrektor wyjaśniła, iż zawiera on 

wyczerpujące informacje o Ośrodku, a jego integralną część stanowią inne dokumenty. 

Wizytujący za niewłaściwe uznali niezawarcie w Statucie usystematyzowanego katalogu 

nagród i kar stosowanych w Ośrodku. Obowiązujący w placówce system nagród i kar jest 

częścią Regulaminu Wychowanka MOS, stanowiącego oddzielny dokument. Takie 

rozwiązanie jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, 

poz.466). W myśl §8 załącznika nr 4 do wymienionego rozporządzenia rodzaje nagród i 

kar stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od kary określać 

powinien Statut młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Ponadto, zgodnie z informacją Pani Dyrektor, w Statucie MOS umieszczony został 

zapis o prawie do odwiedzin wychowanki. Jednakże, przedstawiciele KMP rekomendowali 

zapisanie w Regulaminie wychowanek zasad odwiedzin, gdyż nie zostały one uregulowane 

w żadnej dokumentacji. Równocześnie zaznaczyć należy, iż według pkt. 8 rozdziału I 

wymienionego Regulaminu nieletnia ma prawo do odwiedzin wyłącznie przez rodziców lub 

opiekunów prawnych. Zawężenie to jest sprzeczne z art. 66 Ustawy o postępowaniu w 

sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm), z którego wynika iż nieletni 

ma prawo do kontaktu z osobami spoza placówki. Unormowanie to wymienia ponadto 

zamknięty katalog przesłanek ograniczania lub zakazu kontaktu nieletniego z osobami 

spoza placówki, a tym samym uniemożliwia stosowania ograniczenia kręgu odwiedzających 

do rodziców i opiekunów prawnych, jako reguły.

Odnosząc się do kwestii zapewnienia wychowankom zajęć na świeżym powietrzu, 

warto zaznaczyć, iż zasada 81 Europejskich Reguł wskazuje, iż jedynym ograniczeniem 

realizacji tego prawa jest nieodpowiednia pogoda. W związku z tym, program zajęć 
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wychowanek winien być zorganizowany w taki sposób, aby wykonywanie zajęć grupowych 

nie kolidowało z realizac ją przysługującego wychowankom w tym zakresie prawa,

W swoim piśmie Dyrektor MOS poinformowała iż „zasadą naszego Ośrodka jest 

przyjmowanie wychowanek, których opiekunowie prawni, bądź rodzice są w stanie 

zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb opiekuńczych, w tym m.in. zaopatrzenie w 

środki, potrzebne dziewczętom do codziennej opieki, Plan finansowy MOS nie obejmuje 

środków na ten cer. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z § 30 Dziewiątego 

Sprawozdania Ogólnego Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz 

Poniżającemu traktowaniu albo Karaniu [CPT/Inf (99) 12] „Komitet pragnie dodać, że w 

niektórych ośrodkach zauważył tendencję zaniedbywania osobistych potrzeb higienicznych 

kobiet, włącznie z nastoletnimi dziewczętami. Dla tej grupy osób pozbawionych wolności 

stały dostęp do zaplecza sanitarnego, jak również dostarczanie środków higienicznych, 

takich jak podpaski, jest szczególnie istotny. Niespełnianie tak podstawowych potrzeb może 

stanowić samo w sobie poniżające traktowanie”. W ocenie KMP sytuacja prawna dziecka 

nie powinna mieć wpływu na zagwarantowanie mu właściwych warunków bytowych, 

szczególnie tych, które umożliwiają codzienne utrzymanie higieny osobistej. Naszym 

zdaniem nieletni umieszczani w MOS i MOW powinni obowiązkowo otrzymywać środki 

służące do utrzymania higieny osobistej.

W kwestii nieregulaminowego karania, Krajowy Mechanizm Prewencji ponownie 

przypomina, iż zgodnie z art. ,37 pkt c Konwencji o Prawach Dziecka Państwa - Strony 

zobowiązane są do zapewnienia każdemu dziecku pozbawionemu wolności traktowania 

humanitarnego i z poszanowaniem wrodzonej godności jednostki ludzkiej. Ujawniona przez 

wizytujących MOS kara dyscyplinarna w postaci obcięcia wychowance włosów oraz a 

noszenia stroju wiejskiej kobiety, wraz z napisem na plecach „Jestem fałszywa” godzi w 

zapewnioną w Konwencji gwarancje, nawet jeśli były to zdarzenia incydentalne. Ponadto, 

należy zwrócić uwagę kierownictwa Ośrodka, iż stosowanie odpowiedzialności zbiorowej 

jest niezgodne z Regułą 95.2. Europejskich Reguł nawet w przypadku gdy „grupa ukrywa 

sprawczynię nagannego czynił’'. Zdaniem KMP wyżej wymienione kary nie spełniają 

swojej funkcji, co więcej zawierają elementy szyderstwa i ironii. Z tego powodu ich 

stosowanie powinno zostać natychmiast zaprzestane.
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W swoim piśmie Dyrektor Ośrodka wyjaśniła Rzecznikowi Praw Obywatelskich, iż 

„praca na rzecz Ośrodka nie jest karą, ale przykładem konsekwencji za niewłaściwe 

zachowanie”. Krajowy Mechanizm Prewencji pragnie zauważyć, iż karą jest każda 

konsekwencja niewłaściwego zachowania. Ponadto, kara w postaci dodatkowego dyżuru 

poza kolejnością uregulowana została w Regulaminie wychowanki MOW, w rozdziale 

zatytułowanym „Kary”. Zapis ten świadczy o stosowaniu w placówce niewłaściwej praktyki 

karania.

Na podstawie art. 22 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej 

sprawie oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania oczywistych 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej placówki.

DYREKTOR ZESPOŁU

Justyna Róża Lewandowskao.

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Sądu Rejonowego 
ul. Kościuszki 14 
05-500 Piaseczno

2. Naczelnik Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego 
ul. Chyliczkowska 14 
05-500 Piaseczno



BIURO RZECZNIKA

Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

zal......./. nrB9,O5>I.
—-------- !--------- /

1 PR A

IWPL

W OBYWATEL5i<

2011 -06- 0 2
UCH

ZSE.576.13.2011.DB
Warszawa, czerwca 2011 r.

Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

          

dotyczy: odpowiedzi dyrektora Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
„Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie zawierającej polemikę
z ustaleniami, wnioskami oraz zaleceniami powizytacyjnymi

0^0 JćZ LU t As Ź-& C Z. ÓUC

odpowiadając na pismo z dnia 26 kwietnia 2011 r. znak: RPO-664511-VII-
720.8.4/11/KM, które wpłynęło do Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu 2 maja
2011 r., nawiązujące do odpowiedzi dyrektora Niepublicznego Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie przy ul. Zgoda 14
na ustalenia, wnioski oraz zalecenia powizytacyjne przedstawicieli Krajowego
Mechanizmu Prewencji, uprzejmie informuję, że została dokonana wnikliwa analiza
przedstawionego w niniejszym piśmie stanowiska wizytujących wobec wyjaśnień,
uwag i wątpliwości dyrektora ośrodka.

Stwierdzone w czasie wizytacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka w Piasecznie, w tym stosowane metody
wychowawcze wobec wychowanków, budzą zastrzeżenia i niepokój. Podzielam
także stanowisko Pani, iż niezasadna jest polemika dotycząca słuszności
postawionych zarzutów, ponieważ ustalenia powizytacyjne oparte zostały na
konkretnych faktach wskazujących nieprzestrzeganie praw dzieci, które gwarantuje
im Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji,
realizowane poprzez przeprowadzanie wizytacji placówek dla nieletnich, istotnie
służą zapobieganiu niedozwolonym formom traktowania dzieci i młodzieży, a tym
samym poniżającego karania.

      



Podkreślić należy, iż wdrażanie wychowanków do wykonywania obowiązków 
i prac ma na celu przygotowanie ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. 
Natomiast praca nie może stanowić kary za przewinienia, ponieważ przekreślałoby 
to jej wartość i znaczenie.

Jednocześnie wyjaśniam, że Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki 
Dobrego Pasterza” w Piasecznie jest niepubliczną placówką i działa na podstawie 
statutu, który jest opracowany zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
i określa:
1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4) organizację szkoły lub placówki;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym 

przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub 
placówki;

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

Zatem należy podkreślić, iż niepubliczne placówki nie obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 52, 
poz. 466).

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki Dobrego 
Pasterza” w Piasecznie przyjął ww. rozporządzenie jako podstawę przy tworzeniu 
swojego statutu. Zobowiązany jest zatem do przestrzegania zapisów 
§ 7 uwzględniającego określenie warunków pobytu w ośrodku, zapewniających 
wychowankom bezpieczeństwo i zaspokojenie ich potrzeb, § 8 pkt 2 i pkt 3 
załącznika nr 4 cytowanego aktu prawnego, dotyczącego trybu składania skarg 
w przypadku naruszenia praw wychowanka, a także określenia rodzajów nagród i kar 
stosowanych wobec wychowanków oraz trybu odwoływania się od kary.

Ważnym zadaniem dla dyrektora młodzieżowego ośrodka socjoterapii jest 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, 
a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych 
jednostek. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, należy umożliwić uczniom 
przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. Obligują do tego 
dyrektora § 2, § 14 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm ).

Ponadto informuję, że w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w czasie przeprowadzonej wizytacji przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Niepublicznym Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie przy ul. Zgoda 14, podjęte zostały działania:

1) Mazowiecki Wicekurator Oświaty wystąpił pismem z dnia 2 marca 2011 r.
znak: ZSE.576.13.2011.DB do dyrektora ww. ośrodka z prośbą o przesłanie 
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pisemnego wyjaśnienia uwzględniającego realizację wniosków i zaleceń 
powizytacyjnych, które dotyczą zakresu nadzoru pedagogicznego określonego 
w art. 33 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) wizytator systematycznie kontaktuje się z dyrektorem ośrodka 
w sprawie wypadków nadzwyczajnych i podejmowanych działań w celu ich 
zapobiegania.
Wyniki oraz wnioski i zalecenia z wizytacji, przeprowadzonej przez 

pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zostaną wykorzystane w roku 
szkolnym 2011/2012 podczas planowania nadzoru pedagogicznego.

Tc? 
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Do wiadomości:

1. Pani Sylwia Krynicka 
Dyrektor Niepublicznego 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
„Dom Matki Dobrego Pasterza” 
ul. Zgoda 14 
05-500 Piaseczno

2. aa
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BIURO 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2011 r.

RPO-664511 -VIL7020.8.4/l 1/KM

00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53

Zespół
„Krajowy Mechanizm Prewencji”

Mazowiecki Kurator Oświaty
Al, Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej polemiki Dyrekcji 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie z 

ustaleniami poczynionymi przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w 

trakcie wizytacji placówki, uprzejmie proszę o przesłanie informacji o stanie sprawy wraz z:

- kserokopią pisemnego wyjaśnienia uwzględniającego realizację wniosków i zaleceń 

powizytacyjnych, o które wystąpił Mazowiecki Kurator Oświaty do Dyrektora MOS 

w dniu 2 marca 2011 r,.

- Państwa stanowiskiem w przedmiotowej sprawie.

ZASTĘPCA DYREKTORA ZESPOLI)

Magdalenę Chmielak



BIURO RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
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Mazowiecki Kurator Oświaty

Al. Jerozolimskie 32,00-024 Warszawa
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zahCTfim
Warszawa/^

Pani

września_2Ql1_c_______  _

RPO^^|p[l
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

            

dotyczy: realizacji wniosków i zaleceń wydanych przez przedstawicieli Krajowego
Mechanizmu Prewencji w czasie wizytacji Niepublicznego Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza" w Piasecznie
przy ul. Zgody 14

odpowiadając na pismo z dnia 11 sierpnia 2011 r. znak: RPO-664511-VII-
7020.8.4/11/KM, które wpłynęło do Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu
17 sierpnia 2011 r., uprzejmie informuję, że Pani Sylwia Krynicka, Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie
przy ul. Zgody 14 przesłała do kuratorium pisma: z 14 marca 2011 r. i z 2 września
2011 r. zawierające informacje na temat realizacji wniosków i zaleceń
powizytacyjnych, wydanych przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji
(kserokopie załączników: nr 1, nr 2). Udzieliła szczegółowych wyjaśnień o podjętych
działaniach w celu ich wykonania.

W związku z występującymi, w ww. ośrodku oraz w innych kontrolowanych
placówkach, nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas przeprowadzonych
wizytacji, zostały przedstawione ich wyniki, wnioski i zalecenia dyrektorom wydziałów
i delegatur Kuratorium Oświaty w Warszawie na Kolegium Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, celem poprawy organizacji pracy oraz doskonalenia jej jakości
merytorycznej w działających ośrodkach na terenie województwa mazowieckiego.

Ponadto wnioski i zalecenia powizytacyjne będą omówione z dyrektorami
publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych
ośrodków wychowawczych na naradzie w dniu 23 września 2011 r. Dyrektorzy
placówek zostaną zobowiązani do wzmożenia nadzoru pedagogicznego nad pracą
nauczycieli, specjalistów i wychowawców w celu zapobieżenia występującym
nieprawidłowościom oraz łamaniu praw wychowanków. Przedstawione zostaną także
wnioski do pracy w roku szkolnym 2011/2012. Wyniki wizytacji przeprowadzonej



przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą wykorzystane także 
przez wizytatorów w bieżącym roku szkolnym, podczas sprawowania nadzoru 
pedagogicznego nad ww. placówkami.

Załączniki: 
zał. nr 1

zał. nr 2 -

kserokopia pisma z 14 marca 2011 r. dyrektora ww. ośrodka 
uwzględniającego realizację wniosków i zaleceń powizytacyjnych, 
o które wystąpił Mazowiecki Kurator Oświaty w dniu 2 marca 2011 r., 
kserokopia pisma z 2 września 2011 r. dyrektora ośrodka 
zawierającego realizację wniosków i zaleceń powizytacyjnym.

2
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Kuióiorium Oświaty w Warszawie 

KANCELARIA

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii D 
„bom Matki Dobrego Pasterza" <

ul Zgada 14, 05-500 Piaseczno
tel/fax (0-22) 756-83-37, mc6@dmdpJntemetdsLp]; http://wMzw.dmdp.internetdsl.fd

AL Jerozolimskie 32 
00-024 Warszawa

2011 -03- 1 7

Ilość załączników.... Ar.
.'kierowano do:......... .

W załączniku przekazujemy odpowiedź na pismo nr RPO-664511-VII- 
7020.8.4/11/KM z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące informacji 
pokontrolnej i samej kontroli, która miała miejsce w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Piasecznie.

Informujemy również, że kserokopia naszej odpowiedzi została przesłana do 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Zgromadzenia Służebnic 
Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie, Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Piasecznie, Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w Piasecznie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Koalicji „Porozumienie 
na rzecz wprowadzania OPCAT”.

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka

mgr Sylwia Krynicka



DMDP 134/11

!\ łZoJL.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

„bom Matki Dobrego Pasterza"
ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel./fax (0-22) 756-83-37, mos@dmdp.internetdsl.pl; http://www.dmdp.internetdsl.pl

Mazowiecki Kurator Oświaty
AL, Jerozolimskie 32 
00- 024 Warszawa

Niemniej szym informujemy, że Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

w Piasecznie, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Rzecznika Praw 

Obywatelskich RPO - 664511 - VII -7020.8.4/11/KM |WjffOway^źd:t Y N Ę Ł~O

Ad. p. 5. Wnioski i zalecenia
Kuratorium Oświaty w Warszawie 

kancelaria^

2011 -09- 06

Ilość załączników.'. 
Skierowano do: .... 
Podpis....................

1. stosowanie wyłącznie kar regulaminowych,

2. nie stosuje kar stygmatyzujących

3. nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej wyJlrowankuWT^

4. skorygował system kar (praca na rzecz Ośrodka nie jest karą),

5. doprecyzował zapis odnośnie kary, „ zawieszenia w niektórych prawach

wychowanki”,

6. podopieczne uczestniczą dobrowolnie w modlitwach - pozostając pod

opieką wychowawcy,

7. wychowanki mają prawo do poproszenia mniejszej porcji żywieniowej,

8. skorygowano Statut Ośrodka w zakresie wskazanym w punkcie 4.4.

Informacji,

9. określono zasady odwiedzin wychowanek,

10. doprecyzowano regulamin odwiedzin,

11. wprowadzono dwie godzinne zajęcia na świeżym powietrzu,

12. utworzono izbę chorych,

mailto:mos@dmdp.internetdsl.pl
http://www.dmdp.internetdsl.pl


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
„bom Matki bobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno
tel./fax (0-22) 756-83-37, mos@dmdp.internetdsl.pl; http://www.dmdp.internetdsl.pl

13. prowadzi się kompletny wykaz wypadków nadzwyczajnych,

14. wywieszono adresy instytucji, które zajmują się ochroną praw 

człowieka oraz do których nieletni mogą się zwrócić w razie potrzeby,

15. systematycznie prowadzi się spotkania na temat praw i obowiązków 

wychowanek i sposobie ich egzekwowania,

16. Przeprowadzono rozmowy wychowawcze z nieletnimi dotyczące 

procedur odwoławczych w przypadku ukarania,

17. zapewnia się wyżywienie zgodnie z potrzebami,

18. Ośrodek udostępnia koniczne środki higieniczne,

19. Wychowanki maja dostęp do telewizji, zwłaszcza do programów 

informacyjnych i popularno - naukowych.

Z poważaniem
Dyrektor Ośrodka

mgr Sylwia Krynicka

mailto:mos@dmdp.internetdsl.pl
http://www.dmdp.internetdsl.pl


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
„bom Matki bobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno
tel./fax (0-22) 756-83-37, mos@dmdp.internetdsl.pl; http://www.dmdp.internetdsl.pl

DMDP 151/11

P iascczno, -dnia-lAwrześnia 2011 r.

Biuro Rzecznika Praw
Al. Solidarności 77 00- 09C WarsaawaBywate l s k i c h

wpe. 2011 -09” 19

ZAL. ......
f ■ ----------1

Niemniejszym informujemy, że Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w

Piasecznie, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Rzecznika Praw Obywatelskich

RPO - 664511 - VII -7020.8.4/11/KM wprowadził:

Adn. p. 5. Wnioski i zalecenia              

1. stosowanie wyłącznie kar regulaminowych,

2. nie stosuje stygmatyzacji,

3. nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej wychowanków,

4. skorygował system kar (praca na rzecz Ośrodka nie jest karą),

5. doprecyzował zapis odnośnie kary, „ zawieszenia w niektórych prawach

wychowanki”,

6. podopieczne uczestniczą dobrowolnie w modlitwach - pozostając pod

opieka wychowawcy,

7. wychowanki mają prawo do poproszenia mniejszej porcji żywieniowej,

8. skorygowano Statut Ośrodka w zakresie wskazanym w punkcie 4.4.

Informacji,

9. określono zasady odwiedzin wychowanek,

10. doprecyzowano regulamin odwiedzin,

11. wprowadzono dwu godzinne zajęcia na świeżym powietrzu,

12. utworzono izbę chorych,

13. prowadzi się kompletny wykaz wypadków nadzwyczajnych,

mailto:mos@dmdp.internetdsl.pl
http://www.dmdp.internetdsl.pl


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
„bom Matki bobrego Pasterza*’

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno
tel./fax (0-22) 756-83-37, mos@dmdp.internetdsl.pl; http://www.dmdp.internetdsl.pl

14. wywieszono adresy instytucji, które zajmują się ochroną praw 

człowieka oraz do których nieletni mogą się zwrócić w razie potrzeby,

15. systematycznie prowadzi się spotkania na temat praw i obowiązków 

wychowanek i sposobie ich egzekwowania,

16. Przeprowadzono rozmowy wychowawcze z nieletnimi dotyczące 

procedur odwoławczych w przypadku ukarania,

17. zapewnia się wyżywienie zgodnie z potrzebami,

18. Ośrodek udostępnia koniczne środki higieniczne,

19. Wychowanki maja dostęp do telewizji, zwłaszcza do programów 

informacyjnych i popularno - naukowych.

Z poważaniem

o,rewo'0^®

mailto:mos@dmdp.internetdsi.pl
http://www.dmdp.internetdsl.pl


R PO - to S ii/ ld BIURO  RZECZNIKA
PRAW  O BYW ATELSKICH

WPŁ. 2012 -07” 02

Mazowiecki Kurator Oświaty NR O

ZSE.576.13.2011 .AM

Al. J e ro zo lim sk ie  'S2> 00-024 W arszawa

Warszawa t- erwca 2012 r.

Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

   
             

dotyczy: raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie

nawiązując do pisma z dnia 28 maja 2012 r. znak: RPO-664511-V1I-
7020.8.4/11/KM, uprzejmie informuję, że w związku z zaleceniami wydanymi
ponownie przez przedstawicieli Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Siostrze
Sylwi Krynickiej -  dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki
Dobrego Pasterza" w Piasecznie, przeprowadzono rozmowę telefoniczną, w której
Siostra Dyrektor została zobowiązana do wypełnienia powyższych zaleceń.
Zapewniła, iż trwają już prace mające na celu zmianę przepisów wewnętrznych
placówki, w tym Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego
Pasterza” w Piasecznie wraz z systemem nagród i kar oraz Regulaminu
Organizacyjnego.

Jednocześnie nadmieniam, że stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
dotyczące łamania praw wychowanek w wizytowanej placówce jest zbieżne
ze stanowiskiem prezentowanym w raporcie. Kwestie specyfiki stosowania nagród
i kar w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych oraz uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, a także innych
zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji były przedmiotem narady z dyrektorami
ww. ośrodków z terenu województwa mazowieckiego, zorganizowanej w Kuratorium
Oświaty w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2012 r.



Pragnę dodać, iż Mazowiecki Kurator Oświaty będzie w dalszym ciągu 
monitorował funkcjonowanie placówek socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, 
uwzględniając przepisy Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 30, poz. 192).
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BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 2012 -10" 1 7

RPO-664511-VII-7020.8.4/11/KM

00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Dyrektor
ai. solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

„Dom Matki Dobrego Pasterza”
ul. Zgoda 14
05-500 Piaseczno

Zespół
„Krajowy Mechanizm Prewencji”

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z przeprowadzoną w dniu 7 maja 2012 r. wizytacją Krajowego

Mechanizm Prewencji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Dom Matki Dobrego

Pasterza”, na podstawie art. 17 ust, 1 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z

dnia 15 lipca 1987 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr. 14, poz.147 ze zm.) uprzejmie proszę o

przesłanie do naszego Biura:

1. Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego

Pasterza”;

2. Regulaminu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego

Pasterza”;

3. Dokumentu „Aneks Grupy 3”.

Z poważaniem,

         



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
„Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno
tel./fax (0-22) 756-83-37, poczta@mos-piaseczno.pl. http://mos-piaseczno.pl

DMDPW1/12
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Piaseczno, 30.10.2012 r.

R P 0 - 5 r . j i : l / Ł .

Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

   
             

Szanowni Państwo,

W związku z; nadesłanym pismem z dn. 17.10.2012 r. przesyłamy w załączeniu:

1. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „ Dom Matki Dobrego Pasterza”;
2. Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „ Dom Matki Dobrego

Pasterza”;
3. Dokument „ Aneks Grupy 3”.

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka

mgr S ylw ia  Krynicko

mailto:poczta@mos-piaseczno.pl
http://mos-piaseczno.pl


BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYW ATELSKICH

Warszawa, 2012 '11- 0 7

RPO-664511-VII-7020.8.4/11/KM

00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53

Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32 
00-024 Warszawa

Zespół
„Krajowy Mechanizm Prewencji”

Uprzejmie dziękuję za pismo z dnia 27 czerwca 2012 r., nr ZSE.575.13.201 l.AM, 

dotyczące zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji wydanych w wyniku rewizytacji 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie. 

W dniu 17 października 2012 r. Mechanizm zwrócił się do Dyrektor wizytowanej placówki

o przesłanie Statutu MOS, Regulaminu MOS oraz dokumentu „Aneks Grupy 3”, celem 

weryfikacji dokonania zapewnionych zmian w w/w dokumentach.

Analiza Regulaminu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wykazała, iż zgodnie z 

§ 1 ust. 1 pkt 8 nieletnia ma prawo do odwiedzin wyłącznie przez rodziców lub opiekunów 

prawnych; cyt: odwiedziny na terenie placówki (tylko przez rodziców lub opiekunów), jeśli 

nie jest to sprzeczne z decyzją odpowiedniego sądu (o ile wychowanka została umieszczona 

w placówce decyzją sądu). Krajowy Mechanizm Prewencji ponownie przypomina, że 

zawężenie to jest sprzeczne z art. 66 § 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.), z którego wynika iż nieletni ma prawo do 

kontaktu z osobami spoza placówki. Jedyne powody w zakresie ograniczania lub zakazania 

kontaktów nieletniego z osobami spoza placówki dotyczą wyłącznie przypadków, gdy 

kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu, 

placówki bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub 

procesu resocjalizacji nieletniego. Unormowanie to wymienia zamknięty katalog przesłanek 

ograniczania lub zakazu kontaktu nieletniego z osobami spoza placówki, a tym samym 

uniemożliwia stosowanie ograniczenia tego prawa wyłącznie do rodziny lub opiekunów 

prawnych.



Jednocześnie wyjaśniam, że pozostałe zalecenia dotyczące dokonania zmian w 

dokumentacji Ośrodka zostały zrealizowane.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 14, poz. 

147 ze zm.) uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do powyższego faktu oraz o 

podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania opisanej nieprawidłowości.

Z poważaniem



iVWowtecM Kurator Oświaty
A l 32, GO-OŁŚ Waissrawä

ZSE.575.13.2011.SK

( iWarszawa, „ .. listopada 2012 r.

Pani

Justyna Róża Lewandowska

Dyrektor

Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa              

Dotyczy: zapisu o prawie do odwiedzin w Regulaminie Młodzieżowego Ośrodka

Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie.

a
odpowiadając na pismo z dnia 7 listopada 2012 r., znak: RPO-664511-

VII-7020.8.4/KM w sprawie zapisu w Regulaminie Młodzieżowego Ośrodka

Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie, zawężającego prawo do

odwiedzin wychowanka uprzejmie informuję, że wizytatorzy Kuratorium Oświaty

w Warszawie w dniu 13 listopada 2012 r. podjęli czynności wyjaśniające.

Z ustaleń stanu faktycznego wynika, że zapis dotyczący prawa

wychowanek MOS w Piasecznie do odwiedzin był przedmiotem posiedzenia jednej

z rad pedagogicznych. W pkt. 5 Protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 2 sierpnia

2009 r. zawarty jest zapis, że „rodzina/opiekunowie prawni imiennie wyznaczają

osoby, które mogą odwiedzać ich córki/podopieczne” - zał. nr 1.

Z zapisów obowiązującego w dniu rozmowy, tj. 13 listopada 2012 r.

Statutu MOS w Piasecznie (przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30

sierpnia 2012 r.) wynika, że ustalenia w zakresie prawa do odwiedzin, są zawarte

w § 25 ust. 4 pkt. f, który określając katalog przysługujących praw wychowankom,

1

               
        



wymienia prawo do „przyjmowania odwiedzin rodziny oraz osób upoważnionych przez 

rodziców/opiekunów prawnych” - zał. nr 2.

Ponadto zapisy dotyczące prawa wychowanek do odwiedzin zawarte są 

w aktualnie obowiązującym Regulaminie MOS w Piasecznie (przyjętym również na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2012 r.) w § 1 ust. 8, 

wg którego wychowanka ma prawo do „odwiedzin na terenie placówki (rodziców, 

opiekunów lub osób upoważnionych), jeśli nie jest to sprzeczne z decyzją 

odpowiednego sądu (o ile wychowanka została umieszczona w placówce decyzją 

sądu” -  zał. nr 3.

Dodatkowo w § 32 Statutu zawarte jest ustalenie, że rodzice są 

zobowiązani do przestrzegania zasad współpracy zapisanych 

w „Oświadczeniu Rodziców lub Opiekunów Prawnych w sprawie Zasad współpracy 

z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w MOS „Dom Matki Dobrego Pasterza” 

w Piasecznie”

Z powyższego Oświadczenia wynika, iż „Rodzice/Opiekunowie prawni, 

imiennie wyznaczają osoby, które mogą odwiedzać ich córkę/podopieczną.” Taką 

wyłączność do ustalenia kręgu osób (z imienia i nazwiska) mających prawo do 

odwiedzin ich dziecka rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem -  zał. nr 4.

Wobec powyższego należy uznać, że obowiązujące zapisy Regulaminu 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” 

w Piasecznie nie są sprzeczne z zapisami art, 66 ust. 4 ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.).

P o d r z y n a  G ó ra k ;1
Wicekurator o.; -i.y

Załączniki:
1. Kserokopia wyciągu z Protokołu Rady Pedagogicznej z 27.08.2012 r. (str. 1 i 2),
2. Kserokopia Statutu MOS „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie (str. 22),
3. Kserokopia Regulaminu MOS „Dom Matki Dobrego Pasterza” 

w Piasecznie (str. 2),
4. Kserokopia Oświadczenia Rodziców lub Opiekunów Prawnych w sprawie Zasad 

współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w MOS „Dom Matki Dobrego 
Pasterza” w Piasecznie (str. 1 i 4).
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Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie '

Rozdział V I I I .  WYCHOWANKOWIE

§25

h  Wychowankami Ośrodka są wszystkie uczennice Zespołu Szkół działających 
w Ośrodku, jak również dziewczęta i chłopcy objęci opieką w grupach, 
dochodzących.

2. Wychowankowie, wspólnie z pracownikami, stanowią społeczność Ośrodka, są 
współgospodarzami placówki.

3. Prawa i obowiązki wychowanków szczegółowo określa Regulamin Ośrodka, 
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.

4. Wychowankowie mają prawo w szczególności do:
, a) życzliwego, podmiotowego traktowania w duchu personalizmu chrześcijań

skiego,
b) właściwie zorganizowanej pomocy, wychowania, terapii i kształcenia,
c) wolności formacji religijnej,
d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą innych,
e) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka,

v  f) przyjmowania odwiedzin rodziny oraz osób upoważnionych przez 
rodziców/opiekunów prawnych, 

g) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji
0 prawach dziecka, z uwzględnieniem prawa polskiego, dotyczącego placówek 
prowadzonych przez podmioty kościelne,

5. Wychowankowie mają obowiązek w szczególności:
a) uczestniczenia w programie wychowania i resocjalizacji oraz w procesie 

edukacyjnym w szkole,
b) przestrzegania regulaminu placówki,
c) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
d) poszanowania przekonań innych osób,
e) szacunku wobec wychowawców, innych pracowników i osób starszych,
f) odnoszenia się do koleżanek i kolegów zgodnego z normami etycznymi

1 poszanowaniem godności osobistej człowieka,
g) dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
h) uczenia się odpowiedzialności za własny rozwój, zdrowie i życie?

6. Wychowankowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni) mają m ożliw ość' 
odwoływania się od decyzji podjętych wobec nich do Dyrekcji Ośrodka, następnie 
odwołania do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, a dalej do Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty.

7. Wychowankowie korzystają z uprawnień socjalnych. Szczegółowy zakres tych 
uprawnień regulują odrębne przepisy. _ ,5 ,^v. ,



O i r .  2Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie

I. PRAWA WYCHOWANKI Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
"Dorn Matki Dobrego Pasterza"
ul. Zgoda 1.4, 05-500 Piaseczno 

tel,/fax: 022./ 756 83 37§ 1

1. Podstawowym prawem wychowanki a zarazem uczennicy jest prawo do nauki
i własnego rozwoju.

Ponadto wychowanka ma prawo do
2. poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowa

nia.
3. wolności myśli, sumienia i religii, jeśli nie naruszają one porządku publiczne

go, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób.
4. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.
5. uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i trudności rodzinnych 

(w miarę potrzeb wychowanki i możliwości placówki).
6. odbierania listów i paczek od rodziców i opiekunów oraz do tajemnicy 

korespondencji (dotyczy tylko wychowanek mieszkających w Internacie 
placówki).

7. kontaktu telefonicznego z rodzicami łub opiekunami, jeśli nie jest to sprzeczne 
z decyzją odpowiedniego sądu (o ile wychowanka została umieszczona 
w placówce decyzją sądu).

\! 8. odwiedzin na terenie placówki (rodziców, opiekunów lub osób 
upoważnionych), jeśli nie jest to sprzeczne z decyzją odpowiedniego sądu (o 
ile wychowanka została umieszczona w placówce decyzją sądu).

9. przepustek, według zasad ustalonych przez placówkę.
10. otrzymania pomocy materialnej na zasadach określonych przez placówkę 

w „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej i stypendialnej”.
11. zamieszkania, całodziennego wyżywienia i odpowiedniego standardu życia 

(dotyczy tylko wychowanek mieszkających w Internacie placówki).
12. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia placówki zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zaleceniami wychowawcy.
13. korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

w przypadku wychowanek mieszkających w Internacie placówki zasady opieki 
medycznej uzgadnia się z rodzicami lub opiekunami (np. ze względu na 
odległość od miejsca zamieszkania rodziców do Ośrodka;

14. wyboru kierunku kształcenia (dotyczy uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodo
wej) po konsultacji z dyrektorem Szkoły.

15. pomocy w usamodzielnieniu się według zasad określonych odrębnymi 
przepisami (dotyczy wychowanek opuszczających placówkę).

16. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 
umysłowej i prawami zapisanymi w punkcie V niniejszego regulaminu.



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
’'Dom Matki Dobrego Pastarea"
ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno 

Wil./fox: 022/ 750 83 37

O Ś W I A D C Z E N I E
Rodziców lub Opiekunów Prawnych w sprawie zasad współpracy 

z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii 
„Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie, ul. Zgoda 14 
tal/fax i 22-756-83-37; e~mail; poczta@mos-piaseczno,pi

U m ieszczen ie  dziecka w Placówce nie zwalnia rodziców z obowiązku wychowania
i opieki nad dzieckiem. Wychowawcy nie wyręczają rodziców lecz pomagają 

w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i szkolnych dziecka.
Będąc świadomym powyższego, jaj matka, ojćiec* opiekun prawny* wypełniam 

poniższe Oświadczenie i zobowiązuję się do przestrzegania poniższych źasad 
współpracy z Ośrodkiem dla dolbfa mojego dziecka,

i. DANE PERSONALNE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO

OJCIEC MATKA OPIEKUN
PRAWNY

IMIĘ I NAZWISKO
Nazwisko rodowe

DATA 1MIBJSĆB 
URODZENIA

DOWÓD' 
OSOBISTY: seria, 
nr, organ wydający

AKTUALNY
ADRES
ZAMIESZKANIA 
UL, KOD, GMINA, 
POWIAT

A

ADRES MIEJSCA 
PRACY

TELEFON
KONTAKTOWY

* Niepotrzebne skreślić
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11. Regularnego, comiesięcznego wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce 
w wysokości 500 zł. Kwota może ulec zmianie wraz ze średnią krajową.

12. Pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez dziecko w Ośrodku (zepsucie, 
zniszczenie, zagubienie itp.),

13. Odbioru wszystkich rzeczy wychowanki w przypadku jej odejścia z Placówki -  
w przeciągu miesiąca. Po upływie tego czasu zostawione rzeczy będę przekazane 
na cele charytatywne.

14. Za rzeczy wychowanek, które uciekły z Ośrodka, placówka nie ponosi 
odpowiedzialności.

15. Rodzice / Opiekunowie Prawni mają możliwość biorą udział w „Akademii dla 
Rodziców”, w podanych terminach*

Rodzic (opiekun) ma prawo:

16. Uzyskanie informacji w sprawie dziecka, jego zachowania,, postępów i przyczyn 
trudności.

17. Uzyskiwania wskazówek i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
swej córki,

18. Odwiedzin dziecka (tylko w sobotę lub niedzielę) i zabierania na przepustki za 
zgodą:

- Sądu (w przypadku skierowania wychowanki przez Sąd),
- dyrekcji Ośrodka i wychowawcy oraz kontaktu telefonicznego (nie częściej niż dwa 
razy w tygodniu),

Rodzice/ Opiekunowie prawni, imiennie wyznaczają osoby, które mogą odwiedzać 
ich córkę/podopieczną,

■ ■ ./

Zgadzam się na możliwość odwiedzenia mojej córki w MOS przez następujące 
osoby:

- 4 -



W arszaw a, 2012 -11- 11
BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-664511-VTI-7020.8.4/11/KM

00-090 Warszawa
Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00
Fax 22 827 64 53

Mazowiecki Kurator Oświaty
AL Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Zespóf
Krajowy Mechanizm Prewencji'

Uprzejmie dziękuję za pismo z dnia 15 listopada 2012 r., nr ZSE.575.13.201 l.SK,

dotyczące zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji wydanych w wyniku rewizytacji

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie.

Z informacji przedstawionych przez Panią oraz z dokumentacji zamieszczonej na

stronie internetowej wizytowanej placówki wynika, że zmiany w Regulaminie

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zostały dokonane zgodnie z zaleceniem

Mechanizmu. W związku z powyższym, rekomendację KMP uważam za zrealizowaną.

Z poważaniem

   


