
BI U RO

R Z E C Z N I K A  P R AW  O B Y W A T E L S K I C H
W arszaw a, 2016 -07* 1 1

Krajowy Mechanizm Prewencji 

KMP.573.8.2016.WS
Dom Dziecka 
Zgrom adzenia Sióstr 
F ranciszkanek Rodzina M aryi 
ul. Paprociow a 2 
04-751 W arszaw a

W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, przedstawiciele KMP dokonują wizytacji prewencyjnych miejsc 
pozbawienia wolności, w tym m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Podczas wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej, 
pracownicy BRPO zostali poinformowani o niepokojącej sytuacji dotyczącej Państwa 
wychowanki d an e  usun ięto  Zgodnie z relacją przekazaną przez pracowników placówki 
oraz Państwa pismami dołączonymi do akt odmawiają Państwo przyjmowania nieletniej na 
przepustki, pomimo pozytywnej opinii MOW oraz zgody sądu. Wizytujący zostali także 
poinformowani przez personel MOW, że nie wspierają Państwo swojej wychowanki 
materialnie, dziewczyna nie otrzymuje m.in. niezbędnej odzieży.

Należy podkreślić, że postanowienie o umieszczeniu dziecka w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym nie uchyla wcześniejszego postanowienia o umieszczeniu go w placówce 
opiekuńczo -  wychowawczej. Na placówce nadal ciążą nałożone przez sąd obowiązki w 
zastępstwie rodziców, takie jak zaspokojenie jego podstawowych potrzeb bytowych. Za 
utrzymanie nieletniego umieszczonego postanowieniem sądu w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej płaci powiat, z którego dziecko pochodzi. Placówka otrzymuje więc środki 
na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka i powinna w ich ramach 
zapewnić dziecku m.in. osobiste wyposażenie, podobnie jak czynią to rodzice pozostałych 
wychowanków.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) organ, organizacja lub instytucja, do których zostało 
skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 
terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.
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W wypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, może zwrócić się do właściwej 
jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 17 ust. 2 ww. ustawy zwracam się do 
Państwa o udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania 
niniejszego pisma.
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W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, przedstawiciele KMP dokonują wizytacji prewencyjnych miejsc 
pozbawienia wolności, w tym m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Podczas wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej, 
pracownicy BRPO zostali poinformowani o niepokojącej sytuacji dotyczącej Państwa 
wychowanki dane usunięto . Zgodnie z relacją przekazaną przez pracowników
placówki, pomimo pozytywnej opinii MOW oraz zgody sądu, odmawiają Państwo 
przyjmowania nieletniej na przepustki. Wizytujący zostali także poinformowani przez 
personel MOW, że nie wspierają Państwo swojej wychowanki materialnie, dziewczyna nie 
otrzymuje m.in. niezbędnych środków czystości.

Należy podkreślić, że postanowienie o umieszczeniu dziecka w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym nie uchyla wcześniejszego postanowienia o umieszczeniu go w placówce 
opiekuńczo -  wychowawczej. Na placówce nadal ciążą nałożone przez sąd obowiązki w 
zastępstwie rodziców, takie jak zaspokojenie jego podstawowych potrzeb bytowych. Za 
utrzymanie nieletniego umieszczonego postanowieniem sądu w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej płaci powiat, z którego dziecko pochodzi. Placówka otrzymuje więc środki 
na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka i powinna w ich ramach 
zapewnić dziecku m.in. osobiste wyposażenie, podobnie jak czynią to rodzice pozostałych 
wychowanków.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) organ, organizacja lub instytucja, do których zostało 
skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 
terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.
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W wypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, może zwrócić się do właściwej 
jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 17 ust. 2 ww. ustawy zwracam się do Pani 
Dyrektor o udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania 
niniejszego pisma.
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W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, przedstawiciele KMP dokonują wizytacji prewencyjnych miejsc 
pozbawienia wolności, w tym m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Podczas wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej, 
pracownicy BRPO zostali poinformowani o niepokojącej sytuacji dotyczącej dane 

usunięto wychowanki domu dziecka z siedzibą przy Al. Zjednoczenia 34 
w Warszawie. Zgodnie z relacją przekazaną przez pracowników placówki, pomimo 
pozytywnej opinii MO W oraz zgody sądu, dom dziecka odmawia przyjmowania nieletniej 
na przepustki. Wizytujący zostali także poinformowani przez personel MOW, że dom 
dziecka nie wspiera wychowanki materialnie, dziewczyna nie otrzymuje m.in. niezbędnych 
środków czystości.

Należy podkreślić, że postanowienie o umieszczeniu dziecka w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym nie uchyla wcześniejszego postanowienia o umieszczeniu go w placówce 
opiekuńczo -  wychowawczej. Na placówce nadal ciążą nałożone przez sąd obowiązki w 
zastępstwie rodziców, takie jak zaspokojenie jego podstawowych potrzeb bytowych. Za 
utrzymanie nieletniego umieszczonego postanowieniem sądu w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej płaci powiat, z którego dziecko pochodzi. Placówka otrzymuje więc środki 
na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka i powinna w ich ramach
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zapewnić dziecku m.in. osobiste wyposażenie, podobnie jak czynią to rodzice pozostałych 
wychowanków.

W związku z tym zwracam się do Pana Rzecznika z uprzejmą prośbą o podjęcie powyższej 
sprawy.
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dotyczy: realizacji zaleceń

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej uprzejmie 

informuje iż zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji wydanym.

W Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencp

z wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej z dnu 

11.07 2016roku zostały podjęte działania zmierzające do realizacji zaleceń. 

Na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2016 roku nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych, specjaliści zostań, zapoznani z zaleceniami zawartymi w raporcte.

.  Zgodnie z zaleceniem 1.1 (odstąpienie od przeprowadzania przeszukania wychowankow 

i pokoi), członkom Rady Pedagogicznej zostanie przypomniana zasada nieprzeszukiwama 

wychowanków i pokoi zgodnie z przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r poz. 382 ze zm„ dalej upn), które me 

przyznają pracownikom młodzieżowych ośrodków wychowawczych tego rodzaju uprawnień 

.  Zgodnie z zaleceniem 1.2 (zmianę procedury dotyczącej badania na obecność związków 

psychotropowych bądź działających podobnie, poprzez usunięcie uprawnienia pracowników 

MOW do przeprowadzania powyższych badań;) procedura została zmieniona, zostanie



zatwierdzona na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2016 roku. Poprawiona 

procedura zostanie przesłana do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich po jej zatwierdzeniu. 

Zgodnie z zaleceniem 1.3 (dostosowanie procedury stosowania środków przymusu 

bezpośredniego do obowiązujących przepisów) procedura została dostosowana do 

obowiązujących przepisów i zostanie zatwierdzona na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu

30.08.2016 roku. Poprawiona procedura zostanie przesłana do Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich po jej zatwierdzeniu.

Zgodnie z zalecenie 1.4 (wprowadzenie do procedury przyjmowania wychowanka zapisu

0 poddaniu nieletniego badaniu medycznemu przy przyjęciu) procedura została zmieniona, 

zostanie zatwierdzona na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2016 roku ( dodano 

zalecany zapis) Poprawiona procedura zostanie przesłana do Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich po jej zatwierdzeniu.

Zgodnie z zaleceniem 1.5 (ograniczenie lub zakazanie kontaktów nieletniego 

z osobami spoza ośrodka wyłącznie w wypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla 

porządku prawnego, bezpieczeństwa ośrodka bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg 

toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego, czyli oparcie właściwej 

procedury na art. 66 § 4 i § 5 upn;) procedura została zmieniona, zostanie zatwierdzona na 

zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2016 roku. Poprawiona procedura zostanie 

przesłana do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich po jej zatwierdzeniu.

Zgodnie z zaleceniem 1.6(odstąpienie od zobowiązywania nieletniego do sprawdzenia 

zawartości korespondencji przy wychowawcy i uzależnienie wykonania tej czynności od 

zgody dziecka) procedura została zmieniona, zostanie zatwierdzona na zebraniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 30.08.2016 roku. Poprawiona procedura zostanie przesłana do Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich po jej zatwierdzeniu.

Zgodnie z zaleceniem 1.7 (uzupełnienie tablic informacyjnych o dane teleadresowe instytucji 

stojących na straży praw człowieka) uzupełniono tablice informacyjne w budynku szkoły na 

korytarzu dolnym i górnym uzupełniono dane teleadresowe o adres i telefon sędziego 

rodzinnego ( Sądu Rodzinnego w Przysusze) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

ponieważ dane Rzecznika Praw Dziecka znajdują się wśród danych na tablicach ogłoszeń; 

uzupełniono tablice informacyjne w budynku internatu na korytarzu dolnym

1 górnym uzupełniono dane teleadresowe o adres i telefon sędziego rodzinnego 

( Sądu Rodzinnego w Przysusze), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw 

Dziecka



Zgodnie z zaleceniem 1.8 (dokonanie przeglądu pomieszczeń, z których mogą korzystać 

osoby z njiepełnosprawnościami i ich dostosowanie, podczas najbliższego remontu placówki;) 

raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej z dnia 11.07.2016roku został 

przedstawiony Staroście Powiatu Przysuskiego

Zgodnie z zaleceniem 1.9 (wyjaśnienie czym jest grupa interwencyjna i jakie są zasady jej

funkcjonowania) informujemy, grupa interwencyjna nie istnieje od 2013 roku, a nieaktualny
1 . . . zapis został usunięty z regulaminu funkcjonowania grupy wychowawczej. Poprawiona

procedura zostanie przesłana do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich po jej zatwierdzeniu.

Zgodnie z zaleceniem 1.10 (poinformowanie czy w pokoju dziewcząt nr 2 dokonano wymiany

pękniętej szyby) szyba została zamówiona i zostanie wymieniona przed rozpoczęciem roku

szkolnego 2016/2017.

Ponadto do pokoju wychowawców zakupiono telefon bezprzewodowy, aby wychowankowie 

mogli swobodnie prowadzić rozmowy telefoniczne bez nadzoru wychowawcy.

Dyrektor Ośrodka zobowiązuje się na bieżąco realizować zalecenia zgodnie 

z raportem przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej z dnia 11.07.2016 roku 

(KMP.573.8.2016.WS).
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Dyrekcja Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom w Warszawie, Aleja Zjednoczenia 34 w 
odpowiedzi na pismo znak: KMP.573.8.2016.WS z dnia 11.07.2016r. dotyczącego relacji 
pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbaciej podczas 
wizytacji pracowników BRPO informujemy, że:
- w sprawie przyjmowania nieletniej na przepustki: w opinii RODK. z dnia 01.05.2015r. jest 
napisane „dane usunięto nje może być urlopowana do macierzystej placówki -  Domu Dziecka nr
1 w Warszawie . Zgodę uzyskał pradziadek, pan dane usunięto , na okres nie dłuższy 
niż 14 dni. W ubiegłe wakacje mimo poparcia opiekuna pra wnego, który jest jedne’C zsśnie  
pracownikiem Naszego Domu (załącznik nr lb) Sąd nie wyraził zgody na urlopowanie 
wychowanki do pradziadka (załącznik nr 2). Za zgodą opiekuna prawnego we współpracy z 
MO W dziewczyna była urlopowana w okresie 27.07 -  03 .08.2015r. Po opisaniu tego i 
wysłaniu do Sądu (załącznik nr 3) ten wydał zgodę na urlopowanie za zgodą MOW 
(załącznik nr 4). dane usunięto cały czas była urlopowana do pradziadka przy czym zc względu 
na leczenie farmakologiczne psychiatryczne oraz wiek dane usunięto wychowanka była 
dowożona przez pracowników Domu Dziecka. Terminy były ustalane z Ośrodkiem i panem

dane usunięto Nikt z Ośrodka nic zwrócił się z prośbą o inne urlopowanie
(załącznik nr 5). Ze względu na poprawę w zachowaniu wychowanki oraz zgodę pana 
dane usunięto na wydłużenie przepustki obecnie dane usunięto j est urlopowana do niego na miesiąc. 

Urlopowanie jest cały czas monitorowane przez pracowników Naszego Domu. Pan dane usunięto 

za zgodą MOW ma możliwość przedłużenia przepustki wnuczce. Aktualnie nie zgłasza 
zastrzeżeń do jej funkcjonowania, dane usunięto w dniu 06.07.2016r. zeznawała na policji jako 
świadek w sprawie o rozbój (załącznik nr 6).
Dłuższa przepustka jest nagrodą a też próbą dla wychowanki. Ze względu na odstawienie 
leków przez lekarza -  psychiatrę oraz odpowiednie zachowanie wychowanki wstępnie 
rozmawiano z Ośrodkiem o samodzielnych przyjazdach dane usunięto na przepustkę za zgodą 
opiekuna prawnego (załącznik nr 5) zgodnie z decyzjami MOW. Umożliwi to wychowance 
większy kontakt z bliskimi a jednocześnie jest to kolejny etap przygotowujący ją do 
usamodzielnienia się.
- w sprawie wspierania wychowanki materialnie m. in. otrzymywania przez nią środków 
czystości: wychowanka wyposażana jest zgodnie z jej potrzebami i rozporządzeniami. Co 
miesiąc otrzymuje kieszonkowe, które jest ustalane w uzgodnieniu z wychowawcą z MOW na 
podstawie iei zachowania (załącznik nr 7). Regularnie kupowana jest odzież dostosowana do 
pory roku i potrzeb dane usunięto (załącznik nr 8). Wychowanka również otrzymuje chemię i 
środki higieniczne oraz artykuły piśmiennicze (załącznik nr 9). Oprócz tego co rutynowo jest 
dawane wychowankom wychowawca na bieżąco konsultuje potrzeby dziecka z samą



wychowanką oraz opiekunem w MOW. Kilka razy takie zapotrzebowanie przesyłane było do 
nas faksem. Dodatkowo mimo, że to my zaopatrujemy wychowankę w przypadku braków 
MOW ma prawo doposażyć ją a nas obciążyć notą księgową (tak jak w przypadku 
wykupowania leków). W ubiegłym roku dane usunięto zostały w lipcu przesłane środki czystości 
(załącznik nr 9i). Dziewczyna zapomniała je zabrać do pradziadka, gdy jechała do niego na 
przepustkę. W związku z tym powtórnie 31.07.2015r. dostała potrzebne rzeczy (załącznik nr 
9h). Jednocześnie informujemy, że dane usunięto każdorazowo będąc na przepustce była 
wyposażana przez nas w bilety przejazdowe na komunikację miejską a obecnie ma 
wykupiony bilet miesięczny (załącznik nr 10). Zgodnie z zaleceniem lekarskim miała 
wykupiony płyn do stopy (załącznik nr 11).

W związku z powyższym uważamy, że zarzuty pracowników MOW za bezpodstawne.

Załączniki:
1. Kopia pisma do Sądu z dnia 29.06.2015r.
2. Kopia decyzji Sądu z dnia 10.07.2015r.
3. Kopia pisma z dnia 24.08.2015r.
4. Kopia decyzji Sądu z dnia 29.09.2015r.
5. Kopia notatki służbowej z dnia 28.06.2016r.
6. Kopia notatki służbowej z dnia 07.07.2016r.
7. Kopia przekazu pocztowego i list kieszonkowego -  szt. 9
8. Kopie faktur -  szt. 13
9. Kopia spisów rzeczy przekazywanych wychowance -  szt. 10
10. Kopia paragonu z dnia 29.06.2016r.
11. Kopia faktury z dnia 04.07.2016r.

Z-ea m m  ;^ 6 H
Domu DkcIg fii f

Jadu a

Do wiadomości:
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Kolonia Szczerbacka 37, 26 -  400 Przysucha
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uwa, 03 sierpnia 2016 roku
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Pan
Krzysztof Olkowie/
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Pr;iw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa

A a ^ | 3 w -V
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w odpowiedzi na pismo znak KMP.573.8.2016.WS, uprzejmie informuję, 

że niezwłocznie, po otrzymaniu informacji z Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka podjął interwencję w zgłoszonej 

sprawie, dotyczącej sytuacji dane usunięto - wychowanki Domu Dziecka nr 1 NASZ 

DOM im. Maryny Falskiej w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 34, przebywającej 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Szczerbackiej.

Działania Rzecznika przyniosły oczekiwany skutek - 8 lipca 2016 r. dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej powiadomił 

o urlopowaniu ' dane usunięto do Placówki i zakupieniu jej niezbędnych rzeczy. 

Powyższa informacja została telefonicznie przekazana 22 czerwca 2016 r. pracownikowi 

Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji. Pani dr Aleksandrze Iwanowskiej.

Informuję ponadto, że współpraca Domu Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny 

Falskiej w Warszawie z ww. Ośrodkiem pozostanie w zainteresowaniu Rzecznika Praw 

Dziecka do czasu ustabilizowania sytuacji w przedmiotowym zakresie.

a



DOM DZIECKA ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI
04-751 Warszawa ul. Paprociowa 2 

NIP 952-12-05-005 Regon 040001178-00113 
teł. (22) 812 05 32 tel/fax (22) 815 44 07 e-maihdom paprociowa@poczia.onet.pl

Warszawa, dn, 02*0^-2016 r.

L.dZv5T£3B/2016

RPW/49813/2016 P 
Data:2016-08-32

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

W PŁ. 2016- 08-  22

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

ZAfc......... / . ...........*,r> ..........v ......^
D&TH f t i  iecKa Zgromadzenia Simu- Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie przj

ul. Paprociowej 2, w odpowiedzi na Pismo KMP.573.8.2016.WS z dnia 11.07.2016 r.

uprzejmie informuje, że małoletnia dane usunięto przebywa w

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Szczerbackiej od dnia 14 grudnia

2015 roku. Z Ośrodka była urlopowana do Domu Dziecka w dniach: od 23.03.2016 r. do 

29.03.2016 r., od 29.04.2016 r. do 03.05.2016 r. i od 24.06.2016 r. do 31.08.2016 r. d—

Placówka w jednym przypadku odmówiła urlopowania wychowanki na okres ferii 

zimowych w okresie od 29.01.2016 r. do 12.02.2016 r.,. Nie było zaś zgody Sądu na 

urlopowanie dane usunięto W  tym okresie, o którym Państwo piszą w swoim Piśmie. Z 

wnioskiem do Sądu o zgodę na urlopowanie dane usuni,?to zwrócił się Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej,, bez konsultacji z naszą placówką, wystawiajac 

pozytywną opinię. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie V 

Wydział Rodzinny i Nieletnich po otrzymaniu wniosku z MOW Pismem z dnia 14 stycznia

2016 roku zwrócił się do nas z prośbą o zajęcie naszego stanowiska w tej sprawie. Po 

uwzględnieniu naszej odpowiedzi Sąd nie udzielił zgody na urlopowanie dane usunięto do 

naszej placówki w okresie ferii zimowych.

Naszą argumentacją na odmowę urlopowania w tym okresie była obawą, że małoletnia 

może dokonać ponownej ucieczki z naszej placówki, których dziewczynka dokonywała 

wcześniej wielokrotnie. Dom Dziecka jest placówką otwartą i funkcjonuje na zasadach 

rodzinnego domu. W placówce przebywają młodsze dzieci, którym dyrekcja ma obowiązek 

zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz ciepłe, przyjazne warunki pobytu. Obecnośćdane usunięto

mailto:paprociowa@poczia.onet.pl


dane usunięto p0(jczas ostatniego urlopowania w Domu Dziecka wnosiła dużo chaosu, 

niepewności, zachowań agresywnych zagrażających bezpieczeństwu młodszych 

w y c h o w a n k o w ie  usunętoprzejawiała zachowania agresywne wobec wychowanków, jak też 

wobec osób dorosłych. Każdorazowy powrót z urlopowania wiązał się z zachowaniami 

autodestrukcyjnymi. ]^un®ętodokonywała samookaleczeń na oczach innych wychowanków, które 

były bardzo przerażone takim jej zachowaniem.

Również informacje z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wierzbicy, w 

którym usunięto przebywała od 30 sierpnia 2015 roku do 13 grudnia 2015 r., były bardzo 

niepokojące. Wychowanka dwukrotnie uciekła z Ośrodka, raz była konsultowana na Oddziale 

Psychiatrycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 w 

dniach 22-23.10.2015 roku i dwukrotnie na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w 

Józefowie w dniach 09-11.12.2015 r. i 11-14.12.2015 r. Na te konsultacje szpitalne 

dane usunięto została przewieziona za każdym razem po epizodach wzmożonej agresji i 

autoagresji (samookaleczeń przedramion).

W związku z destrukcyjnymi zachowaniami Młodzieżowy Ośrodek

Wychowawczy w Wierzbicy wystąpił z wnioskiem o przekierowanie wychowanki do 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej. Została tam 

przewieziona za drugim razem przez pracowników MO W w Wierzbicy w dniu 14 grudnia 

2015 roku bezpośrednio ze Szpitala w Józefowie.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej złożył wniosek do 

Sądu o urlopowanie dane usunięto w dniu 11 stycznia 2016 roku. Do tego czasu od momentu 

przybycia Ewy do Ośrodka nie upłynął nawet okres jednego miesiąca. W tak krótkim czasie 

nie jest możliwa stała zmiana i poprawa zachowania wychowanki. W ocenie dyrektora 

placówki resocjalizacja w tak szybkim tempie nie była możliwa. Przekonał się o tym
dane

wychowawca prowadzący i sam dyrektor w czasie rozmów telefonicznych zsunięto która przez 

telefon przejawiała agresję słowną i naruszała dobra osobiste naszych pracowników.

Pragniemy też nadmienić, że toczy się postępowanie kame przeciwko 

w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu II Wydział Kamy za znieważanie pracowników 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Na spotkaniu Zespołu specjalistów naszej placówki została podjęta decyzja, że na 

urlopowanie dane usunięto j est jeszcze za wcześnie. Ustalono, że należy dać jej więcej czasu 

na resocjalizację i zmianę zachowania. W dniu 15 lutego 2016 roku nasz pracownik odwiedził 

dane usunięto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Szczerbackiej i



dane

osobiście przekazał usunięto informację dotyczącą naszych oczekiwań i możliwości urlopowania 

do placówki oraz zawiózł jej potrzebne rzeczy oraz gitarę.

Konsekwencja działań ze strony naszej placówki i postawione jej wymagania oraz 

praca resocjalizacyjna pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii 

Szczerbackiej przyniosła zamierzone efekty. została urlopowana do Domu Dziecka w 

dniu 23 marca 2016 roku na okres przerwy świątecznej. Jej zachowanie uległo poprawie i po 

raz pierwszy nie powtórzył się epizod z samookaleczeniem się. W związku z poprawą 

zachował* a dane usunięto nastąpiły dalsze jej urlopowania do Domu Dziecka w maju i 

czerwcu 2016 roku.

W kwestii dotyczącej materialnego wspierania naszej wychowanki i wyposażenia w 

niezbedna odzież uprzejmie informujemy, że Dom Dziecka odwożąc wychowankę wyposażył 

ją w odzież, buty, rzeczy osobiste, przybory szkolne, zeszyty, środki chemiczne, środki 

higieniczne, zdjęcia do legitymacji, słodycze, zabawki oraz kwotę kieszonkowego. We 

wrześniu zostały przesłane wychowance akcesoria fryzjerskie na kwotę ponad 700,00 złotych.

Dom Dziecka co miesiąc ponosi odpłatność za pobyt wychowanki w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym. Są to koszty żywienia, kieszonkowego, koszty wyposażenia w 

leki i środki medyczne, a także zgłaszane przez placówkę opłaty szkolne, wycieczki, opłata za 

książeczkę SANEPID i badania lekarza medycyny pracy. Placówka dysponuje dokumentami 

potwierdzającymi ponoszone wydatki. W czerwcu przekazano do MOW kwotę 300.00 

złotych na uzupełnienie i zakup odzieży dla wychowanki.

. Wszystkie potrzebne rzeczy takie jak: środki higieny osobistej, środki czystości, 

odzież, obuwie i przybory szkolne sa uzupełniane przez placówkę wedhig potrzeb
.  dane

zgłaszanych przez wychowankę lub wychowawcę prowadzącego proces wychowania usunięto 

Są one przekazy wane bezpośrednio wychowance w trakcie jej pobytu w placówce podczas 

urlopowania lub przesyłane paczką za pośrednictwem Poczty. Raz zostały przywiezione do 

Ośrodka przez naszego pracownika w trakcie odwiedzin wychowanki.

W naszej ocenie placówka w pełni zaspokaja potrzeby wychowanki i nie uchyla się od 

swoich zobowiązań dotyczących zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych 

wychowanki. Niepokojące informacje wymierzone w nasz wizerunek, mogą wynikać z 

postaw roszczeniowych dane usunięto 01*32 jej chaotycznych zachowań, która w dobroci 

serca wszystko, co otrzyma potrafi rozdać koleżankom, np. za papierosy, a na drugi dzień nic 

nie ma. Niestety jako placówka nie mamy wpływu na właściwe gospodarowanie 

otrz\mammi rzeczami. Leży to w gestii wychowawców Młodzieżowego Ośrodka



Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej. którzy niestety tak łatwo winą za swoje 

niedopatrzenia obarczyli nasza placówkę.

Z poważaniem

d y r e k t o r

Małgorzata HJrtung
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W KOLONII SZCZERBACKIEJ 
KOLONIA SZCZERBACKA 37,26-100 PRZYSUCHA, TEL. (48) 675 18 26

Kolonia Szczerbacka. dn.01.09.2016r.

MOW-l?i3/09/2016r.

BIURO RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

WPŁ 2018 -09- 0 7

ZAŁ..... J J ) . ..... NR....

Rzecznik Praw Obywatelskich 

AL Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Kolonii Szczerhackiej do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 21.07.2016 r. dotyczącego 

realizacji zaleceń Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przesyła w załączeniu 

procedury wskazane w piśmie zatwierdzone na zebraniu rady pedagogicznej w dniu
30.08.2016

Z poważaniem

d \ r e k / )> r

W Koi.
tar ~!olak
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BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

WPt. 2016 -12- 12
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Przysucha 2016-12-09

RPW/76398/2016 P 
Data:2016-12-12

Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77 

00-090 WARSZAWA

Starostwo Powiatowe w Przysusze -  Wydział Edukacji w odpowiedzi na pismo z dnia 

05. 12. 2016 r.(data wpływu do wydziału 08.12.2016 r.) informuje, że podczas najbliższej 

przebudów)' bądź rozbudowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii 

Szczerbackiej zostanie uwzględniona kwestia dostosowania placówki do potTzeb osób z 

niepełnosprawnością zgodnie z zaleceniem przedstawicieli KMP,«

Z poważaniem

S T A R j f c & S T A  

rngr in Ł  Metridn N ia n in k i

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a


