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Szanowny Księże Dyrektorze!

Uprzejmie proszę o nadesłanie odpowiedzi na nasze pismo z dnia 30 września 2011 r., 

o numerze RPO-650810-XIX/11/ZG (kopia w załączeniu), w sprawie przekazanego raportu 

Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w podległej Panu Dyrektorowi placówce.

Z poważaniem,

Zał. ]
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W p ły n ę ło  d n ia .

W odpowiedzi na przeprowadzoną kontrolę Krajowego Mechanizmu 

Prewencji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Jana Pawła II 

w Rzepczynie i raport opracowany przez Zespół Kontrolujących Pracowników, 

a podpisany przez panią Magdalenę Chmielak -  Zastępcę Dyrektora Zespołu,

w protokóle sporządzonym w dniu 30 września 2011 r. (RPO-675806- 

XIX/1 l/ZG/720.8.4):

1. Ad-1. W Ośrodku Wychowawczym im. Jana Pawła II po przeprowadzonej 

kontroli usunięto zapis o karze w postaci prac gospodarczych na rzecz Ośrodka. 

Po przerwie zimowej w placówce będzie obowiązywał nowy regulamin nagród 

i kar, przygotowany przez zespól wychowawców z dyrekcją placówki, gdzie nie 

został zamieszczony zapis o karze w postaci prac gospodarczych na rzecz Ośrodka.

2. Ad-2. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie definitywnie 

zaprzestano realizacji propozycji ćwiczeń gimnastycznych, jako alternatywę kary 

poprawczej zaproponowanej i wybranej przez wychowanków oraz zaakceptowanej 

przez wychowawców. Na spotkaniach z wychowawcami i wychowankami 

kategorycznie zakazałem stosowania ćwiczeń fizycznych i gimnastycznych, jako 

formę kary. Powyższą informację przekazałem kilkakrotnie. Mogę stwierdzić, że 

nie spotykam się w Ośrodku z tą niewłaściwą formą kary akceptowanej, zarówno 

przez wychowanków, jak i wychowawców.

pragnę poinformować o realizacji wniosków i zaleceń zamieszczonych



3. Ad-3. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie zawsze 

przestrzegano zasad przenoszenia wychowanka do innego ośrodka. Przenoszenie 

odbywało się na prośbę samego wychowanka, lub zostało podyktowane jego 

osobistym, wszechstronnym rozwojem oraz poczuciem bezpieczeństwa. Ponadto 

zwrócimy uwagę na dokładne przestrzeganie zasad przenoszenia wychowanka do 

innego ośrodka.

4. Ad-4-5. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ujednolicono katalog kar 

i nagród, a także poinformowano wychowanków o osobach uprawnionych do ich 

wymierzania oraz środkach odwoławczych. Do ferii funkcjonował tymczasowy 

regulamin nagród i kar oparty na punktacji. Po feriach, czyli po 31 stycznia 2012 r. 

wychowankowie zostaną poinformowani i zapoznani z nowym, obowiązującym 

systemem dyscyplinowania i nagradzania. Informacja zostanie zamieszczona na 

tablicy ogłoszeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz na utworzonej 

stronie internetowej Ośrodka -  www.mow-rzepczyno.pl

5. Ad-6. Został, również wypracowany nowy Regulamin urlopów i przepustek 

oraz Regulamin urlopów okolicznościowych, wyjazdów na ferie i wakacje. 

Wychowankowie zostaną zapoznani z nowymi regulaminami na oddzielnym 

spotkaniu po powrocie do Ośrodka z ferii zimowych, oraz nowe regulaminy 

zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń i wspomnianej strome internetowej. 

Dlatego nie będzie zamieszczona i nie będzie obowiązywała poprzednia 

informacja w regulaminie placówki, „że kolejne zwolnienie lekarskie w roku 

szkolnym traktowane jest, jako tzw. niepowrót”.

6. Ad-7. Proste świadczenia medyczne są udzielane wychowankom w placówce 

przez pielęgniarkę w zakresie jej obowiązków zawodowych. Placówka 

wychowawcza systematycznie współpracuje z lekarzem psychiatrą 

Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Brzeźnie, Szpitalem w Połczynie Zdroju,

http://www.mow-rzepczyno.pl


Drawsku Pomorskim i Kliniką Medyczną w Szczecinie. Wychowankowie mają 

zapewniona wszechstronną opiekę medyczną. Wychowawcy za zgodą rodziców 

podają wychowankom przepisane przez lekarza psychiatrę lekarstwa w pokoju 

wychowawców pod nieobecność pielęgniarki. Lekarz psychiatra i pielęgniarka są 

na stałe zatrudnieni w Ośrodku. Stan zdrowia wychowanka objęty jest tajemnicą. 

Ponadto zostali zatrudnieni w placówce: psycholog i dwóch terapeutów od 

uzależnień ze Stanom in a.

7. Ad-8. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zostały opracowane 

procedury dotyczące rozmaitych sytuacji wychowawczych. Wychowankowie 

zostali z nimi zapoznani na oddzielnym spotkaniu. Ponadto zostały zamieszczone 

akty prawne i wspomniane procedury na ogólnodostępnej strome internetowej 

Ośrodka. Wychowanek ma zapewnioną informacje w sposób jasny i prosty, 

dostosowaną do jego rozwoju o zasadach pobytu w placówce na spotkaniach 

z dyrektorem, wychowawcami i indywidualnych w zależności od jego potrzeb.

8. Ad-9. Wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie 

posiada swobodną możliwość poinformowania odpowiednich i różnorodnych 

instytucji zewnętrznych w sytuacji, gdy uważa, że jego prawa są łamane. Posiada 

dostęp do numerów telefonów tych instytucji. Wychowanek systematycznie 

korzysta w wyznaczonych godzinach z telefonu komórkowego, dlatego posiada 

możliwość zawiadomienia instytucji i odpowiednich osób, gdy jego prawa są 

łamane. Ponadto może skorzystać z telefonu służbowego Ośrodka.

9. Ad-10. Placówka jest na etapie przygotowania projektu dostosowania placówki 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. W październiku odbyło się spotkanie 

z Konserwatorem Wojewódzkim z Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora 

Ochrony Zabytków w Koszalinie oraz z projektantem. Pragnę zapewnić, że po 

zakończeniu niezbędnych procedur budowlanych przystąpię do realizacji
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dostosowania placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

10. AD-11-12. Sukcesywnie przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna 

w gabinecie pielęgniarki odnośnie do przestrzegania wymogów sanitarnych 

przechowywanych artykułów medycznych (strzykawek, opatrunków i innych) oraz 

sprawdzana jest przydatność terminowa środków farmakologicznych podawanych 

wychowankom. Kontrola wewnętrzna, również obejmuje księgę odnotowanych 

wypadków i porad ambulatoryjnych. Pragnę zapewnić, ze wszystkie dostrzeżone 

nieprawidłowości zostały usunięte.

11. Ad-13. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie 

wykonano wszystkie zalecenia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 

w Świdwinie z dnia 24 listopada 2010 r. Ponadto doprowadzono do końca remont 

pralni i doposażono w półki do składowania czystej bielizny, maszynę do szycia, 

stół do prasowania oraz przygotowano odpowiednie procedury pracy w pralni 

i karty charakterystyki używanych środków chemicznych. Wychowankowie 

otrzymali oddzielny magazyn ubraniowy wyposażony w szafki zamykane na 

klucz, gdzie mogą składać swoje rzeczy i cenniejsze przedmioty.

12. Ad-14. Zwiększono częstotliwość wewnętrznych kontroli kuchni 

i magazynów żywnościowych w celu przestrzegania przepisów BHP i warunków 

sanitarno-epidemiologicznych przechowywanych i podawanych do spożycia 

artykułów spożywczych zgodnie z datą ich wykorzystania. Pragnę zaznaczyć, że 

przygotowywany jest nowy program HCCP dostosowany do potrzeb MOW 

w Rzepczynie.

13. Ad-15. Wychowawcy i nauczyciele w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym im. Jana Pawła II w Rzepczynie uczestniczyli w cyklu 

konferencji pedagogicznych, wychowawczych, prawnych i edukacyjnych.
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W ostatnim tygodniu wakacji konferencje wygłosili: ks. mgr Mariusz Słomiński, 

ks. dr Zenon Klawikowski, adwokat Rafał Wiechecki. W pierwszym semestrze 

szkolnym 2011/2012 r. dwie konferencje wygłosił adwokat Rafał Wiechecki, 

ks. Stefan Makuracki oraz dwie Patryk Chorzewski. Sprawozdanie z konferencji 

ogólnopolskich wyjazdowych -  dwukrotnie -  poświeconych pracy wychowawczej 

w ośrodkach młodzieżowych, podczas rady pedagogicznej wygłosił ks. Jarosław 

Kobiałka i Patryk Bejm. Pragnę zaznaczyć, że dwóch wychowawców uzupełnia 

studia magisterskie, ośmiu wychowawców uczestniczy w studiach 

podyplomowych. Pracownik niepedagogiczny rozpoczął studia licencjackie, drugi 

pracownik niepedagogiczny uzupełnia szkołę średnią i przygotowuje się do 

egzaminu maturalnego. Pracownica kuchni podjęła naukę w średniej szkole 

gastronomicznej. Pragnę zaznaczyć, że studia pracowników placówki są 

refundowane w miarę możliwości finansowej Ośrodka w wysokości 30% 

wniesionej opłaty.

14. Ad-16. Od połowy września wychowankowie placówki od pięciu do siedmiu 

dni w tygodniu mają zapewniony dostęp do prasy codziennej. Otwarta została, 

bowiem biblioteka, czytelnia i świetlica zajęć międzylekcyjnych.

15. Ad-17. W Ośrodku funkcjonuje izba izolacyjna, nie, jako pomieszczenie do 

odbycia kary wychowawczej, ale jako pomieszczenie chorych. Wychowankowie, 

podczas choroby na własną prośbę mogą przenieść się do pokoju chorych, aby 

w ciszy odpoczywać, regenerując siły. Jest to również zabezpieczenie innych 

wychowanków przed zarażeniem bakteriami drogą kropelkową. Z drzwi 

pomieszczenia zdjęto tabliczkę z napisem izolatka. W powszechnym przekonaniu 

wychowanków jest to sala chorych, a nie izolatka do odbycia kary.

16. Ad-18. W placówce wychowawczej odnowiono wszystkie klasy likwidując 

zacieki oraz wygospodarowano i przystosowano nowe pomieszczenia do zajęć



lekcyjnych. Wyposażono pięć klas w tablicę multimedialne z nagłośnieniem 

z dostępem do Internetu. Każda klasa została wyposażona, także w tablice 

korkowe oraz dwie sale w nowe meble. Nową salę socjoterapii wyposażono 

w rzutnik multimedialny oraz komputer, TV i potrzebne pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć. Otworzono nową mała sale gimnastyczną, którą wyposażono 

w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych. Wychowankowie korzystają trzy razy 

w tygodniu, po trzy godziny zegarowe z sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

w Brzeźnie. Ośrodek podpisał umowę z dyrekcją Parku wodnego w Świdwinie, 

gdzie w każdy piątek odbywały się zajęcia wychowania fizycznego. W sobotę 

i niedzielę wychowankowie rekreacyjnie korzystali z zajęć na basenie.

17. Ad-18-20. Każdego roku odnawiano pokoje wychowanków i wybrane 

pomieszczenia w placówce. Zły stan dachu powodował systematyczne zacieki, 

szczególnie w części intemackiej. W październiku 2011 roku zakończono remont 

generalny dachu nad częścią intemacką. W Ośrodku zawiązała się z inicjatywy 

wychowawcy M. Koryny grupa remontowa wychowanków, którzy odmalowali 

wszystkie pokoje intemackie (dwanaście). Firma budowlana w czasie wakacji 

wyłożyła w ośmiu pokojach wykładzinę oraz w jednej klasie i pokoju 

wychowawczym. Ponadto wyposażono pokoje wychowanków w meble, kamisze, 

zasłony zapewniając warunki zbliżone do domowych z poczuciem intymności oraz 

udekorowano ściany według projektu wychowanków pod kontrolą wychowawców. 

Założono we wszystkich pokojach wychowanków i jednej łazience nowe drzwi. 

Odnowiono, także łazienki i wyposażono je maty antypoślizgowe. 

Wychowankowie zawsze mieli zagwarantowaną intymność podczas kąpieli. 

Obecnie z większą starannością wychowawcy kontrolują stan techniczny zasłon 

kąpielowych pod prysznicem. Obecnie przygotowujemy nowe dwa pomieszczenia 

sypialne z łazienkami. Jesteśmy na etapie oczekiwania na pozwolenie budowlane.

Poczucie bezpieczeństwa wychowanków w Ośrodku Wychowawczym im. 

Jana Pawła II w Rzepczynie i ich osobisty wszechstronny rozwój jest dla nas
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elementem priorytetowym. Pragnę podziękować za przeprowadzona kontrolę przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich, która przyczyniła się do efektywniejszej i bardziej 

kompetentnej pracy wychowawczej z wychowankiem i podwyższyła, jakość 

i funkcjonalność pomieszczeń wykorzystywanych w placówce.

Z poważaniem

Dyrektor
Modztotowago Ośrodka Wychowawczego 

Mi. Jana Pawła II 
w RMpixyniê 34

kt.m glfnneusz Śliwiński
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Wielebny
Ks. Ireneusz Śliwiński 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Jana Pawła II 
Rzep czy no 34 
78-316 Brzeżno

Wielebny Księże Dyrektorze!

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na 

pismo z dnia 23 stycznia 2012 r., pozwolę sobie na wyrażenie wdzięczności za 

efektywne wdrażanie dobrych zmian w funkcjonowaniu Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie. Poprawa warunków bytowych oraz 

bardziej czytelne normy regulujące proces resocjalizacji niewątpliwie będą miały dobry 

wpływ na przebywających w ośrodku nieletnich.

Uprzejmie też proszę o przyjęcie wyrazów uznania za trud Księdza Dyrektora 

w prowadzeniu Ośrodka.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U, z 2001 r., Nr 14, poz. 

147, ze zm.), Rzecznik postanowił sprawę zakończyć nie stwierdzając naruszenia 

konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Szerhis


