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Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej. w odpowiedzi na 

pismo z dnia 23.04.2014 r. o znaku sprawy KMP .573.7.2014.,1.1, w załączeniu przesyła informację 

zwrotną dotyczącą zaleceń przedstawicieli KMP po wizytacji przeprowadzonej w dniu 06.11.2014 

r. Cały raport, a także wszystkie Państwa wskazania zostały rzetelnie przeanalizowane przez 

Dyrekcję oraz personel Placówki. Kierowane zalecenia stanowią dla nas cenną wskazówkę, która 

niewątpliwie przyczyni się do odpowiedniego modelowania stosowanych oddziaływań 

resocjalizacyjnych, a w konsekwencji podniesienia jakości naszej pracy.

Jednocześnie przepraszamy za zwłokę v\ przesłaniu odpowiedzi dotyczącej rekomendacji 

pracowników' KMP.

Z poważaniem

d y r e k t o r
~ idka Wychowawaago

ibalew Karwowski



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej, w odpowiedzi na 

zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, informuje, że:

1, W Ośrodku umożliwiamy codzienne i swobodne wykonywanie połączeń telefonicznych 

nieletnich z rodziną oraz przyjaciółmi. Rozmowy te odbywają się w pomieszczeniu 

zapewniającym prywatność i poufność rozmów.

2. Korespondencja wychodzącą, jak i przychodząca dotycząca nieletnich nie jest otwierana, ani 

czytana przez personel Ośrodka, zarówno w przypadku gdy nieletni jest nadawcą, jak i 

adresatem. Dopuszcza się cenzurowanie korespondencji jedynie w szczególnych 

przypadkach, w których mowa w art. 66 par. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich.

3. Kontakty z osobami niespokrewnionymi utrzymywane są przez nieletnich przebywających 

w Ośrodku, zarówno w formie rozmów telefonicznych, korespondencji, jak i odwiedzin 

nieletniego w placówce. Potwierdzeniem tego jest dokument, jakim jest zeszyt rozmów 

telefonicznych, w których zapisywane są wszystkie kontakty telefoniczne nieletnich. Dla 

przykładu w? miesiącu marcu 2014 odbjło się 225 rozmów' z rodziną oraz z osobami 

niespokrewnionymi, które były przeprowadzane niezależnie od oceny tygodniowej 

wychowanka. Podobnie jest w sytuacji otrzymywania ! wysyłania korespondencji oraz 

odwiedzin w placówce. Rodzina i przyjaciele mają kontakt z nieletnimi, bez względu na 

ocenę tygodniową z zachowania.

Jedynie w sytuacji, o której mowa w art. 66 par. 4 upn. dopuszcza się. w 

uzasadnionych przypadkach, ograniczenia kontaktu nieletniego z osobą, która negatywnie 

wpływa, bądź zaburza proces resocjalizacyjny nieletniego. Ograniczenia kontaktów z 

rodziną lub innymi osobami odbywają się /a  zgodą Sądu Rodzinnego i jest stosowany jako 

środek ostateczny. W ciągu pięciu lat istnienia placówki wystąpił jeden przypadek 

ograniczenia przez Sąd kontaktów nieletniego z rodziną z uwagi na jej demoralizujący 

wpływ.

4, W ciągu 5-letniej historii Ośrodka dokonano jednej kontroli na obecność THC. Natomiast w 

Ośrodku nigdy nie przeprowadzono badań za pomocą alkomatu na obecność alkoholu w
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wydychanym powietrzu. Nie posiadaliśmy i nie posiadamy takiego sprzętu w placówce. 

Podejrzenie, że nieletni znajduje się pod upływem alkoholu odbywa się jedynie za pomocą 

wyczucia alkoholu w wydychanym powietrzu podczas rozmowy wstępnej, przeprowadzanej 

po każdorazowym powrocie z urlopowania.

Uznajemy zasadność wzywania funkcjonariuszy Policji w przypadku podejrzenia, iż nieletni 

jest pod wpływem substancji psychoaktywnej.

5. Personel placówki nie przeprowadza kontroli osobistych wychowanków. Jedynie w celu 

wyeliminowania jakichkolwiek nadużyć sporządzany jest spis rzeczy osobistych nieletnich 

w karcie depozytowej, po ich przyje/.dzie oraz przed wyjazdem. Prowadzenie kart 

odzieżowych służy dokładnemu opisowi rzeczy posiadanych przez wychowanków i 

traktowanych jako ich osobiste. Rzetelny opis przeciwdziała przywłaszczeniom, kradzieżom 

przez innych nieletnich. Eliminuje możliwość zawłaszczenia cudzej własności, a przez to 

nie generuje nieporozumień. Powyższe czynności będziemy kontynuować, gdyż są one 

zgodne z celami wychowawczymi i resocjalizacyjnymi placówki. Natomiast dołożymy 

wszelkich starań, aby nasze działania w tym zakresie były rzetelnie przeprowadzane, a tym 

samym odpowiednio interpretowane i odbierane przez naszych wychowanków, nie jako 

kontroli, ale zabezpieczenie ich własnego mienia.

Podobnie jest w przypadku sypialni wychowanków. W pokojach nieletnich wychowawcy 

sprawdzają jedynie utrzymywany porządek, dbanie o czystość, ład i estetykę pokoju, a 

także wykonanie aktualnego dyżuru porządkowego, co jest działaniem zgodnym z 

regulaminem MOW oraz celami wychowawczymi -  nauką przestrzegania zasad, dbania o 

higienę osobistą oraz utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu, wypełniania zadań 

zleconych przez wychowawców, bądź personel Ośrodka.

Ustalono, że w sytuacji podejrzenia nieletniego o posiadanie przedmiotu lub substancji, 

której posiadanie jest niezgodne z regulaminem, zostanie każdorazowo wezwana Policja.

6. Uzupełniono regulamin wychowanka o szczegółowe zasady korzystania z telefonów i 

postępowania z korespondencją nieletnich.

7. Dokumentacja medyczna nieletnich jest prowadzana zgodnie ze standardami medycznymi 

przez kompetentne i wyspecjalizowane do tego osoby -  pielęgniarkę zatrudnioną na stały
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etat. Pielęgniarka posiada duże doświadczenie zawodowa i służy fachową pomocą. 

Potwierdzeniem jej pracy jest prowadzona systematycznie dokumentacja. Wychowankowie 

korzystają nawet z pomocy w prywatnych gabinetach -  psychiatrycznych, 

stomatologicznych, jeśli jest pilna potrzeba, a czas oczekiwania u specjalistów jest długi, co 

także rzetelnie i na bieżąco jest dokumentowane w odpowiednich rejestrach.

8. W miesiącu grudniu 2013 wymieniono wszystkie łóżka na takie, które posiadają wszelkie 

standardy niezbędne do dopuszczenia ich do użytku. Jednak procedurę zakupu tych łóżek 

podjęto znacznie wcześniej, bo wr sierpniu 2013 roku, ale cykl produkcyjny spowodował 

możliwość ich zmiany dopiero w miesiącu grudniu.

Z uwagi na fakt, iż sypialnie są wieloosobowe, pozostawiono formę piętrową, jednak 

wyposażoną w bezpieczne drabinki oraz wszelkie elementy zapewniające bezpieczne 

użytkowanie ich przez nieletnich.

9. Wydaje się. Ze sugerowane doposażenie sal nie jest niezbędne. Każdy z chłopców posiada 

swoje półki, szuflady i miejsce w szafach, komodach. W pokojach są ławy -  stoliki, fotele, 

pufy i sprzęt do słuchania muzyki. Przytulności nadają dywany na podłogach. Swoistego 

charakteru oraz poprawy estetyki dodają własne przedmioty chłopców. Mogą oni 

przyozdabiać je w dowolny sposób (plakaty, zdjęcia, własne prace). W związku z tym, 

wydaje się zasadne nie zaburzać przestrzeni sypialń o dodatkowe meble, które znajdują się 

zarówno w salach lekcyjnych, jak i oddanej do użytku świetlicy, które są do dyspozycji 

nieletnich. Ponadto w’ każdej z sypialń znajdują się stoliki, przy których można wykonywać 

niektóre czynności manualne.

Należy podkreślić, że Państwa wizytacja odbyła się w czasie prac remontowych związanych 

z wymianą okien, mających na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. 

Dlatego z uwagi na ten fakt, elementy zdobiące, narzędzia i pomoce szkolne z klas 

lekcyjnych (mapy, tablice, globusy itp.) zostały zabezpieczone przed zniszczeniem i 

zakurzeniem poprzez umieszczenie ich w wyznaczonym pomieszczeniu. Po remoncie 

wróciły na swoje miejsce, a tym samym zmienił się wygląd pokoi i sal.

Konieczne poprawki budowlane, jak każdego roku, wykonujemy w okresie letnim. Podczas 

wakacji ŵ placówce przebywa mniej wychowanków, a tym samym drobne remonty nie 

zakłócają harmonogramu dnia. Także v\ tym roku sypialnie nieletnich zostaną poddane
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remontowi oraz zostanie poprawiona ich estetyka. Tylko ten okres gwarantuje 

bezpieczeństwa i właściwe wykonanie prac o charakterze remontowym.

10. Odrabianie prac domowych zorganizowane jest, zgodnie z harmonogramem dnia, z 

podziałem na klasy i odbywa się zawsze pod opieką wychowawcy w sali lekcyjnej. W 

salach tych znajdują się niezbędne do nauki przedmioty, narzędzia i pomoce zgromadzone w 

jednym miejscu umożliwiają właściwą organizację pracy umysłowej. Ewentualne 

doposażenie klas w tablice interaktywne wydaje się, w przypadku pracy z młodzieżą 

niedostosowaną społecznie, nie do końca właściwym pomysłem (z uwagi m.in. na tendencje 

do niszczenia przedmiotów, braku umiejętności poszanowania mienia...).

11. Odwiedziny wychowanków' odbywają się w nowo utworzonej świetlicy lub w salach 

lekcyjnych (pustych w weekend).

12. Jeśli uda się wygospodarować jakieś wolne pomieszczenie, to będzie to pokój izolujący 

osoby chore.

13. Uzupełniono statut MOW o rodzaje nagród i kar stosowanych w'obec wychowanków oraz 

tryb odwoływania się od kary .

14. Uzupełniono statut MOW w7 zakresie składania skarg w przypadku naruszenia praw 

wychowanków.

15. Uzupełniono katalog praw wychowanka o zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne, w tym 

zajęcia organizowane na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin 

dziennie.

16. Po rozważeniu Państwa zalecenia dotyczącego usunięcia z Punktacji MOW odejmowania 

punktów za ogolenie głowy na łyso zdecydowano usunąć ujemne punkty. Nie jesteśmy 

przeciwnikami golenia głowy na łyso przez chłopców, ale musimy brać pod uwagę 

usytuowanie Ośrodka i oczekiwanie lokalnej społeczności.

Nadmieniamy, że Ośrodek nasz jest zlokalizowany na terenie niewielkiej wsi. Mieszkają tu
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ludzie o dość konserwatywnych poglądach. Dlatego uświadamiamy wychowanków, że ich 

nietypowa „fryzura” oznaczałoby ich stygmatyzację i powodowałoby to, że byliby 

negatywnie spostrzegani i odbierani przez lokalną społeczność. Placówka jest zobowiązana 

w swoich celach wychowawczych utrzymywać oraz rozwijać właściwe relacje z ludnością 

lokalną. Ponadto chłopcy nie dążą do noszenia tego typu „fryzur". Właściwie zakaz ten stał 

się „martwą literą".

17. Adresy instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka są systematycznie wieszane na 

ogólnodostępnej dla nieletnich tablicy na korytarzu internatu. Dość często są zrywane, 

zdejmowane, niszczone przez samych wychowanków. Ponadto przeprowadzone zostały 

zajęcia z chłopcami mające na celu uświadomienie im swoich praw i obowiązków, a także 

miejsc, w których mogą szukać pomocy.

18. Przeszkolenie kadry placówki w zakresie międzynarodowych standardów i norm 

dotyczących praw człowieka i praw dziecka zostało wpisane do kalendarza szkoleń 

przewidzianych na rok szkolny 2014/2015.

19. W związku z faktem, iż Ośrodek jest placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla osób 

będących w normie intelektualnej oraz będących osobami pełnosprawnymi fizycznie, nie 

jest konieczne przystosowanie architektury Ośrodka do korzystania z niej przez osoby 

niepełnosprawne. Nie ma przesłanek prawnych ku temu, by do naszego Ośrodka mogli być 

kierowani chłopcy niepełnosprawni fizycznie. Nie ma więc potrzeby wprowadzania tego 

typu udogodnień.

Z poważaniem
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Nawiązując do odpowiedzi Pana dyrektora z dnia 1.10.2014 r. w sprawie braku możliwości 

zrealizowania zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji dotyczącego 

przystosowania budynku do osób z niepełnosprawnością uprzejmie informuje, że to organ 

prowadzący jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwych warunków w placówce 

wychowawczej oraz pozyskanie na ten cel odpowiednich funduszy.

Stanowisko takie podzielił Minister Edukacji Narodowej w piśmie skierowanym do 

Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 29.07.2013 r. (DZSE-WSPE-KT-045-27/13). Podkreślił on 

wówczas, że z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się, zgodnie z art 28 

ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 

2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, która 

przeznaczona jest na likwidację barier architektonicznych w szkołach i placówkach systemu 

oświaty. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie opracowanych na każdy rok 

kalendarzowy kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jednostki 

samorządu terytorialnego korzystają z możliwości występowania z wnioskami o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej.

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

Teł. cenlr. +48 22 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzeczn ika@brpo.gov .p 1
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W związku z powyższym, w kwestii dostosowania młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, stanowisko przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji pozostaje bez zmian.

Z poważaniem


