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                                                                                              Warszawa, 05.08.2022 r.

WRS.510.17.2022.MM

Sz. P.
Przemysław Kazimirski
Dyrektor Zespołu
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo (znak: KMP.573.2.2022.AN), uprzejmie informuję, że Wydział 
Resocjalizacji i Socjoterapii ORE, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji  
i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1502), od dnia 1 września 
2021 r. o wszelkim wydarzeniu nadzwyczajnym, zawartym w ust. 3 oraz jego przyczynach, 
jest powiadamiany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie 
z zobowiązaniem, wyrażonym w piśmie (znak: WRS.511.6.2021.MP) z dnia 3 grudnia 2021 
r., każde wydarzenie nadzwyczajne zgłoszone przez MOW jest również przekazywane 
pocztą elektroniczną (adres: biurorzecznika@brpo.gov.pl) do Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Ponadto, odwołując się do zgłaszanych podczas wizytacji MOW Kalety, wątpliwości co do 
istniejącego katalogu wydarzeń nadzwyczajnych, informuję, że od 1 września 2021 r. do 
5 sierpnia 2022 r., spośród wszystkich 119 zgłoszonych przez MOW wydarzeń 
nadzwyczajnych, 34 (28,6%) zakwalifikowanych zostało  do kategorii zdarzenie inne niż 
wymienione w pkt 1–9, z udziałem nieletniego, które spowodowało zagrożenie lub 
naruszenie bezpieczeństwa ośrodka, zagrożenie dla zdrowia lub życia nieletniego, innych 
nieletnich przebywających w ośrodku lub pracownika ośrodka lub naruszenie przepisów 
prawa przez nieletniego ścigane z urzędu (pkt 10). Z powyższych danych wynika, że 
niespełna co trzecia placówka, zgłaszająca wydarzenie nadzwyczajne miała trudności z jego 
zakwalifikowaniem do pkt 1-9. Najwięcej wydarzeń nadzwyczajnych, które zostały 
zakwalifikowane przez MOW do pkt 10, dotyczyło ucieczek, prób połknięcia środka 
psychoaktywnego oraz znieważenia kadry placówki. 
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Aby zapobiegać wskazanym problemom, Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE podjął 
tematykę wydarzeń nadzwyczajnych oraz ich kwalifikacji z Dyrektorami MOW. Działania te 
miały miejsce we wrześniu 2021 r., podczas XII Kongresu Kadry Zarządzającej MOW 
w Goniądzu oraz na zainaugurowanym w maju 2022 r I Kongresie Psychologiczno-
Pedagogicznym MOW. Pracownicy ORE pozostają także w bieżącym kontakcie z MOW.

          Z wyrazami szacunku,

Marzenna Habib 
 Wicedyrektor  
  / – podpisany cyfrowo/
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dotyczy  : KMP.573.2.2022.AN 

Szanowny Panic Dyrektorze, 

w  odpowiedzi  na pismo z dnia 29 lipca br.,  dotycz^ce  braku ustosunkowania  si? do  raportu  

powizytacyjnego  otrzymanego  w  dniu  2  maja  2022r.,  do  Dyrektora  Niepublicznego  

Mlodziezowego  Osrodka  Wychowawczego  w  Kaletach  uprzejmie  inforaiujemy,  ze  brak  

reakcji  z  naszej  strony  wynikat  z  peinej  akceptacji  zalecen  i  uwag  zawartych w  raporcie  

(KMP.573.2.2022.AN)  Biura  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.  Jednakze  dostrzegaj^c  

uchybienie przedstawiamy nasze stanowisko co do tresci raportu. 

Informujemy,  ze zalecenia zawarte w Raporcie powizytacyjnym zostaly przez  nas  

potraktowane  priorytetowo  i  podj^lismy  zdecydowane  dzialania  zmierzaj^ce  do  

wyeliminowania lub znacznego  ich ograniczenia. 

Na  podstawie  art.  19 „  Protokohi  fakultatywnego  do  Konwencji  w  sprawie zakazu 

stosowania  tortur  oraz  innego  okrutnego,  nieludzkiego  lub  ponizaj^cego  traktowania  albo  



karania" Krajowy Mechanizm Prewencji i Tortur zobowi^zal nas do wykonania zalecen z pkt. 

8 Raportu powizytacyjnego. 

W  celu  realizacji  wykazanych  zalecen  Dyrektor  Mlodziezowego  Osrodka  

Wychowawczego w Kaletach podj^i dzialania ktorych efektem bylo : 

1.  odst4pienie  od  poddawania  wychowankow  testom  na  obecnosc  srodkow  

psychoaktywnych  w  organizmie,  a  w  przypadku  badania  podopiecznych  

podejrzanych  o  powrot  z  urlopowan  pod  wf>lywem alkoholu  ,  badania  w tym 

zakresie mog^ przeprowadzac  jedynie pizedstawiciele  Policji;  

2.  odst̂ pienie  od  poddawania  wychowankow  kontroli  osobistej.  W  wyj^tkowych  

przypadkach,  uzasadnionych  sytuacj^  zdrowotn^,  ogl^dzin  wychowankow  

dokonuje jedynie piel^gniarka zatrudniona  w osrodku ; 

3.  odst̂ pienie od przeprowadzania  przeszukiwan pokoi wychowankow ; 

4.  wprowadzenie  procedury  poddawania  nowo  przyj^tych wychowankow  badaniom  

lekarskim  na  warunkach  i teraiinach  okreslonych  przez  Przychodni^ Eskulap s.c. 

NZOZ w Kaletach; 

5.  wprowadzenie  zasady  systematycznego  i  bezwzgl̂ dnego  odbierania  zgody  od  

przedstawicieli  ustawowych  wychowankow  na  swiadczenia  medyczne  w  

sytuacjach, w ktorych  przepisy  wymagaj^  ich zgody  i  dodatkowo w  przypadku  

nieletnich (po  ukonczeniu  16 roku zycia) takze ich z gody; 

6.  zapoznanie  pracuj^cej kadry z  zapisami  Protokohi  Stambulskiego  i  zobligowanie  

pracownikow do korzystania z zapisow tam zawartych w pracy codziennej. 

Jednoczesnie  informujemy,  ze  dotychczas  na  terenie  naszej  placowki  

przebywali  obcokrajowcy  doskonale  poshiguj^cy  si? j^zykiem  polskim  w  pismie  i  

mowie.  W  przyszlosci  jezeli  tacy  wychowankowie  zostan^  przyj^ci  do  placowki  

b^dziemy  dokonywali adnotacji  w ich dokumentacji  o  stopniu  komunikacji w j?zyku 

polskim. 

Dodatkowo  zapewniamy,  ze kadra pedagogiczna naszej placowki ma dost̂ p do 

bogatej  oferty  szkoleniowej  realizowanej  w  ramach  Rady  Pedagogicznej  oraz  

podmioty  zewn^trzne.  Dost̂ p  ten  jest  ograniczony  jedynie  mozliwosciami  

finansowymi  placowki oraz sytuacj^ epidemiczn^ w kraju. 



Ponadto cz^sc pracownikow uczestniczyla w organizowanych  przez Osrodek  Rozwoju 

Edukacji  w  Warszawie  superwizjach  i  zamierzamy  kontynuowac  takie  foraiy  

doskonalenia  .  

Mamy nadziej?, ze przedstawione dzia}ania wyczerpuj^ oczekiwania  spetnienia  

zalecen  zawartych  w  Raporcie  powizytacyjnym i  przyczyni^ si?  do  jeszcze  lepszej  

pracy naszej placowki na rzecz mlodziezy niedostosowanej spolecznie. 
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D  Y R ^ K / T O R  

drAmM^r  Kamifiski  
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