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W dniu 6 maja, w popołudniowym wydaniu Informacji Radia Tok FM, nadano materiał 

o raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym działalności młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych. W trakcie wypowiedzi, prowadząca serwis użyła następujących słów: 

„Podopieczni młodzieżowych ośrodków wychowawczych nie są przygotowani do 

samodzielnego życia bez łamania prawa – wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby 

Kontroli. Inspektorzy doszli do wniosku, że tak zwane poprawczaki w dużej mierze nie spełniają 

swojego podstawowego działania – nie chronią młodych ludzi przed demoralizacją i kolejnymi 

konfliktami z prawem.” W dalszej części wypowiedzi, reporter Maciej Kluczka informował: 

„Są i dobre informacje. Znacząco więcej młodych ludzi opuszczających poprawczaki 

podejmuje naukę lub znajduje pracę.” 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Poprawczych                  

i Schronisk dla Nieletnich wyraża sprzeciw i dezaprobatę wobec użytych w materiale 

dziennikarskim określeń, wprowadzających w błąd odbiorców. Dziennikarze jednego                             

z najbardziej rzetelnych i opiniotwórczych mediów w kraju, odpowiedzialni za przygotowanie 

materiału, powinni ze szczególną starannością przygotować materiał, aby prezentowany 

komunikat był zgodny z rzeczywistością, nie powodował dezorientacji i nie wprowadzał w błąd 

opinii społecznej. 

Określenie „poprawczak” w odniesieniu do młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych sugeruje odbiorcom, że krytyczny raport NIK dotyczy zakładów 

poprawczych, czyli placówek, których założenia i specyfika pracy znacząco różnią się od 
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młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wśród tych różnic wymienić należy m.in.: 

podległość instytucjonalną (zakłady poprawcze funkcjonują w strukturze resortu 

sprawiedliwości, zaś działalność MOW-ów - należąca do zadań własnych powiatów jako 

jednostek samorządu terytorialnego - wynika z ustawy o systemie oświaty), kryteria 

umieszczania nieletnich w placówkach (sądowne orzeczenie wobec nieletniego środka 

poprawczego w przypadku ZP, zaś środka wychowawczego w przypadku MOW), charakter                    

i specyfika pensjonariuszy placówek (dopuszczenie się czynu karalnego i wysoki stopień 

demoralizacji nieletnich umieszczanych w zakładach poprawczych, niedostosowanie społeczne 

w przypadku MOW-ów), a także specyfika zatrudnienia pracowników (pion pracowników 

ochrony w zakładach poprawczych sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem kadry                                    

i wychowanków, czy stosowanie środków przymusu bezpośredniego). 

Krytyczny raport NIK dotyczący działalności młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych NIE POWINIEN być społecznie kojarzony z działalnością zakładów 

poprawczych, które stanowią odmienną i odrębną instytucję publiczną. Użycie przez 

opiniotwórcze ogólnopolskie medium mylnego, zwyczajowego określenia, przyczyniło się do 

negatywnego i niezgodnego z prawdą odbioru w społeczeństwie działalności zakładów 

poprawczych i ich pracowników. 

Jako NSZZ Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, 

apelujemy o większą staranność w przygotowaniu kolejnych materiałów. Zauważamy również 

potrzebę zwiększenia wiedzy i świadomości społecznej w kwestii systemu resocjalizacji 

nieletnich, praw i obowiązków młodzieży przebywającej w placówkach, a także specyfiki pracy 

z młodzieżą niedostosowaną społecznie z perspektywy doświadczeń praktycznych (w tym 

również niedostrzegania przez władze problemu bezpieczeństwa pracowników), szczególnie w 

obliczu wprowadzanych obecnie zmian w polskim prawodawstwie. 
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