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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Poprawczy w Szubinie, ul. Kcyńska 36, 89-200 Szubin.  

 

Sebastian Hałas, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Szubinie1 od 1 września 2018 r. 

W okresie kontrolowanym funkcję kierownika poprzednio pełnił: 

Wiesław Guziński – Dyrektor Zakładu od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2018 r.2 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej. 

2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej. 

3. Prowadzenie działalności resocjalizacyjnej.  

 

Lata 2018-2021 (I połowa) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po 
tym okresie, jeżeli miały wpływ na kontrolowaną działalność3.      

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

Hanna Jesa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/143/2021 z dnia 27 października 2021 r. 

Monika Kazimierczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/160/2021 z 25 listopada 2021 r.  

Michał Trempała, gł. Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LBY/165/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-3, 95-98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      
1 Dalej: „Dyrektor”. 
2 Dalej: „Poprzedni Dyrektor” 
3 Czynności kontrolne zakończono 30 grudnia 2021 r.  
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W Zakładzie Poprawczym w Szubinie6 w latach 2018-2021 (I półrocze), zapewniono 
wychowankom bezpieczeństwo, chociaż nie wszystkie podejmowane w tym 
zakresie działania były prawidłowe.  

Ochronę Zakładu dostosowano do typu placówki. Opracowano wymagane w tym 
zakresie dokumenty – w szczególności plan ochronny Zakładu oraz podejmowano 
działania zgodne z wprowadzonymi procedurami. Stwierdzono jednak przypadki 
nieprawidłowej obsady pracowników ochrony przebywających na służbie. Również 
funkcjonujące w ZP zabezpieczenia techniczno-ochronne nie były adekwatne do 
przyjętego systemu ochrony, gdyż nie wyznaczono, co najmniej jednego posterunku 
w ochronie zewnętrznej Zakładu, a okna w izbie izolacyjnej nie posiadały 
zabezpieczeń zgodnych z planem ochronnym.  

Pracownicy ochrony zostali przeszkoleni i wyposażeni w sprzęt zgodnie z planem 
ochronnym, wywiązywali się z nałożonych na nich obowiązków, a Dyrektor 
sprawował nad nimi bieżący nadzór.  

Wykorzystywany w ZP monitoring był sprawny, a zapisy przechowywano zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r.  
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich7. Prawidłowo 
dokumentowano wydarzenia nadzwyczajne, niemniej w jednym przypadku nie 
przechowywano w aktach wychowanka zapisów monitoringu z tego zdarzenia oraz 
nie poinformowano niezwłocznie Ministerstwa Sprawiedliwości o tym wydarzeniu.  

W ZP prawidłowo, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami 
wydatkowano środki na obsługę systemu monitoringu na terenie Zakładu. Natomiast 
poniesienie w 2020 r. i 2021 r. wydatków na zadanie polegające na budowie 
ogrodzenia wokół Zakładu nastąpiło z przekroczeniem planu finansowego, czym 
naruszono z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych8. 

W Zakładzie prawidłowo zorganizowano działalność resocjalizacyjną. Dla każdego 
wychowanka opracowano indywidualną diagnozę oraz indywidualny plan 
resocjalizacji9, który realizowano zgodnie z zamierzeniami, na bieżąco udzielano 
także pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej. Zakład 
organizował dla wychowanków zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne 
oraz podejmował działania w celu objęcia wychowanków pomocą po opuszczeniu 
Zakładu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej.  

Zakład w badanym okresie był placówką resocjalizacyjną o charakterze otwartym,  
z limitem 60 miejsc11, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat, którzy 
wyrazili wolę uczestniczenia w procesie resocjalizacji, a swoją postawą oraz 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Dalej: „ZP” lub „Zakład”. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 487, dalej: „rozporządzenie w sprawie ZP”. 
8 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm., dalej „ufp”.   
9 Dalej: „IPR”.  
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Por. § 2 ust. 1 lit. a pkt 3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla 
nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. MS z 2004 r., nr 6, poz. 20, ze zm.). 
Limit ten w okresie objętym kontrolą nie był modyfikowany. 
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OBSZAR 
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zachowaniem po orzeczeniu środka poprawczego wskazywali na duże 
prawdopodobieństwo, że będą poddawać się procesowi resocjalizacji. W Zakładzie 
funkcjonowały: szkoła podstawowa12 oraz branżowa szkoła I stopnia13. W okresie 
objętym kontrolą liczba nieletnich przebywających w ZP nie przekraczała ustalonego 
limitu14. 

(akta kontroli str. 6-8, 11-12, 24, 383) 

W ZP stosowano ograniczony system ochrony, który odpowiadał typowi placówki, 
jednak jeden z jego elementów nie był zgodny z dyspozycją § 1053 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ZP, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości, w obszarze 2. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony Zakładu 
przyporządkowano Dyrektorowi oraz pracownikom Działu ochrony. Zarządzeniem 
nr 7/2019 z 12 lutego 2019 r. Dyrektor powierzył pracownikowi Działu ochrony 
kierowanie ochroną ZP. Do jego obowiązków należało organizowanie ochrony 
wewnętrznej i zewnętrznej Zakładu.  

(akta kontroli str. 108, 115, 123-124, 211, 1024) 

W okresie objętym kontrolą w ZP obowiązywały dwa plany: ochronny  
z 31 stycznia 2014 r.15 oraz ochronny z 30 maja 2019 r.16, który obowiązywał od  
1 lipca 2019 r. Oba zawierały wszystkie dokumenty oraz załączniki przewidziane  
§ 1057 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie ZP17. Załącznikami do instrukcji 
alarmowych były wykazy adresowe pracowników Zakładu, aktualizowane nie 
rzadziej niż raz na kwartał. 

W przypadku obu planów ochronnych Dyrektorzy ZP wyznaczyli pracowników 
bezpośrednio odpowiedzialnych za ich realizację.  

Poprzedni Dyrektor ZP zawarł 5 stycznia 2018 r. z Komendantem Komisariatu Policji 
w Szubinie porozumienie w sprawie ustalenia trybu współdziałania w przypadkach 
zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa ZP18.  

 (akta kontroli str. 109-186, 190-261) 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, nieletnim i innym osobom oraz 
ustalonego porządku wewnętrznego w Zakładzie realizowano ochronę wewnętrzną  
i zewnętrzną.  Organizację, zasady, kompetencje i obowiązki w  tym zakresie 
opisano w planach ochrony oraz zarządzeniach Dyrektora Zakładu19. 

Według stanu na połowę i koniec lat 2018 – 2020 oraz połowę 2021 r. realizowało ją 
odpowiednio: 12, 12, 12 oraz 11 osób. Pracownikom wyznaczono pisemne zakresy 
obowiązków, do których należało m.in.: uniemożliwianie nieletnim samowolnego 
opuszczenia placówki, sprawowanie stałego nadzoru nad wychowankami oraz 
kontrolowanie pomieszczeń, w których przebywają20. Wszyscy pracownicy 

                                                      
12 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szubinie prowadzi przyuczenie do pracy w zawodach: stolarz i ślusarz.  
13 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Szubinie prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach: stolarz i ślusarz. 
14 W wybranych dwóch miesiącach (luty i maj) 2018 r. liczba nieletnich przebywających w ZP wynosiła odpowiednio 17 i 18 
osób, w 2019 r. – 11 i 13 osób, w 2020 r. – 10 i dziewięć osób, w 2021 r. – po cztery osoby.   
15 Dalej: „Plan ochronny z 2014 r.”  
16 Dalej: „Plan ochronny  z 2019 r.” 
17 Dodatkowo plan ochrony z 2019 r. zawierał załączono do niego: wykaz teleadresowy pracowników ZP, instrukcję ruchu 
osobowego i ruchu pojazdów mechanicznych oraz procedurę korzystania z systemu sygnalizacji napadu z systemem 
przywoławczym. 
18 Plan współpracy z Policją stanowił załącznik do planu ochronnego ZP. W okresie objętym kontrolą nie zaszła potrzeba jego 
aktualizacji.  
19 Np. zarządzeniu nr 19/20 z 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczeń techniczno-
ochronnych, nr 7/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Instrukcji gospodarowania kluczami w ZP, nr 20/21 z 17 wrzenia 2021 r. 
w sprawie Instrukcji ruchu pojazdów w ZP, nr 21/21 z 17 września 2021 r. w sprawie określenia zabezpieczeń wyjść 
i wyjazdów wychowanków. 
20 Na początku 2021 r. zakresy obowiązków pracowników Działu ochrony zostały zmodyfikowane poprzez szczegółowe 
określenie 55 zadań.  
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zatrudnieni w okresie objętym kontrolą odbyli kurs przygotowawczy w ramach 
przeszkolenia wstępnego. 

Pracownicy Działu ochrony przy wykonywaniu zadań korzystali z wewnętrznego 
systemu łączności przewodowej21 i bezprzewodowej22. W ZP funkcjonował system 
kontroli dostępu i czasu pracy zatrudnionych osób, za pomocą którego możliwe było 
monitorowanie ruchu osób przebywających w Zakładzie.   

(akta kontroli str. 115, 121, 384, 1014, 1017-1018, 1023, 1028-1030, 1011-1014, 
1163-1169) 

ZP dysponował trzema izbami przejściowymi i jedną izolacyjną. Oględziny 
pomieszczeń wykazały, że były to: wyodrębnione, wentylowane, ogrzewane 
i oświetlone pomieszczenia pozostające pod stałym nadzorem23. Konstrukcja 
i wyposażenie izby izolacyjnej były zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby 
izolacyjnej24 oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i borni palnej25. W okresie objętym kontrolą w izbach przejściowych 
nieletnich umieszczono 12 razy, a w izbie izolacyjnej ani razu.  

(akta kontroli str. 381-382, 1056-1076) 

W ZP stosowano stały monitoring pomieszczeń, w których stale lub czasowo 
przebywali nieletni26. Obraz z 64 kamer zainstalowanych na terenie placówki 
(wewnątrz i na zewnątrz budynków27) obserwował na bieżąco, w czasie 
rzeczywistym, co najmniej jeden pracownik ochrony na posterunku nr 1 – dyżurce. 
Dodatkowo możliwe było obserwowanie pomieszczeń, w których aktualnie 
przebywali wychowankowie także na posterunku nr 428 oraz w pokoju 
wychowawców grupy I29. W każdym z tych miejsc30 strażnik miał możliwość wyboru 
kamer do podglądu oraz ustawień podziału widoków na poszczególnych monitorach. 
Funkcje oprogramowania do zmiany widoków działały prawidłowo. Obraz z kamer 
monitorujących: izbę izolacyjną, izbę chorych, sypialnię, pomieszczenie sanitarne, 
warsztaty oraz wejście główne do budynku Zakładu był wyraźny i obejmował całe 
pomieszczenia oraz obszar wejścia. W przypadku łazienki, z której korzystają 
wychowankowie ZP, obraz z kamery umożliwiał podgląd wyłącznie miejsc, gdzie 
znajdują się umywalki31.  

Zapis z monitoringu przechowywany był na informatycznym nośniku danych przez 
90 dni od dokonania zapisu w przypadku sypialni oraz izb izolacyjnej i chorych oraz 
60 dni w przypadku kamery rejestrującej obraz na zewnątrz ZP. We wszystkich tych 
przypadkach kamery pracowały w trybie ciągłym, niemniej obraz rejestrowały 
wyłącznie po wykryciu ruchu32. Dyrektor ZP oświadczył, że kamery włączają się  
i rejestrują obraz wyłącznie po wykryciu ruchu w polu widzenia, w celu oszczędności 
miejsca na serwerze.  

                                                      
21 Z wykorzystaniem linii telefonicznych. 
22 Poprzez radiotelefony. 
23 Wszystkie wyposażone były w urządzenia monitorujące, które w trakcie oględzin przeprowadzonych 1 grudnia 2021 r. były 
sprawne.  
24 Dz. U. z 2013 r. poz. 638. 
25 Dz. U. z 2019 r. poz. 2418.   
26 Dane według stanu na 19 listopada 2021 r. 
27 Tj. np. 10 kamer w budynku głównym, dwie w holu, korytarzu, piwnicy i auli, po jednej w sali gimnastycznej, siłowni, 
warsztatach szkolnych czy stołówce. Pomieszczenia grupy nr 1 (drugie piętro budynku głównego) monitorowało osiem kamer.   
28 Pomieszczenia warsztatów obserwowane były przez strażnika w czasie przebywania w nich wychowanków.  
29 Tj. zespołu pomieszczeń, gdzie przebywali wychowankowie.  
30 Po zalogowaniu się do systemu obsługującego monitoring. 
31 Prysznic, toaleta oraz pisuar odgrodzone były przeszkodami (drzwi, ścianka) uniemożliwiającymi rejestrację nieletniego  
w czasie załatwiania potrzeb fizjologicznych (rejestrację intymnych części ciała wychowanków). 
32 Tj. po detekcji ruchu, w oparciu o algorytm sprawdzający obraz rzeczywisty pod kątem zmian w poszczególnych pikselach  
w zaznaczonym obszarze. 
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Stosowany w ZP zapis monitoringu był zabezpieczony przed utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem, a także dostępem osób nieuprawnionych. Nagrania z kamer były 
zapisywane i przechowywane na dyskach rejestratorów. Dwa z nich znajdowały się 
w serwerowni33, a jeden przed posterunkiem nr 1 – dyżurką Zakładu. Urządzenia 
były zabezpieczone przed oddziaływaniem: środków chemicznych, czynników 
mechanicznych, temperatury i światła. Rejestratory znajdowały się w zamkniętych 
metalowych szafach.   

(akta kontroli str. 187-189, 1085-1121, 1123-1146, 1163-1169) 

W okresie objętym kontrolą w ZP wydatkowano na modernizację i obsługę systemu 
monitoringu kwotę 105,2 tys. zł. Koszty te były uzasadnione potrzebami 
bezpieczeństwa Zakładu i zostały poniesione z wykorzystaniem obowiązującego  
w Zakładzie regulaminu udzielania zamówień publicznych34. Wydatki potwierdzono 
fakturami, które zaewidencjonowano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych35.   

(akta kontroli str. 354-380, 1484-1536) 

Analiza wybranych36 książek przebiegu zmian wykazała, że pracownicy realizujący 
ochronę Zakładu wywiązywali się z nałożonych na nich obowiązków, a sposób ich 
wykonywania był kontrolowany przez Dyrektora Zakładu i pracownika kierującego 
Działem ochrony. W analizowanych książkach przebiegu zmian zamieszczono 
wpisy dotyczące przebiegu służb dziennych i nocnych, w tym obsady oraz 
wykonywanych obowiązków37. Podczas ciszy nocnej38 pracownicy ochrony 
kontrolowali w nieregularnych odstępach czasu zachowanie nieletnich. Czas 
umieszczenia wychowanków w izbie przejściowej nie przekraczał ram wynikających 
z § 44 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZP. 

W okresie objętym kontrolą w Zakładzie nie stosowano środków przymusu 
bezpośredniego.  

 (akta kontroli str. 385, 1622) 

Pracownicy realizujący ochronę dysponowali środkami sygnalizacji39 i łączności 
radiowej40, a także urządzeniami do kontroli osób, bagaży, pojazdów i ładunków41. 
Do korzystania z sygnalizacji przyzywowej42 upoważnieni byli: wychowawcy 
w internacie, nauczyciele w szkole i warsztatach, pozostali pracownicy pedagogiczni 
oraz pracownicy upoważnieni przez Dyrektora. W pomieszczeniach biurowych, 
warsztatach i garażach przed warsztatami zainstalowana była sygnalizacja 
alarmowa43.  

(akta kontroli str. 121, 145, 148, 216-217, 1163-1169) 

                                                      
33 Pomieszczenie oznaczone nr 85 na pierwszym piętrze w budynku głównym, do którego prowadziło odrębne wejście 
zamykane na klucz. Pomieszczenie serwerowni zamykane było na klucz, który pozostawał w wyłącznej gestii wyznaczonego 

pracownika ZP. W pomieszczeniu uruchomiony był klimatyzator, który utrzymywał temperaturę 19C. 
34 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Dyrektora Zakładu z 26 czerwca 2015 r. oraz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2020 
Dyrektora Zakładu z 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie 
Poprawczym w Szubinie, dalej „regulamin udzielania zamówień publicznych”.      
35 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej”. 
36 Do badania wytypowano książki przebiegu zmiany obejmujące trzy miesiące okresu objętego kontrolą, w których w izbie 
przejściowej Zakładu przebywało najwięcej nieletnich tj. marzec 2018 r., marzec 2019 r. oraz czerwiec 2019 r. 
37 Np. przeprowadzenie kontroli pobieżnej lub kontroli osobistej nieletniego przed umieszczeniem go w izbie przejściowej. 
38 Tj. w godzinach od 22 do 6.  
39 Piloty do sterowników radiowych uruchamiające alarm na posterunku nr 1. 
40 17 radiotelefonów, którymi dysponowali wszyscy pracownicy ochrony, Dyrektor ZP oraz czterech pracowników 
angażowanych w zabezpieczenie przejść wychowanków między budynkami Zakładu.  
41 Tj. dwoma ręcznymi detektorami wykrywania metali.  
42 Tj. systemu napadowego z systemem przywoławczym. 
43 Wzbudzana po wykryciu ruchu w polu widzenia czujników.  
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W planie ochronnym z 2014 r.44 wskazano m.in., że w porze nocnej (tj. od godz. 22 
do 6) służbę powinno pełnić czterech pracowników Działu ochrony. W planie 
ochronnym z 2019 r. liczbę strażników w porze nocnej zmniejszono do dwóch. 
Analiza wybranych grafików pracy45 wykazała, że służby pracowników Działu 
ochrony planowano z naruszeniem zasad określonych w 10531 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ZP, a także wbrew zasadom ujętym w planie ochronnym 
z 2014 r., co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Od 2019 r. 
skład osobowy zmian odpowiadał wymogom ww. rozporządzenia oraz nowego 
planu ochrony.   

(akta kontroli str. 1031-1054) 

Dyrektor sprawował bieżący nadzór nad zapewnieniem ochrony Zakładu.  
We wrześniu 2021 r. wprowadził dodatkowe procedury bezpieczeństwa w ZP46, 
w tym m.in.: Plan zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym, procedury działania 
w zakresie rozpoznawania nastrojów i atmosfery wśród nieletnich, w tym zamiarów 
godzących w porządek i bezpieczeństwo, procedury dotyczące tranzytu 
wychowanków w budynku głównym i na terenie otwartym Zakładu, zasady 
dyslokacji pracowników w pomieszczeniach ZP podczas czynności powtarzalnych 
w szkole, warsztatach szkolonych i internacie, a także procedury informowania 
o zamiarze opuszczenia wyznaczonego miejsca pracy oraz dotyczące przepływu 
informacji między nauczycielami i wychowawcami, a Działem ochrony.  

W przypadku Planu zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym ustalono: zasady 
jego aktualizacji, osoby odpowiedzialne za jego realizację, procedury szkoleń, 
a także zasady jego monitorowania i oceny realizacji. Dyrektor w cyklach 
tygodniowych analizował raporty z realizacji Planu zapobiegania wydarzeniom 
nadzwyczajnym przygotowywane przez wyznaczone osoby odpowiedzialne, w tym 
od pracownika kierującego Działem ochrony.    

Podwładni nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 
pracownikom, wychowankom i innym osobom przebywającym na terenie ZP. 

 (akta kontroli str. 25-83) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Służby pracowników Działu ochrony planowano w sposób niezgodny  
z § 10531 § 1 rozporządzenia w sprawie ZP, ponieważ w 13 przypadkach 
dopuszczono do sytuacji, w której pełnił ją wyłącznie jeden pracownik47, a także 
wbrew postanowieniom planu ochronnego Zakładu z 2014 r. ze względu na to, 
że w 61 przypadkach w porze nocnej na służbie (od godz. 22 do 6) nie było 
czterech pracowników48.  

 

Zgodnie z § 10531 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZP, w ograniczonym 
systemie ochrony zmiana liczy nie mniej dwóch pracowników. W planie 
ochronnym Zakładu z 2014 r. (obowiązującym do 1 lipca 2019 r.) w załączniku nr 
2 „Rozliczenie stanu etatowego i zestawienie ilości stanowisk i posterunków 

                                                      
44 W załączniku nr 2 „Rozliczenie etatowego i zestawienie ilości stanowisk i posterunków ochrony w Zakładzie”. 
45 W celu oceny zgodności składów osobowych zmian do badania wytypowano listy obecności pracowników ochrony Zakładu 
z miesięcy: czerwiec i grudzień lat 2018-2020 oraz czerwiec 2021 r. – łącznie 7 list obecności. 
46 Zarządzeniem nr 23/21 z 24 września 2021 r.  
47 W czerwcu 2018 r. w ośmiu przypadkach dopuszczono do sytuacji, w której w godz. od 6 do 7 na służbie przebywał 
wyłącznie jeden pracownik (kolejny rozpoczynał służbę od godz. 7). W grudniu 2018 r. w pięciu przypadkach w godz. 6-7 na 
służbie przebywał wyłącznie jeden pracownik. 
48 W czerwcu 2018 r. na żadnej z 30 służb nocnych (od godz. 22-6) nie było czterech pracowników (30 czerwca było dwóch,  
a w pozostałe dni trzech). W grudniu 2018 r. na żadnej z 31 służb nocnych nie było czterech pracowników, (pełniło ją od 
dwóch do trzech strażników). 
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ochrony w Zakładzie” wskazano, że w porze nocnej (pomiędzy godz. 22:00 
a 6:00) służbę powinno pełnić czterech strażników.   

(akta kontroli str. 1031-1054) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że w czasie wprowadzenia planu ochronnego z 2014 r. 
w Zakładzie funkcjonowały cztery grupy wychowawcze i wówczas stosownym 
było przydzielić każdej z nich po jednym strażniku w porze nocnej. W 2018 r. 
pozostały już tylko dwie grupy, niemniej zapisów w planie ochronnym nie 
dostosowano do nowej sytuacji. W godz. 6-7 na służbie przebywał jeden 
pracownik, ponieważ w tym czasie nie odbywały się jakiekolwiek zajęcia  
i czynności z wychowankami. 

(akta kontroli str. 1344-1345, 1352-1353) 

NIK wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ZP minimalna obsada 
służb, w przypadku ograniczonego systemu ochrony, liczy nie mniej dwóch 
pracowników.  

2. W Instrukcji ochronnej, będącej częścią planu ochronnego Zakładu z 2014 r., 
obowiązującego do 1 lipca 2019 r., określono odstępstwa w systemie ochrony ZP 
wskazując, że nie wszystkie pomieszczenia, w których stale lub czasowo 
przebywają nieletni są objęte monitoringiem, co stanowiło naruszenie § 1055 ust. 
1 rozporządzenia w sprawie ZP. 

Zgodnie z przywołanym przepisem w ograniczonym systemie ochrony jest 
stosowany stały monitoring pomieszczeń, w których stale lub czasowo 
przebywają nieletni.  

(akta kontroli str. 232) 

Poprzedni Dyrektor wyjaśnił, że nieobjęcie wszystkich pomieszczeń, w których 
stale lub czasowo przebywali nieletni, wynikało z braku środków finansowych na 
ten cel. Dodał, że od momentu objęcia swoich obowiązków konsekwentnie 
rozbudowywał system monitoringu w Zakładzie.  

(akta kontroli str. 1241, 1243) 

NIK wskazuje, że wymóg wynikający z rozporządzenia ma charakter 
obligatoryjny, a ustawodawca nie przewidział tym zakresie możliwości dokonania 
jakichkolwiek odstępstw. Monitoring miejsc, w których stale lub czasowo 
przebywają nieletni, konieczny był chociażby dla dokumentowania wydarzeń 
nadzwyczajnych. 

W Zakładzie zorganizowano ochronę wewnętrzną. System ochrony dostosowany był 
do typu placówki. Opracowano wymagane w tym zakresie dokumenty oraz 
przestrzegano wprowadzonych procedur. Stwierdzono jednak przypadki 
nieprawidłowej obsady pracowników ochrony przebywających na służbie. 
Pracownicy ochrony zostali wyposażeni w sprzęt zgodnie z planem ochronnym. 
Zakład dysponował prawidłowo wyposażonymi izbami przejściowymi i izbą 
izolacyjną. Wykorzystywany w ZP monitoring był sprawny, a zapisy przechowywane 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ZP. Pracownicy ochrony wywiązywali się  
z nałożonych na nich obowiązków, a Dyrektor sprawował nad nimi bieżący nadzór.  
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2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej. 

W ZP ochronę zewnętrzną realizowali ci sami pracownicy Działu Ochrony, którzy 
zapewniali bezpieczeństwo wewnątrz Zakładu.  

(akta kontroli str. 384) 

Zastosowane w ZP zabezpieczenia techniczno-ochronne umożliwiały realizację 
ochrony zewnętrznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo w placówce. 
Ogrodzenie ochronne Zakładu na całej długości było w dobrym stanie technicznym 
(bez ubytków), a jego minimalna wysokość przekraczała 1,5 m. W obszarze, 
w którym najczęściej poruszali się wychowankowie49 zastosowano dodatkowe 
ogrodzenie zakończone odkosami i drutem ostrzowym. Nie wyznaczono jednak ani 
jednego posterunku zewnętrznego, a pięć pomieszczeń dostępnych dla 
wychowanków zabezpieczono w sposób odmienny, niż to wskazano w planie 
ochronnym z 2019 r., co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 115-120, 1170-1238) 

Pracownicy realizujący ochronę zewnętrzną wywiązywali się z nałożonych na nich 
obowiązków. Dyrektor ZP określił sposób przeprowadzania kontroli stanu 
zabezpieczeń techniczno-ochronnych50, w tym m.in. godziny przeprowadzania 
inspekcji linii zewnętrznej ogrodzenia, zakres sprawdzanych zabezpieczeń oraz 
odpowiedzialnych pracowników. W Zakładzie prowadzono księgę kontroli 
zabezpieczeń techniczno-ochronnych, w której dokumentowano wykonywane 
patrole oraz stan zabezpieczeń wraz z ewentualnymi uwagami. Analiza jej zapisów 
wykazała, że pracownicy Działu ochrony realizowali swoje obowiązki zgodnie 
z ustalonymi zasadami. 

(akta kontroli str. 273-353, 1919-1921) 

Oprócz urządzeń wykorzystywanych do utrzymywania łączności, pracownicy 
realizując ochronę zewnętrzną wykorzystywali też system ActiveGuard51. 

 (akta kontroli str. 1210, 1163-1164) 

Skład osobowy zmian opisany został w obszarze pierwszym wystąpienia 
pokontrolnego.  

 (akta kontroli str. 1031-1054)  

W okresie objętym kontrolą ZP poniósł wydatki związane z ochroną zewnętrzną 
Zakładu, tj. budową i modernizacją ogrodzenia wokół Zakładu oraz montażem  
i instalacją bram wjazdowych w łącznej kwocie 320,8 tys. zł. Poszczególne wydatki 
uzasadnione potrzebami bezpieczeństwa Zakładu, poniesiono na podstawie 
obowiązującego w Zakładzie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz 
potwierdzono fakturami. Jednak, w planach finansowych Zakładu na lata 2020-2021 
nie były przewidziane środki na wydatki inwestycyjne. W konsekwencji poniesione 
w latach 2020 i 2021 na powyższy cel wydatki w kwocie 188,0 tys. zł zostały 
zaewidencjonowane w § 4270 „Zakup usług remontowych” rozporządzenia  
w sprawie klasyfikacji budżetowej, a wydatek w kwocie 27,0 tys. zł w § 4300 „Zakup 
usług pozostałych”, zamiast w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych”. Poniesiono je zatem z przekroczeniem planu finansowego Zakładu 
na ww. lata, co opisano szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

 (akta kontroli str. 1644-1820, 1910-1912) 

                                                      
49 Tj. w drodze z budynku głównego, w którym mieścił się internat do warsztatów, gdzie odbywały się szkolne zajęcia 
praktyczne oraz wokół boiska szkolnego. 
50 Zarządzeniem nr 19/20 z 1 października 2020 r.  
51 Tj. system umożliwiający monitorowanie czasu, miejsca i rezultatów pracy pracowników ochrony na podstawie odczytów 
znaczników rozmieszczonych na trasie obchodu. Urządzenie umożliwiało również połączenie głosowe, dzięki którym możliwe 
było powiadamianie o sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i pomocy.  

OBSZAR 
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W Zakładzie prowadzono i aktualizowano „Księgę ewidencji wydarzeń 
nadzwyczajnych”, której treść odpowiadała wymogom § 9 załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie ZP. W okresie objętym kontrolą w Zakładzie doszło do 
trzech zdarzeń nadzwyczajnych polegających na: próbie ucieczki wychowanka52, 
„starciu dwóch wychowanków”53 oraz naruszeniu nietykalności cielesnej 
wychowawcy54. Zdarzenia te zostały ujęte w ewidencji, a o ich zaistnieniu 
zawiadomiono Ministerstwo Sprawiedliwości, niemniej w jednym przypadku nie 
uczyniono tego niezwłocznie, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

Po każdym wydarzeniu sporządzono dokumentację odzwierciedlającą jego przebieg 
wraz z wyjaśnieniami sprawców oraz świadków i pracowników, pod których dozorem 
pozostawał wychowanek. W jednym przypadku zapis zarejestrowanego przez 
monitoring wydarzenia nadzwyczajnego nie był przechowywany na zewnętrznym 
informatycznym nośniku danych w aktach wychowanka do ukończenia przez niego 
23 roku życia, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 1922-2034) 

Obowiązki i zadania w zakresie ochrony, określone przez Dyrektora Zakładu oraz 
nadzór sprawowany przez Dyrektora nad zapewnieniem ochrony opisane zostały  
w obszarze pierwszym niniejszego wystąpienia.  

(akta kontroli str. 25-83) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W ochronie zewnętrznej ZP nie wyznaczono ani jednego posterunku, co było 
niezgodne z § 1053 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ZP, według którego 
w ograniczonym systemie ochrony (stosowanym m.in. w otwartych 
resocjalizacyjnych zakładach poprawczych) w takiej ochronie wyznacza się 
przynajmniej jeden posterunek.  

(akta kontroli str. 143, 232, 1170-1238) 

Poprzedni Dyrektor wyjaśnił, że brak posterunku zewnętrznego wynikał  
z charakteru placówki (zakład typu otwartego). 

(akta kontroli str. 1241, 1243) 

Dyrektor wyjaśnił m.in, że posterunku zewnętrznego nie było w ZP od momentu 
wejścia w życie wymogów w tym zakresie, tj. rozporządzenia w sprawie ZP. 
Wskazał, że szacunkowy koszt jego realizacji wraz z konieczności zatrudnienia 
dodatkowego pracownika ochrony przekraczał możliwości finansowe Zakładu.   

(akta kontroli str. 1239-1240) 

NIK wskazuje, że wymogi w zakresie sposobu organizacji ochrony zewnętrznej 
w otwartym zakładzie poprawczym maja charakter obligatoryjny, wobec czego 
odstępstwa w tym zakresie są niedopuszczalne i mogą zagrażać 
bezpieczeństwu Zakładu. 

2. W przypadku jednego wydarzenia nadzwyczajnego utrwalony zapis 
z monitoringu nie był przechowywany na zewnętrznym informatycznym nośniku 
danych w aktach wychowanka do ukończenia przez niego 23 roku życia, czym 
naruszono § 1055 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ZP, który stanowi o takim 
obowiązku. 

                                                      
52 5 maja 2018 r.  
53 12 listopada 2018 r.  
54 27 czerwca 2020 r.  
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5 maja 2018 r. na terenie ZP doszło do wydarzenia nadzwyczajnego, tj. bójki 
wychowanków i próby ucieczki jednego z nich. Informacja o tym zdarzeniu 
została ujęta w „Księdze ewidencji zdarzeń nadzwyczajnych ZP”. Akta 
wychowanka nie zawierały zapisu z monitoringu, na którym utrwalono zajście.  

(akta kontroli str. 1941-1957) 

Poprzedni Dyrektor wyjaśnił, że nie jest mu znana przyczyna tego zaniechania. 

(akta kontroli str. 1242-1243) 

3. W przypadku jednego wydarzenia nadzwyczajnego, informacji o nim nie 
przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie, co było niezgodne  
z § 77 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ZP, który stanowi o takim obowiązku. 

5 maja 2018 r. o godz. 10:15 na terenie ZP doszło do wydarzenia 
nadzwyczajnego. Informację o nim przekazano do Departamentu Spraw 
Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości 8 maja 2018 r. o godz. 
11.11. 

(akta kontroli str. 389-393, 1941) 

Dyrektor ZP wyjaśnił m.in., że z jego ustaleń wynika, iż o wydarzeniu 
nadzwyczajnym z 5 maja 2018 r. poinformowano Departament Spraw 
Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie dopiero  
8 maja 2018 r., gdyż w ZP do września 2018 r. obowiązywała praktyka 
przekazywania tego rodzaju informacji dopiero po ustaleniu przyczyn zajścia 
wydarzenia nadzwyczajnego. 

(akta kontroli str. 2035-2036) 

NIK zauważa, że w powyższym przypadku, biorąc pod uwagę § 77 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie ZP oraz wytyczne Ministra Sprawiedliwości z 2017 r. 
należało poinformować Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa 
Sprawiedliwości natychmiast po zdarzeniu, wykorzystując drogę telefoniczną 
oraz mailową.  

4. Sposób zabezpieczeń okna w izbie izolacyjnej nie odpowiadał wymogom ujętym 
w planie ochronnym z 2019 r.  

W planie tym wskazano, że wszystkie okna w pomieszczeniach, w których 
czasowo lub na stałe przebywają wychowankowie, posiadają kraty lub blokady 
uniemożliwiające ich otwarcie. W izbie izolacyjnej nie zamontowano jednak krat 
mimo, że taki sposób zabezpieczeń wskazano w planie ochronnym.  

(akta kontroli str. 115-120, 1056-1076) 

Dyrektor wyjaśnił, m.in. że prawidłowy opis w ww. zakresie zostanie 
wprowadzony do planu w styczniu 2022 r.  

(akta kontroli str. 1343, 1348) 

5. W Zakładzie nienależycie dokonywano wstępnej kontroli zgodności operacji 
gospodarczej i finansowej z planem finansowym, co skutkowało poniesieniem 
wydatków inwestycyjnych, nieujętych w planach finansowych Zakładu na lata 
2020-2021, na budowę ogrodzenia wokół Zakładu w kwocie łącznej 
215,0 tys. zł55. Powyższym działaniem naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp, który 
stanowi, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach 
ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.  

                                                      
55 W planach finansowych Zakładu na 2020 r. i 2021 r. nie było przewidzianych środków w § 6050 „Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych” właściwego do dokonania ww. wydatków.  
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Na podstawie niżej wymienionych faktur z: 

 26 czerwca 2020 r. i 25 sierpnia 2020 r., wydatkowano łącznie 63,0 tys. zł  
z tytułu robót budowlanych polegających na wykonaniu pierwszej części 
ogrodzenia na terenie Zakładu; zgodnie z warunkami zamówienia  
z 17 kwietnia 2020 r. i umową z 29 kwietnia 2020 r. zawartą z Wykonawcą, 
zadanie polegało na wykonaniu od podstaw ogrodzenia o łącznej długości 
120 mb i wysokości około 4,2 m wraz z odkosami i podmurówką,  
w technologii ogrodzeń systemowych; wydatki z ww. tytułu zostały 
zakwalifikowane do § 4270 „Zakup usług remontowych”; 

 28 grudnia 2020 r. i 24 maja 2021 r. wydatkowano łącznie 62,5 tys. zł  
z tytułu robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia 
zlokalizowanego na terenie działki będącej w trwałym zarządzie Zakładu; 
zgodnie z umową z 2 listopada 2020 r. zawartą z Wykonawcą  
i warunkami zamówienia stanowiącymi załącznik do tej umowy, zadanie 
polegało na wykonaniu ogrodzenia od podstaw o łącznej długości 64 mb  
i wysokości około 4,2 m (w zależności od ukształtowania terenu) wraz  
z odkosami i podmurówką, w technologii ogrodzeń systemowych; wydatek 
dotyczący zadatku na poczet ww. zadania w wysokości 27,0 tys. zł 
zakwalifikowany został do § 4300 „Zakup usług pozostałych”, pozostały 
wydatek związany z wykonaniem ogrodzenia w wysokości 35,5 tys. zł, do  
§ 4270 „Zakup usług remontowych”;   

 6, 20 i 31 maja 2021 r. i 2 lipca 2021 r. wydatkowano łącznie 89,5 tys. zł z 
tytułu robót budowalnych polegających na wykonaniu ogrodzenia na terenie 
Zakładu; zgodnie z warunkami zamówienia z 16 lutego 2021 r. i umowami 
zawartymi z Wykonawcami zadanie polegało na wykonaniu 97 mb ogrodzenia 
nowego i 48 mb nadbudowanego na ogrodzeniu istniejącym, w podziale na 
trzy zadania; wydatki zostały zakwalifikowane do § 4270 „Zakup usług 
remontowych”. 

Pismem z 22 stycznia 2019 r. (Informacja uzupełniająca RZ-2) Zakład zwrócił się 
do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o uwzględnienie w planach 
budżetu na 2020 r. środków w § 6050 w kwocie 71,0 tys. zł na inwestycję 
polegającą na wykonaniu ogrodzenia. Dyrektor wyjaśnił, że Zakład nie otrzymał 
odpowiedzi na ww. pismo.       

(akta kontroli str. 1245, 1539, 1628--1820, 1910-1912, 1915-1918) 

Dyrektor wyjaśnił m.in, że ww. wydatki zostały zakwalifikowane do § 4270, 
ponieważ prace dotyczyły remontu istniejącego ogrodzenia, na co otrzymano 
zgodę Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu nadzorującego.  

(akta kontroli str. 1623-1625) 

NIK wskazuje, że budowa ogrodzenia od podstaw bądź jego nadbudowa na 
ogrodzeniu istniejącym nie stanowi remontu, o którym mowa w § 4270 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Remont, zgodnie z art. 3 pkt 8 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane56, to wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.  

Również w informacjach przekazywanych przez Zakład do Ministerstwa 
Sprawiedliwości o planowanych w ww. zakresie działaniach wskazywano na 

                                                      
56 Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.    
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konieczność utworzenia w planie finansowym § 6050 przeznaczonego na 
wydatki inwestycyjne.  

Zatem budowa od podstaw i rozbudowa ogrodzenia nie stanowiły remontu,  
a zadanie inwestycyjne, które powinno być zakwalifikowane do § 6050 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.   

6. Inwestycja polegająca na wybudowaniu ogrodzenia wokół Zakładu nie została 
ujawniona w ewidencji środków trwałych, jako odrębny środek trwały, bądź 
element składowy budynków, czym naruszono art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości57, który stanowi, że do ksiąg rachunkowych 
okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde 
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.  

W ewidencji środków trwałych według stanu na 17 grudnia 2021 r. pod pozycją 
26 zaewidencjonowany został obiekt pn. „parkan drewniany” o nr inwentarzowym 
10/ZP/2004/ŚT, umiejscowiony przy ul. Kcyńskiej 36 w Szubinie,  
o wartości początkowej 7,3 tys. zł.  Jednocześnie w zaewidencjonowanych  
w ewidencji środków trwałych pod poz. 1, 2, 4, 35, 36, 104, 105, 143 budynkach 
Zakładu Poprawczego brak było informacji o ogrodzeniu, jako o elemencie 
składowym budynków.   

 (akta kontroli str. 1541-1575) 

Dyrektor wskazał, że zmiany w ewidencji środków trwałych dotyczące 
ogrodzenia i parkanu zostaną wprowadzone 31 grudnia 2021 r.  

(akta kontroli str. 1623-1625) 

W Zakładzie zorganizowano ochronę zewnętrzną. Mimo, że pracownicy Zakładu 
wywiązywali się z nałożonych na nich obowiązków i byli prawidłowo wyposażeni, to 
funkcjonujące w ZP zabezpieczenia techniczno-ochronne nie były adekwatne do 
przyjętego systemu ochrony. W szczególności nie wyznaczono, co najmniej jednego 
posterunku w ochronie zewnętrznej Zakładu. Ponadto plan ochronny Zakładu 
zawierał nierzetelny zapis, co do faktycznie stosowanych zabezpieczeń w izbie 
izolacyjnej. Prawidłowo dokumentowano wydarzenia nadzwyczajne, natomiast  
w jednym przypadku nie przechowywano w aktach wychowanka zapisów 
monitoringu dokumentującego zdarzenie nadzwyczajne z jego udziałem oraz nie 
poinformowano niezwłocznie Ministerstwa Sprawiedliwości o tym wydarzeniu.  

Poniesienie wydatków na zadanie polegające na budowie ogrodzenia wokół 
Zakładu, z przekroczeniem planu finansowego wydatków inwestycyjnych, stanowiło 
naruszenie art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp.  

3. Zapewnienie prowadzenia działalności resocjalizacyjnej. 

Działalność resocjalizacyjną w Zakładzie prowadzono na podstawie rocznych 
planów pracy. Były one opracowywane przez Dyrektora przy współpracy 
z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w Zakładzie58 i opiniowane 
przez Radę Zakładu59. Plany zawierały wszystkie elementy (katalog form pomocy) 
przewidziane § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ZP. 

(akta kontroli str. 405-818) 

Wychowankom przebywającym w ZP pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
udzielali m.in. psychologowie60 i pedagog. Osoby udzielające tej pomocy posiadały 

                                                      
57 Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.   
58 M.in. Dyrektor Szkoły, Kierownik warsztatów, Kierownik Internatu.  
59 § 23 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ZP 
60 W okresie objętym kontrolą pomocy psychologicznej udzielały trzy osoby: dwie zatrudnione na podstawie umowy o pracę  
w pełnym wymiarze etatu oraz jedna na umowę zlecenie. 
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wykształcenie kierunkowe – studia wyższe z zakresu psychologii  
i pedagogiki. Pomocy udzielano w oparciu o opracowaną na potrzeby zakładu 
procedurę. Zakład dla realizacji ww. zadań posiadał m.in.: jeden gabinet 
pedagogiczny, jeden gabinet psychologiczny oraz świetlicę terapeutyczną. 
Pracownicy Zespołu Diagnostyczno–Korekcyjnego, składającego się  
z psychologów i pedagoga, dokumentowali swoją działalność poprzez m.in. 
dzienniki pracy psychologa, pedagoga, dzienniki prowadzonych zajęć 
terapeutycznych. Nie wystąpiły przypadki nieudzielenia pomocy psychologicznej z 
powodu wyczerpania limitu godzin. Pomoc psychiatryczna świadczona była na 
podstawie umowy zlecenia zawartej z lekarzem psychiatrą, który sprawował opiekę 
lekarską nad wychowankami, wykonywał badania wstępne nowo przyjętych 
wychowanków, w razie potrzeby udzielał konsultacji.   

 (akta kontroli str. 394-403, 1006-1008) 

W wyniku zbadania dokumentacji 10 wychowanków przebywających w Zakładzie  
w okresie objętym kontrolą ustalono, że proces resocjalizacji prowadzono w oparciu 
o indywidualną diagnozę, sporządzaną w dniu przyjęcia lub w dniu następnym oraz 
IPR, opracowany przez pedagoga i psychologa z udziałem wychowanka i innych 
pracowników zakładu. IPR opracowywano w okresie od siedmiu do 14 tygodni od 
przyjęcia nieletniego do ZP. Nie wystąpiły przypadki odmowy współdziałania 
wychowanków przy opracowywaniu tych dokumentów. Stwierdzono jeden 
przypadek braku modyfikacji IPR wraz z przebiegiem procesu resocjalizacji 
przynajmniej raz na sześć miesięcy, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

Wychowankowie uczestniczyli w przewidzianych dla nich w IPR rodzajach i  formach 
oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutycznych, a czas ich trwania odpowiadał 
czasowi ich pobytu w Zakładzie. Dziesięciu wychowanków, których akta zbadano, 
uczestniczyło w kształceniu zawodowym. Zakład podejmował także działania 
zmierzające do nawiązania współpracy z rodziną/opiekunem wychowanka w celu 
doprowadzenia do jego integracji społecznej.  

 (akta kontroli str. 922-992, 1463) 

Pracownicy Zakładu informowali rodziców (opiekunów) o postępach w resocjalizacji 
wychowanka, przesyłając im informację w tym zakresie. W wyniku badania 
dokumentacji dotyczącej 10 wychowanków stwierdzono jednak przypadek 
niedochowania częstotliwości przekazywania tych informacji, co szerzej opisano  
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 922-992) 

Wychowankom umożliwiano kształcenie ogólne i zawodowe na terenie Zakładu  
w szkole podstawowej i szkole branżowej I stopnia w zawodach: stolarz i ślusarz.  
W kontrolowanym okresie zawodu stolarz uczyło się siedmiu wychowanków,  
a zawodu ślusarz ośmiu. 

Zakład współpracował z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych 
wychowanków. 

Grupy wychowawcze, do których przypisano 10 wychowanków, których 
dokumentację objęto badaniem liczyły w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 od 
siedmiu do 11 uczestników, a oddziały szkolne w roku szkolnym 2018/2019 
i 2019/2020 od dwóch do dziewięciu uczniów. 

 (akta kontroli str. 404, 922-992, 1462) 
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Wychowankom, w trakcie resocjalizacji, umożliwiano udział w zajęciach 
o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.  

Spośród 10 wychowanków, których dokumentację zbadano wszyscy uczestniczyli 
w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Zakładu jak 
i poza nim. Łącznie w badanym okresie wychowankowie uczestniczyli w 556 
zajęciach takich m.in. jak: wyjazdach na basen, zawody sportowe, do kina, na 
wystawy, festyny i wycieczki edukacyjne. Na terenie ZP do dyspozycji 
wychowanków pozostawała sala gimnastyczna, biblioteka, sala komputerowa 
i  siłownia. Czterech spośród 10 wychowanków uczestniczyło także w wolontariacie, 
polegającym na organizowaniu festynów i imprez okolicznościowych dla przedszkoli 
i szkół.      

 (akta kontroli str. 819-842, 1387) 

ZP współpracował z instytucjami powołanymi do udzielania pomocy 
w usamodzielnianiu się wychowanków w tym m.in. powiatowymi centrami pomocy 
rodzinie, a także gminnymi lub miejskimi ośrodkami pomocy społecznej. Badanie 
dokumentacji 10 wychowanków wykazało, że Zakład gromadził informacje  
o potrzebach wychowanków minimum na 6 miesięcy przed ich zwolnieniem, a także 
udzielał informacji, o których mowa w § 80 ust. 1 pkt 2 rozporządzania w sprawie 
ZP. W siedmiu zbadanych sprawach udzielenie informacji zostało potwierdzone na 
formularzu opracowanym przez pracownika udzielającego takiej informacji, w trzech 
kolejnych przypadkach dane o przekazanych informacjach dokumentowane były  
w trakcie procesu resocjalizacyjnego m.in. poprzez sporządzone indywidualne 
programy usamodzielnienia. W 2020 r. Dyrektor Zakładu udzielił pomocy finansowej, 
o której mowa w § 81 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZP, sześciu wychowankom 
w  kwocie łącznej 5,7 tys. zł.   

(akta kontroli str. 922-992, 1348-1349,1004-1005)  

Spośród 20 wychowanków, którzy opuścili ZP w okresie objętym kontrolą,  
11 powróciło na drogę przestępstwa. Dyrektor wskazał, że nie jest uprawniony do 
pozyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o nieletnich, tym bardziej  
o byłych wychowankach.  

(akta kontroli str. 93, 1349)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W jednym z 10 objętych badaniem IPR nie dotrzymano obowiązku jego 
modyfikacji w wymaganym terminie, tj. co najmniej raz na sześć miesięcy, 
określonym w § 59 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZP. Modyfikacja powinna 
mieć miejsce w kwietniu 2019 r., a nastąpiła 4 czerwca 2019 r. 

 (akta kontroli str. 958) 

Dyrektor wyjaśnił, że osobą odpowiedzialną za modyfikację IPR był psycholog, 
aktualnie niezatrudniony w Zakładzie Poprawczym w Szubinie. Wskazał 
jednocześnie, że nieznane są mu powody, dla których nie wykonano modyfikacji 
w terminie. 

(akta kontroli str. 1343, 1347) 

2. W przypadku jednej spośród 10 zbadanych spraw Zakład w 2019 r. nie przekazał 
rodzicom (opiekunom) informacji o postępach w resocjalizacji, co najmniej dwa 
razy w roku, co było niezgodne z § 60 rozporządzenia w sprawie ZP. Druga 
informacja w 2019 r. powinna być sporządzona w grudniu 2019 r., a została 
sporządzona 8 stycznia 2020 r.   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 957) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że w jego ocenie sporządzenie informacji o postępach 
w resocjalizacji z drobnym uchybieniem terminu nie ma istotnego wpływu na cel 
przepisu § 60 rozporządzenia w sprawie ZP.  

(akta kontroli str. 1343, 1348) 

W Zakładzie prawidłowo zorganizowano działalność resocjalizacyjną. Dla każdego 
wychowanka opracowano indywidualną diagnozę oraz IPR, na bieżąco udzielano 
także pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej. Wszyscy objęci 
badaniem wychowankowie uczestniczyli w przewidzianych formach oddziaływań 
resocjalizacyjno-terapeutycznych i kształceniu zawodowym. Zakład organizował 
także zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne oraz podejmował 
działania w celu objęcia wychowanków pomocą po opuszczeniu Zakładu. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegające na uchybieniu terminów do sporządzenia 
modyfikacji IPR i poinformowania rodziców (opiekunów) o postępach  
w resocjalizacji, nie miały istotnego wpływu na działalność resocjalizacyjną.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust.1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 

NIK nie formułuje uwag.  

1. Podjęcie działań celem wyznaczenia posterunku w ochronie zewnętrznej. 

2. Przechowywanie zapisów monitoringu wydarzeń nadzwyczajnych w aktach 
wychowanków do ukończenia 23 roku życia.  

3. Niezwłoczne informowanie Ministerstwa Sprawiedliwości o zaistniałych 
wydarzeniach nadzwyczajnych.  

4. Prawidłowe planowanie, klasyfikowanie i dokonywanie wydatków 
inwestycyjnych.  

5. Wprowadzanie inwestycji do ewidencji środków trwałych.   

6. Terminowe modyfikowanie indywidualnych planów resocjalizacji wychowanków. 

7. Przekazywanie, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, informacji o postępach 
w resocjalizacji wychowanków ich rodzicom (opiekunom).  

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz, 30 grudnia 2021 r.  
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