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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie, 36-010 Koronowo, 
ul. Dworcowa 361 

 

Maciej Leciejewski, Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 
w Koronowie od 17 kwietnia 2014 r.2, a w zastępstwie Ewa Kępa Dyrektor Szkoły3.  

 Zapewnienie ochrony wewnętrznej 1.

 Zapewnienie ochrony zewnętrznej 2.

 Zapewnienie prowadzenia działalności resocjalizacyjnej 3.

Lata 2018-2021 (I półrocze) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
i po tym okresie, jeżeli miały wpływ na kontrolowaną działalność4.   

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

1. Mikołaj Rumiński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/144/2021 z 28 października 2021 r. 

2. Beata Odjas, specjalista kontroli państwowej., upoważnienie do kontroli 
nr LBY/157/2021 z 16 listopada 2021 r. 

 (akta kontroli str. 1-5) 

 

                                                      
1 Dalej: „Zakład” lub „ZPiSdN”. Jeżeli opisywane zagadnienia będą dotyczyły tylko Zakładu Poprawczego to ZP, 
jeżeli tylko części Schroniska dla Nieletnich to SdN. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 Dalej: „Dyrektor Szkoły”. Udzielała wyjaśnień w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych z uwagi 
na nieobecność Dyrektora.  
4 Data zakończenia czynności kontrolnych 21 grudnia 2021 r. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Zadania dotyczące zapewnienia ochrony wewnętrznej i zewnętrznej ZPiSdN zostały 
przypisane konkretnym pracownikom, a ich realizacja była nadzorowana 
i kontrolowana. Mimo tego stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. 
na nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji. Trzy wydarzenia nie zostały 
zidentyfikowane jako nadzwyczajne i nie zostały zgłoszone odpowiednim organom. 
Ponadto w jednym przypadku nie zgłoszono użycia środka przymusu 
bezpośredniego. Stosowany monitoring nie obejmował wszystkich pomieszczeń, 
w których czasowo przebywały nieletnie, a okres przechowywania nagrań 
z monitoringu okazał się krótszy niż wymagany przepisami. Zabezpieczenia 
techniczno-ochronne były zgodne z ustalonymi w planie ochronnym, choć sam plan 
sporządzono nierzetelnie. Zakład prawidłowo wydatkował środki na utrzymanie 
i modernizację ogrodzenia oraz systemu monitoringu. W ZPiSdN prowadzono 
działalność resocjalizacyjną. Jednakże mimo zatrudnienia w kontrolowanym okresie 
dwóch psychologów i dwóch pedagogów m.in. nie opracowywano indywidualnej 
diagnozy wychowanek ZP, a aktualizacji indywidualnych planów resocjalizacji7 
dokonywano niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wychowankom zapewniono 
możliwość brania udziału w zajęciach o charakterze kulturalno-oświatowym oraz 
sportowo-rekreacyjnym, a także uczestniczenia w wolontariacie i zdobywania 
kwalifikacji zawodowych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej  

ZPiSdN funkcjonowało jako ZP resocjalizacyjny, półotwarty dla dziewcząt z limitem 
miejsc 20 oraz schronisko zwykłe dla dziewcząt z limitem miejsc 209. Liczba 
wychowanek w roku 2018 w miesiącach luty i maj w ZP przekraczała ustalony limit. 
Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 16-18) 

W Zakładzie stosowano ograniczony system ochrony10. W latach objętych kontrolą, 
według stanu na koniec czerwca i grudnia, liczba pracowników ochrony wyniosła 
1311. Ponadto czterech innych pracowników realizowało zadania związane 
z ochroną12. 

(akta kontroli str. 155, 249) 

W skład planu ochronnego wchodziły dokumenty wskazane w § 1057 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie ZP13. Plan zawierał: rozliczenie stanu etatowego 

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
7 Dalej: „IPR”. 
8 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. 
9 Powstały na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia 
schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia rodzaju i limitu miejsc, (Dz. Urz. MS. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 20, ze zm.), dalej: „zarządzenie w sprawie limitu miejsc w ZP”. 
10 Zgodnie z § 1053 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 487), dalej: „rozporządzenie w sprawie ZP”. 
11 Wyjątkiem był stan na 31 grudnia 2020 r., w którym liczba pracowników ochrony wyniosła 12.  
12 Były to osoby zatrudnione na stanowisku: pracownik gospodarczy, informatyk, kierowca/pracownik ochrony 
i kierownik gospodarczy.  
13 Tj.: instrukcja ochronna, instrukcja w sprawie podejmowania działań ochronnych, instrukcja określająca 
zasady i sposób doprowadzenia nieletnich na zabiegi medyczne i do lekarzy, instrukcja ochronna określająca 
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pracowników ochrony, plan sytuacyjny zakładu oraz opis systemu zabezpieczenia 
elektronicznego, ale nie były one załącznikiem do instrukcji ochronnej. Zawierał 
także wykaz adresowy pracowników, ale nie był on załącznikiem do instrukcji 
alarmowej i nie był aktualizowany co najmniej raz na kwartał. Szczegółowe 
informacje zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Obowiązywał także plan 
zabezpieczenia na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa. Dokument ten 
nie był aktualizowany nie rzadziej niż raz na cztery lata. Szczegółowe informacje 
zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Dyrektor nie wyznaczył pracownika 
bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację planu ochronnego. Szczegółowe 
informacje zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 151-153, 194-195, 196, 200) 

Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna w Zakładzie realizowane były przez pracowników 
ochrony. W ich zakresach czynności nie rozdzielono zadań na te związane 
z ochroną zewnętrzną oraz wewnętrzną. Osoby, które zostały zatrudnione 
w kontrolowanym okresie, odbyły kurs przygotowawczy w ramach szkolenia 
wstępnego14. Pracownicy wykorzystywali urządzenia instalacji przyzywowej do 
alarmowania oraz środki łączności przewodowej i bezprzewodowej (telefony 
i radiotelefony). System łączności obowiązujący w Zakładzie określony został 
w instrukcji ochronnej. 

(akta kontroli str. 153, 157-158, 254-260, 425) 

W Zakładzie znajdowała się izba izolacyjna oraz przejściowa. Izba przejściowa była 
wyodrębnionym pomieszczeniem urządzonym w sposób odpowiadający warunkom 
pomieszczenia mieszkalnego. Znajdował się w niej: stół, krzesło, komoda 
z szufladami oraz głośnik i była monitorowana. Izba izolacyjna była 
pomieszczeniem: dźwiękochłonnym, wentylowanym, ogrzewanym i oświetlonym 
o powierzchni ok. 6 m2. Wyposażono ją w przymocowane do podłogi: krzesło, stół 
i łóżko oraz urządzono w sposób uniemożliwiający dokonanie przez nieletniego 
samouszkodzenia. Sprzęt służący do monitorowania i oświetlenia izby izolacyjnej 
zabezpieczony był przed dostępem umieszczonej tam nieletniej.  

(akta kontroli str. 374-375, 383, 387) 

Dyrektor określił w planie ochronnym umiejscowienie kamer. Monitoringowi 
wizyjnemu podlegały m.in.: pracownie warsztatów szkolnych, sypialnie, część 
korytarzy, sala gimnastyczna, świetlica i stołówka. Objęto nim także otoczenie 
zewnętrzne, w tym m.in.: bramy wjazdowe, furtki oraz wejście do kuchni. Łącznie 
zainstalowano 78 kamer. Część pomieszczeń, w których czasowo przebywały 
nieletnie nie była monitorowana, a czas przechowywania obrazu z kamer był krótszy 
niż wymagany przepisami rozporządzenia w sprawie ZP. Szczegółowe informacje 
zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Obraz z kamer przekazywany był 
do dyżurki, która – jak wskazał Kierownik gospodarczy – zamykana była podczas 
nieobecności strażników na klucz. Dostęp do pomieszczenia mieli strażnicy będący 
na zmianie. Nie ewidencjonowano osób wchodzących do pomieszczenia, 
a pomieszczenie nie było monitorowane. Zapis z kamer przechowywany był 
w serwerowni położonej w piwnicy oraz w dyżurce. Był on zabezpieczony przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz czynników mogących uszkodzić nośniki 
danych. W czasie rzeczywistym obraz obserwował strażnik będący na zmianie, ale 

                                                                                                                                       
odstępstwa ograniczonym systemie ochrony, instrukcja w sprawie sposobu realizacji czynności profilaktycznych, 
instrukcja w sprawie wykorzystania środków ochrony osobistej i wzajemnego ubezpieczania się pracowników 
w trakcie wykonywania zadań służbowych, instrukcja w sprawie przekazywania, gromadzenia i przetwarzania 
informacji uzyskanych w wyniku realizowania czynności profilaktycznych, instrukcja alarmowa, instrukcja 
określająca zasady przyjmowania nieletnich do zakładu lub schroniska. 
14 Kontroli poddano dokumentację dwóch pracowników ochrony zatrudnionych w okresie kontrolowanym.  
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nie było to jego jedyne zadanie. Nie wyznaczono pracownika zajmującego się 
wyłącznie obserwacją obrazu z kamer.  

(akta kontroli str. 184-190, 355-356, 374-375) 

W okresie kontrolowanym na rozbudowę i utrzymanie monitoringu wydano 67,2 tys. 
zł. Wszystkie prowadzone postępowania miały wartość poniżej 30 tys. euro, nie 
podlegały ustawie o zamówieniach publicznych15 i były realizowane w oparciu 
o regulamin zamówień publicznych. Środki wydatkowane były prawidłowo, przy 
zachowaniu zasady konkurencyjności16.   

(akta kontroli str. 283, 365, 314-317) 

Realizowane czynności z zakresu ochrony były dokumentowane. Prowadzono m.in.: 
księgę służby nocnej i dziennej, rejestr wejść na teren Zakładu, rejestr umieszczeń 
w izbie przejściowej i izolacyjnej, książkę kontroli pomieszczeń. Księga służby 
nocnej17 zawierała wpisy obejmujące m.in.: godzinę rozpoczęcia i zakończenia 
służby, wskazanie strażników pełniących służbę, stan osobowy nieletnich 
i przyczyny ich nieobecności oraz informację o przeprowadzonych kontrolach.  
Ponadto Dyrektor raz w każdym z badanych miesięcy dokonał kontroli monitoringu 
i zgodności stanu faktycznego z wpisami w księdze. Pracownik na zmianie nocnej 
kontrolował w nieregularnych odstępach czasu zachowanie nieletnich, nie 
stwierdzając nieprawidłowości. Księga służby dziennej18 zawierała wpisy 
obejmujące m.in.: informacje z przebiegu służby, informacje z przejęcia zmiany 
i stanu kluczy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia służby oraz wskazanie strażników 
pełniących służbę. Jak wskazała Dyrektor Szkoły przeprowadzano kontrole izb: 
izolacyjnej, przejściowej i chorych każdorazowo przed i po umieszczeniu w niej 
nieletniej, ale faktu tego nie odnotowywano w dokumentacji. W okresie 
kontrolowanym w izbie przejściowej umieszczono 19 wychowanek, a liczba dni 
pobytu wyniosła od sześciu do 14. W tym okresie żadna nieletnia nie została 
umieszczona w izbie izolacyjnej. Przed umieszczeniem w izbie przejściowej nie 
przeprowadzano kontroli osobistej wychowanek, mimo że wymagały tego 
wewnętrzne procedury. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

W rejestrze wejść na teren Zakładu w części przypadków nie wpisywano godzin 
oraz w niewystarczający sposób identyfikowano osoby, które weszły na jego teren 
oraz zdarzenia, które na nim wystąpiły. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. W okresie kontrolowanym ZPiSdN nie zidentyfikował 
zastosowania środków przymusu bezpośredniego, mimo że w jednym przypadku, 
doszło do jego użycia. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 273, 274, 277, 279, 281, 361-362, 375-376, 388, 392, 432, 434) 

Przy realizacji zadań ochronnych pracownicy dysponowali: urządzeniem do 
wykrywania metali, instalacją przyzywową oraz systemem monitoringu wizyjnego. 
Systemy te były sprawne.19 

                                                      
15 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), 
uchylona z dniem 31 grudnia 2020 r., dalej: „Pzp.”. Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać ustawa 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) 
16 Przeanalizowano postępowanie o wartości 20 tys. zł dotyczące dostawy i montażu zestawu telewizji 
przemysłowej. W ramach postępowania skierowano rozpoznanie cenowe do 13 podmiotów, postępowanie 
udokumentowano notatką służbową i zawarto pisemną umowę.  
17 Analizie poddano wpisy z księgi w miesiącach: marzec 2018 r., kwiecień 2018 r. oraz marzec 2019 r. 
18 Analizie poddano wpisy z księgi w miesiącach: marzec 2018 r., kwiecień 2018 r. oraz marzec 2019 r. 
19 Sprawność zweryfikowano podczas oględzin 30 listopada 2021 r. System przyzywowy po uruchomieniu 
wyświetlał numer pilota, z którego dokonano jego uruchomienia oraz wydawał sygnał dźwiękowy. Wykrywacz 
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(akta kontroli str. 157-158, 374-375) 

Dyrektor ustalił liczbę strażników wymaganych do obsadzenia posterunków 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz określił odstępstwa od tych wielkości. 
Uzasadnieniem odstępstw były ograniczenia wynikające z liczby przyznanych 
etatów niepedagogicznych. Strażnicy pracowali na trzy zmiany. Zmiana na terenie 
warsztatów trwała od 08:00 do 15:00, a zmiany w gmachu ZPiSdN w godzinach od 
06:00 do 18:00, od 18:00 do 22:00 oraz od 22:00 do 06:00. Liczba pracowników na 
zmianie odpowiadała ustalonym w planie ochronnym limitom, za wyjątkiem służby 
w godzinach od 06:00 do 18:00 w dniach 2 i 7 czerwca 2021 r.20 Szczegółowe 
informacje zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 168, 182, 372) 

W okresie kontrolowanym Dyrektor otrzymywał notatki służbowe dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i wychowankom. Jednakże informacji 
o trzech sytuacjach nie zakwalifikował jako wydarzenia nadzwyczajne, co szerzej 
opisano w Obszarze 2 wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 533-544, 591-597) 

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

1. Liczba nieletnich przebywających w ZP w lutym 2018 r. wyniosła 22, a w maju 
2018 r. 24, pomimo że zgodnie z § 2 ust. 1 lit. b pkt 6 zarządzenia w sprawie limitu 
miejsc w ZP, limit ten wynosił 20. Dyrektor nie poinformował o jego przekroczeniu 
Ministerstwa Sprawiedliwości, choć wymagał tego § 41 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie ZP.  

(akta kontroli str. 16-18, 408, 412) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie doszło do przekroczenia limitu miejsc, gdyż 
z przekazanych z Ministerstwa Sprawiedliwości wytycznych wynikało, że liczba 
miejsc w zakładzie poprawczym wynosi 30, a w schronisku 10.  

(akta kontroli str. 19-21) 

NIK zauważa, że liczba miejsc w ZP zgodnie z zarządzeniem w sprawie limitu 
miejsc w ZP wynosiła 20 i przekroczenie tego limitu wymagało zgłoszenia do 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdaniem NIK należało podjąć działania celem 
wyjaśnienia niezgodności w otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości 
wytycznych do organizacji roku szkolnego 2017/201821 określających limity miejsc 
placówce. 

2. Plan ochronny w kontrolowanym okresie nie został zaktualizowany, mimo że był 
on niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie ZP, ponieważ: 

a) rozliczenie stanu etatowego pracowników ochrony, zestawienie liczby 
posterunków ochronnych, plan sytuacyjny oraz opis systemu 
zabezpieczenia elektronicznego stanowiły załączniki do planu ochronnego, 
pomimo że § 1057 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ZP wymagał, by 
powyższe elementy stanowiły załączniki do instrukcji ochronnej. 

(akta kontroli str. 152) 

                                                                                                                                       
metalu wydawał sygnał dźwiękowy po zbliżeniu do metalowych przedmiotów. Możliwe było wykonywanie 
połączeń telefonicznych wewnątrz Zakładu.  
20 Badaniem objęto obsadę posterunków w miesiącach czerwiec i grudzień w okresie objętym kontrolą.  
21 Pismo z dnia 16 maja 2017 r. DSRiN.III.7051-4/17. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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b) wykaz adresowy pracowników stanowił załącznik do planu ochronnego, 
mimo że zgodnie z §1057 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZP powinien on 
być załącznikiem do instrukcji alarmowej.  

(akta kontroli str. 152) 

c) w planie ochronnym w pkt 7 str. 3 wskazano, że „za bezpośrednią realizację 
planu […] odpowiada dyrektor” i nie wyznaczono pracownika 
odpowiedzialnego za bezpośrednią realizację planu ochronnego, pomimo 
że § 1057 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ZP stanowi, że „za bezpośrednią 
realizację planu ochronnego odpowiada pracownik wyznaczony przez 
dyrektora zakładu lub schroniska”. 

(akta kontroli str. 153) 

d) w załączniku planu ochronnego pkt 1 wskazano, że „pracownicy ochrony 
[…] podlegają bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu, a pośrednio 
Dyrektorowi”, pomimo że § 1059 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZP, 
stanowi, że pracownicy w zakresie ochrony pełnią służbę na zmianach 
i podlegają bezpośrednio dyrektorowi. Ponadto w zakresie czynności 
Kierownika gospodarczego wskazano, że jest on bezpośrednim 
przełożonym pracowników ochrony. Podobne zapisy dotyczące podległości 
zawierał zakres czynności i obowiązków służbowych strażników. 

(akta kontroli str. 9, 182, 258) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nieprawidłowe umiejscowienie części planu 
ochronnego i załączników wynikało z przeoczenia. W kwestii realizacji planu 
ochronnego wyjaśniła także, że zadania te były opisane w zakresie obowiązków 
Kierownika gospodarczego i uznano, że taki sposób wyznaczenia jest 
wystarczający. Przyznała, że zapis o podległości służbowej był nieprawidłowy 
i zadeklarowała, że zostanie zmieniony.  

(akta kontroli str. 388-389, 392, 396) 

NIK wskazuje, że Zakres obowiązków Kierownika gospodarczego nie zawierał 
elementów pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że osoba ta została 
wyznaczona do realizacji planu ochronnego. Jedynym aspektem związanym 
z ochroną poruszanym w ww. zakresie był fakt, że był on bezpośrednim 
przełożonym strażniczek, a to było niezgodne z 1059 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie ZP.  

(akta kontroli str. 9-11) 

3. Wykaz adresowy pracowników był aktualizowany średnio dwa razy w roku22, 
mimo że zgodnie z § 1057 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZP powinien być 
aktualizowany nie rzadziej niż raz na kwartał. 

(akta kontroli str. 194-195) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że wykaz adresowy pracowników był aktualizowany na 
bieżąco wraz z każdą zmianą danych i znajdował się do wglądu u Dyrektora. 

(akta kontroli str. 388, 392) 

NIK podkreśla, że fakt dysponowania, przez Dyrektora aktualnymi danymi 
teleadresowymi pracowników nie zwalniał go z obowiązku, o którym mowa w § 1057 

ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZP. 

                                                      
22 Wykaz był aktualizowany w dniach: 10 stycznia 2018; 3 września 2018; 9 stycznia 2019 r. 21 maja 2019 r.; 19 
września 2019 r.; 19 czerwca 2020 r.; 1 października 2020 r.; 12 kwietnia 2021 r., tj. w nieregularnych odstępach 
czasu średnio dwa razy w roku.  
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4. Porozumienie w sprawie ustalenia trybu współdziałania ZPISdN z Policją 
w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa w tej jednostce, pt.: 
„Plan zabezpieczenia ZPiSdN na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa 
zakładu” z dnia 30 maja 2013 r. nie był aktualizowany23, pomimo że § 1057 ust. 6 
rozporządzenia w sprawie ZP stanowił, że „porozumienie w sprawie ustalenia trybu 
współdziałania zakładu lub schroniska z Policją w przypadkach zagrożenia lub 
naruszenia bezpieczeństwa tych jednostek […] ulega […] aktualizacji nie rzadziej niż 
co cztery lata”.  

(akta kontroli str. 196, 200) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że powodem opóźnienia w aktualizacji było 
niedopatrzenie. Trwały prace nad nowym porozumieniem.  

(akta kontroli str. 388, 392) 

5. W ZPiSdN nie zapewniono prawidłowego monitoringu, tj.: 

a) 11 na 58 pomieszczeń24, w których czasowo przebywały nieletnie, nie było 
monitorowanych, co było niezgodne z § 1055 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie ZP, który stanowi, że „w […] ograniczonym systemie ochrony jest 
stosowany stały monitoring pomieszczeń, w których stale lub czasowo 
przebywają nieletni.”; 

b) zapis monitoringu z 54 spośród 62 kamer zamontowanych 
w pomieszczeniach ZPiSdN przechowywany był przez mniejszą niż 
wymagana liczbę dni, tj. przez 30 dni, zarówno w przypadku 13 kamer 
umieszczonych w izbach mieszkalnych jak i 41 kamer umieszczonych 
w pomieszczeniach, w których nieletnie przebywały stale lub czasowo 
(z wyłączeniem izb mieszkalnych, przejściowych, izolacyjnych i chorych). 
Stanowiło to naruszenie § 1055 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
ZP, który wskazuje, że zapis z monitoringu jest przechowywany na 
informatycznym nośniku danych przez 90 dni od dokonania zapisu - 
w przypadku monitoringu izb mieszkalnych, przejściowych, izolacyjnych i izb 
chorych oraz przez 60 dni od dokonania zapisu - w przypadku innych 
pomieszczeń. 

(akta kontroli str. 355-356) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że system podlegał ciągłej modernizacji w celu 
dostosowania go do wymogów ww. rozporządzenia. Zgodnie z planami wiosną 
2022 r. nastąpić miała rozbudowa systemu umożliwiająca przechowywanie zapisów 
przez wymagany czas. Ponadto wyjaśniła, że część pomieszczeń nie była objęta 
monitoringiem gdyż uznano, że obowiązek ten dotyczy pomieszczeń, w których 
odbywały się zajęcia programowe. W pomieszczeniach nieobjętych monitoringiem 
nieletnie nie przebywały bez nadzoru. Toalety i łazienki nie są monitorowane ze 
względu na zachowanie intymności nieletnich. 

(akta kontroli str. 407-408, 411) 

NIK nie podziela zaprezentowanego stanowiska. Monitoringiem powinny być objęte 
pomieszczenia, w których nieletnie przebywają (czasowo lub stale), stosownie do 
wymogów rozporządzenia w sprawie ZP. Fakt przebywania pod nadzorem 
pracowników nie zwalnia z konieczności stosowania monitoringu. Zastosowanie 
odpowiednich narzędzi, np. funkcji maskujących lub rozmazujących część obrazu, 

                                                      
23 Dokument z 30 maja 2013 r. Jedyna aktualizacja miała miejsce 11 września 2013 r. (dotyczyła zmiany 
Dyrektora). W okresie kontrolowanym nie dokonano aktualizacji, mimo że była wymagana. 
24 Były to następujące pomieszczenia: pokój diagnostyczny (parter); gabinet lekarski (parter); łazienka (parter); 
szatnia sali gimnastycznej (parter); prysznice (parter); klatka schodowa (od parteru po II piętro); toaleta izolatki 
(parter); łazienka (I piętro); pokój terapii (I piętro); łazienka (I piętro obok pokoju terapii); łazienka (II piętro). 
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pozwala na zachowanie odpowiedniego poziomu intymności przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa.  

6. W 17 na 1825 analizowanych przypadków umieszczenia nowej wychowanki 
w izbie przejściowej w dokumentacji odnotowano przeprowadzenie kontroli 
pobieżnej zamiast osobistej, pomimo że pkt 7a obowiązującej w ZPiSdN „Procedury 
przeprowadzenia przez służbę ochrony kontroli osobistej i pobieżnej oraz 
sprawdzania i spisywania przedmiotów, które nieletnie otrzymują w paczkach lub 
przywożą ze sobą z przepustek i urlopów” wymagał, aby kontrolę osobistą 
przeprowadzać w przypadku umieszczenia nowej wychowanki w izbie przejściowej. 

(akta kontroli str. 64-65, 274) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że odstąpiono od przeprowadzania kontroli osobistej 
z uwagi na stanowisko otrzymane z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
a procedura, która tego wymagała nie została odpowiednio zmodyfikowana.  

(akta kontroli str. 407, 411, 416, 417) 

7. Nierzetelnie prowadzono dokumentację, w ten sposób że: 

a) w czterech26 na osiem zbadanych przypadków nie zaewidencjonowano 
w księdze służby nocnej lub dziennej faktu, że wezwano pogotowie 
ratunkowe, które udzielało świadczeń wychowance27, pomimo że § 10517 
pkt 10 rozporządzenia w sprawie ZP stanowił, że „do obowiązków 
pracownika w czasie pełnienia zmiany w wewnętrznej ochronie zakładu lub 
schroniska w warsztatach szkolnych lub szkole należy w szczególności 
prowadzenie dokumentacji: książki przebiegu zmiany”, a ponadto 
w zakresie obowiązków strażniczek w części I pkt 19 wskazano, że do ich 
zadań należy odnotowywanie uwag o przebiegu służby w księdze dziennej 
i nocnej. 

b) rejestr wejść na teren Zakładu28 w: 

 78 przypadkach na 276 wpisów nie identyfikował osoby, która weszła, 
ponieważ nie podawano jej imienia i nazwiska, a jedynie wskazywano 
podmiot, który dana osoba reprezentowała; 

 8 przypadkach na 276 wpisów nie wskazano godziny opuszczenia; 

 jednym29 przypadku na osiem nie zaewidencjonowano faktu wejścia 
ekipy pogotowia ratunkowego, 

pomimo że § 10513 ust. 1 pkt 3 i 11 rozporządzenia w sprawie ZP stanowił, 
że „do obowiązków pracownika w czasie pełnienia zmiany w zewnętrznej 
ochronie zakładu lub schroniska należy w szczególności dokładne 
sprawdzanie dokumentów oraz tożsamości osób uprawnionych do wejścia 
do zakładu lub schroniska i do wyjścia z zakładu lub schroniska” oraz 
„prowadzenie dokumentacji znajdującej się na posterunku30”. 

(akta kontroli str. 259, 264-265, 267, 361-363, 376) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że przyczyną było niedopatrzenie i zapewniła, że 
niedokładność wpisów nie będzie miała miejsca w przyszłości.  

                                                      
25 W jednym przypadku odstąpiono od kontroli z uwagi na epidemię Covid-19. 
26 Wejście na teren Zakładu wezwanego pogotowia ratunkowego w dniach 18 marca 2019 r., 17 lipca 2019 r., 
9 września 2019 r. oraz 24 lutego 2020 r. 
27 Informacje pozyskane od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie 
i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy 
o NIK oraz zaewidencjonowane w Rejestrze wejść na teren Zakładu. 
28 Badaniem objęto wpisy od kwietnia 2019 r. do września 2019 r.  
29 Wejście na teren Zakładu15 lutego 2019 r.  
30 Na posterunku znajdował się rejestr wejść na teren ZPiSdN w Koronowie.  
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(akta kontroli str. 408, 411-412) 

8. Nie zapewniono ochrony zewnętrznej i wewnętrznej Zakładu w dniach 2 i 7 
czerwca 2021 r. w godzinach od 06:00 do 18:00, gdyż w tym czasie na służbie nie 
było żadnego pracownika ochrony, a zgodnie z planem ochronnym załącznik nr 1 na 
zmianie w tych godzinach powinien być co najmniej jeden pracownik ochrony. 

(akta kontroli str. 168, 182, 372) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że ze względu na absencje pracowników ochrony oraz 
konieczność pełnienia opieki nad wychowanką przebywającą w szpitalu służbę 
w tym czasie pełniła pielęgniarka, która zgodnie z zakresem obowiązków mogła 
pełnić zadania pracownika ochrony. Podjęto działania związane ze zwiększeniem 
zatrudnienia pozwalające na właściwą obsadę zmian w przyszłości.  

 (akta kontroli str. 408, 412) 

NIK nie podziela przedstawionego stanowiska, gdyż będąca w tym czasie na 
zmianie osoba zatrudniona była na stanowisku pielęgniarki oraz praczki i w swoim 
zakresie obowiązków nie posiadała czynności z zakresu ochrony. Przedstawiony 
zakres obowiązków pochodził z roku 2009 i dotyczył wcześniejszego zatrudnienia 
ww. osoby na stanowisku strażnika.  

(akta kontroli str. 346-352, 426) 

9.  Do Ministra Sprawiedliwości nie przesłano informacji o użyciu 1 czerwca 2021 r. 
środka przymusu bezpośredniego wobec nieletniej, tj. siły fizycznej w postaci 
technik obrony i obezwładnienia31, do czego zobowiązywał pkt 1a „Procedury 
postępowania w przypadku zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych w ZPiSdN 
w Koronowie”, określającej w załączniku nr 3 wzór takiego powiadomienia. Ministra 
Sprawiedliwości, sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad placówką oraz sąd 
rodzinny wykonujący środek poprawczy powiadomiono jedynie (odpowiednio: 2, 4 
i 4 czerwca 2021 r.) o zaistnieniu zdarzenia nadzwyczajnego, a w przekazanych tym 
organom informacjach nie wskazano jednoznacznie na zastosowanie wobec 
nieletniej środka przymusu bezpośredniego (użyto sformułowań: „oddzieliły 
nieletnią”, „spowodowały, że nieletnia puściła włosy”). Mając powyższe na uwadze 
nie można uznać, że został wypełniony obowiązek niezwłocznego powiadomienia 
ww. organów o użyciu środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego 
umieszczonego w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich, określony 
w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośrednio 
i broni palnej32. 

 (akta kontroli str. 81-94, 429-444, 453-456, 625) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że użycie środka przymusu bezpośredniego wobec 
nieletniej w postaci siły fizycznej zostało sformułowane w nieodpowiedni sposób. 
Dyrektor Zakładu poinformował o wydarzeniu nadzwyczajnym właściwe organy. 
Ministerstwo Sprawiedliwości po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem 
zdarzenia nadzwyczajnego i zapisem monitoringu, podczas którego zastosowano 
siłę fizyczną wobec nieletniej, nie dopatrzyło się żadnych uchybień. 

(akta kontroli str. 598-601) 

Zdaniem NIK powoływanie się na stanowisko Ministra Sprawiedliwości w zakresie 
braku uwag do zgłoszonego wydarzenia nadzwyczajnego jest niezasadne, 
ponieważ nie przekazano mu pełnych danych dotyczących przebiegu zdarzenia, tj.: 
o fakcie użycia środków przymusu bezpośredniego. 

(akta kontroli str. 461-462) 

                                                      
31 Zapis przebiegu zdarzenia został udostępniony kontrolerom w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. 
32 Dz. U. z 2019 r. poz. 2418. 
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W Zakładzie opracowano wymagane dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, w tym 
przede wszystkim plan ochronny. Zawierał on wszystkie niezbędne elementy, choć 
został opracowany nierzetelnie i nie został zaktualizowany. Pracownikom ochrony 
przypisano zadania związane z ochroną wewnętrzną . W Zakładzie wydzielono izby 
przejściową i izolacyjną, które były prawidłowo wyposażone. Stwierdzone 
nieprawidłowości polegały m.in. na: nieobjęciu monitoringiem części pomieszczeń, 
w których czasowo przebywały wychowanki, przechowywaniu zapisów monitoringu 
przez okres krótszy niż wymagany oraz nierzetelnym prowadzeniu części 
dokumentacji dotyczącej np. wejść i wyjść na teren Zakładu. 

2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej  

Wszyscy zatrudnieni pracownicy ochrony realizowali jednocześnie zadania ochrony 
wewnętrznej i zewnętrznej, co zostało opisane w Obszarze 1 wystąpienia 
pokontrolnego33.   
Pracownicy ochrony mieli obowiązek weryfikacji stanu zabezpieczeń zewnętrznych 
dwa razy w trakcie trwania służby dziennej. System do kontroli weryfikacji realizacji 
obchodów został wprowadzony do użytku po upływie sześciu miesięcy od zakupu, 
a pracownicy ochrony w służbie nocnej nie dokonywali obchodu wokół Zakładu. 
Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 182, 343, 389, 396) 

W zewnętrznej służbie ochrony wyznaczono jeden posterunek. Ogrodzenie miało 
wysokość co najmniej 1,5 m, było zwieńczone odkosami z siatki, a concertina 
przylegała do ogrodzenia. Okna budynku wyposażono w kraty. Zabezpieczenia były 
w dobrym stanie technicznym, bez śladów zaawansowanej korozji, elementy 
były stabilne. Dyrektor w planie ochronnym nie określił czasu, w którym drzwi 
wejściowe pozostawały otwarte, ani sytuacji, w której dostęp do części budynków 
pozostawał ograniczony. Wzdłuż ogrodzenia z siatki znajdowały się nasadzenia 
(tuje o wysokości ok. 1,8 m), które zasłaniały widoczność stwarzając zagrożenie dla 
bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 182, 374, 377) 

Stosowane środki sygnalizacji i łączności, obsada służby ochrony oraz sposób 
prowadzenia dokumentacji zostały opisane w Obszarze 1 wystąpienia 
pokontrolnego. W okresie kontrolowanym na obsługę i utrzymanie elementów 
związanych z ochroną zewnętrzną w Zakładzie wydano 76,6 tys. zł. Wszystkie 
prowadzone postępowania były poniżej wartości 30 tys. euro, nie podlegały Pzp 
i były realizowane w oparciu o regulamin zamówień publicznych. Środki 
wydatkowane były prawidłowo, przy zachowaniu zasady konkurencyjności34.   

(akta kontroli str. 284, 364) 

W Zakładzie prowadzono księgę zdarzeń nadzwyczajnych. W okresie 
kontrolowanym zaewidencjonowano jedno zdarzenie nadzwyczajne. Wpis zawierał: 
imię i nazwisko wychowanki (nieletniej), datę i godzinę wydarzenia, rodzaj 
wydarzenia oraz miejsce jego wystąpienia, opis wydarzenia oraz pod czyją opieką 
przebywała. Ponadto w księdze była możliwość wpisania dodatkowych informacji 
w przypadku ucieczki (miejsce na datę i godzinę doprowadzenia [lub przybycia] 

                                                      
33 Informacje dotyczące liczby strażników, zakresów ich czynności, posiadania kursu przygotowawczego, 
użytkowania wspólnego dla ochrony zewnętrznej i wewnętrznej systemu łączności.  
34 Przeanalizowano postępowanie o wartości 35 tys. zł dotyczące remontu ogrodzenia. W ramach postępowania 
skierowano rozpoznanie cenowe do 7 podmiotów, postępowanie udokumentowano notatką służbową i zawarto 
pisemną umowę.  

OCENA CZĄSTKOWA 
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nieletniej, informację, przez kogo została doprowadzona oraz imię i nazwisko osoby 
przyjmującej). Stwierdzone w okresie kontrolowanym wydarzenie nadzwyczajne 
polegało na czynnej napaści wychowanki na wychowawczynię i strażniczkę. Zostało 
to zgłoszone do Ministerstwa Sprawiedliwości następnego dnia po zdarzeniu. Mimo 
że podczas zdarzenia doszło do użycia przymusu bezpośredniego w sposób 
niebudzący wątpliwości nie poinformowano o tym Ministra Sprawiedliwości oraz 
sądu rodzinnego, co opisano w Obszarze 1 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Trzy wydarzenia nie zostały zidentyfikowane jako wydarzenia nadzwyczajne. 
Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

Dyrektor określił zadania i obowiązki ochronne pracowników i zatwierdzał ich 
organizację pracy. W konsultacji z Dyrektorem Kierownik gospodarczy planował 
dyżury na okres minimum jednego miesiąca. Dyrektor zarządzał przeprowadzanie 
kontroli oraz przeglądów zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Przeglądy 
zabezpieczeń odbywały się podczas każdej służby zgodnie z regulaminem 
posterunku zewnętrznego ochrony i posterunków wewnętrznych […], a także 
regulaminem pełnienia służby nocnej. Ponadto w okresie kontrolowanym 
przeprowadzono 22 kontrole obejmujące stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych 
oraz pomieszczeń. Kontrole realizowane były przez: Dyrektora Zakładu, dyrektora 
szkoły, kierownika internatu oraz kierownika warsztatów szkolnych. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli sformułowano m.in.: zalecenia w zakresie modernizacji 
ogrodzenia, systemu monitoringu oraz remontów pomieszczeń i były one 
wykonywane. Dyrektor określił w regulaminach zasady m.in.: odwiedzin, korzystania 
z basenu i sali gimnastycznej, pobytu na świeżym powietrzu, organizowania 
wycieczek i zajęć poza placówką, doprowadzania na zabiegi medyczne i do lekarzy, 
udzielania przepustki, udziału w praktykach religijnych.  

(akta kontroli str. 107-108, 113, 114, 123-124, 129, 131-132, 139, 148, 156-157, 
390, 396-397, 373) 

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

1. Wewnętrzne procedury35 i zakresy czynności służbowych strażników nie 
przewidywały dokonywania obchodów wokół obiektów zakładu w porze nocnej 
i takie obchody nie były realizowane, pomimo że art. § 10513 ust. 1 pkt 14 
rozporządzenia w sprawie ZP stanowił, że „do obowiązków pracownika w czasie 
pełnienia zmiany w zewnętrznej ochronie zakładu lub schroniska należy 
w szczególności dokonywanie obchodów wokół obiektów zakładu lub schroniska 
w porze nocnej". 

 (akta kontroli str. 156-157, 97, 103-104, 258-259, 389-390, 396) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że pracownicy nie wychodzą z budynku i cały czas 
obserwują teren poprzez monitoring i kamery umieszczone na zewnątrz. Takie 
działanie jest skuteczniejsze i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa, gdyż 
nieletnie słysząc wyjście/wejście pracownika mogą to wykorzystać. 

(akta kontroli str. 389-390, 396) 

NIK wskazuje, że ww. rozporządzenie jest źródłem powszechnie obowiązującego 
prawa i jego stosowanie nie jest fakultatywne, tym samym wymaga dokonywania 
przez strażników obchodów wokół terenów Zakładu w porze nocnej. 

                                                      
35 Dokumentami regulującymi obowiązki pracowników ochrony były: Regulamin posterunku zewnętrznego 
ochrony i posterunków wewnętrznych w internacie i szkole oraz w warsztatach szkolnych, Regulamin pełnienia 
służby nocnej, Plan ochronny.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Elektroniczny system kontroli pracy pracowników ochrony został nierzetelnie 
wdrożony do użytkowania. Został wykonany36 i odebrany 23 kwietnia 2021 r., 
a mimo to nie był użytkowany przez 164 dni. Procedurę kontroli zewnętrznych 
zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych przy użyciu przenośnego czytnika 
transponderów zbliżeniowych wprowadzono w życie dopiero 4 października 2021 r. 

(akta kontroli str. 60-61, 343-344) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że powodem nieuruchomienia systemu była planowana 
przebudowa ogrodzenia oraz boiska, z której ostatecznie zrezygnowano.  

(akta kontroli str. 392-393, 389) 

NIK podkreśla, że zakupiony system powinien być niezwłocznie wdrożony. 
W przeciwnym razie następuje skrócenie jego funkcjonowania w okresie gwarancji. 

3. W Zakładzie nierzetelnie przeciwdziałano możliwościom ucieczki wychowanek 
oraz przekazywaniu na teren Zakładu przez osoby z zewnątrz przedmiotów 
niedozwolonych, gdyż takie ryzyko stwarzały rosnące wzdłuż ogrodzenia z siatki 
rośliny37.  

(akta kontroli str. 374, 377) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że żywopłot ma służyć zapewnieniu dyskrecji podczas 
zajęć na boisku. Żywopłot jest regularnie pielęgnowany i jego wysokość jest 
kontrolowana. Wychowanki na boisku zawsze przebywają pod nadzorem. 
Jednocześnie zapewniła, że wiosną 2022 r. ogrodzenie zostanie dodatkowo 
zabezpieczone drutem ostrzowym.  

(akta kontroli str. 409, 413) 

4. Dyrektor ZPiSdN nie zakwalifikował trzech wydarzeń jako nadzwyczajnych, 
w rozumieniu § 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie ZP i nie zawiadomił o nich 
Ministra Sprawiedliwości, jak tego wymagał § 77 pkt 1 ww. rozporządzenia. 
Dokumentacja sporządzona po tych wydarzeniach wskazuje, że:  

a) 1 marca 2019 r. doszło do naruszenia nietykalności cielesnej wychowanki przez 
inną nieletnią i kierowania pod jej adresem gróźb karanych38, tj.: doszło do 
wydarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 12 lit. y rozporządzenia w sprawie ZP, 
czyli innego zdarzenia, które spowodowało zagrożenie dla bezpieczeństwa 
zakładu; 

b) 23 maja 2021 r. wychowawczyni została uderzona przez nieletnią pięścią 
w plecy39, tj.: doszło do wydarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 12 lit. y 
rozporządzenia w sprawie ZP, czyli innego zdarzenia, które spowodowało 
naruszenie prawa przez wychowankę ścigane z urzędu;  

c) 23 stycznia 2019 r. Dyrektor zawiadomił Komisariat Policji w Koronowie oraz sąd 
w dyspozycji, którego pozostawała nieletnia o możliwości popełnienia 
przestępstwa w formie groźby karalnej i znieważenia funkcjonariusza 
publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych, tj.: o wydarzeniu, 
o którym mowa w § 2 pkt 12 lit. y rozporządzenia w sprawie ZP, czyli innym 

                                                      
36 Koszt systemu to 1626,06 zł. 
37 Tuje o wysokości ok. 1,8 m i grubości pnia ok. 5-7 cm.  
38 Pismem z 5 marca 2019 r. Dyrektor poinformował Komisariat Policji w Koronowie oraz sąd w dyspozycji, 
którego pozostawała nieletnia o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieletnią. 
39 Pismem z 25 maja 2021 r. Dyrektor poinformował sąd w dyspozycji, którego pozostawała nieletnia o ww. 
wydarzeniu. Ponadto w kolejnym piśmie z 29 czerwca 2021 r., w którym informował ten sam sąd o czynnej 
napaści na funkcjonariusza publicznego (wydarzenie z 1 czerwca 2021 r.) ponownie powołał się na wydarzenie 
z 23 maja 2021 r. 
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zdarzeniu, które spowodowało naruszenie prawa przez wychowankę ścigane 
z urzędu.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że ww. przypadkach pominięto fakt realnej oceny ww. 
wydarzeń jako wydarzeń nadzwyczajnych i że nie dopełniono zgłoszenia do 
Ministerstwa Sprawiedliwości.  

(akta kontroli str. 533-548, 591-601) 

Pracownikom Zakładu przypisano zadania związane z ochroną zewnętrzną, a ich 
realizacja była nadzorowana. Zabezpieczenia techniczno-ochronne były zgodne 
z ustalonymi w planie ochronnym. Ogrodzenie było odpowiedniej wysokości, 
zabezpieczone concertiną i w dobrym stanie technicznym, choć dokonane przy nim 
nasadzenia stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa w Zakładzie, gdyż umożliwiały 
ucieczkę lub przekazywanie przedmiotów niedozwolonych. Zakład prawidłowo 
wydatkował środki na modernizację i konserwację ogrodzenia. Działaniem 
nieprawidłowym było niezidentyfikowanie trzech sytuacji jako wydarzeń 
nadzwyczajnych, a w konsekwencji niepowiadomienie o nich Ministra 
Sprawiedliwości.  

3. Zapewnienie prowadzenia działalności resocjalizacyjnej 

W okresie objętym kontrolą w ZPiSdN Dyrektor we współpracy z nauczycielami 
zajmującymi stanowiska kierownicze opracował roczne plany pracy będące 
podstawą działalności resocjalizacyjnej. Zostały one zaopiniowane przez radę 
zakładu, która nie wniosła do nich uwag. W planach pracy zawarto wszystkie 
elementy wskazane w § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ZP40. 

(akta kontroli str. 474) 

W ZPiSdN według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia odpowiednio 2018, 2019, 2020 
i 30 czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę zatrudniono dwóch psychologów 
i dwóch pedagogów. Ponadto na podstawie umowy cywilnoprawnej usługi 
medyczne na rzecz wychowanek realizował psychiatra41.  

(akta kontroli str. 475-482) 

W ZPiSdN obowiązywała procedura udzielania nieletniej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w której wskazano m.in., że raz w tygodniu grupy wychowawcze 
uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, a rodzice mają możliwość 
swobodnego i nieograniczonego kontaktu telefonicznego z psychologiem, 
pedagogiem, podczas którego udzielane są informacje o zachowaniu wychowanki, 
porady i wskazówki dotyczące metod oddziaływania. Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 
rozporządzenia w sprawie ZP, w Zakładzie wyodrębniono gabinet psychologiczno-
pedagogiczny, w którym zapewniono odpowiednie warunki do pracy 
z wychowankami. Grafik pracy zespołu diagnostyczno-korekcyjnego 
w kontrolowanym okresie zapewniał możliwość udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej od poniedziałku do piątku między 8:00 lub 8:30 a 18:00 lub 21:00. 
Weryfikacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez członków 
zespołu diagnostyczno-korekcyjnego w czerwcu i grudniu każdego z lat objętych 

                                                      
40 Tj.: udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej w formie: zajęć 
psychoedukacyjnych, zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad dla wychowanków, konsultacji 
i warsztatów, działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych oraz udzielanie 
rodzicom wychowanków pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków 
41 W wymiarze minimum dwóch razy w miesiącu, w środy w godzinach 15:00-17:00. Zawarto z nim dwie umowy 
na okres od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r. oraz od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r.  
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kontrolą wykazała, że pomoc ta była świadczona. Polegała ona m.in. na: 
prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, terapii krótkoterminowych 
i długoterminowych, terapii systemowej, sporządzaniu opinii o zachowaniu nieletnich 
na wniosek sądów, opiniowaniu wniosków o zastosowanie środków dyscyplinarnych 
wobec wychowanek, indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

(akta kontroli str. 95, 476-477, 484-485) 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. w SdN przebywało 17 nieletnich, w tym 
13 zostało do niego przyjętych42. Z kolei w ZP przebywało 38 nieletnich43, w tym 17 
zostało do niego przyjętych44. Badaniem objęto dokumentację 10 nieletnich 
umieszczonych w ZP i 10 umieszczonych w SdN. W przypadku nieletnich 
umieszczonych w ZP nie opracowywano odrębnego dokumentu, tj. indywidualnej 
diagnozy, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku 
ośmiu nieletnich w kontrolowanym okresie opracowano IPR, a w przypadku dwóch 
kolejnych modyfikację IPR. Modyfikację IPR sporządzono, ponieważ nieletnie 
zostały ponownie umieszczone w ZP45. W sporządzeniu IPR i jego modyfikacji 
uczestniczyli psycholog, pedagog, wychowawcy, patron nieletniej, a także 
wychowawcy. IPR był podpisywany przez wychowankę i Dyrektora. Sporządzano go 
w terminie od 25 do 120 dni od dnia przyjęcia. Modyfikacja IPR po ponownym 
umieszczeniu w ZP została opracowana po 47 i 62 dniach od daty ponownego 
umieszczenia w ZP. Nie wystąpiły przypadki odmowy współdziałania nieletniej przy 
opracowywaniu IPR. Jedna nieletnia nie była zainteresowana uczestniczeniem 
w jego modyfikacji, co udokumentowano w formie notatki służbowej. IPR były 
modyfikowane wraz z przebiegiem procesu resocjalizacji, ale modyfikacja ta 
odbywała się rzadziej niż raz na sześć miesięcy, co szerzej opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. W trakcie realizacji IPR wychowanki uczestniczyły 
w przewidzianych dla nich rodzajach i formach oddziaływań resocjalizacyjnych 
i terapeutycznych, kierunkach i formach nauczania, a także podejmowano działania 
zmierzające do nawiązania współpracy z rodziną wychowanki. Spośród 10 
nieletnich umieszczonych w SdN, których dokumentację badano, dla sześciu 
opracowano opinię psychologiczno-pedagogiczną, przy czym opinie te zostały 
wydane w terminie dłuższym niż 6 tygodni od przyjęcia wychowanki. Wpływ na te 
opóźnienia miały czynniki niezależne od osób je sporządzających np. opóźnienia 
w dotarciu na badania przez rodziców nieletnich, długi czas oczekiwania na 
pozyskanie akt z sądów. Ponadto, jedna opinia nie zwierała obowiązkowych 
elementów wskazanych w § 83 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie ZP, co 
szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku czterech 
nieletnich wydano inne opinie niż wskazane w § 83 rozporządzenia w sprawie ZP, 
tzn. opinie uzupełniające lub też opinie o zachowaniu, co szerzej opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. Dyrektor ZPiSdN poinformował dwóch spośród 
dziesięciu rodziców (opiekunów) nieletnich umieszczonych w ZP o postępach 
w resocjalizacji wychowanki, przy czym dokonywał tego rzadziej niż raz na pół roku, 
co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 472-473,486-488) 

                                                      
42 Cztery zostały przyjęte przed 1 stycznia 2018 r., ale zostały skreślone z ewidencji Schroniska dla Nieletnich 
w ww. okresie.  
43 Dwie nieletnie zostały w nim umieszczone dwukrotnie, ponieważ zostały skreślone z ewidencji na podstawie 
§ 78 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ZP.  
44 21 nieletnich zostało przyjętych do Zakładu Poprawczego przed 1 stycznia 2018 r.  
45 Wcześniej skreślona z ewidencji ZP na podstawie § 78 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z sprawie ZP, z uwagi na 
upływ 3 miesięcy nieobecności w zakładzie spowodowanej ucieczką, samowolnym przedłużeniem urlopu lub 
przepustki. Modyfikację IPR opracowano po upływie 47 i 62 dni po ponownym umieszczeniu nieletniej w ZP.  
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W trakcie resocjalizacji umożliwiono wychowankom kształcenie. Liczba wychowanek 
w oddziale szkolnym i grupie wychowawczej była zgodna z § 5 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie ZP. Wychowanki uczyły się praktycznej nauki zawodów 
na terenie ZP, który dysponował odpowiednim wyposażeniem. Dwie spośród 
wychowanek, których dokumentację objęto szczegółowym badaniem uzyskało 
zgodę Dyrektora na pracę poza ZPiSdN. W trakcie procesu resocjalizacji 
umożliwiono wychowankom udział w zajęciach o charakterze kulturalno-
oświatowym, sportowo-rekreacyjnym na terenie ZP oraz poza nim pod 
bezpośrednim nadzorem pracowników Zakładu. ZPiSdN dysponowało: salą 
gimnastyczną, biblioteką z czytelnią, terenami i urządzeniami do zajęć 
rekreacyjnych i sportowych, tj. boiskiem zewnętrznym oraz siłownią zewnętrzną. 
Wychowankom organizowano zajęcia kulturalno-oświatowe na terenie ZP. Były to 
m.in.: konkurs plastyczny „Cztery pory roku”, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki – 
wieczór wróżb i zabaw, Święto Konstytucji 3 Maja, zajęcia taneczne. Organizowano 
także zajęcia sportowo-rekreacyjne np. Międzygrupowy Turniej w Piłkę Siatkową, 
„Wielka Majówka” – gry, zabawy, rekreacja na świeżym powietrzu, „Pieskie 
popołudnie” – zajęcia z elementami kynoterapii. Dzięki współpracy ZPiSdN 
z podmiotami zewnętrznymi wychowanki uczestniczyły w wolontariacie w: zakładzie 
opiekuńczo-wychowawczym, stadninie koni, schronisku dla zwierząt, Klinice 
Pediatrii, Onkologii i Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego 
Jurasza w Bydgoszczy, w świetlicy wiejskiej w Więzownie. Ponadto uczestniczyły 
w wydarzeniach organizowanych w Centrum Kultury „Synagoga” w Koronowie, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie. Organizowano wyjścia - wycieczki 
piesze i rowerowe w okolicy Koronowa, wycieczki historyczne, turystyczne 
i krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru i opery, a także do zakładów pracy. 
Wszystkie wychowanki, których dokumentację objęto badaniem uczestniczyły w 
zajęciach organizowanych przez Zakład.  

(akta kontroli str. 561-573, 603-624) 

ZPiSdN współpracowało z instytucjami powołanymi do udzielania pomocy 
w usamodzielnieniu się wychowanek. Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły informacje 
o potrzebach wychowanek były gromadzone na bieżąco podczas pobytu 
wychowanki w ZPiSdN i w zależności od potrzeb podejmowano odpowiednie 
działania, co dokumentowano w IPR. ZPiSdN współpracował z właściwymi Miejskimi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej46 lub Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie47. 
Spośród 10 wychowanek, które opuściły ZP w kontrolowanym okresie, a których 
dokumentację badano w jednym przypadku nie zawiadomiono właściwego MOPS w 
celu objęcia wychowanki pomocą w usamodzielnieniu, co szerzej opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. Dyrektor ZPiSdN wychowankom, które opuściły ZP 
w kontrolowanym okresie nie udzielił pomocy w formie finansowej lub materialnej, o 
której mowa w § 81 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZP.  

(akta kontroli str. 574-585) 

Z informacji uzyskanych przez NIK48 z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że 
spośród 25 wychowanek, które w okresie objętym kontrolą opuściły ZPiSdN, pięć 
figuruje w Kartotece karnej lub w Kartotece Nieletnich Rejestru. Dyrektor Szkoły 
wyjaśniła, że nie jest prowadzony monitoring powrotu do przestępstwa wychowanek. 
Po zwolnieniu warunkowym pieczę nad nieletnim przejmuje wyznaczony kurator 
sądowy.  

(akta kontroli str. 464-465) 

                                                      
46 Dalej: „MOPS”. 
47 Dalej: „PCPR”. 
48 Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dla wszystkich 10 wychowanek ZP, których dokumentację objęto badaniem nie 
opracowano indywidualnej diagnozy, o której mowa w § 59 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie ZP, który stanowi, że „W zakładzie prowadzi się proces resocjalizacji 
wychowanka w oparciu o indywidualną diagnozę”. 

(akta kontroli str. 488) 
Dyrektor Szkoły przekazała wyjaśnienia psychologów i pedagogów, którzy wskazali, 
że indywidualna diagnoza wychowanki nie jest opracowywana jako odrębny 
dokument, ponieważ wychowanka wcześniej przebywała w SdN i miała tam 
przeprowadzone dokładne badania pedagogiczno-psychologiczno-psychiatryczne 
oraz sporządzona została dla niej indywidualna diagnoza zawarta w wydanej dla 
sądu opinii przed rozprawą. Nieletnie, które przychodzą bezpośrednio do ZP 
z pominięciem pobytu w SdN zazwyczaj posiadają opinię z indywidualną diagnozą 
wydaną przez zespół specjalistów sądowych, która jest podstawą prowadzenia 
procesu resocjalizacji.  

(akta kontroli str. 550-554) 

W opinii NIK dokumenty sporządzone i przekazane przez inne instytucje nie 
zwalniają ZP od przygotowania indywidualnej diagnozy dla wychowanki. Mogą one 
stanowić materiał pomocniczy. Z opracowania indywidualnej diagnozy nie zwalnia 
także opinia psychologiczno-pedagogiczna, którą sporządzono w SdN. 

2. W przypadku wszystkich 10 wychowanek, których dokumentację zbadano, 
modyfikacje IPR odbywały się rzadziej niż raz na sześć miesięcy. W badanej grupie 
dokonano 32 modyfikacji IPR, z których tylko jedna była w terminie. Opóźnienie 
wynosiło od 13 do 59 dni. Stanowiło to naruszenie § 59 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie ZP, który wskazuje, że IPR modyfikuje się wraz z przebiegiem procesu 
resocjalizacji wychowanka, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.  

(akta kontroli str. 488) 

Dyrektor Szkoły przekazała wyjaśnienia psychologa i pedagoga, które wskazały, że 
modyfikacje IPR przygotowywane są niezwłocznie po upływie sześciu miesięcy od 
sporządzenia IPR lub poprzedniej modyfikacji. Zgodnie z procedurą (po jednym 
półroczu nauki i dwóch ocenach postępu resocjalizacyjnego), możliwe są wówczas 
w naszej ocenie zmiany w funkcjonowaniu wychowanki.  

(akta kontroli str. 553, 557-558) 

NIK wskazuje, że ww. przepisy rozporządzenia w sprawie ZP stanowią 
jednoznacznie, że modyfikacja IPR powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 
sześć miesięcy. Rozporządzenie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, 
a wprowadzone na jego podstawie wewnętrzne procedury nie mogą być z nim 
sprzeczne.  

3. W przypadku czterech spośród 10 nieletnich umieszczonych w SdN, których 
dokumentację poddano badaniu, nie wydano opinii psychologiczno-pedagogicznych, 
o których mowa w § 83 rozporządzenia w sprawie ZP, a jedynie: dwie opinie 
uzupełniające, sądowo-psychiatryczną i o bieżącym zachowaniu nieletniej.  

(akta kontroli str. 486-487) 
Dyrektor Szkoły przekazała wyjaśnienia psychologa i pedagoga, które wskazały, że 
przedmiotowe opinie zostały wydane na wnioski sądów. W dwóch przypadkach 
nieletnie były badane przez opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych, stąd też 
wydano opinie uzupełniające o zachowaniu nieletniej w Schronisku dla nieletnich.  

(akta kontroli str. 553-555) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK podkreśla, że ww. opinie były wydane, jak wskazały psycholog i pedagog, na 
wnioski sądów i nie można ich utożsamiać z opiniami, o których mowa w § 83 
rozporządzenia w sprawie ZP.  

4. W jednej spośród sześciu sporządzonych opinii dla 10 nieletnich umieszczonych 
w SdN, których dokumentację poddano badaniu, nie zawarto informacji wskazanych 
w § 83 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie ZP, dotyczących określenia 
stanu zdrowia fizycznego, mimo że te informacje znajdowały się w dokumentacji 
przesłanej przez Starostę Olsztyńskiego, która wpłynęła do ZPiSdN 26 marca 
2018 r.  

(akta kontroli str. 486-487) 

Dyrektor Szkoły przekazała wyjaśnienia psychologa i pedagoga, które wskazały, że 
informacje zawarte w piśmie Starosty Olsztyńskiego nie miały wpływu na 
formułowaną ocenę.  

(akta kontroli str. 553-555) 

NIK podkreśla, że przepisy rozporządzenia w sprawie ZP wskazują na obligatoryjne 
elementy opinii psychologiczno-pedagogicznej, które muszą się w niej znaleźć i nie 
przewidują w tym zakresie żadnych odstępstw.  

5. Rodziców (opiekunów) pięciu z 10 wychowanek umieszczonych w SdN, których 
dokumentację zbadano, nie informowano w formie pisemnej o zachowaniu 
nieletnich. W § 85 rozporządzenia w sprawie ZP wskazano, że schronisko udziela 
nieletniemu pomocy w nawiązywaniu kontaktów z rodzicami (opiekunami) 
i informuje ich o zachowaniu nieletniego. 

(akta kontroli str. 486-487) 

Dyrektor Szkoły przekazała wyjaśnienia psychologa i pedagoga, które wskazały, że 
w przypadku czterech nieletnich informacje te przekazywano rodzicom telefonicznie, 
na bieżąco. W analogiczny sposób przekazywano informacje opiekunowi 
prawnemu, którym był pracownik Domu Dziecka w przypadku piątej nieletniej.  

(akta kontroli str. 553-555) 

W ocenie NIK opisane działanie jest nierzetelne i wskazuje na brak jednolitości 
w postępowaniu i dowolność w wyborze formy przekazywania tych informacji. Brak 
udokumentowania tych działań uniemożliwia także weryfikację wywiązania się SdN 
z realizacji powyższego obowiązku.  

6. Rodziców (opiekunów) ośmiu z 10 wychowanek umieszczonych w ZP, których 
dokumentację zbadano, nie poinformowano w formie pisemnej, co najmniej dwa 
razy w roku o postępach w resocjalizacji wychowanki. W przypadku pozostałych 
wychowanek częstotliwość przekazywania tych informacji była niezgodna z § 60 
rozporządzenia w sprawie ZP (informację przekazywano rzadziej niż dwa razy w 
roku).  

(akta kontroli str. 488) 

Dyrektor Szkoły przekazała wyjaśnienia psychologa i pedagoga, które wskazały, 
że patroni (kadra kierownicza oraz pedagodzy i psycholodzy), a także wychowawcy 
są w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami i opiekunami prawnymi nieletnich. 
Na bieżąco informują o postępach w resocjalizacji, współpracując z rodzicami 
w procesie wychowania. W przypadku pozostałych dwóch wychowanek, którym 
przesłano pisemne informacje o postępach resocjalizacyjnych wyjaśniły, 
że informacje te zostały przesłane na prośbę ich matek.  

(akta kontroli str. 553-555) 

W ocenie NIK działanie takie jest nierzetelne i wskazuje na brak jednolitości 
w postępowaniu i dowolność w wyborze formy przekazywania tych informacji. 
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Z rozporządzenia w sprawie ZP wynika, że obowiązek musi być realizowany dwa 
razy w roku. Brak udokumentowania tych działań uniemożliwia weryfikację 
wywiązania się ZP z realizacji powyższego obowiązku.  

7. Jedna spośród 10 wychowanek ZP, które opuściły Zakład w okresie objętym 
kontrolą nie została zgłoszona do PCPR w celu objęcia jej procesem 
usamodzielnienia najpóźniej do 10 grudnia 2017 r. Zgodnie z § 3 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie 
udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 
zagospodarowanie49, Dyrektor lub kierownik placówki, o której mowa w art. 88 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej50, informuje właściwego 
kierownika PCPR, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego, 
o wychowankach, którzy w danym roku kalendarzowym osiągną pełnoletność. 

(akta kontroli str. 574-586) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły nie zgłoszono wychowanki do PCPR z powodu 
niedopatrzenia.  

(akta kontroli str. 559, 588-590 

Zakład dysponował odpowiednią kadrą do prowadzenia działalności 
resocjalizacyjnej. Jednak sposób: dokumentowania tej działalności, opracowywania 
IPR i ich modyfikacji, przekazywania rodzicom (opiekunom) wychowanek informacji 
o odpowiednio zachowaniu nieletniej w SdN oraz postępach w procesie 
resocjalizacji w przypadku ZP, wskazuje na brak rzetelności w działaniu. 
Wychowankom umożliwiono kształcenie, udział w warsztatach oraz przygotowano 
szeroką ofertę zajęć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym.  

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 uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

1. Informowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w przypadku przekroczenia limitu 
miejsc w Zakładzie i niezgodności danych dotyczących organizacji roku 
szkolnego.  

2. Dokonywanie aktualizacji planu ochronnego.  

3. Aktualizowanie nie rzadziej niż raz na kwartał wykazu adresowego pracowników 
stanowiącego załącznik do instrukcji ochronnej. 

4. Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za bezpośrednią realizację planu 
ochrony. 

5. Aktualizowanie nie rzadziej niż raz na cztery lata planu zabezpieczenia Zakładu 
na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa.  

6. Zapewnienie monitoringu pomieszczeń, w których przebywają nieletnie oraz 
przechowywanie zapisów z niego przez odpowiedni okres.  

7. Dokonanie analizy obowiązującej procedury w zakresie przeprowadzania kontroli 
osobistej wychowanek umieszczanych w izbie przejściowej.  

8. Rzetelne prowadzenie dokumentacji wewnętrznej w zakresie osób wchodzących 
na teren Zakładu.  

9. Zapewnienie obsady zmian zgodnej z planem ochronnym.  

                                                      
49 Dz. U. poz. 954. 
50 Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

http://lex.nik.gov.pl/#/document/17087802?unitId=art(88)ust(1)&cm=DOCUMENT
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10. Zapewnienie realizacji obchodów wokół obiektów Zakładu w porze nocnej.  

11. Przeanalizowanie wpływu nasadzeń przy ogrodzeniu na poziom bezpieczeństwa 
w Zakładzie i uwzględnienie ich w planie ochronnym. 

12. Identyfikowanie i informowanie uprawnionych organów o użyciu środka 
przymusu bezpośredniego i o wydarzeniach nadzwyczajnych. 

13. Wdrażanie do użytkowania zakupionych systemów.  

14. Modyfikowanie IPR nie rzadziej niż co sześć miesięcy. 

15. Przekazywanie rodzicom (opiekunom) pisemnych informacji o zachowaniu 
nieletniej przebywającej w SdN oraz o postępach w resocjalizacji nieletniej 
umieszczonej w ZP. 

16. Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych. 

17. Sporządzanie indywidualnych diagnoz w przypadku nieletnich umieszczonych 
w ZP. 

18. Zgłaszanie do PCPR lub MOPS informacji o wychowankach, które w danym roku 
kalendarzowym osiągną pełnoletność.  

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 wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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, 29 grudnia 2021 r. 

 

 

Kontrolerzy 

(-) Beata Odjas 

specjalista k.p. 

 
 

 

 

Dyrektor 

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli 
w Bydgoszczy 

z up. (-) Adam Kończak 

p.o. Wicedyrektor 

 
 

(-) Mikołaj Rumiński 

starszy inspektor k.p. 
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