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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Poprawczy w Nowem, ul. Bydgoska 4, 86-170 Nowe1. 

 

Bartosz Siedlecki, Dyrektor, od 1 maja 2021 r2. 

 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej. 

2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej. 

3. Prowadzenie działalności resocjalizacyjnej 

 

Lata 2018-2021 (I półrocze) 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 

 

 

Adam Ruciński, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/135/ z 14 października 2021 r.  

 (akta kontroli str.1-2, 899) 

 

                                                      
1 Dalej: „Zakład”.  
2 W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Andrzej Swakowski, Dyrektor, od 
1 września 2001 r. do 28 kwietnia 2020 r., a w okresie od 29 do 30 kwietnia obowiązki dyrektora pełnił Ryszard 
Drozd, Dyrektor Szkół w Zakładzie, dalej: „Dyrektor”. 
3 Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 grudnia 2021 r.  
4 t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze. m, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności 
W Zakładzie zorganizowano ochronę wewnętrzną i zewnętrzną, których zakres 
i zasady funkcjonowania ustalono w planie ochronnym. Do instrukcji ochronnej nie 
załączono jednak opisu zabezpieczenia elektronicznego i nie określono w niej 
zakresu stosowania zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz środków sygnalizacji 
i łączności. Pracownicy zostali wyposażeni w sprzęt pozwalający na prowadzenie 
działań ochronnych, ale w 14 przypadkach pełnili służbę w składach 
nieodpowiadających przepisom rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 
października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich5. 
Stwierdzono również przypadki nierzetelnego rejestrowania zdarzeń w rejestrach 
osób wchodzących i pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu. Ponadto nie 
odnotowywano wszystkich wydarzeń nadzwyczajnych, a w dwóch przypadkach nie 
powiadomiono o nich niezwłocznie Ministra Sprawiedliwości.  

W Zakładzie prawidłowo zorganizowano działalność resocjalizacyjną, a stwierdzone 
w toku kontroli nieprawidłowości nie miały na nią istotnego wpływu. Dla każdego 
z wychowanków opracowano indywidualną diagnozę oraz indywidualny plan 
resocjalizacji6. Wszyscy objęci badaniem NIK wychowankowie uczestniczyli 
w przewidzianych dla nich oddziaływaniach resocjalizacyjnych i terapeutycznych, 
a także korzystali z możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu lub 
przysposobienia do zawodu. Zakład organizował ponadto zajęcia kulturalno-
oświatowe i sportowo-rekreacyjne oraz podejmował działania w celu objęcia 
wychowanków pomocą po opuszczeniu Zakładu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej 

W okresie objętym kontrolą liczba wychowanków przebywających w Zakładzie 
w miesiącach luty i maj każdego roku wynosiła od 8 do 167 i nie przekraczała 
dopuszczalnego limitu 32 wychowanków ustalonego w zarządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla 
nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzaju i limitów miejsc8. 
Wychowankowie nie byli dzieleni z uwagi na podstawę przyjęcia do Zakładu. 

(akta kontroli str. 3-5, 827) 

Zakład był resocjalizacyjnym zakładem zamkniętym. W okresie objętym kontrolą 
obowiązywał w nim pełny system ochrony9, którego zasady określono m.in. w planie 
ochronnym. W ww. okresie ochronę Zakładu zapewniało od 17 do 22 strażników10. 

(akta kontroli str. 6-29, 33-77) 

Plan ochronny został zatwierdzony przez Dyrektora 15 maja 2017 r. i obowiązywał 
przez cały okres objęty kontrolą. W planie ochronnym znajdowały się dokumenty, 
o których mowa w § 1057 ust. 3 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie ZP11. 

                                                      
5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 487), dalej: „rozporządzenie w sprawie ZP” 
6 Dalej: „IPR”. 
7 Stan ewidencyjny – od 11 do 21 wychowanków.  
8 Dz. Urz. MS. z 2004 r. Nr 6, poz. 20, ze zm., dalej: „zarządzenie MS w sprawie limitu miejsc". 
9 Zgodnie z § 1052 rozporządzenia w sprawie ZP. 
10 W tym specjalista ds. ochrony. 
11 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 
odstępstwa w pełnym systemie ochrony, instrukcja w sprawie sposobu realizacji czynności profilaktycznych, 
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Załącznikiem do instrukcji ochronnej były: miesięczne plany pracy pracowników 
ochrony, zestawienie liczby posterunków ochronnych oraz plan sytuacyjny Zakładu. 
Do instrukcji alarmowej dołączono wykaz adresowy pracowników z 19 kwietnia 
2020 r. Brak było opisu funkcjonującego w Zakładzie systemu zabezpieczenia 
elektronicznego, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 33-48) 

Zakład 9 lutego 2018 r. uzgodnił z Policją Plan Zabezpieczenia Zakładu 
Poprawczego w Nowem na Wypadek Wystąpienia Zagrożenia Bezpieczeństwa 
Zakładu, który regulował m.in. zasady współdziałania w przypadku zagrożenia lub 
naruszenia bezpieczeństwa.  

(akta kontroli str. 49-73) 

Dyrektor wyjaśnił, że strażnicy zatrudnieni w okresie objętym kontrolą ukończyli kurs 
przygotowawczy w ramach szkolenia wstępnego, o którym mowa w §1058 

rozporządzenia w sprawie ZP 

(akta kontroli str. 607,10, 819-822, 915-934) 

Za bezpośrednią realizację planu ochrony, zgodnie z § 10511 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie ZP, odpowiedzialny był specjalista ds. ochrony, któremu 
podlegali strażnicy oraz pozostali pracownicy zakładu w ramach ustalonych 
obowiązków służbowych w zakresie działań ochronnych. Za bezpośrednią realizację 
planu ochrony w poszczególnych działach Zakładu odpowiadali ich kierownicy.  

(akta kontroli str. 27-28, 34-35, 899-900) 

W badanym okresie w Zakładzie pracownicy ochrony wykonywali równolegle 
zadania w ramach kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. 

 (akta kontroli str. 6-29, 824-826) 

W planie ochronnym Zakładu wskazano cztery wewnętrzne posterunki ochronne, 
tj. w: internacie12, budynku administracyjno-szkolnym13, warsztatach szkolnych14 
oraz przy izbach specjalnych15.  

(akta kontroli str. 35) 
W Zakładzie pracownicy ochrony pracowali w systemie dwuzmianowym16. 
W instrukcji ochronnej Dyrektor ustalił, że zmiana liczy nie mniej niż 3 pracowników 
wykonujących działania ochronne, co było zgodne z wymogami § 10531 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ZP. W przypadku zmniejszonej liczby nieletnich 
w placówce liczba pracowników wykonujących działania ochronne mogła być 
proporcjonalnie zmniejszona. Zmniejszenia można było dokonać na czas określony 
stosownym zarządzeniem Dyrektora. W okresie objętym kontrolą Dyrektor nie wydał 
zarządzeń w tej sprawie. Szczegółowe badanie obsady zmian w miesiącach 
czerwiec i grudzień z lat objętych kontrolą wykazało, że wymagana liczba 
pracowników została zapewniona w 412 z 426 zmian. W miesiącach wybranych do 
badania zadania z zakresu ochrony wewnętrznej wykonywało od 1717 do 2218 osób 

                                                                                                                                       
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. 
12 W godz. 6:00 - 8:00 oraz w godz. 15:00 do 6:00, w sobotę od 13:00 do 6:00, w niedzielę od 6:00 do 18:00 i od 
18:00 do 6:00.  
13 Od 8:00 do 15:00. 
14 W godz. od 8:00 do 15:00.  
15 W przypadku pobytu nieletnich w izbach, w godz. od 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00.  
16 Od godziny 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00.  
17 w czerwcu 2019 r. 
18 w czerwcu 2021 r. 
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na dwóch zmianach liczących od dwóch do pięciu strażników. Przypadki, w których 
liczba pracowników na zmianie była mniejsza niż 3 osoby, opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

Zadania z zakresu ochrony wewnętrznej zostały określone w załączniku nr 5 do 
instrukcji ochronnej Obowiązki pracowników ochrony przy przyjęciu zmiany 
i w trakcie jej pełnienia na poszczególnych posterunkach.  

 (akta kontroli str. 29, 34-40, 824-826, 909) 

W Zakładzie znajdowały się dwie izby izolacyjne oraz dwie izby przejściowe 
zlokalizowane w budynku warsztatów. Ponadto sześć kolejnych izb przejściowych 
znajdowało się na terenie dawnej grupy 4 w budynku internatu. 

W toku kontroli szczegółowym oględzinom poddano znajdujące się w budynku 
warsztatów dwie izby izolacyjne i jedna przejściową. Ustalono, że izby izolacyjne 
były pomieszczeniami: 

 dźwiękochłonnymi, wentylowanymi, ogrzewanymi i oświetlonym, o powierzchni 
przekraczającej 4 m2,  

 wyposażonymi w stalowe, trwale przymocowane do podłogi stół, krzesło i łóżko,  

 urządzonymi w sposób uniemożliwiający dokonanie przez nieletniego 
samouszkodzenia,  

 objętymi monitorowaniem przez sprawny, wewnętrzny system urządzeń 
rejestrujących, 

 wyposażonymi w sprzęt służący do monitorowania i oświetlenia zabezpieczony 
przed dostępem nieletniego,  

 zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia strażnika mającego 
dokonywać kontroli zachowania nieletniego.  

Izba przejściowa była wyodrębnionym pomieszczeniem odpowiadającym warunkom 
pomieszczenia mieszkalnego, w którym znajdowało się m.in. krzesło, łóżko, dwie 
szafki oraz regał na książki. Pomieszczenie to było wyposażone w urządzenia 
monitorujące i znajdowało się pod stałym nadzorem posterunku strażników19.  

 (akta kontroli str. 150-205) 

Dyrektor nie określił w wewnętrznych procedurach, jakie pomieszczenia podlegają 
monitoringowi. Oględziny NIK20 wykazały, że urządzenia monitorujące znajdowały 
się m.in. w pomieszczeniach mieszkalnych i korytarzach internatu, w budynku 
warsztatów, hali sportowej oraz na terenie pomieszczeń szkolnych oraz 
w gabinetach pedagogów i psychologów. Monitoringiem objęto także boisko do gry 
w koszykówkę, teren ogrodów, otoczenie wokół poszczególnych budynków Zakładu, 
mury od strony zewnętrznej. Kamery monitoringu znajdujące się w łazienkach 
i toaletach umieszczone zostały w sposób uniemożliwiający obserwowanie 
nieletniego podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych.  

(akta kontroli str. 33-205) 

Pomieszczenia, do których przekazywano obraz z monitoringu były zabezpieczone 
przed dostępem osób nieuprawnionych drzwiami zamykanymi na klucz21. W trakcie 
oględzin drzwi posterunku stałego22 były otwarte, ale przebywał w nim pracownik 
ochrony. Wejście do ww. pomieszczeń nie było szczególnie monitorowane np. za 

                                                      
19 W trakcie oględzin pomieszczenia izb izolacyjnych i przejściowych były puste, a monitoring tych pomieszczeń 
odbywał się z posterunku stałego na terenie budynku szkolno-administracyjnego.  
20 Przeprowadzone 29 listopada 2021 r. 
21 W budynku internatu, warsztatów i hali sportowej. 
22 W budynku administracyjno-szkolnym. 
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pomocą księgi wejść i wyjść.  

(akta kontroli str. 113-205, 824-826) 

Obrazy z monitoringu (łącznie z 54 kamer23) były na bieżąco, w czasie rzeczywistym 
obserwowane przez jednego pracownika na posterunku stałym. Obserwacją 
zajmował się także drugi strażnik w budynku warsztatów, który monitorował obraz 
z 15 kamer.  

(akta kontroli str. 113-117) 

Pomieszczenia, w których przechowywane były nośniki danych nie były narażone na 
oddziaływanie środków chemicznych, czynników mechanicznych, temperatury, 
światła i pola elektromagnetycznego.  

(akta kontroli str. 113-205) 

Analiza zapisów monitoringu z izby izolacyjnej oraz wybranej: izby chorych, izby 
mieszkalnej grupy pierwszej24 oraz korytarza przy izbach izolacyjnych nie wykazała 
nieprawidłowości25 (w tym zdarzeń nadzwyczajnych). Zapisy księgi nocnej 
dotyczące dokonanego obchodu w izbie mieszkalnej były zgodne z zapisem 
monitoringu. W izbie izolacyjnej oraz izbie chorych nie było w tym czasie 
wychowanka.  

(akta kontroli: str. 236-266, 911-912) 

W latach 2018-2021 (I półrocze) na obsługę systemu monitoringu na terenie 
Zakładu wydatkowano 275,7 tys. zł26, z tego: 

 33,8 tys. zł na serwis monitoringu; 

 145,5 tys. zł na rozbudowę systemu monitoringu (w tym na zakup monitorów, 
kamer i komputerów); 

 96,4 tys. zł na naprawę monitoringu. 

Poszczególne wydatki nie przekraczały progu wartościowego27 zobowiązującego 
Zakład do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych28.  

(akta kontroli str. 366-460) 

W Zakładzie wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych, których 
wartość szacunkowa netto nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 tys. euro29.  

(akta kontroli str. 461-483) 

                                                      
23 Oględziny z 15 grudnia 2021 r.  
24 Sala nr 4. 
25 Do analizy zapisów z izby mieszkalnej, chorych i izolacyjnej wybrano 30 lipca 2021 r., 31 lipca 2021 r., 11 
sierpnia 2021 r., 19 września 2021 r., 1 października 2021 r. 27 sierpnia 2021 r. oraz 11 października 2021 r., 
a do analizy zapisów z korytarza wybrano 6 października 2021 r. 
26W 2018 r. – 73 tys. zł, w 2019 r. – 91,7 tys. zł, w 2020 r. – 88,3 tys. zł, w I połowie 2021 r. – 22,7 tys. zł. 
27Do 25 lutego 2021 r.– 30 tys. euro, od 26 lutego 2021 – 130 tys. zł netto.  
28Art. 4 pkt 8 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze 
zm.) wyłączył z jej stosowania zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 tys. euro. Ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. i zaczęła obowiązywać 
ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), która 
próg wartościowy jej stosowania ustaliła do zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę130 tys. 
zł (art. 2 ust.1 pkt 1), dalej: „pzp”. 
29Wprowadzony zarządzeniem nr 8/PZP/07 Dyrektora z 5 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 tys. euro zmieniony 
m.in. zarządzeniem nr 4/PZP/14 z 16 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem nr 1/PZP/15 z 20 października 2015 r. i 
Zarządzeniem nr 1/PZP/16 z 8 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora nr 27/21 z 26 lutego 2021 r. w 
sprawie wprowadzenia do realizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie do wartości 
130 000 tys. zł.   
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Badaniem kontrolnym objęto wszystkie wydatki dotyczące monitoringu. Ustalono, że 
wydatki:  

 zostały potwierdzone fakturami i poniesione zgodnie z zasadami należytego 
zarządzania finansami publicznymi (dokonane w sposób celowy, oszczędny 
i w wysokości ustalonej w planie finansowym Zakładu), 

 były uzasadnione potrzebami bezpieczeństwa Zakładu, 

 zostały dokonane na podstawie Regulaminów obowiązujących w badanym 
okresie, 

 zostały prawidłowo zaewidencjonowane, stosownie do przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych30. 

(akta kontroli str. 366-483) 

W okresie objętym kontrolą nie miał miejsca żaden przypadek umieszczenia 
wychowanka w izbie izolacyjnej oraz wystąpiło 35 przypadków umieszczenia 
nieletnich w izbie przejściowej. Badanie wykazało31, że podczas ciszy nocnej32 
kontrolowano w nieregularnych odstępach czasu zachowanie wychowanków. 
Informacje o godzinach przeprowadzania kontroli umieszczano w księgach 
przebiegu służby nocnej.   

(akta kontroli str. 485-486, 267-327) 

Dyrektor podał, że przed umieszczeniem nieletnich w izbie przejściowej lub chorych 
przeprowadzano szczegółowe kontrole pomieszczeń. Kontrole przeprowadzano 
również w trakcie pobytu wychowanków w izbach oraz po ich opuszczeniu. 
Sprawdzano również stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych, dokonywano 
porównywania kluczy z wykazem oraz przejmowano indywidualne wyposażenie od 
pracowników zdających zmianę. Informacje te nie były jednak odnotowywane 
z powodu braku miejsca na takie zapisy. 

  (akta kontroli str. 267-327, 828-833) 

Dyrektor wyjaśnił, ze pracownicy ochrony przeprowadzali kontrolę pobieżną przed 
umieszczeniem wychowanka w izbie przejściowej. Nie odnotowywano jednak tego 
faktu, gdyż były to czynności rutynowe.  

(akta kontroli str. 267-327, 828-833, 828-831) 

Czas umieszczenia 35 wychowanków w izbie przejściowej nie przekraczał okresów 
wskazanych w § 44 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZP. 

(akta kontroli str. 485) 

Dyrektor podał, że w Zakładzie dokonywano weryfikacji wykonywania obowiązków 
przez ochronę poprzez kontrole doraźne i systematyczne kontrole inspekcyjne, 
jednak nie dokonywano zapisów tych czynności w prowadzonych księgach zmiany.  

(akta kontroli str. 267-327, 828-833, 828-831) 

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

(akta kontroli str. 267-327) 

                                                      
30Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie klasyfikacji”. 
31 Książki służby nocnej ze stycznia, sierpnia i października 2018 r. oraz od kwietnia do września 2020 r. 
32 Cisza nocna obowiązywała od 22:00 do 6:00. 
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Przy wykonywaniu ochrony wewnętrznej pracownicy korzystali z wewnętrznego 
systemu łączności, głównie z radiotelefonów przenośnych oraz telefonów 
przewodowych. W planie ochronnym wskazano ponadto: instalacje przyzywowe 
w izbach specjalnych, video-domofon ze stanowiskiem odbioru w dyżurce 
strażników w budynku administracyjno-szkolnym, telefon komórkowy na 
wyposażeniu dyżurki strażników oraz środki alarmowania w kotłowni, kuchni oraz 
kancelarii tajnej. Pracownicy ochrony wewnętrznej dysponowali ponadto dwoma 
detektorami metali, trzema osobistymi oraz jednym bramowym wykrywaczem metali. 
W trakcie oględzin pracownicy utrzymywali ze sobą łączność radiową, a wejścia do 
budynków oraz kraty wewnątrz pomieszczeń były zamknięte.  

(akta kontroli str. 30-47,113-205, 487-490) 

 

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

1. Instrukcja ochronna, która obowiązywała w kontrolowanym okresie nie została 
zaktualizowana, mimo że była niezgodna z rozporządzeniem w sprawie ZP, tj.:  

a) nie zawierała opisu systemu zabezpieczenia elektronicznego 
stosowanego w Zakładzie, co było naruszeniem § 1057 ust. 4 pkt 4 ww. 
rozporządzenia.  

b) nie zawierała zakresu stosowania zabezpieczeń techniczno-ochronnych 
oraz środków sygnalizacji i łączności, o których mowa w § 10538 

rozporządzenia w sprawie ZP. 

Dyrektor podał, że nie zna przyczyn, dlaczego w instrukcji ochronnej zabrakło 
opisu zabezpieczenia elektronicznego. Planowane jest przygotowanie przez 
Zakład ww. opisu do marca 2022 r. Ponadto wyjaśnił, że brak zakresu 
stosowania zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz środków sygnalizacji 
i łączności wynika z przeoczenia.  

(akta kontroli str. 33-47, 824-827, 888-889) 

2. W 1433 z 426 objętych badaniem przypadkach34 obsada kadrowa pracowników 
ochrony wyniosła mniej niż trzy osoby na zmianie, co było niezgodne z § 10531 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZP.  

Dyrektor wyjaśnił, że zmniejszona obsada na zmianie spowodowana była 
zwolnieniami lekarskimi oraz udzielonymi planowanymi urlopami 
pracowniczymi.  

(akta kontroli str. 29, 824-827, 909) 

NIK zauważa, że przepisy rozporządzenia w sprawie ZP (§ 10531 ust. 3) oraz 
obowiązującej w Zakładzie Instrukcji ochronnej dawały możliwość 
wprowadzenia odstępstw w zakresie liczby pracowników na zmianie, w 
szczególności, jeżeli było to uzasadnione organizacją zakładu.  

3.  Zapis monitoringu z kamery umieszczonej w izbie mieszkalnej (grupa 3, sala nr 
4) przechowywany był przez okres krótszy niż 90 dni. Najwcześniejszy 
dostępny zapis monitoringu był z 16 września 2021 r.35 Łącznie ustalono, że 
brak zapisu z kamer monitoringu dotyczył 30 kamer umieszonych 

                                                      
33 9-11 czerwca 2018 r. (I zmiana – po dwie osoby), 30 czerwca 2018 r. (II zmiana- dwie osoby), 15 czerwca 
2019 r (I zmiana – dwie osoby), 23 czerwca 2019 r. (I zmiana - jedna osoba), 27 czerwca 2017 r. (I zmiana – 
dwie osoby), 28 czerwca (II zmiana – dwie osoby), 3 grudnia 2019 r. (I i II zmiana po dwie osoby), 11 grudnia 
2019 r. (II zmiana – dwie osoby), 16 grudnia 2019 r. (II zmiana – dwie osoby), 23 grudnia 2019 r. (I zmiana- 
jedna osoba) 27 grudnia 2019 r. (II zmiana - dwie osoby).  
34 Czerwiec i grudzień 2018 r., czerwiec i grudzień 2019 r., czerwiec i grudzień 2020 r, czerwiec 2021 r.  
35 Tj. 43 dnia, wg stanu na dzień oględzin, tj. 29 października 2019 r.  
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w: pomieszczeniach mieszkalnych36 i izbach izolacyjnych37 oraz pozostałych 
pomieszczeniach38. Stanowiło to naruszenie postanowień § 1055 ust. 3 pkt 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie ZP zgodnie, z którymi zapis z izb mieszkalnych, 
izolacyjnych, przejściowych i chorych powinien być przechowywany na 
informatycznym nośniku danych przez 90 dni od daty zapisu, a w przypadku 
innych pomieszczeń - 60 dni.  
Dyrektor wyjaśnił m.in., że brak zapisów z kamer wynikał z awarii działania 
systemu zapisu, którą trudno było zauważyć. System podglądu obrazu na żywo 
działał bowiem prawidłowo, nie uwidoczniając uszkodzenia.  

(akta kontroli str. 240-241, 261-262, 819-822, 912, 914) 

4. Książka przebiegu zmiany prowadzona dla izby izolacyjnej, przejściowej 
i chorych nie była wypełniania przez strażników od 12 maja 2021 r. do 23 
grudnia 2021 r., co stanowiło naruszenie pkt 14a Instrukcji ochronnej.  

Dyrektor wyjaśnił, że nieuzupełnianie księgi wynikało z błędu strażników.  

(akta kontroli str. 34-35, 206, 296-355, 824-830, 888-889, 910) 
 

W Zakładzie zorganizowano ochronę wewnętrzną, której zakres i zasady 
funkcjonowania zostały określone w planie ochronnym. Do instrukcji ochronnej nie 
załączono jednak opisu zabezpieczenia elektronicznego i nie określono w niej 
zakresu stosowania zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz środków sygnalizacji 
i łączności. Pracownicy zostali wyposażeni w sprzęt pozwalający na prowadzenie 
działań ochronnych, ale w 14 przypadkach pełnili służbę w składach 
nieodpowiadających przepisom rozporządzenia w sprawie ZP. Zakład nie 
dysponował zapisem monitoringu z niektórych kamer, które tym samym nie były 
przechowywane przez okres wymagany w rozporządzeniu w sprawie ZP.  

2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej.  

Pracownicy ochrony zatrudnieni w Zakładzie realizowali jednocześnie zadania 
ochrony wewnętrznej i zewnętrznej, co zostało opisane w obszarze pierwszym 
wystąpienia pokontrolnego39.  

(akta kontroli str. 6-29, 824-826) 

W ochronie zewnętrznej wyznaczono jeden posterunek stały obsadzony 
całodobowo. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że linia 
zewnętrzna Zakładu wyznaczona była na całej długości przez mur ceglany lub 
betonowy. Ogrodzenie Zakładu miało wysokość, co najmniej 3m i było zwieńczone 
odkosami z siatki lub zwojami concertiny40, a okna budynków były wyposażone 
w kraty zamontowane na zewnątrz.  

Dyrektor Zakładu określił w Planie ochronnym, że drzwi wejściowe do budynków 
były otwierane tylko na czas niezbędny do przemieszczania się nieletnich 
i pracowników. W trakcie oględzin stwierdzono, że pracownik musiał je każdorazowo 
otwierać, nie było więc możliwości swobodnego poruszania się po terenie Zakładu. 
Ponadto ustalono, że: 

                                                      
36 Łącznie pięć sypialni.  
37 Łącznie z sześciu izb izolacyjnych. 
38 Łącznie z 19 pomieszczeń.  
39 Informacje dotyczące liczby pracowników ochrony, zakresów ich czynności, posiadania kursu 
przygotowawczego, użytkowania wspólnego dla ochrony zewnętrznej i wewnętrznej systemu łączności.  
40 Concertina zabezpieczała także duże fragmenty zwieńczenia budynków i murów, a także miejsca gdzie 
możliwe było wspięcie się po ścianie budynku na dach. 
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 ogrodzenie było stabilne i nieuszkodzone41,  

 podmurówka ogrodzenia nie była pokruszona, 

 concentrina przylegała do ogrodzenia i bram, 

 krzewy i drzewa rosnące na terenie Zakładu (w części ogrodowej) nie przylegały 
do muru i nie ograniczały widoczności, ani nie dawały możliwości przedostania 
się na zewnątrz, 

 w bezpośrednim sąsiedztwie posterunku zewnętrznego nie było ciężkich 
przedmiotów, które mogłyby posłużyć do sforsowania zabezpieczeń. 

 

(akta kontroli: str. 33-47, 113-205) 

W Załączniku nr 4 do Planu ochronnego określono wykaz budynków, 
poszczególnych pomieszczeń oraz obiektów dostępnych do realizacji potrzeb 
nieletnich, okresy oraz zasady ich dostępności.  

(akta kontroli: str. 37) 

Pracownicy ochrony ewidencjonowali czynności dokonywanie podczas służby 
w księdze służby dziennej i nocnej42. W księdze służby dziennej odnotowywano 
m.in. informacje o: sprawdzeniu stanu zabezpieczeń techniczno-ochronnych, 
stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przebiegu służby. Ponadto wpisywano: 
datę dzienną, czas służby, osoby pełniące służbę oraz ruch wychowanków.  
W księdze służby nocnej odnotowywano m.in.: informacje z przebiegu służby, 
dokonywanie obchodów wokół obiektu w nieregularnych odstępach czasowych,  
a także stwierdzone nieprawidłowości podczas pełnienia służby. Wpisywano 
ponadto: datę dzienną, czas służby, liczbę nieletnich do wyżywienia oraz osoby 
pełniące służbę.  

(akta kontroli: str. 207-232, 296-355) 

Dyrektor podał, że strażnicy dokonywali porównania kluczy w wykazem oraz 
zapoznawali się z dokumentacją posterunku, jednak prowadzona dotychczas księga 
zmiany dziennej nie wymagała dokonywania takich zapisów.   

(akta kontroli: str. 328-355, 828-833) 

Na posterunku w internacie znajdowały się dwa zastępcze źródła światła. 

(akta kontroli: str. 115, 824-826) 

Dyrektor oraz osoby wyznaczone przeprowadzały regularne kontrole wewnętrzne 
dotyczące służby, co podlegało odnotowaniu w ww. księgach. W okresie badanym 
przeprowadzono 47 kontroli. W ich trakcie Dyrektor wydał m.in. polecenie wzywania 
patrolu Policji w przypadku zakłócania ciszy nocnej przez mieszkańców w pobliżu 
Zakładu, a także zalecenia codziennej kontroli zabezpieczeń i codziennego 
dokonywania zapisów oraz uzupełnienia składu strażników na zmianie o trzecią 
osobę.  

(akta kontroli str. 328-355) 

W Rejestrze pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu oraz Rejestrze osób 
wchodzących na teren Zakładu nierzetelnie wpisywano część danych pomijając 

                                                      
41 W przypadku krótkiego odcinka muru od strony Urzędu Gminy Nowe na niewielkim fragmencie zwieńczenia 
muru stwierdzono wypłukaną zaprawę pomiędzy cegłami, która nie zagrażała bezpieczeństwu.  
42 Badaniem objęto zapisy księgi służby dziennej i nocnej w okresie od kwietnia 2019 r. do września 2019 r. W 
przypadku pobytu nieletnich w izbach przejściowych lub chorych dokonywano również zapisów w dodatkowej 
książce przebiegu zmiany prowadzonej dla ww. izb.   
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m.in. daty wyjazdu (wyjść) oraz podpisy dyżurujących, co szerzej opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 356-363) 

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

 (akta kontroli str. 328-355) 

W latach 2018-2021 (I półrocze) na ochronę zewnętrzną Zakładu wydatkowano 
129,7 tys. zł43, z tego: 

 47,2 tys. zł na montaż concertiny,  

 14,5 tys. zł wykonanie ogrodzenia z blachy trapezowej z concertiną, 

 36,7 tys. zł remont przejścia do sali gimnastycznej (przejście chronione). 

Poszczególne wydatki nie przekraczały progu wartościowego zobowiązującego 
Zakład do stosowania pzp. Badaniem kontrolnym objęto wszystkie wydatki na 
ochronę zewnętrzną Zakładu. Ustalono, że wydatki:   

 zostały potwierdzone fakturami i poniesione zgodnie z zasadami należytego 
zarządzania finansami publicznymi (dokonane w sposób celowy, oszczędny 
i w wysokości ustalonej w planie finansowym Zakładu), 

 były uzasadnione potrzebami bezpieczeństwa Zakładu, 

 zostały dokonane na podstawie Regulaminów obowiązujących w badanym 
okresie, 

 zostały prawidłowo zaewidencjonowane, stosownie do przepisów 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. 

(akta kontroli str. 367-483) 

W okresie objętym kontrolą miało miejsce sześć wydarzeń nadzwyczajnych 
zarejestrowanych w księdze wydarzeń nadzwyczajnych44. Księga zawierała 
elementy wymagane w § 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ZP, tj.: imię 
i nazwisko wychowanka (nieletniego), datę i godzinę wydarzenia, rodzaj wydarzenia, 
miejsce jego wystąpienia, opis wydarzenia oraz pod czyją opieką przebywał 
wychowanek (nieletni). Nie dokonywano zmian w planie ochronnym na skutek ww. 
zdarzeń. W trakcie jednego z sześciu wydarzeń nadzwyczajnych doszło do użycia 
środków przymusu bezpośredniego, o czym zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 24 
maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej45 powiadomiono 
sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad tą placówką46 oraz sądy rodzinne 
wykonujące środek poprawczy47. W przypadku trzech z sześciu przypadków 
powiadomienie Ministra Sprawiedliwości nastąpiło niezwłocznie. W pozostałych 
sprawach Zakład dokonywał zgłoszenia w terminie późniejszym lub nie dysponował 
potwierdzeniem przekazania informacji, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 491-535, 935-940) 

Dyrektor określił zadania i obowiązki ochronne pracowników oraz zatwierdzał ich 
organizację pracy. Dyżury strażników były ustalane w miesięcznych planach 
(harmonogramach) przez specjalistę ds. ochrony i zatwierdzane przez Dyrektora. 
W zakresie obowiązków ww. pracownika był również udział w przeglądach 

                                                      
43 W 2018 r. – 47,2 tys. zł, w 2019 r. – 62 tys. zł, w 2020 r. –18,5 tys. zł, w I połowie 2021 r. – 2 tys. zł. 
44 Dalej: „księga”. 
45 tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2418. 
46 W Sądzie Rejonowym Świeciu. 
47 Sądy Rejonowe w Łasku, Opatowie, Pruszkowie, Warszawie i Wałbrzychu.  
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ustalających potrzeby w zakresie zabezpieczeń techniczno-ochronnych. 
W Zakładzie przeprowadzano kontrole, które obejmowały stan zabezpieczeń 
techniczno-ochronnych. Wyniki kontroli wpisywane były do księgi służby dziennej 
lub nocnej48. Dyrektor w planie ochronnym określił „Instrukcję doprowadzania 
nieletnich na zabiegi medyczne i do lekarzy”. W Regulaminie Zakładu49 zostały 
natomiast określone zasady organizacji opieki zdrowotnej, funkcjonowania szkół, 
warsztatów i internatu oraz odwiedzin nieletnich.  

(akta kontroli str. 27-29, 34-47, 78-112) 

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

1. W sześciu z 39 zbadanych przypadków (15,3%) nierzetelnie prowadzono 
Rejestr pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu, ponieważ w dwóch 
przypadkach nie uzupełniono informacji o godzinie wyjazdu pojazdu z Zakładu 
oraz brak było podpisu dyżurującego pracownika. W kolejnych dwóch 
przypadkach brakowało daty wyjazdu pojazdu, a w trzech samego podpisu 
dyżurującego. Ponadto nie uzupełniono w całości dziewięciu z 45 
analizowanych pozycji (20%) Rejestru osób wchodzących na teren Zakładu50.   

Dyrektor wyjaśnił, że wynikało to z rutyny powodującej niedopełnienie 
obowiązków służbowych przez strażników pełniących służbę. 

(akta kontroli str. 356-363, 888-889) 

2. Zapis jednego z sześciu wydarzeń nadzwyczajnych zarejestrowanych 
w księdze nie został utrwalony i nie był przechowywany na zewnętrznym, 
informatycznym nośniku danych w aktach wychowanka, mimo że taki 
obowiązek wynikał z § 1055 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ZP.  

Dyrektor podał, że nie wie, dlaczego Zakład nie dysponował nagraniami 
zdarzenia nadzwyczajnego z 14 listopada 2019 r. Wyjaśnił ponadto, że takie 
nagranie zostało przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości i przypuszcza, 
że przed wysłaniem nie sporządzono odpowiedniej kopii.  

(akta kontroli str. 498-499, 824-827) 

3. Dyrektor nie zakwalifikował siedmiu zdarzeń jako wydarzeń 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. Z 
informacji pozyskanych przez NIK51: 

a) od Komendanta Komisariatu w Nowem wynikało, że były prowadzone 
trzy postępowania52 w sprawie znieważenia nauczyciela przez 
wychowanka Zakładu; 

b) w toku oględzin53 zapisu monitoringu kiedy ustalono, że 5 września 
2021 r. w internacie miało miejsce groźne zdarzenie z udziałem dwóch 
nieletnich. Na korytarzu grupy trzeciej jeden z wychowanków przystawił 
drugiemu nożyczki do szyi.  

                                                      
48 Od kwietnia 22020 r. do września 2020r. w księdze służby dziennej i nocnej opisano przeprowadzenie 47 
kontroli.  
49 Regulamin Zakładu Poprawczego z 18 marca 2021 r. oraz Regulamin Zakładu Poprawczego z 1 marca 2018 
r. 
50 W jednym przypadku brakowało imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nr dowodu osobistego lub 
legitymacji służbowej. W jednej sprawie brak było podpisu strażnika, w trzech kolejnych przypadkach brakowało 
również daty godziny wyjścia. W jednym przypadku nie zamieszczono nr dowodu osobistego lub numeru 
legitymacji służbowej, a w trzech sprawach samego rodzaju i nr dokumentu. 
51 Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK. 
52 Dotyczyły wydarzeń 4 stycznia 2019 r., 23 stycznia 2019 r. oraz 5 marca 2021 r.  
53 Z 5 listopada 2021 r. 
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c) z Gminnej Przychodni w Nowem wynika, że w 2019 r. miała miejsce 
próba samobójcza nieletniego, a w lipcu54 2020 r. w dwóch 
przypadkach doszło do podejrzenia przyjęcia substancji 
psychoaktywnej, ewentualnej próby samobójczej.  

Dyrektor podał, że sprawy o znieważanie nie zostały zamieszczone w księdze, 
ponieważ dotychczas wydarzenia nadzwyczajne były w Zakładzie utożsamiane 
ze zdarzeniami dotyczącymi wychowanków. W sprawie wychowanka 
z nożyczkami Dyrektor wyjaśnił, że wychowawca znający dobrze swojego 
wychowanka nie dołożył należytej staranności w nadzorze na udostępnieniem 
nożyczek wychowankowi. Pracownik ochrony powiadomił natychmiast 
wychowawcę o tym fakcie w celu podjęcia interwencji. Nie odnotowano jednak 
tego faktu w dokumentacji, gdyż ta sytuacja nie miała dalszych następstw. 
Natomiast pozostałe zdarzenia zostały zakwalifikowane, jako udzielnie pomocy 
medycznej i nie było konieczności ich ewidencjonowania w księdze ewidencji 
wydarzeń nadzwyczajnych.  

(akta kontroli str. 249-252, 261-262, 536-558,  
819-827, 899-900, 913) 

NIK wskazuje, że zgodnie § 2 pkt 12 lit. y rozporządzenia w sprawie ZP, 
wydarzeniem nadzwyczajnym jest naruszenie prawa przez wychowanka 
ścigane z urzędu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.55 
Karta Nauczyciela, nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny56. Z kolei z art. 226 k.k. wynika, że znieważenie funkcjonariusza 
publicznego jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ponadto § 2 pkt 12 lit. l 
rozporządzenia w sprawie ZP zalicza do wydarzeń nadzwyczajnych 
autoagresję wychowanka wymagającą udzielenia specjalistycznej pomocy 
medycznej, a § 2 pkt 12 lit. p ww. rozporządzenia – użycie przez nieletniego 
substancji psychoaktywnej.  

4. Dyrektor nie powiadomił niezwłocznie Ministerstwa Sprawiedliwości 
o wystąpieniu dwóch wydarzeń nadzwyczajnych w dniu 17 maja 2018 r. oraz 
23 maja 2018, do czego zobowiązywał do § 77 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
ZP. W obu przypadkach informację przekazał po upływie dwóch dni od zajścia 
wydarzenia nadzwyczajnego. Ponadto w jednym przypadku57Zakład nie 
dysponował potwierdzeniem przekazania odpowiedniej informacji ww. 
Ministerstwu58. 
Dyrektor wyjaśnił m.in., że nie znał przyczyny zwłoki w przekazywaniu 
informacji odpowiednim organom. Przypuszczał, że mogły one zostać 
przekazane w innej formie, np. telefonicznie. Przy czym Dyrektor nie przedłożył 
żadnego dowodu (np. notatki z rozmowy) na potwierdzenie tej informacji. 

 

(akta kontroli str. 492-496, 824-827, 913) 

W Zakładzie zorganizowano ochronę zewnętrzną, przy czym strażnicy wykonywali 
równolegle zadania przypisane ochronie wewnętrznej, przy użyciu tych samych sił 
i środków. Stwierdzono przypadki nierzetelnego rejestrowania zdarzeń w rejestrach 

                                                      
54 24 lipca 2020 r.  
55 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762. 
56 Dz. U z 2021 r. poz. 2345, ze zm., dalej: „k.k.” 
57 Wydarzenie nadzwyczajne z 14 listopada 2019 r. 
58 12 lipca 2018 r. Główny Wizytator Wydziału Nadzoru dla Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości zwracała 
się o niezwłoczne przekazywanie informacji, o każdym zdarzeniu nadzwyczajnym.  
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osób wchodzących i pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu. Nie odnotowywano 
również wszystkich wydarzeń nadzwyczajnych, a także w aktach wychowanka nie 
umieszczono zapisu monitoringu z wydarzenia nadzwyczajnego. W dwóch 
przypadkach nie powiadomiono niezwłocznie Ministra Sprawiedliwości o zdarzeniu 
nadzwyczajnym.   

3. Prowadzenie działalności resocjalizacyjnej 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZP, 
Dyrektor we współpracy z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze59 
opracował roczne plany pracy, które następnie zostały zaopiniowane przez Radę 
Zakładu zgodnie z § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia.  

(akta kontroli str. 601) 

W Zakładzie na bieżąco udzielano wychowankom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz psychiatrycznej oraz realizowano zajęcia specjalistyczne 
i psychoedukacyjne ujęte w planach pracy Zespołu Korekcyjno-Diagnostycznego. 
W wybranych do kontroli miesiącach60 udzielono podopiecznym łącznie 590 porad, 
konsultacji i indywidualnych warsztatów61, o których mowa w §12 ust. 3 pkt c 
rozporządzenia w sprawie ZP. Pedagodzy i psycholodzy uczestniczyli również 
w 239 działaniach mediacyjnych i interwencyjnych, o których mowa w §12 ust. 3 pkt 
d ww. rozporządzenia. Przeprowadzano także dla 265 uczestników indywidualne 
i grupowe zajęcia: psychoedukacyjne62, specjalistyczne63, korekcyjne64 oraz 
terapeutyczne65. W dwóch przypadkach kontaktowano się z rodzicami 
wychowanków w celu rozwiązania problemów wychowawczych i dydaktycznych66. 

Zakład zapewniał ponadto pomoc lekarzy psychiatrów, którzy w miesiącach objętych 
badaniem udzielili 10 porad dziewięciu wychowankom. 

(akta kontroli str. 598-704, 741, 835) 

W okresie objętym kontrolą pomoc psychologiczna była udzielana przez dwóch 
psychologów zatrudnionych na umowę o pracę na pełen etat67. Obie osoby 
ukończyły studia wyższe na kierunku psychologia i posiadały tytuł nauczyciela 
dyplomowanego. Pomoc pedagogiczna była udzielana przez dwóch pedagogów 
zatrudnionych na umowę o pracę na pełen etat68. Osoby te ukończyły studia 
magisterskie na kierunku pedagogika, w tym jedna w zakresie resocjalizacji, a druga 
psychopedagogiki.  

(akta kontroli str. 599, 705) 

Lekarze psychiatrzy udzielali pomocy w ramach zawartych umów na świadczenie 
usług medycznych69.  

(akta kontroli str. 706-736) 

Na terenie Zakładu znajdowały się dwa gabinety, dla psychologów i pedagogów. 
Ponadto do dyspozycji wychowanków był gabinet pielęgniarki, w którym przyjmowali 

                                                      
59 Dyrektor szkół, Kierownik warsztatu, kierownik Internatu.   
60 Do szczegółowej kontroli wybrano czerwiec i grudzień w okresie od 2018 r. do I połowy 2021 r. 
61 432 przeprowadzonych przez pedagogów oraz 158 przez psychologów.  
62 164 nieletnich brało m.in. udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia oraz 
zapobiegania zagrożeniom HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową, patrz:§ 12 ust. 3 pkt 1 lit. a 
Rozporządzenia.  
63 §12 ust. 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia 
64 Dla 19 nieletnich.  
65 Dla 80 nieletnich.  
66 §12 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia.  
67 Tj. 22 godziny tygodniowo. 
68 J.w. 
69 Umowy przewidywały udzielanie pomocy od jednego dnia w tygodniu do dwóch razy w miesiącu.  
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pacjentów lekarze psychiatrzy. Wszystkie ww. pomieszczenia zapewniały 
odpowiednie warunki do prowadzenia porad i terapii. Ponadto do dyspozycji 
psychologów i pedagogów pozostawał oddzielny gabinet do treningu EEG 
Biofeetback70 oraz pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupowych z Hortiterapii71.  

(akta kontroli str. 150-205, 770-802) 

Szczegółową kontrolą objęto dokumentację 10 wychowanków przebywających 
w Zakładzie w kontrolowanym okresie. Stwierdzono, m.in., że: 

 dla każdego wychowanka psycholog opracował indywidualną diagnozę 
psychologiczną w dniu przyjęcia do Zakładu lub nie dłużej niż ciągu 11 dni od 
dnia przyjęcia do Zakładu72; 

 dla każdego wychowanka opracowano indywidualny plan resocjalizacji73 
w ciągu 32-47 dni od dnia przyjęcia do Zakładu. W jego przygotowaniu 
uczestniczyli: psycholog, pedagog, wychowawca oraz wychowanek. Żaden 
z wychowanków nie odmówił współdziałania w opracowaniu IPR; 

 IPR wychowanków podlegały modyfikacji (z wyłączeniem dwóch przypadków, 
co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości) wraz z przebiegiem 
procesu resocjalizacji, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.  

(akta kontroli str. 764-765, 836-884, 901-908) 

Zakład poinformował w 2021 r. pisemnie rodziców jednego wychowanka 
o postępach w jego resocjalizacji, co najmniej dwa razy w roku. Kopie pism 
przechowywał w aktach wychowanka. W pozostałych przypadkach nie przekazano 
takich informacji, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 764-765, 813-814) 

Każdy z 10 objętych badaniem wychowanków uczestniczył w przewidzianych dla 
niego formach oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutycznych. Wszyscy 
uczestniczyli także w kształceniu zawodowym74. Zakład podejmował również 
działania zmierzające do nawiązania współpracy z rodziną lub opiekunem 
wychowanka w celu doprowadzenia do jego integracji społecznej.  

(akta kontroli str. 602-665, 737-739, 746,  
816-818, 835) 

Grupy wychowawcze, do których przypisano 10 wychowanków, których 
dokumentację objęto badaniem, liczyły75 od trzech do ośmiu nieletnich, a oddziały 
szkolne76 od jednego do sześciu uczniów. 

(akta kontroli str. 740,749) 

Zakład nie współpracował z pracodawcami w organizacji praktyk zawodowych 
wychowanków. Dyrektor Szkoły wskazał, że wynikało to z zamkniętego charakteru 

                                                      
70 Biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu 
fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy 
system komputerowy (źródło: https://poradniaterapia.pl/terapie/eeg-biofeedback-terapia/). 
71 To rodzaj rehabilitacji, związanej z uprawieniem ogrodnictwa. Bliski kontakt z naturą w założeniu ma obniżyć 
stres, poprawić nastrój, przywrócić równowagę psychiczną i zniwelować stany depresyjne (źródło: 
https://portal.abczdrowie.pl/hortiterapia).  
72 W jednym przypadku nie sporządzono indywidualnej diagnozy psychologicznej, z uwagi na krótki okres 
pomiędzy wykreśleniem z Zakładu, a ponownym przyjęciem, 
73 Dalej: „IPR”. W jednym przypadku w 32 dniu (od przyjęcia do Zakładu) sporządzono aktualizację do wcześniej 
przygotowanego IPR.  
74 Pięcioro w ramach praktycznej nauki zawodu (czworo w zawodzie ślusarz, jeden w zawodzie stolarz) oraz 
pięcioro w ramach przyuczenia do pracy w zawodzie (jeden stolarz, czworo ślusarzy) 
75 W roku szkolnym - 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.  
76 J.w. 
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szkoły, który wymuszał prowadzenie kształcenia na terenie Zakładu. Ponadto 
znajdowała się w nim odpowiednia baza do nauki77.   

(akta kontroli str. 744, 886) 

Zakład dysponował m.in.: salą gimnastyczną, biblioteką, boiskiem do gry 
w koszykówkę oraz halą sportową z siłownią, a także terenem rekreacyjnym z wiatą 
i tunelami ogrodniczymi. W budynku internatu znajdowały pomieszczenia kół 
zainteresowań – kulinarnego, muzycznego i komputerowego. Do dyspozycji 
wychowanków była również sala bilardowa. Każda z grup w internacie posiadała 
świetlicę, a w budynku administracyjno-szkolnym znajdowała się aula, w której 
organizowane były m.in. przedstawienia.  

(akta kontroli str. 150-205, 770-802) 

Na terenie Zakładu organizowano wychowankom szereg zajęć kulturalno-
oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym: igrzyska i turnieje sportowe, konkursy 
plastyczne, turnieje sportowe, przedstawienia okolicznościowe. Z zakładowej 
biblioteki wychowankowie wypożyczali od 18 do 27 książek rocznie. Spośród 10 
wychowanków, których dokumentację badano wszyscy uczestniczyli w zajęciach 
kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych. Zakład okazjonalnie 
współpracował również z instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz sportowymi przy 
organizacji zawodów sportowych lub przedstawień teatralnych, nie była to jednak 
współpraca sformalizowana.  

 (akta kontroli str. 742-743, 740, 745, 750-763) 

Badanie dokumentacji 10 wychowanków, którzy opuścili Zakład w okresie objętym 
kontrolą wykazało, że Zakład zgromadził informacje o ich potrzebach po zwolnieniu. 
Zakład ponadto współpracował w ośrodkami pomocy społecznej w celu objęcia 
wychowanków pomocą po opuszczeniu Zakładu, a także udzielał pomocy w zakupie 
biletu.  

 (akta kontroli str. 766-769, 803-812, 830, 833) 

Spośród 34 wychowanków opuszczających Zakład w latach 2018-2021 (I półrocze) 
jedenaścioro z nich zostało bezpośrednio przekazanych do innych zakładów 
poprawczych, aresztów śledczych lub zakładów karnych. Z informacji uzyskanych 
przez NIK78 z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że z 23 pozostałych 
wychowanków, którzy opuścili Zakład 17 figurowało w Kartotece Karnej lub 
w Kartotece Nieletnich Rejestru.  

Dyrektor poddał, że Zakład nie dysponował wiedzą na temat skuteczności działań 
resocjalizacyjno-wychowawczych nieletnich opuszczających Zakład. Z uwagi na 
ograniczony zasób informacji nie dokonywał także oceny działań podejmowanych 
w ww. procesie.  

(akta kontroli str. 886, 890-898) 

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

1. W okresie objętym badaniem, w dziewięciu z 10 zbadanych przypadków, Zakład 
nie informował rodziców (opiekunów) wychowanków o ich postępach 
w resocjalizacji, a w jednym przypadku79 zrobił to jedynie w 2021 r. pomimo, że 
§ 60 rozporządzenia w sprawie ZP zobowiązywał do tego Zakład, co najmniej 
dwa razy w roku.  

                                                      
77 W zawodzie stolarz i ślusarz.  
78 Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK. 
79 Nieletni przebywał w Zakładzie od 22 sierpnia 2018 r.  
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Dyrektor podał m.in., że wynikało to przypuszczalnie z przeoczenia obowiązku 
wykonania tego zadania przez pracownika. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 
Sprawiedliwości, od stycznia 2021 r. przekazywanie rodzicom informacji było już 
realizowane dwa razy w roku.  

(akta kontroli str. 764-765, 828-832) 

2. W dwóch z 28 przypadków aktualizacja IPR nastąpiła po 206 dniach, tj. później 
niż po 6 miesiącach od ostatniej modyfikacji, a w kolejnej sprawie aktualizacji 
w ogóle nie przeprowadzono. Stanowiło to naruszenie § 59 pkt 5 rozporządzenia 
w sprawie ZP. 

Dyrektor podał, że wynikało to z przyjętej w Zakładzie procedury, która zakładała 
opracowanie IPR do dwóch tygodni po upływie sześciu miesięcy od ostatnio 
opracowanego dokumentu. Ponadto drugiemu z wychowanków nie 
zmodyfikowano IPR przed jego urlopem, ponieważ jego samodzielny powrót do 
placówki lub brak powrotu miał kluczowe znaczenie w planowaniu dalszych 
działań resocjalizacyjnych.  

(akta kontroli str. 764-765, 828-832) 

W Zakładzie prawidłowo zorganizowano działalność resocjalizacyjną. Dla każdego 
wychowanka opracowano indywidualną diagnozę oraz IPR. W Zakładzie na bieżąco 
udzielano pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej. Wszyscy 
objęci badaniem wychowankowie uczestniczyli w przewidzianych formach 
oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutycznych oraz uczestniczyli w zajęciach 
przysposobienia zawodowego lub w praktycznej nauce zawodu. Zakład organizował 
ponadto szereg zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz 
podejmował działania w celu objęcia wychowanków pomocą po opuszczeniu 
Zakładu. Stwierdzone nieprawidłowości 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 uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

1. Załączenie do instrukcji ochronnej opisu funkcjonującego w Zakładzie systemu 
zabezpieczenia elektronicznego. 

2. Zapewnienie na każdej zmianie liczby pracowników ochrony odpowiadającej 
wymogom określonym w planie ochronnym..  

3. Przechowywanie zapisów monitoringu odpowiednio dla rodzaju pomieszczenia, 
przez 60 lub 90 dni.  

4. Uzupełnianie zapisów w książce przebiegu zmiany.   

5. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia Rejestru pojazdów wjeżdżających na 
teren zakładu oraz Rejestru osób wchodzących na teren zakładu.  

6. Załączanie do akt osobowych wychowanka zapisu z monitoringu wydarzeń 
nadzwyczajnych. 

7. Prawidłowe identyfikowanie i rejestrowanie wszystkich wydarzeń 
nadzwyczajnych w księdze. 

8. Niezwłoczne powiadamianie Ministra Sprawiedliwości o wydarzeniach 
nadzwyczajnych.  

9. Dokonywanie nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy modyfikacji IPR.  
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10. Informowanie rodziców (opiekunów) wychowanków o ich postępach 
w resocjalizacji. 

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, 31 grudnia 2021 r. 
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