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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Poprawczy w Kcyni ul. Jana Kantego 1, 89-240 Kcynia1 

 

Paweł Duda, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni2, od 1 marca 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnił: Adam Pezacki, p.o. 
Dyrektor w okresie od 1 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.  

 

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 

 

Artur Nierebiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/122/2021 z 24 września 2021 r.  

Tomasz Klause, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/123/2021 z 27 września 2021 r.  

 (akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej: „ZP” lub „Zakład”. 
2 Dalej: „Dyrektor”.  
3 Czynności kontrolne w jednostce zakończono 27 grudnia 2021 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz.1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W Zakładzie prawidłowo zorganizowano ochronę zewnętrzną i wewnętrzną. 
Zapewniono właściwą dla systemu ochrony obowiązującego w zakładach 
o charakterze półotwartym obsadę kadrową, a także stan zabezpieczeń techniczno-
ochronnych. Obowiązujące w ramach systemu ochrony plany, instrukcje i procedury  
były przestrzegane. Realizacja zadań z zakresu ochrony wewnętrznej jak 
i zewnętrznej była należycie nadzorowana oraz weryfikowana. W Zakładzie 
prowadzono działalność resocjalizacyjną. Opracowywano Indywidualne Plany 
Resocjalizacji6, ale ich aktualizacji dokonywano z naruszeniem terminów 
wskazanych w obowiązujących przepisach. W Zakładzie na bieżąco udzielano 
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej, a także  umożliwiono 
wychowankom kształcenie ogólne i zawodowe. Stwierdzone nieprawidłowości, 
polegały m.in. na: nieaktualizowaniu w przepisanym terminie wykazu pracowników 
Zakładu, stanowiącego załącznik do instrukcji alarmowej, nierzetelnym prowadzeniu 
księgi ewidencji pobytu wychowanków w izbie przejściowej; niezapewnieniu 
dzwiękochłonności  pomieszczeń izb izolacyjnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. w ZP przebywało łącznie 37 
wychowanków. Najwięcej nieletnich jednocześnie, tj. 21 znajdowało się w ewidencji 
Zakładu od 24 do 29 kwietnia 2018 r., nie przekroczono jednak limitu określonego 
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 (tj. 60 miejsc). Natomiast od 23 grudnia 2020 r. do 30 
czerwca 2021 r. w ZP przebywało najmniej nieletnich, tj. 12. Wychowankowie nie 
byli dzieleni z uwagi na podstawę ich przyjęcia do Zakładu. 

(akta kontroli str. 7-10) 

ZP funkcjonował jako półotwarty resocjalizacyjny zakład poprawczy dla chłopców. 
W okresie objętym kontrolą obowiązywał w nim ograniczony system ochrony9, 
którego zasady określono m.in. w planie ochronnym. W tym czasie zadania 
z zakresu ochrony realizowało od 8 do 11 strażników10.  

(akta kontroli str. 11-177) 

W kontrolowanym okresie obowiązywały łącznie trzy Plany Ochronne, w których 
znajdowały się dokumenty, o których mowa w § 1057 ust. 3 pkt 1-9 rozporządzenia 
w sprawie ZP11. Do instrukcji ochronnej załączono: rozliczenie stanu etatowego 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: „IPR”. 
7 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. 
8 Dz. Urz. MS. z 2004 r. Nr 6, poz. 20, ze zm., dalej: „zarządzenie MS w sprawie limitu miejsc". 
9 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”. 
10 W okresie objętym kontrolą w ZP zatrudnionych było łącznie 13 strażników.  
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 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 
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pracowników ochrony, zestawienie liczby posterunków ochronnych, plan sytuacyjny 
zakładu, opis systemu zabezpieczenia elektronicznego12. Do instrukcji alarmowej 
dołączono: wykaz adresowy pracowników zakładu, który nie był aktualizowany co 
najmniej raz na kwartał, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

W Zakładzie obowiązywał Plan zabezpieczenia ZP na wypadek wystąpienia 
zagrożenia bezpieczeństwa zakładu13 opracowany we współpracy z Komendantem 
Powiatowym Policji w Nakle nad Notecią, który był aktualizowany w odstępach 
czteroletnich. Określono w nim zasady i tryb współdziałania oraz sposób 
zapewnienia bezpośredniej łączności pomiędzy Dyrektorem a Policją.  

W planie ochronnym wprowadzonym 2 lutego 2021 r. wskazano, że za 
bezpośrednią jego realizację odpowiada Dyrektor, a za realizację tego planu 
w poszczególnych działach odpowiadają właściwi kierownicy14. W poprzednich 
Planach Ochronnych wskazano, że za bezpośrednią ich realizację 
w poszczególnych działach odpowiadają właściwi kierownicy. Analiza zakresów 
obowiązków kierowników działów potwierdziła, że osoby pełniące te funkcje 
odpowiedzialne były m.in. za zatwierdzanie organizacji pracy pracowników ochrony, 
zarządzanie przeprowadzania kontroli oraz przeglądów zabezpieczeń techniczno-
ochronnych oraz wyznaczanie dyżurów pracowników.   

(akta kontroli str. 11-210) 

W okresie objętym kontrolą ochrona wewnętrzna była sprawowana przez 8-11 
pracowników (łącznie ochronę wewnętrzną realizowało 13 pracowników). Zadania 
z zakresu ochrony wewnętrznej zostały określone w zakresach obowiązków 
strażników15, w których wskazano szczegółowo obowiązki związane 
z wykonywaniem danego rodzaju służby16. Jeden nowo zatrudniony17 strażnik odbył 
kurs przygotowawczy. Przy wykonywaniu ochrony strażnicy korzystali 
z wewnętrznego systemu łączności, w skład którego wchodziły: instalacja 
przyzywowa umieszczona w izbie izolacyjnej, środki łączności radiowej 
i przewodowej (tj. telefonii przewodowej, telefonii bezprzewodowej wyposażonej 
w tzw. „system napadowy” oraz krótkofalówki). W instrukcji ochronnej ustalono, że 
z wewnętrznego systemu łączności zobligowani byli korzystać wszyscy pracownicy 
Zakładu. Nadzór nad prawidłowością działania systemu powierzono konserwatorowi 
urządzeń elektronicznych. 

(akta kontroli str. 34-177, 211-263, 414-416) 

W Zakładzie znajdowała się jedna izba przejściowa składająca się z dwóch 
odrębnych sypialni (pojedynczej i podwójnej) oraz świetlicy. Pomieszczenia sypialne 
urządzone były w sposób odpowiadający warunkom pomieszczeń mieszkalnych, tj. 
wyposażone zostały w: łóżka, stoły i krzesła (odpowiednio po jednym lub po dwa) 
oraz elementy dekoracyjne (sztuczne kwiaty i obrazy). W świetlicy znajdowały się: 
trzy stoliki, trzy krzesła, dwie tablice informacyjne, tablica szkolna, szafka oraz 
szafko-regały. W każdym z wyżej wymienionych pomieszczeń znajdowała się 
kamera monitoringu oraz urządzenia instalacji przywoławczej. W Zakładzie 
usytuowano cztery izby izolacyjne. Były to pomieszczenia wentylowane, ogrzewane 
i oświetlone, o powierzchni powyżej 4 m2, wyposażone w trwale przymocowane do 

                                                                                                                                       
przetwarzania informacji uzyskanych w wyniku realizowania czynności profilaktycznych, instrukcja alarmowa, 
instrukcja alarmowa w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu ładunku wybuchowego w 
budynkach na terenie zakładu, instrukcja określająca zasady przyjmowania nieletnich do zakładu. 
12 W planie ochronnym obowiązującym od 2 lutego 2021 r. Przedtem opis wewnętrznego systemu łączności. 
13 Z 30 września 2020 r. oraz 20 grudnia 2016 r. 
14 Tj. kierownik internatu, kierownik warsztatów szkolnych, dyrektor szkoły oraz kierownik gospodarczy. 
15 Stwierdzono na podstawie badania akt osobowych 10 strażników zatrudnionych w ZP w kontrolowanym 
okresie. 
16 W rozbiciu na kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną. 
17 W okresie objętym kontrolą.  
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podłogi: stół, krzesło i łóżko. Izby izolacyjne nie były pomieszczeniami 
dźwiękochłonnymi, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Elementy takie jak: grzejniki, oprawy oraz kamery rejestrujące były zabezpieczone 
osłonami uniemożliwiającymi dokonanie przez nieletniego samouszkodzenia. 
Kamery kopułowe znajdujące się w izbach (po jednej na pomieszczenie) były 
sprawne, przytwierdzone do sufitu,  a ich obudowa uniemożliwiała ingerencję przez 
nieletnich umieszczonych w tych izbach. W holu pomiędzy izbą przejściową a izbą 
izolacyjną zlokalizowano posterunek wyposażony w monitory oraz panel 
sygnalizacyjny instalacji przywoławczej. Obraz pomieszczeń był wyraźny, 
a instalacja przywoławcza (sygnalizacja akustyczna i świetlna) sprawna.   

 (akta kontroli str. 264-282) 

W Planie ochronnym określono, że system monitoringu wizyjnego obejmuje 
wszystkie stałe i czasowe miejsca przebywania nieletnich. Poza izbami 
mieszkalnymi, przejściową, izolacyjnymi i chorych, kamery monitoringu 
zainstalowano m.in. w korytarzach, warsztatach szkolnych, sali gimnastycznej, 
siłowni oraz na zewnątrz budynku (łącznie 115 kamer). Na terenie placówki 
zainstalowanych było pięć kamer monitorujących obraz z pomieszczeń sanitarnych. 
Obraz z jednej kamery rejestrującej miejsca załatwiania potrzeb fizjologicznych 
wychowanków oraz prysznic zasłaniano tzw. „maską prywatności”18. Pozostałe 
kamery umożliwiały jedynie podgląd miejsc gdzie znajdowały się umywalki. 
Pomieszczenie serwerowni, do którego przekazywano zapis z monitoringu było 
zabezpieczone przez dostępem osób nieuprawnionych, poprzez zastosowanie 
pełnych drzwi antywłamaniowych z dwoma ryglami, do których klucze znajdowały 
się na dyżurce. Każde pobranie kluczy było ewidencjonowane. Dostęp do tego 
pomieszczenia miał konserwator urządzeń elektronicznych oraz Dyrektor. 
W serwerowni nie przechowywano środków chemicznych lub innych mogących mieć 
negatywny wpływ na jakość zapisu. Nagrania przechowywane były na macierzach 
dyskowych umieszczonych w szafie typu RACK, posiadającej wymuszaną 
wentylację i zamykanej na klucz. W serwerowni pracował klimatyzator regulujący 
temperaturę w pomieszczeniu na poziomie około 18ºC. Obraz z monitoringu był na 
bieżąco obserwowany przez jednego pracownika ochrony, który pełnił służbę 
w dyżurce. Jednorazowo obserwowano obraz z 33 kamer, przy czym jednocześnie 
możliwe było prowadzenie podglądu z 30-65 kamer. Strażnik miał możliwość wyboru 
kamer do podglądu oraz ustawień podziału widoków na poszczególnych monitorach.  
Analiza zapisów monitoringu z izby izolacyjnej oraz wybranej: izby chorych, izby 
mieszkalnej19 oraz korytarza nie wykazała nieprawidłowości (w tym zdarzeń 
nadzwyczajnych). W izbach nie było w tym czasie wychowanka. Zarejestrowany 
obraz był wyraźny, a nagranie nie było przerywane. Zakład przechowywał zapis 
monitoringu z izby mieszkalnej, izby Izolacyjnej oraz chorych przez 90 dni, 
a z korytarza przez 60 dni.  

 (akta kontroli str. 34-174, 283-328) 

W okresie objętym kontrolą na obsługę systemu monitoringu na terenie Zakładu 
wydatkowano kwotę 25,8 tys. zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu do jego 
obsługi. Poszczególne wydatki nie przekraczały progu wartościowego20 
zobowiązującego Zakład do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych21. 

                                                      
18 Czarne nakładki zasłaniające miejsca intymne.  
19 Do analizy zapisów z izby mieszkalnej, chorych i izolacyjnej wybrano 24 lipca 2021 r. oraz 7 września 2021 r., 
a do analizy zapisów z korytarza wybrano 23 sierpnia 2021 r. i 22 września 2021 r.  
20 W latach 2018-2020 – 30 tys. euro, w 2021 r. 130,0 tys. zł. 
21 Art. 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 
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W Zakładzie wprowadzono Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są 
ze środków publicznych, których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 
4 ust. 8 Pzp.  

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 zgodnie procedurami ustalonymi w Regulaminie 
obowiązującym w badanym okresie22;  

 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 zagranicznych23. 

(akta kontroli str. 329-356) 

W latach 2018-2021 (I półrocze) miał miejsce jeden przypadek umieszczenia 
wychowanka w izbie izolacyjnej oraz 29 przypadków umieszczenia wychowanków 
w izbie przejściowej. Podczas ciszy nocnej24 kontrolowano w nieregularnych 
odstępach czasu zachowanie nieletnich w formie obchodu. Informacje o godzinach 
przeprowadzania obchodu zamieszczano w księgach przebiegu służby nocnej. 
Przed umieszczeniem nieletnich w izbie przejściowej, izbie izolacyjnej oraz izbie 
chorych przeprowadzano szczegółowe kontrole pomieszczeń. Kontrole 
przeprowadzano również w trakcie pobytu wychowanków w izbach oraz po ich 
opuszczeniu. Informacje o kontrolach odnotowywano w księgach służby dziennej25. 

Pracownik ochrony przeprowadzał kontrolę osobistą przed umieszczeniem 
wychowanka w izbie przejściowej. Przeprowadzenie czynności dokumentowano 
w formie notatki. Stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych izby przejściowej, izby 
izolacyjnej i izby chorych kontrolowano codziennie w trakcie patrolowania terenu 
Zakładu, co odnotowywano w księgach służby dziennej i nocnej oraz rejestrze 
kontroli zabezpieczeń techniczno-ochronnych.  

W Zakładzie dokonywano kontroli przebiegu służby nocnej na podstawie zapisów 
monitoringu, przeglądu zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz kontroli 
pomieszczeń, w których przebywali wychowankowie przez m.in. kierownika 
internatu lub upoważnionego pracownika ochrony nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
Ustalenia powyższych kontroli były dokumentowane w formie protokołów.  
Czas umieszczenia wychowanków w izbie przejściowej i izbie izolacyjnej nie 
przekraczał okresów wskazanych w § 44 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZP oraz 
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej26, tj. 14 dni w izbie przejściowej i 48 godzin w izbie izolacyjnej27.  

                                                                                                                                       
próg wartościowy jej stosowania ustaliła do zamówień równych lub przekraczających kwotę 130 tys. zł (art. 2 
ust.1 pkt 1), dalej: „Pzp”. 
22 W przypadku zamówień o wartości: od 4,5-11,5 tys. zł dokonywano rozeznania rynku u co najmniej trzech 
oferentów w dowolnej formie (np. telefonicznie), od 11,5-21,5 tys. zł dokonywano rozeznania rynku u co najmniej 
trzech oferentów w formie zapytania ofertowego ,a powyżej do 21,5 tys. zł pisemnie zapraszano do złożenia 
ofert co najmniej trzech oferentów. We wszystkich zamówieniach wybrano najkorzystniejszą ofertę 
23 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie klasyfikacji”. 
24 Cisza nocna obowiązuje w Zakładzie od 22:00 do 6:00. 
25 Stwierdzono na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej siedmiu kontrolowanych przypadków 
umieszczenia wychowanków w izbie przejściowej.  
26 Dz. U. z 2019 r. poz. 2418, dalej: „ustawa o środkach przymusu”. 
27 Stwierdzono na podstawie prowadzonej ewidencji przez Zakład. 
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W okresie objętym kontrolą raz (w marcu 2018 r.) zastosowano wobec wychowanka 
środek przymusu bezpośredniego, który polegał na użyciu siły fizycznej – technik 
transportowych i obezwładniających, a następnie umieszczeniu go w izbie 
izolacyjnej. Wychowanek ten przebywał w izbie izolacyjnej przez dwie doby (nie 
przekraczając 48 godzin). Całe zdarzenie było udokumentowane w formie notatki z 
zastosowania środka przymusu bezpośredniego, do której załączono zapis z 
monitoringu28. O powyższym zawiadomiono organy wskazane w art. 40 ust. 1 
ustawy o środkach przymusu. W sześciu spośród ośmiu przypadków objętych 
szczegółowym badaniem umieszczenia wychowanka w izbie przejściowej pobyt 
odnotowany w rejestrze izby przejściowej był zgodny z zapisami umieszczonymi 
w aktach osobowych wychowanka. W dwóch pozostałych przypadkach zapisy te 
były prowadzone nierzetelnie, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 357-367) 

Pracownicy ochrony wewnętrznej zostali wyposażeni zgodnie z planem ochronnym 
w: wykrywacze metali, instalację przyzywową, środki łączności radiowej 
(radiotelefon przenośny, telefon stacjonarny). Urządzenia były sprawne29. Ilość  
urządzeń była adekwatna do liczby pracowników na zmianie. 

 (akta kontroli str. 358) 

Dyrektor nie ustalił w instrukcji ochronnej odstępstw w zakresie liczby pracowników 
ochrony na zmianie. Zgodnie z § 10531 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZP 
w ograniczonym systemie ochrony zmiana liczy nie mniej niż dwóch pracowników. 
W Zakładzie pracownicy ochrony pracowali w systemie trzyzmianowym. 
Wewnętrzna ochrona Zakładu była sprawowana całodobowo przez jednego 
pracownika (służby po osiem godzin). Szczegółowe badanie obsady zmian 
w miesiącach czerwiec i grudzień z lat objętych kontrolą wykazało, że wymagana 
rozporządzeniem w sprawie ZP liczba pracowników została zapewniona. Łączna 
liczba pracowników ochrony (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiadała lub 
przekraczała minimum określone w ww. rozporządzeniu. 

 (akta kontroli str. 34-174, 358) 

Do Dyrektora Zakładu podwładni nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i innym osobom przebywającym na 
terenie ZP.  

(akta kontroli str. 368-370) 

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

1. Wykaz adresowy pracowników Zakładu stanowiący załącznik do instrukcji 
alarmowej nie był aktualizowany co najmniej raz na kwartał, co było niezgodne 
z §1057 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZP. W okresie objętym kontrolą wykaz ten 
uaktualniano w przypadku zmian kadrowych.  

Dyrektor wyjaśnił m.in., że aktualizacja wykazu pracowników odbywała się na 
podstawie zgłaszanych przez pracowników zmian w tym zakresie specjaliście do 
spraw kadr. Wykaz ten był aktualizowany, zgodnie z powyższą zasadą, bez 
zachowania obowiązku aktualizacji co 3 miesiące.  

(akta kontroli str. 34-174, 371) 

                                                      
28 W niniejszej kontroli NIK nie zbadano prawidłowości działań ZP ze względu na brak akt wychowanka wobec 
którego zastosowano środek przymusu bezpośredniego a następnie umieszczono go w izbie izolacyjnej, 
ponieważ akta wychowanka zostały przekazane do innego Zakładu po jego przeniesieniu.   
29 Sprawdzeń dokonano: 6, 11, i 12 października oraz 19 listopada 2021 r.  
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2. Nierzetelnie prowadzono księgę ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie 
przejściowej. W dwóch spośród ośmiu zbadanych przypadków daty odnotowane 
w księdze, różniły się od zapisów w aktach wychowanków. W jednym przypadku 
błędnie odnotowano datę umieszczenia w izbie przejściowej (30 kwietnia 2020 r. 
zamiast 30 marca 2020 r., a w kolejnym datę zwolnienia z izby  (24 marca 2021 
zamiast 19 stycznia 2021 r.).  

Dyrektor wyjaśnił, że powyższe było wynikiem omyłki pisarskiej.  

(akta kontroli str. 357, 372) 

3.  Cztery izby izolacyjne nie były pomieszczeniami dźwiękochłonnymi, co stanowiło 
naruszenie art. 27 ust. 3 ustawy o środkach przymusu. 

Dyrektor wyjaśnił, że nie posiada dokumentacji potwierdzającej dźwiękochłonność 
tych pomieszczeń. Dodał także, że nie wykonywał żadnych prac w tym zakresie 
Podczas kontroli NIK Dyrektor wystąpił do Naczelnika Wydziału Nadzoru nad 
Zakładami dla Nieletnich Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa 
Sprawiedliwości w celu określenia wymagań jakim powinna spełniać izba izolacyjna 
w tym zakresie. W odpowiedzi wskazano jeden ze sposobów zapewnienia 
dźwiękochłonności polegający na zastosowaniu paneli akustycznych.  

(akta kontroli str. 264-282, 373-374) 

4. Pomieszczenie sanitarne znajdujące się przy izbie przejściowej i izbach 
izolacyjnych nie było monitorowane, 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.” 

Dyrektor wyjaśnił, że od 21 października 2021 r. ww. pomieszczenie zostało objęte 
monitoringiem.  

(akta kontroli str. 264-294, 375) 

5.  Okno znajdujące się w pomieszczeniu serwerowni, w którym przechowywano 
zapis z monitoringu było w złym stanie technicznym30, tj.: było to pojedyncze 
drewniane okno, zamykane na skobel. Ponadto widoczne były uszkodzenia tynku na 
ścianie. Zgodnie z § 1055 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZP zapis z monitoringu 
przechowuje się w sposób zapobiegający jego utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, 
w szczególności w wyniku oddziaływania środków chemicznych, czynników 
mechanicznych, temperatury, światła i pola magnetycznego.  

(akta kontroli str. 284-294) 

Okno zostało wymienione na nowe z PCV w trakcie kontroli NIK.  

(akta kontroli str. 381-382) 

W Zakładzie zapewniono właściwą dla danego systemu ochrony obsadę kadrową, 
a także stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Przestrzegano opracowanych 
dla ograniczonego systemu ochrony planów, instrukcji i procedur. Realizacja zadań 
z zakresu ochrony wewnętrznej była należycie nadzorowana i weryfikowana.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
30 W dniu oględzin przeprowadzonych przez NIK 22 października 2021 r.  
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2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej  

Wszyscy zatrudnieni pracownicy ochrony realizowali jednocześnie zadania ochrony 
wewnętrznej i zewnętrznej, co zostało opisane w Obszarze 1 wystąpienia 
pokontrolnego31.  

(akta kontroli str. 34-177, 211- 263, 297-299, 414-416) 

W ochronie zewnętrznej wyznaczono jeden posterunek – dyżurkę, która obsadzona 
była całodobowo. Zakład  był otoczony budynkami oraz ogrodzeniem ochronnym 
w postaci muru, ogrodzenia metalowego o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m, które 
zostały zwieńczone drutem ostrzowym oraz concertiną. Okna budynków 
wyposażono w kraty. Wszystkie drzwi prowadzące do budynku także wyposażono 
w kraty. Na teren ZP prowadziły dwie bramy (główna i ewakuacyjna) oraz cztery 
furtki wykonane z profili stalowych. W planie ochronnym wskazano, że drzwi 
wejściowe do budynków i innych budowli na terenie Zakładu mogły być otwarte, 
z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach dostęp do nich pozostawał 
ograniczony.   

(akta kontroli str. 34-174, 300-328) 

Pracownicy realizujący zadania z zakresu ochrony zewnętrznej: dokonywali 
sprawdzenia stanu zabezpieczeń techniczno- obronnych, porównywali liczbę kluczy 
z wykazem znajdujących się na posterunku, korzystali z zastępczych źródeł światła, 
przed przystąpieniem do służby zapoznawali się z dokumentacją znajdującą się na 
posterunku (m.in. wykazem nieletnich przebywających w ZP), przejmowali 
indywidualne wyposażenie od pracowników zdających zmianę, w szczególności 
środki łączności indywidualnej oraz zestawy kluczy.  

Przebieg służby był odnotowywany w księgach służby dziennej i nocnej oraz 
rejestrze kontroli zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Rejestry osób wchodzących 
na teren Zakładu oraz pojazdów wjeżdżających na jego teren były prowadzony 
rzetelnie32.  

 (akta kontroli str. 391) 

W okresie objętym kontrolą na ochronę zewnętrzną wydatkowano łącznie 115,1 tys. 
zł, którą to kwotę przeznaczono na zakup drutu ostrzowego oraz wykonanie z niego 
zabezpieczeń (łącznie dwie faktury). 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 zgodnie procedurami ustalonymi w Regulaminie 

obowiązującym w badanym okresie; 

 zostały prawidłowo zaewidencjonowane, stosownie do przepisów 

rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. 

 

                                                      
31 Informacje dotyczące liczby pracowników ochrony, zakresów ich czynności, posiadania kursu 
przygotowawczego, użytkowania wspólnego dla ochrony zewnętrznej i wewnętrznej systemu łączności oraz 
wyposażenia 
32 Wpisywano nazwiska osób oraz nr rejestracyjne pojazdów wraz z godziną przybycia i opuszczenia Zakładu. 
Stwierdzono na podstawie kontroli zapisów w księgach z miesięcy kwiecień- wrzesień 2020 r.  
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Z wykonanych prac sporządzono protokół potwierdzający ich wykonanie. Protokół 

podpisali wykonawca usługi i przedstawiciel Zakładu. Prace zostały zrealizowane 

w terminach określonych w umowie. 

 

 (akta kontroli str. 329-354, 392) 

W badanym okresie zarejestrowano w ZP siedem wydarzeń nadzwyczajnych, 
z czego: jedno dotyczyło ucieczki wychowanka z terenu Zakładu, dwa - ucieczki 
wychowanka spoza terenu ZP33, jedno - bójki z udziałem trzech wychowanków, 
naruszenia nietykalności cielesnej i uszkodzenia ciała innego wychowanka, jedno - 
próby samobójczej oraz jedno - zażycia środków psychoaktywnych przez 
wychowanka. Łącznie w zdarzeniach nadzwyczajnych wzięło udział 10 nieletnich. 
Dyrektor każdorazowo zawiadamiał właściwe komórki Ministerstwa 
Sprawiedliwości34 (w odstępstwie kilku godzin od zaistnienia zdarzenia) oraz 
starszego wizytatora. Ponadto powiadamiano także: Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości (w przypadku trzech ucieczek i bójki 
wychowanków), jednostki Policji (w przypadku trzech ucieczek), rodziców lub 
opiekunów nieletnich (we wszystkich przypadkach poza bójką wychowanków) oraz 
właściwy Sąd Rejonowy kierujący wychowanka do Zakładu (w przypadku trzech 
ucieczek). Księga ewidencji wydarzeń nadzwyczajnych zawierała wszystkie 
elementy wskazane w § 9 Załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ZP, tj. 
nazwisko i imię wychowanka, datę i godzinę zdarzenia, rodzaj, miejsce, opis, 
wskazanie pod czyją opieką był wychowanek oraz w przypadku ucieczek również 
datę i godzinę powrotu, przez kogo został doprowadzony oraz nazwisko 
przyjmującego wychowanka. Analiza dokumentacji wykazała, że pracownicy ZP 
działali adekwatnie do rodzaju zdarzenia nadzwyczajnego, tj. np. w przypadku 
zagrożenia zdrowia organizowali odpowiednią pomoc medyczną. Każdorazowo 
zwiększano nadzór nad wychowankami i przeprowadzano rozmowy terapeutyczne. 
W przypadku dwóch ucieczek nieletni zostali z powrotem doprowadzeni do Zakładu, 
a jednego wychowanka skreślono z ewidencji po upływie trzech miesięcy od 
ucieczki. W następstwie naruszenia nietykalności cielesnej wychowanka złożono 
zawiadomienie do właściwej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 
Dokumentacja dotycząca wskazanych zdarzeń zawierała m.in.: notatki służbowe 
wszystkich uczestników zdarzenia, arkusz diagnostyczny oraz raporty. Nie 
stwierdzono wydarzeń nadzwyczajnych nieujawnionych w ewidencji Zakładu.   

 (akta kontroli str. 393-422) 

Dyrektor określił zadania i obowiązki ochronne pracowników i zatwierdzał ich 
organizację pracy. Dyżury były planowane w konsultacji z nim przez pracownika ds. 
ochrony i wyznaczane  na jeden miesiąc. Do zadań pracowników ochrony należał 
m.in. udział w przeglądach ustalających potrzeby dotyczące zabezpieczeń 
techniczno-ochronnych. W Zakładzie przeprowadzano kontrole, które obejmowały 
także stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Wyniki kontroli wpisywane były do 
księgi służby dziennej lub nocnej. Dyrektor określił w regulaminach zasady m.in.: 
pełnienia służby nocnej, przekazania nieletniego służbie konwojowej, kontroli 
pomieszczeń i zabezpieczeń techniczno-ochronnych, organizowania wycieczek 
i zajęć poza placówką, odwiedzin, kieszonkowego, korzystania z obiektów 
sportowych, a także instrukcje dotyczące udaremniania ucieczek wychowanków.  

(akta kontroli str. 359-360, 423-443) 

                                                      
33 W obu zdarzeniach doszło do oddalenia się pojedynczego wychowanka od grypy podczas przebywania poza 
Zakładem.  
34 Wskazane w pismach nr DSRiN.III.7053.39.2020 z 4 czerwca 2020 r., DSRiN.III.7053.63.2019 z 1 lipca 2019 
r. oraz DSRiN-III-7050-48/17 z 12 września 2017 r.  
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Do Dyrektora Zakładu podwładni nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i innym osobom przebywającym na 
terenie ZP.  

(akta kontroli str. 368-370) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych Zakładu nie był utrzymywany 
w należytym stanie35, tj. stwierdzono:  

a) widoczną korozję furtki prowadzącej z boiska sportowego do budynku 
mieszkalnego, 

b) degradację powłoki malarskiej oraz ubytki tynku w trzech fragmentach muru 
ogrodzeniowego, 

c) ubytki w podmurówce ogrodzenia w jednym fragmencie, 

d) widoczną korozję w kratach zainstalowanych na stronie południowej 
budynku. 

Dyrektor wyjaśnił, że wskazane uszkodzenia zostały stwierdzone podczas 
okresowego przeglądu w 2019 r. i nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzkiego. Uszkodzenia po ustabilizowaniu pęknięć miały zostać 
naprawione. W trakcie kontroli NIK, dokonano uzupełnień tynku w murach oraz 
odświeżono powłoki lakiernicze w skorodowanych lub łuszczących się miejscach. 
W przypadku fragmentu muru przed frontem Zakładu, w Rocznym Planie Pracy na 
2022 rok ujęto stosowne zadanie.  

(akta kontroli str. 300-328, 444-453) 

 

Ochrona zewnętrzna Zakładu została zorganizowana w sposób prawidłowy. 
Opracowano wymagane dla danego systemu ochrony plany, instrukcje i procedury 
oraz przydzielono obowiązki osobom odpowiedzialnym za ochronę zewnętrzną. 
Zapewniono właściwą obsadę kadrową oraz stan zabezpieczeń techniczno-
ochronnych, w tym sprawne wyposażenie. Prowadzony nadzór był wykonywany 
rzetelnie. Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na ocenę kontrolowanego 
obszaru.   

3. Zapewnienie prowadzenia działalności 
resocjalizacyjnej w zakładzie poprawczym  

W okresie objętym kontrolą obowiązywały łącznie cztery plany pracy Zakładu 
(odrębnie na każdy rok szkolny), opracowane przez Dyrektora we współpracy 
z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, które zostały przedłożone 
i zaopiniowane pozytywnie przez Radę Zakładu Poprawczego w Kcyni. Plany pracy 
zawierały m.in. opis oraz sposoby realizacji zadań wraz ze wskazaniem osób 
odpowiedzialnych i współdziałających oraz wskazaniem terminów realizacji 
w następujących obszarach: organizacja funkcjonowania poszczególnych działów, 
indywidualna praca wychowawcza z nieletnimi w celu niwelowania zaległości 
i korekty postaw, uczestnictwo wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym, 
zapobieganie ucieczkom, konsekwentne zwalczanie przejawów tzw. „drugiego 
życia”, doskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowankami, 
zaktywizowanie procesu resocjalizacji, doskonalenie zakładowego procesu 
resocjalizacji, wdrażanie wychowanków do racjonalnego spędzania czasu wolnego, 

                                                      
35 W dniu oględzin NIK, tj. 12 października 2021 r. 
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przygotowanie wychowanka do życia w rodzinie i społeczeństwie, utrzymanie ładu, 
czystości i porządku na terenie Zakładu oraz podnoszenie estetyki pomieszczeń, 
zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa w Zakładzie, doskonalenie zawodowe 
pracowników, udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz psychiatrycznej, udzielanie rodzicom wychowanków pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

 (akta kontroli str. 454-530) 

W skład zespołu diagnostyczno-korekcyjnego Zakładu wchodziło w badanym 
okresie dwóch psychologów i jeden pedagog, którzy posiadali kierunkowe 
wykształcenie wyższe, uzupełnione podczas studiów podyplomowych, kursów 
kwalifikacyjnych, kursów rozwijających kompetencje zawodowe i szkoleń 
odbywanych zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. Zadania zespołu realizowane 
były w oparciu o opracowywane na dany rok szkolny plany pracy, co zostało 
odnotowane w dziennikach pracy. W ramach udzielania pomocy w obszarze 
zdrowia psychicznego placówka współpracowała z lekarzem psychiatrą, w oparciu 
o umowę cywilnoprawną. W okresie objętym kontrolą udzielił on łącznie 83 porad, 
głównie polegających na ocenie stanu zdrowia psychicznego lub przepisaniu leków. 
W Zakładzie wydzielono dwa niezależne gabinety psychologiczno-pedagogiczne, 
z czego jeden przystosowany do pracy grupowej. W badanym okresie nie wystąpiły 
przypadki nieudzielenia wychowankom pomocy psychologicznej, a niezbędna 
pomoc udzielana była w ciągu 24 godzin.    

 (akta kontroli str.178-181, 531-546) 

Szczegółową kontrolą objęto dokumentację 12 wychowanków przebywających 
w Zakładzie w kontrolowanym okresie. Stwierdzono, m.in., że: 

 dla każdego wychowanka psycholog lub pedagog opracował indywidualną 
diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w ciągu 9-26 dni od dnia przyjęcia do 
Zakładu; 

 dla każdego wychowanka opracowano IPR w ciągu 9-45 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 podlegały modyfikacji wraz z przebiegiem procesu resocjalizacji nie rzadziej 
niż co 6 miesięcy, z wyjątkiem 11 przypadków spośród 37 gdzie było to 
wymagane,  

 IPR były realizowane zgodnie z przebiegiem procesu resocjalizacji.  

 (akta kontroli str. 547-549) 

Dyrektor informował pisemnie rodziców (opiekunów) o postępach w resocjalizacji 
wychowanka co najmniej dwa razy w roku. Kopie pism przechowywano w aktach 
wychowanka. 

 (akta kontroli str. 547) 

W Zakładzie umożliwiono wychowankom kształcenie ogólne i zawodowe 
w zorganizowanych na jego terenie Szkole Podstawowej nr 3 oraz Branżowej 
Szkole I Stopnia. Ponadto do roku szkolnego 2018/2019 w ZP funkcjonowało 
również gimnazjum. W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 w szkole 
podstawowej kształciło się od jednego do dwóch uczniów, w gimnazjum sześciu, 
a w szkole branżowej od dwóch do sześciu uczniów. Liczebność grup była zgodna 
z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości do organizacji roku szkolnego. W szkole 
branżowej kształcono w zawodach stolarz i ślusarz. Praktyki zawodowe były 
organizowane w warsztatach szkolnych. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie 
niezależnie od rodzaju szkoły. 
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(akta kontroli str. 300-328, 550-578) 

Na terenie Zakładu zlokalizowano: salę gimnastyczną, kącik rekreacji, boisko do gry 
w piłkę oraz siłownię, a także bibliotekę, salę koncertową oraz studnio nagrań. ZP 
współpracował m.in. z lokalnymi instytucjami kultury, a wychowankowie w ramach 
współpracy uczestniczyli lub współtworzyli koncerty i happeningi.    

(akta kontroli str. 300-328, 579-580) 

W ramach przygotowania wychowanków do usamodzielniania Zakład 
współpracował z: właściwymi sądami, Policją, ośrodkami pomocy społecznej, 
powiatowymi ośrodkami pomocy rodzinie36 oraz doradcami zawodowymi. 
Wychowankom udzielano pomocy w poszukiwaniu pracy. Z pomocy skorzystało 14 
nieletnich, którzy opuścili Zakład po ukończeniu 21 lat lub zostali z niego warunkowo 
zwolnieni. Gromadzono informacje o potrzebach wychowanka po jego zwolnieniu, 
jednakże żaden spośród 21 objętych badaniem takich potrzeb nie zgłaszał. Dyrektor 
nie udzielał pomocy wychowankom w formie materialnej lub finansowej. Dla 11 
nieletnich w okresie objętym kontrolą opracowano Indywidualne Programy 
Usamodzielniania, które zostały przesłane do właściwych względem miejsca 
zamieszkania PCPR.  

 (akta kontroli str. 581-597) 

Z informacji uzyskanych przez NIK37 z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że 
spośród 21 wychowanków, którzy opuścili Zakład, 20 figuruje w Kartotece Karnej lub 
w Kartotece Nieletnich Rejestru. Dyrektor zwrócił uwagę, że 13 spośród wyżej 
wymienionych dopuściło się czynu karalnego przed przyjściem lub w trakcie pobytu 
w Zakładzie. Dodał ponadto, że nie prowadzono statystyk powrotu na drogę 
przestępczą wychowanków opuszczających ZP ze względu na brak możliwości 
formalnej uzyskania takich informacji.  

(akta kontroli str. 598-606) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W 11 spośród 37 przypadków, w których było wymagane dokonanie modyfikacji 
IPR, naruszono termin wskazany w § 59 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZP, 
obligujący do modyfikacji IPR nie rzadziej niż co sześć miesięcy.  

Dyrektor wyjaśnił, że procedura modyfikacji IPR jest procesem trwającym kilka 
tygodni, a sam proces rozpoczyna się z chwilą wyznaczenia daty posiedzenia 
zespołu oceniającego. Opóźnienia związane były przede wszystkim z nieobecnością 
kadry pedagogicznej.  

(akta kontroli str. 547-549) 

Działalność resocjalizacyjna prowadzona w Zakładzie została zorganizowana 
w sposób prawidłowy. W badanym okresie opracowywano IPR, jednak ich 
modyfikacji dokonywano z naruszeniem terminu wskazanego w rozporządzeniu 
w sprawie ZP. Zadania wskazane w dokumentach dotyczących działalności 
resocjalizacyjnej były realizowane, a każdy wychowanek miał zapewnioną pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną oraz psychiatryczną.  

                                                      
36 Dalej: „PCPR”. 
37 Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

 OCENA CZĄSTKOWA 
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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. Terminowe aktualizowanie wykazu adresowego pracowników, który stanowi 
załącznik do instrukcji alarmowej. 

2. Rzetelne prowadzenie księgi ewidencji pobytu wychowanków w izbie 
przejściowej. 

3. Dostosowanie pomieszczeń izby izolacyjnej do warunków pomieszczenia 
dźwiękochłonnego.  

4. Utrzymywanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych Zakładu w należytym 
stanie. 

5. Terminowe aktualizowanie IPR. 

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,  30 grudnia 2021 r.   

 

 

Kontroler 

(-) Artur Nierebiński 

główny specjalista k.p. 

 
 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

 p.o. Dyrektor 

(-) Tomasz Sobecki 
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