
 
 

 
 

 
 
LBY.411.004.05.2021  
 
 

Maciej Swakowski 
p.o. Dyrektor 
Zakładu Poprawczego w Świeciu  
ul. Sądowa 12 
86-100 Świecie 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

 

 

I/21/004 Zapewnienie bezpieczeństwa i prowadzenia działalności resocjalizacyjnej w zakładach 
poprawczych i schronisku dla nieletnich województwa kujawsko-pomorskiego 
 
 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Poprawczy w Świeciu1, ul. Sądowa 12, 86-100 Świecie 

 

Maciej Swakowski – p.o. Dyrektor2 

 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej. 
2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej. 
3. Zapewnienie 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 

 

 

Marcin Bigos, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/162/2021 z 29 listopada 2021 r. 

Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/159/2021 z 18 listopada 2021 r. 

Leszek Murat, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/158/2021 z 16 listopada 2021 r. 

Mikołaj Rumiński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/163/2021 z 30 listopada 2021 r. 

 (akta kontroli str. 1, 15, 41-43, 276, 546, 636) 

 

                                                      
1 Dalej także: „Zakład”, „Zakład Poprawczy” lub ZP. 
2 Od 13 grudnia 2021 r. Wcześniej, tj. do 12 grudnia 2021 r. Dyrektorem ZP była Iwona Janiak, którą w okresach 
nieobecności, tj. od 25 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r., od 25 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r., od 3 
marca 2021 r. do 21 maja 2021 r., od 27 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r., od 10 października 2021 r. do 
12 grudnia 2021 r. zastępował Łukasz Subkowski. 
3 Czynności kontrolne zakończono 17 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 

Ochronę wewnętrzną i zewnętrzną w Zakładzie zorganizowano nie w pełni 

poprawnie, co wskazuje na ograniczoną skuteczność nadzoru sprawowanego 

w latach 2018-2021 (I połowa) przez Dyrektora Zakładu. Pracownicy ochrony zostali 

wyposażeni w sprzęt zgodnie z planem ochronnym, niemniej jednak zatrudnieni 

w tym okresie nie odbyli kursu przygotowawczego w ramach przeszkolenia 

wstępnego. Urządzenia monitorujące znajdowały się we wszystkich 

pomieszczeniach zgodnie z planem ochronnym i były sprawne. Jednakże zapis 

monitoringu z kamery umieszczonej w jednej z izb mieszkalnych nie był 

przechowywany przez okres wskazany w obowiązujących przepisach. Ponadto 

sprzęt służący do monitorowania i oświetlenia izby izolacyjnej nie został 

odpowiednio zabezpieczony. Liczba pracowników ochrony zewnętrznej na zmianie 

nie odpowiadała wymogom określonym w planie ochronnym (posterunek patrolowy 

nie był obsadzony w porze dziennej w niektórych dniach objętych szczegółowym 

badaniem). Ponadto pracownicy ochrony nie dokonywali obchodów wokół Zakładu 

w porze nocnej oraz nierzetelnie ewidencjonowali wejścia i wyjścia. W Zakładzie 

prawidłowo zorganizowano działalność resocjalizacyjną, a stwierdzone 

nieprawidłowości nie miały na nią istotnego wpływu. Dla każdego wychowanka 

opracowano indywidualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz 

indywidualny plan resocjalizacji. W Zakładzie na bieżąco udzielano pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej. Wszyscy objęci badaniem NIK 

wychowankowie uczestniczyli w przewidzianych formach oddziaływań 

resocjalizacyjno-terapeutycznych i większość z nich (35 z 40) uczestniczyła 

w praktycznej nauce zawodu. Zakład organizował także szereg zajęć kulturalno-

oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz podejmował działania w celu objęcia 

wychowanków pomocą po opuszczeniu Zakładu. Prawidłowo wydatkowano środki 

na obsługę systemu monitoringu na terenie Zakładu, a także na ochronę 

zewnętrzną, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami. 

1. Zapewnienie ochrony wewnętrznej. 

W okresie objętym kontrolą liczba wychowanków przebywających w Zakładzie 

Poprawczym w miesiącach luty i maj każdego roku wynosiła od 13 do 20 i nie 

przekraczała dopuszczalnego limitu (24) 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 miejsc6. 

Wychowankowie nie byli dzieleni z uwagi na podstawę przyjęcia do Zakładu. 

(akta kontroli str. 3, 7) 

Zakład Poprawczy jest półotwartym zakładem resocjalizacyjnym. W okresie objętym 

kontrolą obowiązywał w nim ograniczony system ochrony7, którego zasady 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
6 Dz. Urz. MS. z 2004 r. Nr 6, poz. 20, ze zm., dalej: „zarządzenie MS w sprawie limitu miejsc". 
7 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”. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 
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określono m.in. w planie ochronnym. W ww. okresie ochronę Zakładu realizowało od 

11 do 14 pracowników ochrony. Nie sprawowali jej inni pracownicy Zakładu. 

(akta kontroli str. 3, 9, 40, 58-147) 

W ZP opracowano plan ochronny. Obowiązywały po sobie łącznie cztery plany 

ochronne. W planach ochronnych znajdowały się dokumenty, o których mowa 

w § 1057 ust. 3 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie ZP8. Do instrukcji ochronnej 

załączono: rozliczenie stanu etatowego pracowników ochrony, plan sytuacyjny 

zakładu, opis systemu zabezpieczenia elektronicznego. Nie dołączono do niej 

zestawienia liczby posterunków ochronnych, co szerzej opisano w sekcji 

Stwierdzone nieprawidłowości. Do instrukcji alarmowej dołączono wykaz adresowy 

pracowników zakładu, który nie był aktualizowany przynajmniej raz na kwartał, co 

szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 58-147, 349) 

Zakład nie zawarł porozumienia z Policją na wypadek zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa. Dyrektor nie wyznaczył pracownika odpowiedzialnego za realizację 

planu ochrony, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Ponadto 

dziewięciu pracowników ochrony zatrudnionych w kontrolowanym okresie nie 

przeszło w ramach szkolenia wstępnego kursu przygotowawczego, pozwalającego 

im na pełnienie samodzielnie obowiązków w zakresie ochrony Zakładu, co szerzej 

opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 3) 

W okresie objętym kontrolą ochrona wewnętrzna była sprawowana przez 11-14 

pracowników Zakładu. Zadania z zakresu ochrony wewnętrznej zostały określone 

w zakresach czynności pracowników, niemniej nie wskazano w nich wprost 

obowiązku realizacji ochrony wewnętrznej. 

(akta kontroli str. 9-11, 18-20, 159) 

Przy wykonywaniu ochrony wewnętrznej pracownicy korzystali z wewnętrznego 

systemu łączności, m.in. z: radiotelefonów przenośnych, telefonów 

bezprzewodowych, instalacji przywoławczej oraz indywidualnych sygnalizatorów 

alarmowych. 

(akta kontroli str. 4) 

W instrukcji ochronnej ustalono wewnętrzny system łączności dla pracowników 

wykonujących ochronę wewnętrzną ze wskazaniem rodzaju i liczby urządzeń 

służących do utrzymywania łączności oraz pracowników odpowiedzialnych za 

korzystanie z tych urządzeń. 

(akta kontroli str. 58-147, 349) 

                                                      
8 Tj.: instrukcja ochronna, instrukcja w sprawie podejmowania działań ochronnych wraz z planem sytuacyjnym, 
instrukcja określająca zasady i sposób doprowadzenia nieletnich na zabiegi medyczne i do lekarzy, instrukcja 
ochronna określająca odstępstwa w ograniczonym systemie ochrony, instrukcja w sprawie realizacji czynności 
profilaktycznych, instrukcja w sprawie wykorzystania środków ochrony osobistej i wzajemnego ubezpieczania się 
pracowników w trakcie wykonywania zadań służbowych, instrukcja w sprawie przekazywania, gromadzenia 
i przetwarzania informacji uzyskanych w wyniku realizowania czynności profilaktycznych, instrukcja alarmowa, 
instrukcja określająca zasady przyjmowania nieletnich do zakładu. 
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W ZP znajdowały się dwie izby przejściowe. Były to wyodrębnione pomieszczenia 

urządzone w sposób odpowiadający warunkom pomieszczenia mieszkalnego, 

tj. posiadały: stół, krzesło, łóżko oraz stolik. Zgodnie z planem ochronnym oba 

pomieszczenia wyposażono w dwie kamery, dzięki którym izby te pozostawały pod 

stałym nadzorem ochrony. W Zakładzie wyodrębniono jedną izbę izolacyjną. Było to 

pomieszczenie wentylowane, ogrzewane i oświetlone, o powierzchni powyżej 4 m2, 

wyposażone w trwale przymocowane do podłogi: stół, krzesło i łóżko. Izba była 

objęta monitorowaniem przez sprawny wewnętrzny system urządzeń rejestrujących 

(dwie kamery zgodnie z planem ochronnym). Pomieszczenie znajdowało się około 

10 m od miejsca pełnienia służby przez pracownika dokonującego kontroli 

zachowania nieletniego umieszczonego w izbie izolacyjnej.  

(akta kontroli str. 44-48, 112) 

W planie sytuacyjnym określono pomieszczenia podlegające monitoringowi. Poza 

izbami: mieszkalnymi, przejściowymi, izolacyjną i chorych, monitoringiem objęto 

m.in.: pomieszczenia dydaktyczne, korytarze, warsztaty i pracownie, stołówkę, 

świetlicę, łazienki, salę gimnastyczną.  

(akta kontroli str. 110-115) 

Oględziny NIK9 wykazały, m.in., że urządzenia monitorujące znajdowały się we 

wszystkich pomieszczeniach zgodnie z planem ochronnym i były sprawne. Kamery 

monitoringu znajdujące się w łazienkach i toaletach umieszczone zostały w sposób 

uniemożliwiający obserwowanie nieletniego podczas załatwiania potrzeb 

fizjologicznych. Pomieszczenie, do którego był przekazywany obraz z monitoringu 

zabezpieczono przed dostępem osób nieuprawnionych drzwiami zamykanymi na 

klucz. Wejście do tego pomieszczenia nie było szczególnie monitorowane np. za 

pomocą księgi wejść i wyjść. Dostęp do niego posiadali pracownicy ochrony. Obrazy 

z monitoringu (łącznie 35) były na bieżąco, w czasie rzeczywistym, obserwowane 

przez jednego pracownika. Pomieszczenie, w którym przechowywane były nośniki 

danych, nie było narażone na oddziaływanie: środków chemicznych, czynników 

mechanicznych, temperatury, światła i pola magnetycznego. Informatyczne nośniki 

danych nie znajdowały się w pobliżu środków chemicznych i zostały umieszczone 

w zamykanej na klucz szafie. Zgodnie z regulaminem monitoringu wizyjnego 

monitoring ten nie posiadał możliwości bieżącego przekazywania lub rejestracji 

dźwięku. Miejsca objęte monitoringiem zostały odpowiednio oznakowane. 

(akta kontroli str. 161, 204-208) 

Analiza zapisów monitoringu z izby izolacyjnej oraz wybranej: izby chorych, izby 

mieszkalnej10 oraz korytarza nie wykazała nieprawidłowości (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. Zakład nie przechowywał zapisu 

monitoringu z izby mieszkalnej przez 90 dni, co szerzej opisano w sekcji 

Stwierdzone nieprawidłowości.  

                                                      
9 Przeprowadzone 29 listopada 2021 r. 
10 Do analizy zapisów z izby mieszkalnej, chorych i izolacyjnej wybrano 27 sierpnia 2021 r. oraz 11 października 
2021 r., a do analizy zapisów z korytarza wybrano 26 września 2021 r. i 26 października 2021 r.  
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(akta kontroli: str. 277) 

W latach 2018-2021 (I półrocze) na obsługę systemu monitoringu na terenie 

Zakładu wydatkowano 164,6 tys. zł11, z tego: 

 3,9 tys. zł na usługę przeglądu, naprawy i konserwacji monitoringu; 

 93,2 tys. zł na przebudowę systemu monitoringu; 

 67,5 tys. zł na modernizację monitoringu (wymiana kamer, monitorów 

i rejestratorów). 

Poszczególne wydatki nie przekraczały progu wartościowego12 zobowiązującego 
Zakład do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych13.  

(akta kontroli str. 393) 

W Zakładzie wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych, których 
wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 tys. euro14.   

(akta kontroli str. 353-389) 

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 z procedurami ustalonymi w Regulaminach; 

obowiązujących w badanym okresie15; 

 z wykonanych prac, konserwacji, naprawy lub przeglądu systemów alarmowych, 

kontroli dostępu, przeciwpożarowych sporządzono protokół potwierdzający ich 

wykonanie. Protokół podpisali wykonawca usługi i przedstawiciel Zakładu. Prace 

zostały zrealizowane w terminach określonych w umowie; 

 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 zagranicznych16. 

(akta kontroli str. 390-391, 394-403, 409-425, 427-535) 

W okresie objętym kontrolą miał miejsce jeden przypadek umieszczenia 

wychowanka w izbie izolacyjnej (w styczniu 2018 r.) oraz 21 przypadków 

                                                      
11 W 2018 r. – 97,1 tys. zł, w 2019 r. – 4,2 tys. zł, w 2020 r. – 34,3 tys. zł, w I połowie 2021 r. – 29,0 tys. zł. 
12 W latach 2018-2020 – 30 tys. euro, w 2021 r. 130,0 tys. zł. 
13 Art. 4 pkt 8 ustawy 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 równych lub przekraczających kwotę 130 tys. zł (art. 2 
ust.1 pkt 1), dalej: „pzp”. 

14 Dalej: „Regulamin”, wprowadzony zarządzeniem nr 04/12/2016 Dyrektora Zakładu z 30 grudnia 2016 r., 
zmieniony zarządzeniem nr 6/08/2017 z 24 sierpnia 2017 r., zarządzeniem nr 5/12/2017 z 29 grudnia 2017 r., 
zarządzeniem nr 2a/10/2018 z 16 października 2018 r., zarządzeniem nr 7/12/2019 z 20 grudnia 2019 r., 
zarządzeniem nr 4/01/2020 z 29 stycznia 2020 r.  

15 W przypadku zamówień o wartości od 10-50 tys. zł dokonywano rozeznania rynku u co najmniej dwóch 
oferentów, a powyżej 50 tys. zł do 30 tys. euro pisemnie zapraszano do złożenia ofert co najmniej trzech 
oferentów. We wszystkich zamówieniach wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

16 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie klasyfikacji”. 
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umieszczenia wychowanków w izbie przejściowej. Podczas ciszy nocnej17 

kontrolowano w nieregularnych odstępach czasu zachowanie nieletnich. Informacje 

o godzinach przeprowadzania kontroli umieszczano w księgach przebiegu służby 

nocnej.   

(akta kontroli str. 573) 

Na podstawie zapisów w księgach służby dziennej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 

24 stycznia 2019 r. oraz od 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. ustalono, że 

przed umieszczeniem nieletnich w izbach: przejściowej, izolacyjnej oraz chorych 

przeprowadzano szczegółowe kontrole pomieszczeń. Kontrole przeprowadzano 

również w trakcie pobytu wychowanków w izbach oraz po ich opuszczeniu.  

(akta kontroli str. 572) 

Zgodnie z wyjaśnieniami p.o. Dyrektora Zakładu pracownik ochrony przeprowadzał 

kontrolę osobistą przed umieszczeniem wychowanka w izbie przejściowej. 

Z przeprowadzonych czynności nie sporządzano notatki służbowej, ponieważ nie 

znajdowano przy wychowankach przedmiotów niebezpiecznych.   

(akta kontroli str. 571) 

Na podstawie zapisów w księgach służby dziennej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 

24 stycznia 2019 r. oraz od 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. i służby nocnej 

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 października 2018 r. oraz od 25 listopada 2019 

r. do 30 czerwca 2021 r. ustalono, że stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych izb: 

przejściowej, izolacyjnej i chorych kontrolowano codziennie w trakcie patrolowania 

terenu Zakładu. 

(akta kontroli str. 572-573) 

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 palnej18. 

(akta kontroli str. 574-576) 

W okresie objętym kontrolą umieszczono w izbie izolacyjnej jednego wychowanka. 

Zapisy w księdze ewidencyjnej izby izolacyjnej odpowiadały danym wskazanym 

w notatce służbowej sporządzonej na podstawie art. 51 ustawy o środkach 

przymusu. Notatka służbowa obejmowała: miejsce i czas zdarzenia, cel oraz 

szczegółowy opis przyczyn użycia środków przymusu, szczegółowy opis 

zastosowanych środków przymusu bezpośredniego, wzmiankę o poinformowaniu 

wychowanka o możliwości ich zastosowania, dane osób obecnych przy użyciu 

środków przymusu, podpisane przez wychowanka pouczenie o możliwości złożenia 

skargi oraz wnioski dyrektora zakładu poprawczego. Notatka służbowa oraz nośnik 

zawierający zapis z urządzeń rejestrujących zostały dołączone do akt osobowych 

wychowanka. Jednak zapis na nośniku obejmował tylko część pobytu wychowanka 

w izbie izolacyjnej, co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

                                                      
17 Cisza nocna obowiązuje w Zakładzie od 21:45 do 6:00. 
18 Dz. U. z 2019 r. poz. 2418, dalej: „ustawa o środkach przymusu”. 
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(akta kontroli str. 574-575, 633-635) 

Przebieg służby nocnej, funkcjonowanie monitoringu, przekazywanie służby nocnej 

służbie dziennej weryfikowano podczas kontroli przeprowadzanych przez Dyrektora 

Zakładu, kierownika internatu lub pracownika ds. ochrony19. Kontrole nie wykazały 

nieprawidłowości, a informacje o nich zamieszczono w księdze służby nocnej. 

(akta kontroli str. 573) 

Pracownicy ochrony wewnętrznej zostali wyposażeni zgodnie z planem ochronnym 

w: wykrywacze metali, instalację przyzywową, środki łączności radiowej 

(radiotelefon przenośny, telefon stacjonarny). Oględziny20 wykazały sprawność 

urządzeń, w tym możliwość połączenia się z innym pracownikiem realizującym 

ochronę. Liczba urządzeń była odpowiednia do liczby pracowników na zmianie. 

(akta kontroli str. 161) 

Dyrektor nie ustalił w instrukcji ochronnej odstępstw w zakresie liczby pracowników 

ochrony na zmianie. Zgodnie z § 10531 rozporządzenia w sprawie ZP 

w ograniczonym systemie ochrony zmiana liczy nie mniej niż dwóch pracowników. 

W Zakładzie pracownicy ochrony pracowali w systemie dwuzmianowym oraz 

trzyzmianowym. Wewnętrzna ochrona Zakładu była sprawowana – wg instrukcji 

ochronnej – całodobowo przez jednego pracownika. Szczegółowe badanie obsady 

zmian w miesiącach czerwiec i grudzień z lat objętych kontrolą wykazało, że 

wymagana liczba pracowników została zapewniona.  

(akta kontroli str. 61-145, 148, 151-157) 

Do Dyrektora Zakładu podwładni nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i innym osobom przebywającym na 

terenie ZP. 

(akta kontroli str. 4) 

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Do instrukcji ochronnych obowiązujących w okresie od 19 kwietnia 2018 r. nie 

załączono zestawień liczby posterunków ochronnych, co było wymagane na 

podstawie § 1057 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ZP.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że do planów ochronnych obowiązujących w okresie 

od 19 kwietnia 2018 r. nie załączono formalnie zestawień liczby posterunków 

ochronnych z powodu przeoczenia, niemniej jednak w planach ochronnych 

zamieszczono szczegółowy opis posterunków. 

(akta kontroli str. 159, 349, 560) 

2. Wykaz adresowy pracowników ZP 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 powinno być dokonanych 

                                                      
19 Do szczegółowego zbadania prawidłowości funkcjonowania ochrony wewnętrznej w trakcie służby nocnej 
wybrano okres od 12 czerwca 2020 r. do 11 września 2020 r. 
20 Przeprowadzone 29 listopada 2021 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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co najmniej 14 aktualizacji, podczas gdy było ich 11 (nie dokonano aktualizacji 

w kwartałach I 2018 r., IV 2019 r. i III 2020 r.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił, nie dokonywano aktualizacji wykazu adresowego 

pracowników ZP w ww. okresach z powodu braku zmian. 

NIK zawraca uwagę, że brak zmian nie zwalnia z obowiązku przynajmniej 

cokwartalnej aktualizacji wykazu adresowego pracowników Zakładu. 

(akta kontroli str. 159, 349, 560) 

3. Dyrektor nie wyznaczył pracownika odpowiedzialnego za bezpośrednią realizację 

planu ochrony, co stanowiło naruszenie § 1057 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ZP. 

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że nie wyznaczył wprost pracownika 

odpowiedzialnego za bezpośrednią realizację planu ochrony, niemniej jednak 

obowiązki te sprawował pracownik ds. ochrony. 

(akta kontroli str. 3, 159, 560) 

4. Żaden z dziewięciu pracowników przyjętych do pracy w ZP po 1 stycznia 2018 r. 

i pełniących samodzielnie obowiązki w zakresie ochrony nie odbył kursu 

przygotowawczego w ramach przeszkolenia wstępnego, co było wymagane przez 

§1058 rozporządzenia w sprawie ZP.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że nieodbycie kursu wynikało z braku 

organizacji takiego kursu przez instytucje państwowe. Niemniej jednak każdy 

pracownik przechodzi wewnętrzne szkolenie przygotowujące go do wykonywania 

obowiązków związanych z ochroną. 

(akta kontroli str. 9-11, 18-20, 159, 560) 

5. Izba izolacyjna nie była pomieszczeniem dźwiękochłonnym, co stanowiło 

naruszenie art. 27 ust. 3 ustawy o środkach przymusu. Ponadto sprzęt służący do 

monitorowania i oświetlenia izby izolacyjnej nie został w pełni zabezpieczony przed 

dostępem nieletniego umieszczonego w tej izbie: przewody znajdowały się 

w osłonie przymocowanej do ścian i sufitu – dostęp do nich był częściowo możliwy 

po wejściu na stół bądź łóżko. Stanowiło to naruszenie § 6 ust. 5 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej 

i izby izolacyjnej21.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że izba izolacyjna nie jest pomieszczeniem 

dźwiękochłonnym, ponieważ dotychczas nie pojawiła się taka potrzeba praktyczna, 

albowiem duża grubość ścian i drzwi dobrze ogranicza ewentualne dźwięki 

generowane wewnątrz. Natomiast sprzęt służący do monitorowania i oświetlenia 

izby izolacyjnej nie został w pełni zabezpieczony przed dostępem nieletniego 

umieszczonego w tej izbie, ponieważ ryzyko ewentualnego wypadku uznano za 

niskie, zwłaszcza że izba izolacyjna jest całodobowo ściśle monitorowania 

i ewentualne zerwanie przewodów skutkowałoby natychmiastową interwencją 

strażnika, który stacjonuje w bliskiej odległości (ok. 10 m). Do czasu zakończenia 

                                                      
21 Dz. U. poz. 638, dalej: „rozporządzenie w sprawie izby izolacyjnej”. 
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kontroli sprzęt służący do monitorowania i oświetlenia izby izolacyjnej został 

odpowiednio zabezpieczony. 

(akta kontroli str. 44-48, 112, 159-160, 547-549, 560-561) 

6. Zapis monitoringu z kamery umieszczonej w izbie mieszkalnej (grupa III, 

sypialnia nr 1) przechowywany był przez okres krótszy niż 90 dni. Najwcześniejszy 

dostępny zapis monitoringu był sprzed 72 dni22, pomimo że § 1055 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie ZP stanowi, że zapis z monitoringu jest przechowywany 

na informatycznym nośniku danych przez 90 dni od dokonania zapisu - w przypadku 

monitoringu izb mieszkalnych.  

P.o. Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną powyższego było mechaniczne zużycie 

dysków, które spowodowało skrócenie czasu nagrywania. 

(akta kontroli: str. 277-278, 332, 553) 

7. Do akt osobowych wychowanka nie dołączono zapisu z kamery w izbie 

izolacyjnej, obejmującego czas od godz. 19:49 w dniu 24 stycznia 2018 r. do godz. 

17:50 w dniu 26 stycznia 2018 r., co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie izby izolacyjnej, który wymaga, aby nośnik zawierający zapis z urządzeń 

rejestrujących został dołączony do akt osobowych wychowanka.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że nie dołączono do akt osobowych wychowanka 

nośnika elektronicznego z nagraniem całego okresu pobytu wychowanka w izbie 

izolacyjnej z powodu jego zagubienia. 

(akta kontroli str. 333, 633-635) 

Ochronę wewnętrzną w Zakładzie zorganizowano nie w pełni poprawnie. 

Pracownicy ochrony wewnętrznej zostali wyposażeni w sprzęt zgodnie z planem 

ochronnym, niemniej jednak dziewięciu nowoprzyjętych pracowników nie odbyło 

kursu przygotowawczego w ramach przeszkolenia wstępnego. Urządzenia 

monitorujące znajdowały się we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z planem 

ochronnym i były sprawne. Ustalono jednak, że zapis monitoringu z kamery 

umieszczonej w jednej z izb mieszkalnych nie był przechowywany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ZP. Ponadto sprzęt służący 

do monitorowania i oświetlenia izby izolacyjnej nie został odpowiednio 

zabezpieczony, a izba ta nie była pomieszczeniem dźwiękochłonnym. Stwierdzone 

nieprawidłowości wskazują na ograniczoną skuteczność nadzoru sprawowanego 

przez Dyrektora Zakładu nad zapewnieniem ochrony wewnętrznej.   

2. Zapewnienie ochrony zewnętrznej.  

Wszyscy zatrudnieni pracownicy ochrony realizowali jednocześnie zadania ochrony 

wewnętrznej i zewnętrznej, co zostało opisane w obszarze pierwszym wystąpienia23.  

(akta kontroli str. 9-11, 13, 18-20, 61-66, 159, 281, 285, 294, 296, 300, 302) 

                                                      
22 Według stanu na dzień oględzin, tj. 3 grudnia 2021 r. Był to monitoring z dnia 22 września 2019 r. 
23 Informacje dotyczące liczby pracowników ochrony, zakresów ich czynności, posiadania kursu 
przygotowawczego, użytkowania wspólnego dla ochrony zewnętrznej i wewnętrznej systemu łączności.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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W ochronie zewnętrznej wyznaczono dwa posterunki (bramowy i patrolowy) – 

pierwszy obsadzony całodobowo, a drugi – w porze dziennej (tj. w godz. 6.00-

18.00). Ogrodzenie Zakładu miało wysokość co najmniej 1,5 m i było zwieńczone 

odkosami z siatki lub zwojami concertiny24. Poza fragmentem ogrodu linia 

zewnętrzna Zakładu wyznaczana była przez budynki oraz mur. Okna budynków były 

wyposażone w kraty zamontowane na zewnątrz25. Dyrektor Zakładu określił 

w Planie ochronnym, że drzwi wejściowe pozostawały zamknięte w czasie 

przebywania wychowanków poza ustalonymi tam wyjątkami. Ogrodzenie części 

Zakładu (tzw. ogród) wykonane było z siatki, tj. nie było to ogrodzenie pełne, 

w oknach sali gimnastycznej nie było krat, a brak odkosów na zwieńczeniu tej sali 

umożliwiał przedostanie się po dachu poza teren Zakładu. Szczegółowe informacje 

zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.   

(akta kontroli: str. 60, 64-66, 89, 280, 292, 299, 314-323) 

W Zakładzie ewidencjonowano czynności dokonywane podczas służby w księdze 

służby dziennej i nocnej26. W księdze służby dziennej odnotowywano m.in.: 

informacje o przeprowadzonej kontroli pomieszczeń izb mieszkalnych 

w nieregularnych odstępach czasu, godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, 

nazwiska strażników, którzy pełnili dyżur, stan osobowy nieletnich, wskazanie 

nieletnich, którzy opuścili lub dołączyli w trakcie zmiany. W księdze służby nocnej 

odnotowywano m.in. informacje z przebiegu służby, informacje o przeprowadzonej 

kontroli pomieszczeń izb mieszkalnych w nieregularnych odstępach czasu, godzinę 

rozpoczęcia i zakończenia służby, nazwiska strażników, którzy pełnili dyżur, a także 

odnotowywano fakt: prawidłowego stanu kluczy, braku zastrzeżeń przy przejęciu 

służby oraz weryfikacji zabezpieczenia Zakładu. We wskazanym okresie nie 

odnotowano stwierdzonych nieprawidłowości. W dyżurce znajdowały się zastępcze 

źródła światła. Dyrektor oraz osoby wyznaczone przeprowadzały regularne kontrole 

wewnętrzne dotyczące służby, co podlegało odnotowaniu w ww. księgach. 

W okresie badanym przeprowadzono 23 kontrole. Nie wykazały one żadnych 

nieprawidłowości. W części skontrolowanych przez NIK wpisów w książce ruchu 

osób i pojazdów nie podano godzin opuszczenia Zakładu lub imienia i nazwiska 

osób wchodzących na jego teren. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji 

Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: str. 324-325) 

Dyrektor nie ustalił w instrukcji ochronnej odstępstw w zakresie liczby pracowników 

ochrony zewnętrznej na zmianie. Pracownicy ochrony pracowali w systemie 

dwuzmianowym oraz trzyzmianowym.  

(akta kontroli str. 59-145, 148, 151-157, 162-163, 267) 

W latach 2018-2021 (I półrocze) na ochronę zewnętrzną Zakładu wydatkowano 

38,5 tys. zł27, z tego: 

                                                      
24 Concertina zabezpieczała także duże fragmenty zwieńczenia budynków i murów, a także miejsca gdzie 
możliwe było wspięcie się po ścianie budynku na dach (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”).  
25 Wyjątek stanowiła sala gimnastyczna.  
26 Badaniem objęto zapisy księgi służby dziennej i nocnej w okresie od kwietnia 2019 r. do września 2019 r.  
27 W 2018 r. – 16,8 tys. zł, w 2019 r. – 4,6 tys. zł, w 2020 r. – 5,4 tys. zł, w I połowie 2021 r. – 11,7 tys. zł. 
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 4,7 tys. zł zakup siatki do ogrodzenia, 

 1,7 tys. zł wykonanie podmurówki do ogrodzenia, 

 2,8 tys. zł montaż ogrodzenia, 

 29,3 tys. zł wykonanie zabezpieczeń na murach okalających Zakład oraz na 

dachach i piorunochronach. 

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 dokonane w sposób celowy, oszczędny oraz 

w wysokości ustalonej w planie finansowym Zakładu; 

 były uzasadnione potrzebami bezpieczeństwa Zakładu; 

 zostały dokonane zgodnie procedurami ustalonymi w Regulaminach 

obowiązujących w badanym okresie28; 

 z wykonanych prac sporządzono protokół potwierdzający ich wykonanie. 

Protokół podpisali wykonawca usługi i przedstawiciel Zakładu. Prace zostały 

zrealizowane w terminach określonych w umowie; 

 zostały prawidłowo zaewidencjonowane, stosownie do przepisów 

rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. 

(akta kontroli str. 390-392, 404-408, 426, 428-535, 566-567) 

W okresie objętym kontrolą miały miejsca dwa wydarzenia nadzwyczajne 

zarejestrowane w księdze wydarzeń nadzwyczajnych29. Księga ewidencji wydarzeń 

nadzwyczajnych zawierała: imię i nazwisko wychowanka (nieletniego), datę 

i godzinę wydarzenia, rodzaj wydarzenia oraz miejsce jego wystąpienia, opis 

wydarzenia. W księdze wydarzeń nadzwyczajnych nie dokonano wpisu pod czyją 

opieką przebywał wychowanek (nieletni) podczas dwóch wydarzeń 

zarejestrowanych w okresie objętym kontrolą, co zawarto w sekcji Stwierdzone 

nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 49-56, 158, 209-210, 334-337) 

Pierwsze wydarzenie miało miejsce 19 lutego 2018 r., o zaistnieniu którego Dyrektor 

Zakładu powiadomiła Ministra Sprawiedliwości 27 lutego 2018 r., tj. po upływie 8 dni 

oraz Sąd Rejonowy po upływie 7 dni, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 

nieprawidłowości. W następstwie wydarzenia Dyrektor Zakładu podjęła decyzje 

m.in. o: otoczeniu wzmożoną opieką terapeutyczną wychowanka i zintensyfikowaniu 

obserwacji wychowanków. Ponadto Dyrektor Zakładu wydała zarządzenie 

dotyczące zastosowania dodatkowych zabezpieczeń niebezpiecznych urządzeń 

i przedmiotów w warsztatach szkolnych i terapeutycznych.  

(akta kontroli str. 165, 168, 174-176) 

Drugie wydarzenie miało miejsce 14 listopada 2018 r. i dotyczyło agresywnych 

zachowań dwóch wychowanków. O zaistnieniu tego wydarzenia Dyrektor Zakładu 

powiadomiła Ministra Sprawiedliwości 15 listopada 2018 r. W trakcie wydarzenia 

                                                      
28 W przypadku zamówień o wartości od 10-50 tys. zł dokonywano rozeznania rynku u co najmniej dwóch 

oferentów, a powyżej 50 tys. zł do 30 tys. euro pisemnie zapraszano do złożenia ofert co najmniej trzech 
oferentów. We wszystkich zamówieniach wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

29 Dalej: „księga”. 
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użyto środka przymusu bezpośredniego względem jednego wychowanka w trybie 

ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu i poprawnie udokumentowano 

zdarzenie. Po użyciu środka nie wystąpiło u nieletniego zranienie ani uszkodzenie 

ciała. Wychowanek nie zgłosił skargi do zastosowania środka przymusu 

bezpośredniego. W następstwie wydarzenia Dyrektor Zakładu podjęła decyzje m.in. 

o: przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających z wychowankami, odwołaniu zajęć 

sportowych z uwagi na konieczność ustabilizowania sytuacji wychowawczej 

w Zakładzie, zwiększeniu liczby pracowników prowadzących zajęcia zespołowe. 

(akta kontroli str. 165-166, 176-203, 551) 

Dyrektor określił zadania oraz obowiązki ochronne pracowników i zatwierdzał ich 

organizację pracy. Wyjaśnił także, że dyżury były planowane w konsultacji z nimi 

przez pracownika ds. ochrony i wyznaczane były na jeden miesiąc. W zakresie 

zadań kierownika pracowników ochrony, a następnie pracownika ds. ochrony był 

udział w przeglądach ustalających potrzeby w zakresie zabezpieczeń techniczno-

ochronnych. W Zakładzie przeprowadzano kontrole i jak wskazał Dyrektor 

obejmowały one także stan zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Wyniki kontroli 

wpisywane były do księgi służby dziennej lub nocnej. W przypadku stwierdzenia 

usterek były one bezzwłocznie usuwane30. Dyrektor określił w regulaminach zasady 

m.in.: uczestnictwa w praktykach religijnych, doprowadzania na zabiegi medyczne, 

odwiedzin i ruchu wewnętrznego, zajęć szkolnych, organizacji wycieczek i wyjść 

poza Zakład, a także zasady realizacji zajęć w warsztatach szkolnych, w tym pracy 

w nich wychowanków.  

(akta kontroli: str. 274, 307-310, 325, 326) 

Do Dyrektora Zakładu podwładni nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom, wychowankom i innym osobom przebywającym na 

terenie ZP. 

(akta kontroli str. 4) 

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. W dniach: 10, 14, 17 i 24 czerwca 2018 r. oraz 2, 9, 23 czerwca 2019 r. liczba 

pracowników ochrony na zmianie nie odpowiadała wymogom określonym na str. 7 

planu ochronnego obowiązującego od 19 kwietnia 2018 r. do 16 marca 2020 r.,31 

który stanowi, że zapewnia się patrolową ochronę zewnętrzną we wszystkie dni 

tygodnia w porze dziennej. Kontrola NIK wykazała, że w ww. dniach posterunek 

patrolowy nie był obsadzony. 

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że było to spowodowane przejściowymi 

ograniczeniami kadrowymi pracowników ochrony. 

(akta kontroli str. 59-145, 148, 151-157, 162-163, 267, 272, 556)  

                                                      
30 W okresie od kwietnia 2019 r. do września 2019 r. w księdze służby dziennej i nocnej opisano 
przeprowadzenie 23 kontroli, ale nie odnotowano po ich przeprowadzeniu ujawnienia nieprawidłowości i usterek, 
które wymagały działania.    
31 W sekcji „Obowiązki pracownika na posterunku ochronnym Nr 3 – zewnętrzna ochrona zakładu (patrolowy)”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. O zajściu 19 lutego 2018 r. wydarzenia nadzwyczajnego Dyrektor Zakładu 

powiadomił Ministra Sprawiedliwości 27 lutego 2018 r., tj. po upływie 8 dni, co 

stanowiło naruszenie § 77 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ZP zobowiązującego 

dyrektorów zakładów do niezwłocznego zawiadamiania tych instytucji.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że powyższe było spowodowane 

koniecznością wnikliwego rozeznania okoliczności zdarzenia oraz przygotowania 

stosownych dokumentów.  

(akta kontroli str. 165, 168, 174-176, 272, 556) 

3. W księdze wydarzeń nadzwyczajnych nie dokonano wpisu pod czyją opieką 

przebywał wychowanek (nieletni) podczas dwóch wydarzeń zarejestrowanych 

w okresie objętym kontrolą, co było niezgodne z § 9 załącznika nr 2 do 

rozporządzenia w sprawie ZP.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że wynikało to z przeoczenia. 

(akta kontroli str. 164-166, 170-172, 272, 556) 

4. Zastosowane w Zakładzie zabezpieczenia były niezgodne z obowiązującym 

planem ochronnym w części wskazanej w Instrukcji ochronnej określającej system 

ochronny Zakładu (str. 2, pkt. 1), gdyż: 

a) ogrodzenie części Zakładu (tzw. ogród) wykonane było z siatki 

ogrodzeniowej z odkosami; 

b) okna sali gimnastycznej nie były zabezpieczone kratami; 

c) zwieńczenie budynku sali gimnastycznej nie było w żaden sposób 

zabezpieczone, co umożliwiało wejście na dach po rynnie, przejście po nim 

i zejście po budynku poza teren Zakładu.  

Tymczasem, plan ochronny w ww. elementach przewidywał, że „w ochronie Zakładu 

zastosowano następujące zabezpieczenia techniczno-ochronne: a) linie zewnętrzną 

ogrodzenia wykonano z materiału pełnego, b) zwieńczenie budynków 

zabezpieczono odkosami […], e) kraty okienne zamontowane po zewnętrznej 

stronie okien”.  

(akta kontroli: str. 60, 314-323, 555) 

W odniesieniu do części ogrodzenia wykonanego z siatki Dyrektor wyjaśnił, że 

wynikało to z błędnego zapisu w planie ochronnym, co zostanie zmienione. 

W kwestii braku krat w sali gimnastycznej wskazał, że nie ma możliwości otwarcia 

okien, a zastosowane szyby uniemożliwiają ich wybicie. Uzasadnieniem braku 

zabezpieczenia dachu sali gimnastycznej był fakt, że prawdopodobieństwo ucieczki 

tą drogą określono jako małe (rynna wykonana z plastiku uznanego za materiał 

kruchy). Ponadto wskazano, że wychowankowie na tym terenie zawsze przebywają 

pod nadzorem pracowników w liczbie równej liczbie wychowanków.     

(akta kontroli: str. 330-331, 554) 

NIK zauważa, że plan ochronny wskazuje zabezpieczenia, które mają być 

zastosowane w Zakładzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Jeżeli 

wewnętrzne analizy wskazują na potrzebę zamiany zabezpieczeń w postaci krat na 
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szyby o określonych właściwościach lub rezygnację z odkosów na rzecz 

zwiększonego nadzoru pracowników, to takie decyzje muszą wynikać z planu 

ochronnego, obowiązujących procedur i instrukcji.  

5. Pracownicy ochrony nie dokonywali obchodów wokół Zakładu w porze nocnej, 

pomimo że § 10513 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie ZP stanowił, że do 

obowiązków pracownika w czasie pełnienia zmiany w zewnętrznej ochronie zakładu 

[…] należy w szczególności dokonywanie obchodów wokół obiektów zakładu […] 

w porze nocnej. Przewidywał to także plan ochronny.  

(akta kontroli: str. 64, 65, 275, 284-285, 295-296, 301-302, 325) 

Dyrektor wyjaśnił, że powodem braku obchodu w porze nocnej było niskie 

zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa z zewnątrz, co wynikało m.in. z faktu że 

teren ten obejmowany był całodobowym monitoringiem. Jednocześnie zapewnił, że 

obchody będą realizowane.  

(akta kontroli: str. 275, 559) 

6. W części przypadków nierzetelnie prowadzono książkę ruchu osób i pojazdów 

Zakładu, tj. na 354 przypadków: 

a) w 116 przypadkach (tj. 32,8%) nie wskazano imienia i nazwiska osób 

wchodzących na teren Zakładu, a jedynie wskazywano podmiot, który dane 

osoby reprezentowały lub w inny sposób charakteryzowano daną osobę; 

b) w 34 przypadkach  (tj. 9,6%) nie wskazano godziny opuszczenia Zakładu32. 

pomimo że § 10513 ust. 1 pkt 3 i 11 rozporządzenia w sprawie ZP stanowił, że „do 
obowiązków pracownika w czasie pełnienia zmiany w zewnętrznej ochronie zakładu 
[…] należy w szczególności dokładne sprawdzanie dokumentów oraz tożsamości 
osób uprawnionych do wejścia do zakładu lub schroniska i do wyjścia z zakładu” 
oraz „prowadzenie dokumentacji znajdującej się na posterunku33”. Brak tych danych 
uniemożliwiał identyfikację osób przebywających na terenie Zakładu, a także 
ustalenie czy wszystkie osoby opuściły go w odpowiednim czasie.  

 (akta kontroli: str. 314-315, 324, 554) 

P.o. Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną było niedopatrzenie, które w przyszłości nie 

będzie miało miejsca.  

(akta kontroli: str. 330 ) 

Ochrona zewnętrza w Zakładzie została zorganizowana w sposób nieprawidłowy. 

Choć pracownicy ochrony zewnętrznej zostali wyposażeni w sprzęt zgodnie 

z planem ochronnym, to ich liczba na zmianie nie odpowiadała wymogom 

określonym w planie ochronnym (posterunek patrolowy nie był obsadzony w porze 

dziennej w niektórych dniach objętych szczegółową kontrolą). Ponadto pracownicy 

ochrony nie dokonywali obchodów wokół Zakładu w porze nocnej oraz nierzetelnie 

ewidencjonowali wejścia i wyjścia. Zastosowane w Zakładzie zabezpieczenia były 

w części niezgodne z obowiązującym planem ochronnym. Stwierdzone 

                                                      
32 Dodatkowo w dwóch przypadkach nie wskazano godziny wejścia na teren Zakładu.  
33 Książka ruchu osób i pojazdów Zakładu Poprawczego znajdowała się na posterunku. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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nieprawidłowości wskazują na ograniczoną skuteczność nadzoru sprawowanego 

przez Dyrektora Zakładu nad zapewnieniem ochrony zewnętrznej.   

3. Zapewnienie prowadzenia działalności 
resocjalizacyjnej.  

W okresie objętym kontrolą Dyrektor ZP we współpracy z nauczycielami 

zajmującymi stanowiska kierownicze opracowała roczne plany pracy i przedłożyła je 

Radzie Zakładu.  

(akta kontroli str. 211-229) 

W Zakładzie na bieżąco udzielano wychowankom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz psychiatrycznej. Zadeklarowane zajęcia specjalistyczne oraz 

psychoedukacyjne odbywały się zgodnie z planem pracy.  

W wybranych do szczegółowej kontroli miesiącach34 udzielono podopiecznym 

łącznie: 

 56, 54, 30, 68, 86, 67 oraz 56 indywidualnych porad psychologicznych;  

 27, 22, 22, 45, 33, 22 oraz 24 indywidualnych porad pedagogicznych;  

 39, 29, 30, 27, 43, 26 oraz 23 konsultacji psychiatrycznych.    

Ponadto w ramach udzielania pomocy psychologicznej zorganizowano zajęcia 

grupowe – jedno w grudniu 2018 r., jedno w czerwcu 2020 r., pięć w grudniu 2020 r. 

oraz dwa w czerwcu 2021 r. W ramach świadczenia pomocy pedagogicznej 

przeprowadzono zajęcia grupowe – jedno w czerwcu 2018 r., pięć w grudniu 

2018 r., dwa w czerwcu 2019 r., pięć w grudniu 2019 r., dwa w czerwcu 2020 r., 

osiem w grudniu 2020 r. oraz pięć w czerwcu 2021 r.  

(akta kontroli str. 577-632) 

W okresie objętym kontrolą pomoc psychologiczna była udzielana przez dwóch 

psychologów zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat (tj. 19-24 godzin 

tygodniowo). Oboje ukończyli studia wyższe na kierunku psychologia. Pomoc 

pedagogiczna była udzielana przez dwóch pedagogów zatrudnionych na umowę 

o pracę na niepełny etat (średnio w 2021 r. 17 godzin tygodniowo). Jeden z nich 

ukończył studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a drugi  studia 

podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.  

Ponadto Zakład zapewnił pomoc psychiatry oraz pedagoga-terapeuty.  

(akta kontroli str. 243-264) 

Na terenie ZP znajdowały się dwa gabinety psychologa oraz jeden gabinet 

pedagoga, zapewniające odpowiednie warunki dla prowadzenia terapii. 

(akta kontroli str. 315) 

Szczegółową kontrolą objęto dokumentację 10 wychowanków przebywających 

w Zakładzie w kontrolowanym okresie. Stwierdzono, m.in., że: 

                                                      
34 Do szczegółowej kontroli wybrano czerwiec 2018 r., grudzień 2018 r., czerwiec 2019 r., grudzień 2019 r., 
czerwiec 2020 r., grudzień 2020 r. oraz czerwiec 2021 r. 

OBSZAR 



 

17 

 dla każdego wychowanka psycholog lub pedagog opracował indywidualną 

diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w ciągu 9-14 dni od dnia przyjęcia do 

Zakładu; 

 dla każdego wychowanka opracowano indywidualny plan resocjalizacji35  

w ciągu 20-56 dni od dnia przyjęcia do Zakładu. W jego przygotowaniu 

uczestniczyli: psycholog, pedagog, wychowawca oraz wychowanek. Żaden 

z wychowanków nie odmówił współdziałania w opracowaniu IPR.  

 dla 9 wychowanków IPR podlegały modyfikacji wraz z przebiegiem procesu 

resocjalizacji nie rzadziej niż co 6 miesięcy.  

(akta kontroli str. 242) 

Każdy z wychowanków uczestniczył w przewidzianych dla niego formach 

oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutycznych. Dziewięciu wychowanków 

uczestniczyło w kształceniu zawodowym. Zakład podejmował także działania 

zmierzające do nawiązania współpracy z rodziną/opiekunem wychowanka w celu 

doprowadzenia do jego integracji społecznej. W IPR nie określono liczby zajęć, 

w których wychowanek powinien uczestniczyć. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że 

liczba zajęć jest dostosowywana na bieżąco do potrzeb wychowanka w danym 

czasie i określenie z góry liczby zajęć ograniczyłoby możliwość szybkiego 

dostosowania pomocy 

(akta kontroli str. 568) 

Zakład informował pisemnie rodziców (opiekunów) o postępach w resocjalizacji 

wychowanka co najmniej dwa razy w roku. Kopie pism przechowywał w aktach 

wychowanka. 

(akta kontroli str. 242) 

Grupy wychowawcze, do których przypisano 10 wychowanków, których 

dokumentację objęto badaniem liczyły w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/220 od 

trzech do sześciu uczestników, a oddziały szkolne w roku szkolnym 2018/2019 

i 2019/220 od dwóch do sześciu. 

(akta kontroli str. 344-348) 

Zakład nie współpracował z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych 

wychowanków. P.o. Dyrektor Zakładu wskazał, że nie nawiązano współpracy, 

ponieważ ZP zapewnia warsztat szkolny, na którym realizowana jest praktyczna 

nauka zawodu. 

Spośród łącznie 40 wychowanków przebywających w Zakładzie w okresie objętym 

kontrolą, 35 uczestniczyło w praktycznej nauce zawodu (ślusarz lub monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie). Spośród 10 objętych 

badaniem wychowanków ośmiu uczestniczyło w praktycznej nauce zawodu 

(ślusarz).  

 (akta kontroli str. 265-266, 344-348, 550) 

Zakład dysponował: salą gimnastyczną, biblioteką z czytelnią, boiskiem do gry 

w koszykówkę i w piłkę nożną. 

                                                      
35 Dalej: „IPR”. 
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(akta kontroli str. 315) 

Na terenie Zakładu organizowano wychowankom szereg zajęć kulturalno-

oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym: spartakiady, konkursy plastyczne, 

turnieje sportowe, wieczornice patriotyczne, przedstawienia okolicznościowe. 

Z zakładowej biblioteki wychowankowie wypożyczali średnio 97 książek rocznie. 

Spośród 10 wychowanków, których dokumentację badano wszyscy uczestniczyli 

w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych. 

(akta kontroli str. 235-238, 315, 338-348) 

Zakład współpracował m.in. z: domami opieki36, schroniskami dla zwierząt37, kołami 

łowieckimi38, klubem kolarskim39, związkiem wędkarskim40. W okresie objętym 

kontrolą zorganizowano łącznie 292 wyjazdy i wyjścia dla wychowanków.  

(akta kontroli str. 6, 230-234, 344-348) 

Badanie dokumentacji 10 wychowanków, którzy opuścili Zakład w okresie objętym 

kontrolą wykazało m.in., że minimum sześć miesięcy przed zwolnieniem 

wychowanka Zakład: 

 gromadził informacje o jego potrzebach po zwolnieniu pochodzące m.in. 

z wywiadów środowiskowych i z rozmów z rodzicami/opiekunami; 

 współpracował w ośrodkami pomocy społecznej w celu objęcia wychowanków 

pomocą po opuszczeniu Zakładu, a także udzielał pomocy w uzyskaniu 

świadczeń pieniężnych; 

 jednemu wychowankowi udzielono pomocy finansowej w kwocie 2 tys. zł na 

cele mieszkaniowe, zgodnie z § 81 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZP.  

(akta kontroli str.  350) 

Z informacji uzyskanych przez NIK41 z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że 

spośród 28 wychowanków, którzy opuścili Zakład 20 figuruje w Kartotece karnej lub 

w Kartotece Nieletnich Rejestru. P.o. Dyrektor Zakładu wskazał, że Zakład formalnie 

nie monitoruje, ilu wychowanków Zakładu, którzy go opuścili, powróciło na drogę 

przestępstwa, ponieważ wiedza o tym miałaby ograniczoną przydatność praktyczną 

w ocenianiu skuteczności działań resocjalizacyjno-wychowawczych. Aby ocenić 

skuteczność działań resocjalizacyjno-wychowawczych Zakładu konieczna jest 

bowiem wiedza o okolicznościach popełnienia przez byłego wychowanka 

przestępstwa, a tej wiedzy nie można uzyskać. Niemniej jednak w przypadku części 

wychowanków Zakład otrzymuje sygnały/informacje o ich losach i na tej podstawie 

dokonuje ewaluacji skuteczności działań resocjalizacyjno-wychowawczych. 

(akta kontroli str.  637-638, 571) 

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

                                                      
36 Np. przedstawienia artystyczne, udzielali pomocy w drobnych naprawach. 
37 Np. wyprowadzali psy na spacery, pomagali przy czyszczeniu kojców. 
38 Np. pomagali w dokarmianiu zwierząt, naprawach paśników i ogrodzeń. 
39 W zakresie konserwacji i serwisowania rowerów.  
40 Wychowankowie mogli uzyskać karty wędkarskie, uczestniczyć w zawodach rybackich. 
41 Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. Roczne plany pracy zostały nieprawidłowo sporządzone, tj.: 

a) roczne plany pracy na lata 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 nie zostały 

zaopiniowane przez Radę Zakładu, a jedynie jej przedłożone, co stanowi 

naruszenie § 23 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ZP.  

b) roczny plan pracy na 2018/2019 nie uwzględniał udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej, co było wymagane 

w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ZP.  

c) roczne plany pracy na lata 2018/2019 i 2020/2021 nie uwzględniały 

udzielania rodzicom wychowanków pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

co było wymagane w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ZP.  

Ponadto roczny plan pracy na 2017/2018 nie został przedłożony NIK do kontroli.  

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że powyższe nieprawidłowości wynikały 

z przeoczenia lub omyłki, a roczny plan pracy na2017/2018 został zagubiony. 

 (akta kontroli str. 211-229, 273, 557) 

2. W jednym z 10 objętych badaniem IPR nie dotrzymano obowiązku jego 

modyfikacji minimum raz na sześć miesięcy, co stanowiło naruszenie § 59 ust. 5 

rozporządzenia w sprawie ZP. Modyfikacja powinna mieć miejsce najpóźniej 

1 marca 2021 r., a nastąpiła 5 marca 2021 r. 

(akta kontroli str. 242, 555) 

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że powyższe wynikało z potrzeby głębszej 

analizy i dostosowania odpowiednich metod oddziaływania na podopiecznego. 

(akta kontroli str. 331, 555) 

3. Zakład nie udokumentował wypełnienia obowiązku określonego w § 80 

rozporządzenia w sprawie ZP, ponieważ nie udokumentował udzielenia dziesięciu 

wychowankom, których dokumentację badano informacji dotyczących wyrobienia 

niezbędnej dokumentacji, przysługującej pomocy w usamodzielnianiu oraz sposobu 

nawiązania i utrzymywania kontaktów z kuratorem sądowym. NIK uznaje to za 

nierzetelność. 

P.o. Dyrektor Zakładu wyjaśnił m.in., że nie udokumentowano powyższego, 

ponieważ byłoby to nadmierną biurokracją, niemniej jednak wychowankowie 

otrzymywali stosowną pomoc. 

NIK zwraca uwagę, że wobec braku udokumentowania udzielenia wychowankom 

tych informacji, nie można zweryfikować, że Zakład wywiązał się z obowiązku 

wynikającego z § 80 rozporządzenia w sprawie ZP. 

(akta kontroli str. 350-352, 570) 

W Zakładzie prawidłowo zorganizowano działalność resocjalizacyjną. Dla każdego 

wychowanka opracowano indywidualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną 

oraz IPR. W Zakładzie na bieżąco udzielano pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz psychiatrycznej. Wszyscy objęci badaniem NIK wychowankowie uczestniczyli  

w przewidzianych formach oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutycznych 

i większość z nich (35 z 40) uczestniczyło w praktycznej nauce zawodu. Zakład 
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organizował także 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.  

III. 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. Załączanie do instrukcji ochronnej zestawienia liczby posterunków ochronnych. 

2. Dokonywanie nie rzadziej niż raz na kwartał aktualizacji wykazu adresowego 

pracowników ZP. 

3. Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za bezpośrednią realizację planu 

ochrony. 

4. Zapewnienie kursu przygotowawczego w ramach przeszkolenia wstępnego dla 

pracowników pełniących samodzielnie obowiązki w zakresie ochrony. 

5. Dostosowanie izby izolacyjnej do warunków pomieszczenia dźwiękochłonnego. 

6. Zapewnienie na zmianie liczby pracowników ochrony zewnętrznej 

odpowiadającej wymogom określonym w planie ochronnym. 

7. Niezwłoczne powiadamianie Ministra Sprawiedliwości o wydarzeniach 

nadzwyczajnych. 

8. Dokonywanie wpisów w księdze wydarzeń nadzwyczajnych zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie ZP. 

9. Dokonywanie obchodów wokół Zakładu w porze nocnej. 

10.  Prawidłowe sporządzanie rocznych planów pracy. 

11. Dokonywanie modyfikacji IPR nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 

12.  Dokumentowanie udzielenia wychowankom informacji dotyczących wyrobienia 

niezbędnej dokumentacji, przysługującej pomocy w usamodzielnianiu oraz 

sposobu nawiązania i utrzymywania kontaktów z kuratorem sądowym. 

13.  Przechowywanie zapisów monitoringu izby mieszkalnej przez 90 dni od dnia 

dokonania zapisu.   

14.  Przeanalizowanie funkcjonującego systemu zabezpieczeń techniczno-

ochronnych i dokonanie  zmian w planie ochronnym lub w stosowanych 

zabezpieczeniach.  

15.  Prowadzenie książki ruchu osób i pojazdów ze wskazaniem imienia i nazwiska 

osób wchodzących na teren Zakładu oraz godzin jego opuszczenia. 

16.  Załączanie do akt osobowych wychowanków zapisu z monitoringu 

obejmującego cały pobyt w izbie izolacyjnej. 

 

Wnioski 

Uwagi 
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IV. 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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 

wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 

tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz,   29  grudnia 2021 r. 

 

 

Kontrolerzy 

(-)  Leszek Murat 

główny specjalista kontroli 
państwowej  

 
. 

 

Dyrektor 

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli 
w Bydgoszczy 

z up. (-) Adam Kończak 

p.o. Wicedyrektor 

 
 

 

(-) Mikołaj Rumiński 

starszy inspektor kontroli państwowej  

 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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