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I. Dane identyfikacyjne 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, 
85-131 Bydgoszcz1 
pułkownik Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej2, od 10 marca 
2016 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił pułkownik 
Jerzy Kopeć, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, w okresie od 20 października 
2015 r. do 29 lutego 2016 r. 
1. Rozpoznanie potrzeb w celu prowadzenia działań na rzecz zwiększenia 
zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach projektu 
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy 
po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”3.  
2. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie POWER. 
Lata 2016-2020 (I kwartał) z uwzględnieniem wcześniejszej dokumentacji 
dotyczącej okresu objętego kontrolą. 
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 1.
kontroli nr LBY/134/2020 z 29 lipca 2020 r.  

 Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska, główny specjalista kontroli państwowej, 2.
upoważnienie do kontroli nr LBY/185/2020 z 27 listopada 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-5, 710-711) 

 

                                                      
1 Dalej: „OISW” lub „Inspektorat”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu 
odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwany dalej: „projektem POWER”. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz.1200 , dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie oraz realizację przez 
OISW projektu POWER mającego na celu resocjalizację osób pozbawionych 
wolności poprzez aktywizację zawodową. Zaplanowane cykle szkoleniowe 
zrealizowane w ramach projektu, wynikały z rzetelnie rozpoznanych potrzeb, 
zidentyfikowanych w wyniku działań prowadzonych przez Inspektorat. Kontrola 
dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykazała, że prawidłowo 
wyłoniono wykonawców w oparciu o zapisy w SIWZ. OISW rzetelnie weryfikował 
dokumentację potwierdzającą realizację projektu, która stanowiła podstawę do jego 
rozliczenia. Sprawowano skuteczny nadzór nad podległymi Zakładami Karnymi, 
które również realizowały przydzielone zadania w ramach projektu POWER.   
Powołano także zespół do spraw realizacji nadzoru i działań projektowych, gdzie 
przynajmniej dwóm osobom zaangażowanym w jego realizację określono zakres 
obowiązków (związanych z projektem POWER) w formie pisemnej. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego opracowania SIWZ poprzez 
niespełnienie przez podwykonawców warunku zatrudnienia osób z grup 
wykluczonych społecznie, należących do jednej lub więcej kategorii (wskazanych 
w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych6) na poziomie nie mniejszym niż 30% oraz nieobsadzenia  
w zespole koordynującym projekt POWER funkcjonariuszy z działu służby zdrowia7  
oraz służby penitencjarnej8.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Rozpoznanie potrzeb w celu prowadzenia działań na 
rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób 
pozbawionych wolności w ramach projektu POWER 

1. OISW  od 2016 r. corocznie opracowywał „Analizy lokalnego rynku pracy pod 
kątem wyboru kursów zawodowych do realizacji w ramach cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych przez jednostki podległe”. Analizy te opracowywano w oparciu m.in. 
o: zapotrzebowania na pracowników danej branży na lokalnym rynku pracy, 
barometry zawodów, wskazania podległych Zakładów Karnych10 oraz 
zidentyfikowane potrzeby kontrahentów zewnętrznych, zapotrzebowania na 
pracowników jednostek penitencjarnych, a także dane z lokalnych rynków pracy. 
Ponadto 1 grudnia 2016 r. na terenie Zakładu Karnego w Fordonie zorganizowano 
konferencję z udziałem pracodawców oraz przedstawicieli rynku pracy, na której 
zaprezentowano założenia projektu POWER.  

(akta kontroli str.6-136) 
Starostwa powiatowe, urzędy gmin oraz kontrahenci zewnętrzni11, na terenie których 
znajdowała się siedziba Zakładu Karnego lub na terenie sąsiedniej jst wskazywały 

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

opisowej. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej: „PZP”. 
7 Do 1 października 2020 r.  
8 W okresie od 11 listopada 2018 r. do 18.czerwca 2019 r. 
9 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. 
10 Dalej: „ZK”. 
11 Poproszeni o udzielenie informacji w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK (łącznie 20 jednostek 
samorządu terytorialnego oraz trzech kontrahentów).  
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m.in. na przeszkody w zatrudnianiu osadzonych polegające na braku możliwości 
zatrudniania tych osób w zmianowym czasie pracy, problemy logistyczne związane 
z dowozem pracowników, a także z organizacją nadzoru nad osobami osadzonymi. 
Wskazywano również na fakt niekierowania przez potencjalnych pracodawców ofert 
pracy do osób osadzonych lub też, w przypadkach ofert pracy dotyczącej urzędów, 
na brak możliwości zatrudnienia takich osób.   

(akta kontroli str. 137-188) 

2. Zaplanowana przez OISW tematyka cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla 
każdego roku objętego kontrolą odpowiadała zidentyfikowanym potrzebom w tym 
zakresie. Najczęściej wskazywanymi zawodami były: kucharz, fryzjer, sprzątaczka, 
szwaczka, elektryk, spawacz, stolarz oraz zawody związane z branżą remontowo-
budowlaną takie jak: glazurnik, posadzkarz, brukarz i malarz. Łącznie w ramach 
programu POWER planowano przeprowadzić w podległych ZK 246 szkoleń dla 
2 952 osadzonych.    

(akta kontroli str. 6-136, 189-209) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
NIK pozytywnie ocenia działania podejmowane przez OISW dotyczące planowania 
tematyki szkoleniowo-aktywizacyjnej realizowanej w ramach projektu POWER.  
 

2. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie POWER 
1. Dyrektor OISW  21 kwietnia 2016 r. powołał zespół do spraw realizacji nadzoru 
i działań projektowych w ramach programu POWER12, w skład którego wchodziło 
siedmiu funkcjonariuszy Służby Więziennej z pionów służby ochronnej, 
penitencjarnej, finansowej, kwatermistrzowskiej, a także działów organizacyjno – 
prawnego oraz kadr. W okresie objętym kontrolą skład zespołu był siedmiokrotnie 
zmieniany13, w ten sposób, że skład zespołu uzupełniono o dwóch starszych 
inspektorów do spraw obsługi POWER, realizujących zadania koordynatorów 
projektu14 oraz o przedstawiciela służby zdrowia15. Funkcjonariusze powoływani do 
zespołu posiadali doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków 
europejskich i zamówień publicznych oraz wieloletni staż pracy w Służbie 
Więziennej. Koordynatorzy (dwie osoby spoza Służby Więziennej) zatrudnieni byli 
wyłącznie do realizacji Projektu POWER .     

(akta kontroli str. 210-265) 

2.  Trzem osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu na 
stanowisku  starszego inspektora do spraw obsługi projektu POWER, przypisano 
zadania w zakresie obowiązków związanych tylko z realizacją tego projektu. 
Natomiast funkcjonariuszom SW jedynie w dwóch przypadkach w zakresach 
czynności określono zadania związane z powołaniem ich do Zespołu 
nadzorującego. Specjalista OISW wyjaśniła m.in., że pozostali członkowie zespołu 
realizowali zadania związane z projektem w ramach pełnionej służby, nie byli 
odrębnie rozliczani z wykonywanych zadań i nie przysługiwało im dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. Funkcjonariusze wchodzący w skład Zespołu POWER 

                                                      
12 Na podstawie zarządzenia nr 3/2016  
13 Zarządzeniami Dyrektora OISW nr 18/2016 z 7 października 2016 r., 7/2017 z 24 maja 2017 r., 2/2018 z 11 
stycznia 2018 r., 18/2019 z 18 czerwca 2019 r., 45/2020 z 1 października 2020 r., 31 sierpnia 2020 r. oraz 21 
marca 2020 r.  
14 W okresie od 7 października 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.  
15 Od 1 października 2020 r. 
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realizowali zadania wynikające z ich kompetencji, wiedzy i doświadczenia w danej 
dziedzinie. Działania wykonywane przez konkretne piony służb miały na celu nadzór 
nad prawidłową realizacją projektu, m.in. w zakresie: rozpoznania potrzeb 
szkoleniowych potencjalnych uczestników projektu, przeprowadzanych zamówień 
publicznych, realizacji cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, rozliczania poniesionych 
wydatków oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Dodała ponadto, że 
Funkcjonariusze Inspektoratu w celu właściwego realizowania zadań wymagających 
koordynacji różnych pionów służb powoływani są do zespołów na podstawie 
Zarządzeń Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Nie ma konieczności 
dodatkowego ujmowania wykonywanych w ramach zespołów zadań w zakresach 
czynności funkcjonariuszy.  

(akta kontroli str. 219-225,266-279,286-291) 

3. Kontrola zaangażowania16 czasu pracy osób zatrudnionych wyłącznie do 
realizacji zadań związanych z projektem POWER (tj. starszych inspektorów do 
spraw obsługi POWER) wykazała, że wymiar zadań żadnej z nich  nie przekraczał 
limitu 276 godzin miesięcznie, a ich zaangażowanie czasu pracy dotyczyło tylko 
i wyłącznie przedmiotowego projektu. Natomiast pozostali członkowie zespołu 
nadzorującego, będący funkcjonariuszami Służby Więziennej, realizowali zadania 
związane z projektem w ramach pełnionej służby, nie byli odrębnie rozliczani 
z wykonywanych zadań i nie przysługiwało im dodatkowe wynagrodzenie z tego 
tytułu. Wynagrodzenie koordynatorów projektu (koszty pośrednie ryczałtowe) nie 
przekraczało 10% wartości kosztów bezpośrednich w okresie objętym kontrolą, co 
było zgodne z założeniami projektu (§ 5 ust. 1 porozumienia o dofinansowanie 
projektu). 

(akta kontroli str.280-291) 
4. Kontrolą objęto dokumenty dotyczące realizacji 23 kursów szkoleniowo-
aktywizacyjnych przez Zakłady Karne w Potulicach, Włocławku oraz ZK 
nr 1 w Grudziądzu. Stwierdzono, że dokumentacja źródłowa załączona do wniosków  
o płatność była spójna z danymi przekazanymi do OISW, kompletna i zawierała 
wszystkie wymagane informacje tj. m.in.: grafiki i harmonogramy szkoleń, listy 
obecności rejestry wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających 
ukończenie kursów przez skazanych,  a także potwierdzenia kwalifikacji skazanych 
do uczestnictwa w poszczególnych kursach. Kwoty ujmowane przez OISW 
w załącznikach finansowych do wniosków o płatność, które były przesyłane do 
Centralnego Zarządu Służby Więziennej17, wynikały z wystawionych faktur przez 
wykonawców kursów i były zgodne z podpisanymi umowami.  Przedstawione 
wydatki były integralnie związane z realizacją projektu.  
Ustalono także, że Inspektorat co miesiąc przekazywał zestawienia wydatków 
pośrednich na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia 36/16 CZSW z 27 
lipca 2016, a także co kwartał przekazywał pozostałe dokumenty związane  
z wydatkami bezpośrednimi i niezbędnymi do sporządzenia wniosków o płatność. 

 (akta kontroli str.292) 

5. W okresie objętym kontrolą OISW przeprowadził 10 postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie realizacji cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych 
w ramach projektu POWER. Na ich podstawie zlecono przeprowadzenie 246 
szkoleń dla 2 952 osadzonych w podległych ZK18. Analiza dwóch postępowań19 

                                                      
16 Kontrolą szczegółową objęto listy obecności z miesięcy październik 2016 r. oraz marzec w latach 2017-2020. 
17 Dalej: „CZSW”. 
18 W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 11 umów z wykonawcami szkoleń o łącznej wartości 
6 376,5 tys. zł.  
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wykazała, że w postępowaniach prawidłowo opisano przedmiot zamówienia, a także 
upubliczniono ogłoszenia związane z udzielaniem zamówień oraz wszelkimi 
zmianami SIWZ. Wykonawców wyłoniono zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ. 

W obu postępowaniach zastosowano ograniczenie konkurencyjności poprzez 
uwarunkowanie udziału w nich poprzez wskazanie w SIWZ zapisu, że „o udzielenie 
zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP- 
zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność lub działalność 
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności lub 
zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy20, mających trudności w integracji ze 
środowiskiem. Niniejszy warunek miał zostać spełniony jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych jest nie mniejszy 
niż 30% (na dzień składania oferty) osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która 
będzie realizowała zamówienie”. Warunek ten zastosowano w związku  
z otrzymanymi wytycznymi od CZSW w piśmie z dnia 23 sierpnia 2016 r. nr BP(e)-
073-1/16/221. W zawartych z wykonawcami umowach również określono obowiązki 
dotyczące zatrudnienia odpowiedniej liczby osób (spełniających powyższy warunek) 
dla każdej z części udzielonych zamówień.  

Z informacji uzyskanej od IGB Mazovia wynikało, że: 
– w ramach realizacji trzech zamówień21 zawarła z podwykonawcami usług 
szkoleniowych 146 umów o łącznej wartości 385,5 tys. zł, co stanowiło 12,0% 
wartości umów zawartych przez OISW z IGB Mazovia (3 222,2 tys. zł), przy czym 
wynagrodzenie podwykonawcy w przypadku pełnej realizacji cyklu szkoleniowego 
kształtowało się na poziomie od 18,3%22 do 21%23;  
– żaden z podwykonawców nie zatrudniał osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych;  
– wykonawca w zakresie wyboru podwykonawców weryfikował warunki określone 
w art. 22 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 1b PZP i dokonywał oceny zdolności 
podwykonawców biorąc pod uwagę umiejętności i doświadczenie, przy czym nie 
weryfikował spełnienia przez podwykonawców warunków określonych w art. 22 
ust. 2 ustawy Pzp, gdyż – jak podał w informacji – zamawiający nie ustanowił 
takiego żądania w SIWZ;  
– z usług podwykonawców korzystano wyłącznie do przeprowadzenia szkoleń 
bezpośrednio w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych OISW; 
– pozostałe czynności wykonywano samodzielnie, m.in.: pozyskiwano wykładowców 
i instruktorów przeprowadzających szkolenia, sporządzano dokumentację (dziennik 
zajęć), organizowano badania lekarskie uczestników, sporządzano harmonogramy 
szkoleń w porozumieniu z jednostkami penitencjarnymi, organizowano egzaminy 
zewnętrzne, wystawiano zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń, wysyłano 
do OISW dokumentację po szkoleniach;  
– w realizacji umów zawartych z OISW w ramach ww. zamówień uczestniczyło 
siedmiu pracowników IGB Mazovia należących do grup społecznie 
marginalizowanych, a osoby te wykonywały prace porządkowe, transportowe 
i pomagały przy pakowaniu paczek. 
                                                                                                                                       
19 OI.POWER.2230.2.2019 (umowa o wartości 135,0 tys. zł )oraz OI.POWER.2230.3.2019 (umowa o wartości 
1 396,9 tys. zł).  
20 Dz. U. z 2020 r., poz. 523 ze zm. 
21 OI.POWER.2230.6.2018, OI.POWER.2230.2.2019 oraz OI.POWER.2230.3.2019 
22 W przypadku kursu „Nowoczesne technologie w budownictwie”.  
23 Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny w zawodzie fryzjer. 
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(akta kontroli str. 293-381,393-492) 

W badanym okresie Inspektorat nie udzielał zamówień na organizację szkoleń 
w ramach projektu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 PZP.  

(akta kontroli str. 382-392) 

6. OISW w ramach sprawowanego nadzoru nad podległymi ZK monitorował liczbę 
więźniów oraz byłych więźniów pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek), informował o bieżących rozstrzygnięciach przy 
udzielaniu  zamówień na organizację cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, a także  
przypominał o zasadach organizacji tych szkoleń (w tym głównie kwestiach 
sprawozdawczych oraz informacyjno-promocyjnych). Ponadto Inspektorat 
weryfikował wszelkie dane dotyczące realizacji projektu POWER przesyłane przez 
ZK oraz wykonawców szkoleń. W wyniku działań nadzorczych nie zostały 
stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań projektu.  

Na dzień 31 marca 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki produktu i rezultatu: 
- 2 223 więźniów objętych wsparciem w Programie (w tym 191 kobiet); 
- 184 zrealizowane cykle szkoleniowo – aktywizacyjne; 
- 4 187 wydanych certyfikatów potwierdzających otrzymane wsparcie w projekcie; 
- 2 088 więźniów, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – aktywizacyjny (w tym 169 
kobiet); 
- 1 494 więźniów oraz byłych więźniów pracujących po opuszczeniu programu 
(w tym 116 kobiet).   

(akta kontroli str. 493-711) 

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

 Dyrektor OISW powołał zespół do spraw realizacji i nadzoru działań 1.
projektowych w ramach projektu POWER niezgodnie  z zapisami ujętymi we 
wniosku z dnia 22 kwietnia 2016 r. o dofinansowanie projektu w punkcie 4.3 
potencjał wnioskodawcy. 
W przedmiotowym wniosku wskazano, że „Na poziomie regionalnym 
odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Dyrektor Okręgowy, który w ramach 
swoich kompetencji powoła zespół koordynujący postęp i realizację projektu na 
poziomie regionalnym. W skład zespołu wejdą funkcjonariusze i pracownicy 
okręgowych inspektoratów SW z poszczególnych działów służb tj. służby ochronnej, 
penitencjarnej, finansowej, kwatermistrzowskiej, służby zdrowia oraz osoby 
odpowiadające bezpośrednio za zarządzanie projektem na przedmiotowym 
poziomie zatrudnieni ze środków pośrednich projektu.” Tymczasem zgodnie 
z ustaleniami NIK do tego zespołu nie powoływano: 
- do 1 października 2020 r. funkcjonariuszy z działu służby zdrowia, 
- w okresie od 11 listopada 2018 r. do 18 czerwca 2019 r. funkcjonariuszy ze służby 
penitencjarnej.  
Od 1 października 2020 r. Zespół ten ma obsadę zgodną z zapisami wskazanymi 
w punkcie 4.3 wniosku z dnia 22 kwietnia 2016 r. o dofinansowanie projektu. 

(akta kontroli str. 210-225) 
Specjalista OISW wyjaśniła, m.in., że zespół powołano Zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr. BP(e)-073-
1/16/122 z dnia 18 kwietnia 2016 roku (data wpływu 19.04.2016 r.), w którym nie 
wskazano funkcjonariusza z pionu służby zdrowia, a jedynie pozostałe służby 
wskazane we wniosku o dofinansowanie. Brak powołania przedstawiciela służby 
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zdrowia oraz okresowo służby penitencjarnej nie wpływał na funkcjonowanie 
zespołu. 

(akta kontroli str. 286-291) 
2. W OISW nie podjęto rzetelnych działań ograniczających ryzyko braku osiągnięcia 
oczekiwanych efektów zastosowania klauzul społecznych w ramach udzielanych 
zamówień publicznych. W SIWZ dla obu objętych kontrolą postępowań24 
zaniechano bowiem wymagania spełnienia przez podwykonawców warunku 
zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych należących do przynajmniej jednej  
z kategorii wskazanych w art. 22 ust. 2 ustawy PZP na poziomie nie mniejszym niż 
30%. Oba zamówienia25, zostały zrealizowane przez podwykonawców, którzy nie 
spełniali tych wymagań. OISW na etapie realizacji zamówienia nie weryfikował 
również faktu spełnienia przez wykonawcę tego wymogu, ani faktu zatrudnienia 
podwykonawców do realizacji tych zamówień, w zakresie spełnienia tego wymogu.  

 (akta kontroli str.293-473) 
Specjalista OISW wyjaśniła m.in., że  w trakcie realizacji zamówień, wykonawca nie 
zgłaszał zamawiającemu powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawcom, 
w związku z powyższym OISW nie weryfikował wykonania przedmiotu umowy przez 
inne podmioty, ponieważ nie były one wskazane w umowach. Ponadto dodała, że 
zakres uzyskanych informacji potwierdzający fakt zatrudnienia osób pozbawionych 
wolności lub zwalnianych z  zakładów karnych dotyczy tylko i wyłącznie etapu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie realizacji  zamówienia.  
W związku z tym nie było potrzeby weryfikowania spełnienia powyższego warunku 
przez wykonawców  na etapie realizacji zamówienia przez te podmioty. 

 (akta kontroli str.474-480) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że 
przepisy PZP obowiązujące w okresie realizacji projektu nie wymuszały obowiązku 
spełnienia przez podwykonawców warunku zatrudnienia osób z grup 
defaworyzowanych należących do jednej lub więcej kategorii wskazanych w art. 22 
ust. 2 tej ustawy, na poziomie nie mniejszym niż 30%. Jednak zamawiający nie 
określając takiego warunku dopuszcza do sytuacji, w której w skrajnym przypadku 
całość zamówienia może być zrealizowana przez podmiot, który nie zatrudnia 
żadnej osoby z grup społecznie marginalizowanych. Tym samym zamawiający 
w rzeczywistości traci kontrolę nad zamówieniem w taki sposób, że nie jest w stanie 
wyegzekwować i zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia przez podmiot 
zatrudniający co najmniej 30% osób z grup defaworyzowanych, pomimo tego że taki 
cel przewidywało udzielone zamówienie poprzez zastosowanie klauzuli społecznej 
określonej w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. W konsekwencji może to prowadzić do 
niezgodnego z celem tej regulacji wykonywania zamówienia przez takie podmioty, 
które nie działają na rzecz aktywizacji osób wykluczonych. Ponadto Najwyższa Izba 
Kontroli wskazuje, że głównym założeniem i celem stosowania w zamówieniach 
klauzul społecznych, jest zwiększanie efektywności wydatkowania środków 
publicznych poprzez osiągnięcie celów społecznych. Ich zastosowanie umożliwia 
wyrównywanie szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotom i osobom 
pozostających w gorszej sytuacji na rynku pracy, nie naruszając przy tym zasad 
traktatowych Unii Europejskiej, w szczególności zasad równego traktowania 
podmiotów i uczciwej konkurencji. Uwzględnianie aspektów społecznych 
w zamówieniach publicznych pozwala łączyć zakupy towarów i usług, których musi 
dokonać zamawiający z zaspakajaniem konkretnych potrzeb osób z grup będących 

                                                      
24 OI.POWER.2230.2.2019 oraz OI.POWER.2230.3.2019.  
25 zgodnie z informacją udzieloną NIK przez wykonawcę na podstawie zapytania w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK. 
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w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. bezrobotni, niepełnosprawni, bezdomni, 
osadzeni). Stosując klauzulę społeczną, zamawiający wspierają cele społeczne 
takie jak zatrudnianie na podstawie umów o pracę oraz aktywizacja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Natomiast w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów 
karnych tylko w niewielkim zakresie uczestniczyły w jego realizacji. 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie  realizację przez OISW zadań 
związanych z projektem POWER. OISW rzetelnie weryfikował dokumentację 
potwierdzającą realizację projektu, która stanowiła podstawę do jego rozliczenia. 
Sprawowano skuteczny nadzór nad podległymi Zakładami Karnymi, które również 
realizowały przydzielone zadania w ramach projektu POWER. Powołano także 
zespół do spraw realizacji nadzoru i działań projektowych, gdzie przynajmniej dwóm 
osobom zaangażowanym w jego realizację określono zakres obowiązków 
(związanych z projektem POWER) w formie pisemnej. 
Stosując się do zaleceń Dyrektora Generalnego Inspektorat przeprowadzał 
postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługę organizacji 
i przeprowadzenia cykli szkoleniowych dla osadzonych przy zastosowaniu klauzuli 
społecznej (art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP). Mimo, że prawidłowo wyłoniono 
wykonawców w oparciu o zapisy w SIWZ, to jednak działania podejmowane 
w ramach udzielania zamówień publicznych nie służyły osiągnieciu celu tej regulacji, 
którym niewątpliwie jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z grup 
defaworyzowanych. 

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 zwraca uwagę, że główny przedmiot udzielanych zamówień 
publicznych (obejmujący prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych) 
wskazuje na zasadność kierowania ich do wyspecjalizowanych wykonawców, a nie 
na ograniczanie kręgu potencjalnych wykonawców do podmiotów, których 
działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności 
lub zwalnianych z zakładów karnych. Podmioty te, jak również zatrudnianie przez 
nie osoby z grup defaworyzowanych, mogły nie posiadać bowiem odpowiednich 
kwalifikacji i umiejętności do przeprowadzenia szkoleń. Potwierdza to ustalony stan 
faktyczny, tj. zlecanie m.in. przez IGB Mazovia innym podmiotom (podwykonawcom) 
przeprowadzania praktycznie wszystkich szkoleń w ramach objętego kontrolą 
projektu. 

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że jednym z obowiązków 
zamawiającego wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy PZP jest przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadą proporcjonalności. Zasada ta 
jest realizowana przede wszystkim poprzez wymogi nałożone na zamawiającego 
w art. 22 ust. 1a ustawy PZP, zgodnie z którym zamawiający określa m.in. warunki 
udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 
Oznacza to, że proporcjonalność to nic innego jak tylko obowiązek podejmowania 
przez zamawiającego wyłącznie takich działań, które są konieczne i niezbędne do 
osiągnięcia założonych celów. Skoro zaś celem zastosowania klauzuli społecznej, 
o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, ma być społeczna i zawodowa 
integracja osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, które 
to osoby miały stanowić nie mniej niż 30% osób zatrudnionych przez wykonawcę to 
warunek dotyczący minimalnego wskaźnika zatrudnienia takich osób powinien 
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zostać również rozciągnięty na podwykonawców biorących udział w realizacji 
zamówienia.  

Zamieszczenie w SIWZ stosownych wymagań ograniczających ryzyko braku 
osiągnięcia oczekiwanych efektów zastosowania klauzul społecznych. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o  sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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,    listopada 2020 r.     
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