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I. Dane identyfikacyjne 

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu1, ul. Józefa Wybickiego 10, 86-300 Grudziądz 

 
ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor ZK2, od 1 lutego 2017 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio ppłk. Krzysztof 
Janiszewski, w okresie od 16 sierpnia 2010 r. do 31 stycznia 2017 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. 

 
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 
 

Karol Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/132/2020 z 15 lipca 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
1 Dalej: „ZK” lub „Zakład”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 Projekt realizowany przez Służbę Więzienną (dalej: „SW”) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (dalej: „Projekt”), na podstawie porozumienia zawartego 12 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej (Instytucją Pośredniczącą) a Centralnym Zarządem Służby Więziennej (Beneficjentem); dalej: 
„porozumienie o dofinansowanie Projektu”. 

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 działania podejmowane w Zakładzie 
umożliwiające prawidłową realizację Projektu. 

W Zakładzie zapewniono osadzonym dostęp do informacji o możliwości i warunkach 
udziału w cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych oraz prawidłowo przeprowadzono 
rekrutację ich uczestników. Objęte badaniem szkolenia wchodzące w skład cyklu 
zostały przeprowadzone zgodnie z przyjętymi założeniami. Wszystkim skazanym, 
którzy ukończyli szkolenia, zostały przekazane zaświadczenia i certyfikaty 
potwierdzające otrzymane w ramach Projektu wsparcie.  

Podejmowano niezbędne działania w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia 
osób pozbawionych wolności. W latach 2016-2019 w ZK zorganizowano 31 cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych, które ukończyło 348 z 372 uczestników (tj. 93,5%). 
Na etapie planowania tematyki szkoleń analizowano potrzeby zawodowe 
osadzonych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Spośród 348 skazanych, którzy 
ukończyli szkolenia, 229 osób (tj. 65,8%) skierowano do zatrudnienia w ZK, 
przywięziennych zakładach pracy oraz u zewnętrznych przedsiębiorców. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na niepowołaniu do składu zespołu 
koordynującego w Zakładzie realizację Projektu osób zatrudnionych w dziale służby 
zdrowia, mimo takiego obowiązku wynikającego z wniosku o dofinansowanie 
projektu, nie miała, w ocenie NIK, istotnego wpływu na jego realizację. 

Jako dobrą praktykę należy ocenić organizowanie spotkań z instytucjami 
i podmiotami zainteresowanymi zatrudnianiem osób pozbawionych wolności. 
  

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

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie zwiększenia zdolności do 
zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach Projektu  

1.1. Na podstawie § 18 ust. 1 zarządzenia Dyrektora Generalnego SW w sprawie 
zasad realizacji Projektu7, Dyrektor był zobowiązany do podejmowania wszelkich 
działań w celu prawidłowej realizacji Projektu przez OISW, w tym do umożliwienia 
zrealizowania umów zawartych przez Dyrektora Okręgowego SW na 
przeprowadzenie szkoleń na terenie Zakładu. 

Stosownie do postanowień zawartych w punktach 4.1. i 4.3. wniosku 
o dofinansowanie Projektu, do zadań Zakładu należało: wytypowanie rodzaju 
szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i potrzebami 
zawodowymi osadzonych, przeprowadzenie rekrutacji uczestników Projektu oraz 
zatrudnienie skazanych, którzy ukończyli szkolenia. 

W latach 2016-2019 w ZK zrealizowano w ramach Projektu wszystkie  
z 31 zaplanowanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, w tym: 3 w 2016 r.,  
9 w 2017 r., 8 w 2018 r. i 11 w 2019 r.  

Spośród 372 skazanych, uczestniczących w cyklach, szkolenia ukończyło  
348 (tj. 93,5%), w tym: 33 z 36 (tj. 91,6%) w 2016 r., 99 z 108 (tj. 91,7%) w 2017 r.,  
92 z 96 (tj. 95,8%) w 2018 r. i 124 ze 132 (tj. 93,9%) w 2019 r. 

W I kwartale 2020 r. nie rozpoczęto realizacji żadnego, z czterech zaplanowanych 
na ten rok cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych. 

Przyczynami nieukończenia w latach 2016-2019 szkoleń w 23 przypadkach było 
przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności na zajęciach i w jednym przypadku 
odtransportowanie skazanego w trakcie trwania kursu do aresztu śledczego. 

Brak realizacji szkoleń w I kwartale 2020 r. wynikał z podpisania przez OISW umowy 
z wykonawcą szkoleń w dniu 10 marca 2020 r. oraz z faktu ograniczenia 
prowadzenia zajęć w formach stacjonarnych na podstawie wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z sytuacją zagrożenia 
epidemiologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 5; 542-565) 

1.2. Sporządzenie planu szkoleń zawodowych na dany rok poprzedzone było 
analizą rynku pracy i potrzeb osadzonych dokonaną na podstawie opracowań 
pochodzących od Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, w tym „Monitoring 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Grudziądzu” na lata 2015-2019, 
„Barometr zawodów” na lata 2016-2020 dla województwa kujawsko-pomorskiego 
oraz dla miasta Grudziądza i powiatu grudziądzkiego na lata 2016-2020. Korzystano 
także z informacji uzyskanych z Domów Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” oraz 
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”. 

                                                      
6 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. 
7 Tj. zarządzenia nr 36/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zasad realizacji 

przez Służbę Więzienną projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po 
zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020; dalej: „zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie zasad realizacji projektu”. 
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Z inicjatywy Dyrektora Zakładu odbywały się spotkania z podmiotami gospodarczymi 
różnych branż oraz instytucji publicznych, na których propagowano możliwość 
zatrudniania więźniów i gromadzono oferty pracy w określonych zawodach. 

Na podstawie otrzymanych z jednostek penitencjarnych danych na każdy rok 
realizacji Programu, OISW sporządzał analizy lokalnego rynku pracy pod kątem 
wyboru kursów zawodowych do realizacji w ramach cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych przez podległe jednostki. 

W zakładzie nie sporządzano odrębnych pisemnych analiz dotyczących potrzeb  
w zakresie zawodów poszukiwanych na rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-32; 190-274; 342-345; 376-397) 

Dyrektor Zakładu podał, że sporządzanie planu szkoleń zawodowych na dany rok 
poprzedzano analizą lokalnego rynku pracy i potrzeb osadzonych między innymi 
poprzez analizę opracowań Powiatowego Urzędu Pracy pn. Monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżek w Grudziądzu w latach 2015-2019 oraz barometrów 
zawodów 2016-2020. Brano także pod uwagę potrzeby Domów Pomocy Społecznej, 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Na tej podstawie dokonywano prognozy 
zapotrzebowania na pracowników analizując klasyfikację zawodów w trzech 
grupach: zawody deficytowe, zawody zrównoważone i zawody nadwyżkowe. Analizy 
te każdorazowo przesyłano do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej 
w Bydgoszczy. 

(dowód: akta kontroli str. 33-34) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania podejmowane w Zakładzie 
dotyczące rozpoznania potrzeb w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia 
osób pozbawionych wolności w ramach Projektu. Dysponowano informacjami 
o potrzebach zawodowych osób osadzonych i potrzebach lokalnego rynku pracy 
oraz dokonywano analizy tych informacji w celu wyboru tematyki szkoleń 
odpowiadającej powyższemu zapotrzebowaniu. 

2. Realizacja zadań przewidzianych w Projekcie 

2.1. Zarządzeniem z 29 kwietnia 2016 r. Dyrektor powołał zespół ds. realizacji 
i nadzoru działań w ramach Projektu8. Skład Zespołu został zmieniony 
Zarządzeniem NR 19/2019 z 19 marca 2019 r.9 Do października 2020 r., zgodnie 
z poleceniem OISW10, Zespół tworzyli przedstawiciele pionów penitencjarnego, 
finansowego i kwatermistrzowskiego. W toku kontroli NIK Zespół uzupełniono 
o przedstawiciela działu służby zdrowia11. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42; 514) 

2.2. W Zakładzie nie przyjęto zasad udostępniania skazanym informacji 
o możliwości uczestnictwa w szkoleniach w ramach realizowanego Projektu. 
Osadzonych informowano o możliwości i warunkach udziału w cyklach szkoleniowo-
aktywizacyjnych poprzez komunikaty zamieszczane na tablicach ogłoszeń 
i emitowane przez radiowęzeł Zakładu. 

                                                      
8 Zespół składał się z czterech osób, w tym: przewodniczący zespołu - kierownik działu penitencjarnego, zastępca kierownika 

działu penitencjarnego, młodszy inspektor działu kwatermistrzowskiego i specjalista działu kadr i organizacyjno-prawnego. 
9 Zespół również składał się z czterech osób, w tym przewodniczący zespołu – p.o. zastępcy kierownika działu 

penitencjarnego, zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego, główny księgowy i specjalista działu penitencjarnego. 
10 Pismo OISW nr OI/NMF-073/16/16/2185 z 21 kwietnia 2016 r. 
11 Zarządzenie Dyrektora ZK w Potulicach Nr 47/2020  z 13 października 2020 r. 
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Specjalista Działu Penitencjarnego - członek zespołu koordynującego  
w ZK realizację Projektu podała, że informacje na temat uczestnictwa skazanych 
w realizowanych przez Zakład cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych były 
przekazywane za pośrednictwem radiowęzła. Treść ogłoszenia podawano do 
wiadomości osadzonych na tablicach informacyjnych. Informacje o szkoleniach 
i kryteriach naboru upowszechniali wychowawcy przy rekrutacji uczestników. 

(dowód: akta kontroli str. 46-47; 515-516; 519-521) 

2.3. Badaniem w zakresie prawidłowości rekrutacji uczestników szkoleń objęto 
próbę ośmiu (25,8%), z 31 zrealizowanych w Zakładzie cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych. W przypadku wszystkich objętych badaniem szkoleń rekrutację 
przeprowadzono na zasadach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie 
Projektu, w tym:  

 wychowawcy penitencjarni dokonali wstępnej rekrutacji osadzonych; 

 wytypowane osoby skierowano do lekarza w celu określenia możliwości ich 
udziału w szkoleniu zawodowym; 

 sporządzono listy uczestników z osobami rezerwowymi; 

 każdego ze skazanych poddano ocenie pod kątem spełniania wymogów 
formalnych oraz proceduralnych; 

 oceny przedstawiono Komisji Penitencjarnej, która zakwalifikowała 
skazanych do nauczania kursowego na podstawie art. 76 § 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy12. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45; 515-535) 

2.4. Szkolenia w ramach Projektu były prowadzone w Zakładzie na podstawie umów 
o realizację usług szkoleniowych dla osób osadzonych w jednostkach 
penitencjarnych okręgu bydgoskiego, zawartych pomiędzy OISW, jako 
zamawiającym, a instytucjami gospodarki budżetowej „Pomerania” z siedzibą 
w Koszalinie i „Mazowia” z siedzibą w Warszawie, jako wykonawcami13. 

Zgodnie z postanowieniami tych umów do zadań wykonawców należało m.in. 
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoleń oraz przekazanie 
zamawiającemu po zakończeniu szkolenia kserokopii tej dokumentacji 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Podmiotami uprawnionymi do kontroli 
prawidłowości realizacji przedmiotu ww. umów oraz wglądu do dokumentacji 
szkoleń były: Centralny Zarząd Służby Więziennej, OISW oraz inne podmioty 
zewnętrzne uprawnione do kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 60-189) 

W przypadku objętych badaniem cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych ustalono, że 
wszystkie planowane w ich ramach zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem 
i zostały udokumentowane w sposób przewidziany w umowach o realizację szkoleń. 
M.in. były prowadzone dzienniki zajęć, zawierające: datę, temat i liczbę godzin 
przeprowadzonych zajęć, liczbę ich uczestników oraz podpisy prowadzących 
zajęcia. Uczestnictwo osadzonych w zajęciach było potwierdzone ich podpisami na 
imiennych listach obecności. Udział wykładowców i osadzonych w zajęciach 
znajdował potwierdzenie w prowadzonej w Zakładzie dokumentacji ruchu 
osadzonych oraz pozostałych osób i pojazdów. Frekwencja uczestników szkoleń 
była na bieżąco monitorowana przez wychowawców. 

                                                      
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm., dalej: „kkw”. 
13 Nr 1/2016/POWER z 29 września 2016 r., Nr 1/2017/POWER/BYD z 26 maja 2017 r., Nr 1/POWER/2018/BYD z 19 kwietnia 

2018 r., zawartych przez OISW z Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej „Pomerania” z siedzibą w Koszalinie oraz Nr 
1/POWER/2019/BYD z 25 lutego 2019 r. i Nr 2/POWER/2019/BYD z 26 lipca 2019 r., zawartych z Mazowiecką Instytucją 
Gospodarki Budżetowej „Mazovia” z siedzibą w Warszawie; dalej: „umowy o realizację szkoleń”. 
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(dowód: akta kontroli str. 297-591, 850-898) 

2.5. Zgodnie z postanowieniami umów o realizację szkoleń, wykonawcy usług byli 
zobowiązani do wydania uczestnikom szkoleń zaświadczeń i certyfikatów 
potwierdzających ukończenie cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego. 

W dokumentacji objętych badaniem szkoleń były potwierdzone za zgodność 
z oryginałem fotokopie tych dokumentów oraz ich rejestry, zawierające m.in.: numer 
zaświadczenia lub certyfikatu, datę jego wydania, imię i nazwisko uczestnika 
szkolenia oraz jego podpis potwierdzający odbiór dokumentu. 

Powyższe certyfikaty i zaświadczenia były wydane osobom, które ukończyły 
szkolenia, tj. uczestniczyły w zajęciach w wymaganym zakresie oraz uzyskały 
pozytywny wynik egzaminu końcowego.  

Objęte badaniem certyfikaty i zaświadczenia nie zawierały informacji o tym, 
że zostały uzyskane w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45; 504-513; 515-535) 

2.6. Zasady odpłatnego i nieodpłatnego zatrudniania osadzonych przy pracach 
porządkowych i pomocniczych na rzecz Zakładu oraz kierowania do zatrudnienia na 
rzecz podmiotów zewnętrznych były określone w zarządzeniach Dyrektora Zakładu 
w sprawie zatrudniania i ewidencji czasu pracy osadzonych zatrudnianych 
nieodpłatnie i odpłatnie przy pracach pomocniczych i porządkowych w Zakładzie 
Karnym Nr 1 w Grudziądzu oraz współdziałania poszczególnych pionów służb w tym 
zakresie14. 

Warunki zatrudniania osadzonych w podmiotach zewnętrznych określały umowy 
zawarte przez Zakład z tymi podmiotami, w których określono między innymi: [1] dni 
i godziny zatrudnienia (np. dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 
6:00 do 18:00); [2] konieczność uzyskania zgody dyrektora ZK na prace w innych 
godzinach w soboty, niedziele i dni świąteczne; [3] zakaz zatrudniania w warunkach 
szczególnie szkodliwych dla zdrowia; [4] określenie dziennej normy czasu pracy (8 
godzin) i konieczność uzyskania zgody dyrektora ZK na pracę w godzinach 
nadliczbowych; [5] prawo do 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu 
pracy; [6] zapewnienie przez zatrudniającego środków czystości, odzieży i obuwia 
ochronnego, środków ochrony indywidualnej; [7] obowiązek zapewnienia 
osadzonym wody i innych napojów oraz posiłków, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa pracy; [8] obowiązek prania i konserwacji odzieży roboczej przez 
zatrudniającego; [9] liczbę osadzonych przewidzianych do zatrudnienia; [10] 
stanowiska pracy dla osadzonych; [11] warunki wynagradzania; [12] 
dokumentowanie zatrudnienia; [13] udzielanie należnych zwolnień od pracy; [14] 
prawa do opieki lekarskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 427-500; 566-581; 607-624) 

Spośród 348 osadzonych, którzy w okresie objętym kontrolą zakończyli 
uczestnictwo w cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych, 229 osób (65,8%) zostało 
skierowanych do zatrudnienia, w tym odpłatnego 61 osób (26,6%) i nieodpłatnego 
168 osób (73,4%). Praktyki odbywały się poprzez zatrudnienie na rzecz: jednostek 
organizacyjnych SW - 151 osób (65,9%), przywięziennych zakładów pracy - 16 osób 
(7,0%), innych zewnętrznych przedsiębiorców - 61 osób (26,6%) oraz na rzecz 
podmiotów wyznaczonych przez właściwy organ gminy na podstawie art. 123a 
§ 6 kkw - jedna osoba. Do zatrudnienia nie skierowano 119 skazanych (34,2%). 

                                                      
14 Zarządzenia Dyrektora ZK Nr 1 w Grudziądzu: Nr 18/2016 z 1 kwietnia 2016 r. i Nr 46 z 10 maja 2017 r. w sprawie zasad 

odpłatnego i nieodpłatnego zatrudniania osadzonych; Nr 43/2018 z 14 marca 2018 r. w sprawie zatrudniania oraz ewidencji 
czasu pracy osadzonych zatrudnianych nieodpłatnie i odpłatnie przy pracach pomocniczych i porządkowych w Zakładzie 
Karnym Nr 1 w Grudziądzu: Nr 48/2017 z 10 marca 2017 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 5; 346) 

Spośród 92 osadzonych, którzy ukończyli szkolenia w ramach objętych badaniem 
cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych15, zatrudnione zostały 64 osoby (69,6%). 
W każdym przypadku zatrudnienie nastąpiło na podstawie skierowania do pracy, 
zgodnie z art. 121 § 2 kkw. 

Do zatrudnienia odpłatnego, na podstawie art. 123 § 2 kkw skierowano 
21 osadzonych (22,8%), wszystkich do prac na rzecz innych zewnętrznych 
przedsiębiorców. 

Do zatrudnienia nieodpłatnego skierowano 43 osadzonych (67,2%), w tym na 
podstawie w art. 123a § 1 lub 2 kkw do pracy na rzecz jednostek penitencjarnych 
SW – 39 osób i na rzecz przywięziennego zakładu pracy 4 osoby. 

Okresy zatrudnienia osadzonych po zakończeniu części teoretycznej objętych 
badaniem cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych wynosiły: w 2016 r. od 6 do 199 dni 
(średnio ok. 79 dni), w 2017 r. od 11 do 180 dni (średnio ok. 80 dni), w 2018 r. od 
10 do 176 dni (średnio ok. 71 dni), w 2019 r. od 9 do 239 dni (średnio ok. 60 dni).  

Czas udziału w Projekcie wybranych uczestników wynosił od 29 do 260 dni.  
W 14 przypadkach (21,9%) był krótszy niż 60 dni, w 42 (65,6%) wynosił od 61 do 
180 dni, a w pozostałych 8 (12,5%), powyżej 180 dni. 

Nie wystąpiły przypadki wykonywania przez skazanych pracy zarobkowej w ramach 
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na 
innej podstawie prawnej oraz przypadki zatrudniania jednego osadzonego u więcej 
niż jednego pracodawcy w tym samym czasie. 

Wymiar czasu pracy skazanych zatrudnionych na rzecz podmiotów zewnętrznych 
wynosił: siedem lub osiem godzin na dobę, a zatrudnionych na rzecz ZK lub 
przywięziennego zakładu pracy do 90 godzin miesięcznie lub siedem lub osiem 
godzin na dobę, co było zgodne z § 2 i § 3 zarządzeń w sprawie zasad zatrudniania 
osadzonych. 

Spośród 48 uczestników Projektu, którzy przed 1 października 2018 r. ukończyli 
objęte badaniem kursy, jedną osobę skierowano do zatrudnienia na stanowisku nie 
mających bezpośredniego związku z przedmiotem szkolenia. 

W zakładzie kontrolowano prawidłowość realizacji umów z podmiotami 
zewnętrznymi dotyczącymi zatrudniania osadzonych poza ZK, a także warunki 
zatrudniania na terenie Zakładu. W latach 2018-2020 (do 31 marca) 
przeprowadzono odpowiednio 271/148/33 kontrole zatrudnienia poza ZK oraz 
202/321/60 kontroli zatrudnienia na terenie ZK.  

(dowód: akta kontroli str. 541; 566-581) 

Analiza ośmiu cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych wykazało, że spośród: 

 12 osadzonych, którzy ukończyli cykl brukarz 2016’, ośmiu skierowano do 
zatrudnienia na terenie Zakładu; 

 11 osadzonych, którzy ukończyli cykl malarz 2016’, siedmiu skierowano do 
zatrudnienia na terenie Zakładu oraz jednego do podmiotu zewnętrznego; 

 11 osadzonych, którzy ukończyli cykl pracownik budowlany – glazurnik 
2017’, trzech skierowano do zatrudnienia na terenie Zakładu, czterech 
nieodpłatnie do przywięziennego zakładu pracy i jednego odpłatnie do 
podmiotu zewnętrznego; 

 11 osadzonych, którzy ukończyli cykl malarz 2017’, sześciu skierowano do 
zatrudnienia na terenie Zakładu oraz jednego do podmiotu zewnętrznego; 

                                                      
15 Tj. cykli objętych próbą, o której mowa w punkcie 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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 12 osadzonych, którzy ukończyli cykl szwaczka 2018’, jednego skierowano 
do zatrudnienia na terenie Zakładu oraz sześciu do podmiotu 
zewnętrznego; 

 12 osadzonych, którzy ukończyli cykl glazurnik-posadzkarz 2018’, 
dziewięciu skierowano do zatrudnienia do podmiotów zewnętrznych; 

 12 osadzonych, którzy ukończyli cykl opiekun osób starszych, przewlekle 
chorych lub niepełnosprawnych 2019’, siedmiu skierowano do zatrudnienia 
na terenie Zakładu; 

 12 osadzonych, którzy ukończyli cykl malarz-szpachlarz 2019’, sześciu 
skierowano do zatrudnienia na terenie Zakładu oraz trzech do podmiotów 
zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 419-423) 

2.7. Dyrektor Zakładu podał, że nie dysponuje informacjami o zatrudnieniu 
uczestników projektu, którzy zakończyli odbywanie kary. 

(dowód: akta kontroli str. 347-351) 

2.8. W ZK nie określono szczegółowych procedur, instrukcji ani wytycznych 
dotyczących wyboru zewnętrznych przedsiębiorców, u których mogli być zatrudnieni 
odpłatnie skazani. 

Wybór takich podmiotów, oferujących zatrudnienie skazanych, poprzedzały 
spotkania z przedsiębiorcami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego,  
o których mowa w punkcie 1.2. niniejszego wystąpienia. 

Dyrektor Zakładu podał, że ZK podmioty zatrudniające osadzonych uczestników 
projektu wybiera między innymi poprzez organizowanie cyklicznych spotkań 
z kontrahentami zewnętrznymi, na których omawiane są potrzeby związane 
z zatrudnieniem osadzonych oraz kwalifikacjami wymaganymi do podjęcia 
wskazanego zatrudnienia z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. Na podstawie 
przeprowadzonych spotkań, podpisanych umów realizowane były praktyki 
zawodowe w ramach Projektu, w tym z przedsiębiorcami zewnętrznymi - kurs 
szwaczka (w 2018 r. oraz 2019 r.) oraz kurs tapicer-stolarz (w 2018 r. oraz 2019). 
W wyłanianiu podmiotów uwzględniano również potrzeby Bałtyckiej Instytucji 
Gospodarki Budżetowej BALTICA oraz Mazowieckiej Instytucji Gospodarki 
Budżetowej „Mazovia”. 

(dowód: akta kontroli str. 347-351; 376-397) 

W okresie objętym kontrolą Zakład zawarł umowy z ośmioma podmiotami 
zewnętrznymi zatrudniającymi uczestników szkoleń w ramach Projektu, objętych 
próbą badawczą. 

(dowód: akta kontroli str. 427-500) 

2.9. W ramach Projektu nie dokonywano zakupu materiałów dydaktycznych oraz 
narzędzi, sprzętu i materiałów służących prowadzeniu zajęć praktycznych. Zakupy 
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i zajęć praktycznych były 
realizowane przez wykonawców, co wynikało m.in. z postanowień umów o realizację 
szkoleń. W okresie objętym kontrolą wartość otrzymanego od dostawców sprzętu 
wyniosła 43,8 tys. zł16. 

                                                      
16 Przekazaniu podlegały: maszyna do czyszczenia podłogi (1 szt.), urządzenie czyszczące – szorowarka jednotarczowa 

(1 szt.), laser krzyżowy (1 szt.), szlifierka kątowa (1 szt.), zagęszczarka gruntu (1 szt.), piła do cięcia bruku (1 szt.), 
segmentowe rusztowanie jezdne (1 szt.), młotowiertarka (1 szt.), gilotyna do koski i płytek chodnikowych (1 szt.), maszyna 
do cięcia płytek na mokro ze stołem roboczym (1szt.), betoniarka (1 szt.), osuszacz powietrza (1szt.), drabina aluminiowa 
uniwersalna (1 szt.), taczki (4 szt.), mieszarka elektryczna do farb i zapraw (2 szt.), agregat malarski (1 szt.), szlifierka do 
gipsu (1szt.), odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro (1 szt.), odkurzacz piorący (1 szt.). Dostarczony sprzęt był 
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 (dowód: akta kontroli str. 60-189; 366-375) 

2.10. Specjalista Działu Penitencjarnego, zajmująca się w ZK realizacją Projektu 
podała, że OISW nie określił szczegółowych procedur przekazywania przez Zakład 
informacji o przebiegu organizowanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych. 
Informacje, o które zwracał się OISW, dotyczyły m.in.: obecności uczestników na 
zajęciach, ich deklaracji i oświadczeń oraz decyzji Komisji Penitencjarnej. 
Dokumentacja dotycząca Projektu w trakcie jego realizacji ulegała zmianom oraz 
modyfikacjom, w tym m.in. oświadczenia o uczestnictwie oraz danych związanych 
z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych RODO. 
Informacje dotyczące realizacji cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych przekazywano 
OISW poprzez pocztę elektroniczną, wideokonferencje oraz w formie odpraw. 

(dowód: akta kontroli str. 424-426) 

Od 2017 r. w systematycznie przekazywano Dyrektorowi Okręgowemu Służby 
Więziennej w Bydgoszczy elektronicznie (scany) sprawozdania o podjęciu pracy 
przez skazanych, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-aktywizacyjny. 

(dowód: akta kontroli str. 582-606) 

Informacje dotyczące skazanych, w tym uczestniczących w organizowanych cyklach 
szkoleniowo-aktywizacyjnych w ramach realizowanego Projektu wprowadzano do 
„Centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności”. Ewidencjonowane dane 
obejmowały między innymi: wniosek osadzonego o zakwalifikowanie do 
uczestnictwa w kursie, projekt oceny osadzonego, będący dokumentem dla Komisji 
Penitencjarnej, orzeczenie tej komisji, indywidualny program oddziaływania (IPO), 
temat i termin szkolenia, informacje o: ukończeniu kursu, poniesionych na szkolenie 
osadzonego kosztach, wielkości wynagrodzenia, okresie zatrudnienia. 
Analiza dokumentacji wybranej próby (96 osadzonych) wykazała, że poza trzema 
przypadkami braku w systemie projektu oceny osadzonego przed kwalifikacją 
komisji penitencjarnej, dane wprowadzane do systemu sprawozdawczości 
wewnętrznej były zgodne ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 43-46; 536-537) 

Dyrektor ZK podał, że brak odnotowania okresowych ocen w systemie 
informatycznym wynikał z błędu (braku doświadczenia) pracownika wówczas 
sprawującego nadzór nad osadzonymi. Osoba ta nie pełni już służby w ZK.  

(dowód: akta kontroli str. 538-540) 

Stosownie do treści zawartych umów w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia 
szkoleń dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie 
jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi OISW, wykonawca szkoleń, po 
zakończeniu kursu sporządzał i przekazywał bezpośrednio OISW sprawozdanie 
zawierające opis tematyki przedmiotów objętych szkoleniem z podaniem wymiaru 
godzin oraz imieniem i nazwiskiem wykładowcy/instruktora; termin i czas trwania 
kursu; liczbę uczestników rozpoczynających i kończących kurs oraz liczbę 
wydanych zaświadczeń i certyfikatów. 

(dowód: akta kontroli str. 311-341) 

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

W okresie objętym kontrolą w składzie zespołu ds. realizacji i nadzoru działań 
projektowych ramach Programu powołanego zarządzeniami Dyrektora Zakładu 

                                                                                                                                       
kompletny, zgodny ze specyfikacją techniczną zawartą w ofercie (nowe). Urządzenia przy przekazaniu były uruchamiane 
w celu potwierdzenia sprawności. ZK przyjmował je bez zastrzeżeń. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z 2016 i 2019 r. nie uwzględniono osób zatrudnionych w dziale służby zdrowia. Było 
to niezgodne z punktem 4.3 i 4.5 wniosku o dofinansowanie Projektu, w którym 
przyjęto, że skład zespołu koordynującego postęp i realizację Projektu winien 
obejmować m.in. funkcjonariuszy służby zdrowia.  

Dyrektor podał, że zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie OISW w skład zespołu 
powinni się znaleźć przedstawiciele pionów: penitencjarnego, finansowego 
i kwatermistrzowskiego. 

NIK zauważa, że obowiązek ujęcia w składzie Zespołu pracowników służby zdrowia 
wynika z wniosku o dofinansowanie Projektu. Przy czym, w ocenie NIK, powyższa 
nieprawidłowość nie miała wpływu na realizację Projektu, w tym na 
przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników szkoleń. 

W dniu 12 października 2020 r. do ZK wpłynęło pismo z OISW, w którym to 
zobowiązano do dokonania zamiany w Zespole i powołanie do składu istniejącego 
funkcjonariusza lub pracownika ze służby zdrowia, co zrealizowano Zarządzeniem 
z 13 października 2020 r. 

(akta kontroli str. 514; 538-540) 

W Zakładzie prawidłowo realizował zadania przewidziane w Projekcie. Osadzonym 
zapewniono dostęp do informacji o możliwości i warunkach udziału w cyklach 
szkoleniowo-aktywizacyjnych oraz prawidłowo przeprowadzono rekrutację 
uczestników tych cykli. Objęte badaniem szkolenia, wchodzące w skład cyklu 
zostały przeprowadzone zgodnie z przyjętymi założeniami. Wszystkim skazanym, 
którzy ukończyli szkolenia, zostały przekazane zaświadczenia  
i certyfikaty potwierdzające otrzymane w ramach Projektu wsparcie. Nieprawidłowe 
określenie składu Zespołu nie miało wpływu na przeprowadzenie procesu rekrutacji 
uczestników objętych badaniem kursów. Spośród 348 skazanych, którzy ukończyli 
szkolenia, 229 osób (tj. 65,8%) skierowano do zatrudnienia odpłatnego lub 
nieodpłatnego na terenie Zakładu oraz w podmiotach zewnętrznych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z dopełnieniem w trakcie kontroli NIK obowiązku powołania w ZK 
Zespołu w prawidłowym składzie, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag 
i wniosków 

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. 

 

Bydgoszcz,     listopada 2020 r.  

 

Kontroler 

Karol Gromotka 

główny specjalista kontroli państwowej 

 
 

Delegatura w Bydgoszczy 
p.o. Dyrektor 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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