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I. Dane identyfikacyjne 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin 
(dalej: „Inspektorat” lub „OISW”) 

płk Dariusz Bernat, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, od 1 marca 2020 r. 
Poprzednio funkcję Dyrektora Okręgowego pełnili: płk Włodzimierz Głuch – 
od 12 czerwca 2012 r. do 22 lutego 2018 r., ppłk Krzysztof Stefanowski – od 
23 lutego 2018 r. do 27 lutego 2020 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”. 

2. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie „Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu 
odbywania kary pozbawienia wolności”. 

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 Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/119/2020 z 2 września 2020 r.  

(akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Lublinie w zakresie realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu 
odbywania kary pozbawienia wolności”3. 

Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności: 

 rzetelne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i dostosowanie tematyki cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych do potrzeb rynku pracy i osób pozbawionych 
wolności,  

 prawidłowe weryfikowanie dokumentacji potwierdzającej realizację szkoleń 
i sprawowanie nadzoru nad postępem w realizacji Projektu, 

 wybór podmiotów realizujących szkolenia zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach o zamówieniach publicznych.  

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem społecznym) na mocy porozumienia zawartego 12 lipca 2016 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym 
Służby Więziennej a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dalej: Projekt. 
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W specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na usługę organizacji 
i przeprowadzenia cykli szkoleniowych nie zamieszczono jednak zapisów 
dotyczących konieczności spełnienia przez podwykonawców wymagań w zakresie 
zatrudnienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 
Pomimo, że przepisy o zamówieniach publicznych nie wymagały zastosowania 
takiego warunku, to jednak konsekwencją takiego zaniechania było ograniczenie 
możliwości osiągnięcia celu zastosowanej klauzuli społecznej, tj. aktywizacji 
społeczno-zawodowej osadzonych. Realizatorem szkoleń prowadzonych 
w zakładach karnych byli bowiem podwykonawcy niezatrudniający takich osób, 
a zaangażowanie osadzonych w realizację zamówienia zatrudnionych u wykonawcy 
było niewielkie w stosunku do wartości udzielonego zamówienia.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

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

1.1. OISW wraz z podległymi jednostkami penitencjarnymi prowadził działania 
związane z promocją Projektu oraz analizował potrzeby w zakresie tematów szkoleń 
umożliwiających podjęcie pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia 
wolności. 

W listopadzie 2016 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu odbyło się spotkanie 
przedstawicieli lubelskiej Służby Więziennej z podmiotami zatrudniającymi 
skazanych, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, administracji 
publicznej, pracodawców i szkolnictwa. W trakcie spotkania prelegenci z OISW 
przedstawili główne założenia i cele Projektu, zaplanowane działania oraz kryteria, 
które muszą spełnić osadzeni zainteresowani udziałem w Projekcie. Ponadto 
omawiane były m.in. kwestie zapotrzebowania na określone zawody i korzyści 
wynikające z zatrudnienia wykwalifikowanych skazanych. Efekty wdrażania Projektu 
przedstawiciele Inspektoratu zaprezentowali w październiku 2018 r. na 
zorganizowanej w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego konferencji z cyklu 
„Bliżej Funduszy Europejskich”, w której wzięli udział m.in. pracodawcy 
zatrudniający uczestników Projektu. Na stronie internetowej Służby Więziennej 
zamieszczono informacje dotyczące celów i wyników realizowanego Projektu.  
Informacje dotyczące lokalnego rynku pracy Inspektorat pozyskiwał od dyrektorów 
podległych zakładów karnych i aresztów śledczych. Jednostki te analizowały 
potrzeby w zakresie szkolenia zawodowego osadzonych m.in. na podstawie:  

 dokumentu Koncepcja Implementacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej (dalej: Koncepcja), 
opracowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej (dalej: CZSW), 

 monitoringu zawodów deficytowych zamieszczanych na stronach 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lubinie i powiatowych urzędów pracy, 

 ofert pracy zamieszczanych na stronach powiatowych urzędów pracy, 

 zapytań kierowanych do podmiotów zatrudniających osadzonych, 

 wniosków jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców o skierowanie 
osadzonych do pracy, 

                                                      
4 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. 
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 potrzeb osadzonych. 
Wyniki tych analiz wskazywały zapotrzebowanie na pracowników m.in. w zawodach: 
pracownik budowlany, brukarz, murarz, tynkarz, glazurnik, technolog robót 
wykończeniowych, hydraulik, monter instalacji elektrycznej, operator wózków 
widłowych, spawacz, stolarz, fryzjer, opiekun osób starszych i przewlekle chorych. 

 (akta kontroli str. 74-131) 

Z informacji uzyskanych od 19 jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) 
i dwóch przedsiębiorców5 wynika, że dyrektorzy zakładów karnych (dalej: ZK) 
w Opolu Lubelskim, Chełmie i Zamościu zwracali się z prośbą o udzielenie 
informacji dotyczących potrzeb w zakresie zatrudnienia skazanych. Pięć jst (powiat 
opolski, miasto Józefów nad Wisłą, miasto Zamość, gmina Łabunie i miasto Chełm) 
podało, że w okresie objętym kontrolą występowało w tych jednostkach 
zapotrzebowanie na zatrudnienie osadzonych. Według czterech jst (powiatu 
opolskiego, powiatu chełmskiego, miasta Chełma i miasta Rejowiec Fabryczny) nie 
występują przeszkody oraz zagrożenia w zakresie nieodpłatnego zatrudniania 
osadzonych. Osiem jst wskazało na przeszkody i zagrożenia związane 
z zatrudnianiem osadzonych, m.in.: obowiązki ciążące na zatrudniającym, 
podważanie zasadności wydawanych poleceń, zastraszanie pracowników, 
wszczynanie kłótni, brak pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy 
i nadzór, niskie kwalifikacje osadzonych i brak chęci do wykonywania rzetelnie pracy 
przez osadzonych, trudności w zachowaniu przez osadzonych zasad bhp. Jeden 
z przedsiębiorców wskazał, że zawarł z ZK umowę o współpracy, w wyniku której 
osadzeni rozpoczęli pracę. Przedsiębiorca ten nie widzi przeszkód ani zagrożeń 
wynikających z zatrudnienia osadzonych.  

(akta kontroli str. 310-355) 

1.2. Inspektorat zaplanował cykle szkoleniowo-aktywizacyjne zgodnie ze 
zidentyfikowanymi potrzebami i zawodami wskazanymi w Koncepcji.  
W okresie objętym kontrolą zrealizowano szkolenia pt.: Nowoczesne wykończenie 
wnętrz, Hydraulik – monter instalacji sanitarnych, Stolarz, Spawacz elektryczno-
gazowy, Brukarz, Elektryk, Kucharz, Magazynier z obsługą wózków widłowych, 
Monter stolarki okiennej, Zagospodarowanie terenów zielonych, Konserwator 
budynków, Dekarz i blacharz budowlany, Stolarz meblowy, Opiekun osób starszych, 
Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Pomoc 
kuchenna, Glazurnik, Fryzjer, Kelner, Pomocnik piekarza, Sortowacz surowców 
wtórnych z modułem obsługi wózka widłowego, Konserwator powierzchni płaskich, 
Piekarz-cukiernik, Monter sieci elektrycznych, Cukiernik, Spawacz MAG 135, 
Spawacz TIG 141, Monter sieci elektrycznych.  

(akta kontroli str. 91-96, 132-142) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w zakresie 
rozpoznania rynku pracy i zaplanowania tematyki cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych 
zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami. 

                                                      
5 W trakcie kontroli uzyskano informacje od: 19 urzędów jst (z 20, do których skierowano pisma o udzielenie informacji): trzech 
starostw powiatowych oraz dwóch urzędów miast, na terenie których znajduje się ZK w Chełmie, ZK w Opolu Lubelskim i ZK 
w Zamościu, pięciu urzędów miast i gmin sąsiadujących z Opolem Lubelskim, czterech – sąsiadujących z Zamościem i pięciu 
– sąsiadujących z Chełmem; od dwóch przedsiębiorców (z dwóch, do których skierowano pisma o udzielenie informacji).  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Realizacja zadań przewidzianych w Projekcie 

2.1. Zarządzeniem nr 12/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w Lublinie (dalej: Dyrektor Okręgowy) powołał zespół do realizacji zadań 
projektowych oraz nadzorowania działań prowadzonych w jednostkach podległych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: PO 
WER). W skład ww. zespołu weszli funkcjonariusze realizujący w Inspektoracie 
zagadnienia penitencjarne, finansowe, kwatermistrzowskie oraz radca prawny. 
W związku z przydzielonymi Inspektoratowi przez Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej (dalej: Dyrektor Generalny) dwoma etatami w ramach PO WER, od 
października 2016 r. w OISW zatrudnione zostały dwie osoby pełniące funkcję 
koordynatorów regionalnych realizacji Projektu. Osoby te zostały włączone do 
składu zespołu do realizacji zadań w ramach PO WER. Osoby pełniące obowiązki 
koordynatorów regionalnych posiadały doświadczenie związane z realizacją 
projektów unijnych oraz ukończyły odpowiednie szkolenia.  

(akta kontroli str. 16, 144-167, 455-457, 459-465)  

2.2. Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 12/2016, zadaniem ww. zespołu była realizacja 
zadań projektowych w ramach PO WER oraz nadzór nad realizacją wskaźników 
dotyczących programu, zamówieniami publicznymi i rozliczaniem wydatków 
poniesionych w ramach programu. 
Zadania koordynatorów regionalnych określone zostały w formie pisemnej. Do ich 
obowiązków należało m.in.: przekazywanie określonych przez CZSW informacji 
o bieżącej realizacji zadań w ramach Projektu, monitorowanie wskaźników produktu 
oraz wskaźników rezultatu zgodnie z wymogami Projektu, sporządzanie 
dokumentów finansowo-księgowych dotyczących Projektu, koordynowanie 
prawidłowego rozliczenia finansowego Projektu, obsługiwanie systemu SL2014, 
terminowe sporządzanie wymaganych sprawozdań, przygotowanie danych do 
sporządzenia wniosku o płatność, sporządzanie zestawień wydatków poniesionych 
w ramach kosztów pośrednich, przesyłanie do CZSW dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki, realizowanie zadań promocyjno-
informacyjnych, uczestniczenie w kontrolach jednostek podległych w zakresie 
realizacji Projektu, współpraca z osobami odpowiedzialnymi za sprawy finansowe, 
kadrowe, penitencjarne i zamówienia publiczne.  

(akta kontroli str. 144-148, 151-155, 178-188) 

2.3. Wynagrodzenie dwóch koordynatorów regionalnych wypłacano zgodnie 
z umowami o pracę. W okresie objętym kontrolą wydatki na wynagrodzenia 
koordynatorów regionalnych (łącznie z pochodnymi), wypłacane w ramach kosztów 
pośrednich Projektu, wyniosły 416,2 tys. zł i stanowiły 8,1% kosztów bezpośrednich 
poniesionych przez Inspektorat (5 167,1 tys. zł). Tym samym nie przekraczano 10% 
poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych wydatków bezpośrednich. 

(akta kontroli str. 48, 132-143, 168-176) 

2.4. Badaniem objęto dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki na 24 cykle 
szkoleniowo-aktywizacyjne w kwocie 633,3 tys. zł, stanowiącej 12,8% wydatków 
Inspektoratu poniesionych na 191 szkoleń zrealizowanych w latach 2016-2019 
(4 946,0 tys. zł). Do badania wybrano po dwa pierwsze cykle szkoleniowo-
aktywizacyjne przeprowadzone w każdym roku okresu objętego kontrolą przez ZK 
w Chełmie, ZK w Opolu Lubelskim i ZK w Zamościu.  

Zgodnie z § 22 ust. 7 i 8 zarządzenia nr 36/16 Dyrektora Generalnego z dnia 
27 lipca 2016 r. w sprawie zasad realizacji przez Służbę Więzienną Projektu, OISW 
przekazał elektronicznie do CZSW zestawienia poniesionych wydatków na 24 
szkolenia (do ujęcia we wnioskach o płatność), do których załączył kopie 
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dokumentów potwierdzających zrealizowane wydatki: protokoły oceny ofert 
złożonych w przetargu nieograniczonym (w latach 2016-2017), protokoły 
posiedzenia komisji przetargowej (w latach 2017-2019), protokoły otwarcia ofert 
(w latach 2018-2019), umowy organizacji szkolenia zawarte z wykonawcą, faktury 
VAT, opisy dowodów księgowych, protokoły odbioru usług, dowody zapłaty. 
Dokumenty przekazane do CZSW potwierdzały kwalifikowalność wydatków 
wskazanych przez Inspektorat do ujęcia we wnioskach o płatność.  

W 23 przypadkach dane zawarte w dokumentach przekazanych do CZSW były 
zgodne z dokumentacją znajdującą się w OISW, tj.: oświadczeniami uczestników 
szkoleń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracjami 
uczestnictwa w projekcie (w 2019 r.), listami uczestników i listami obecności na 
zajęciach, rejestrami wydanych zaświadczeń i certyfikatów, wydanymi 
zaświadczeniami i certyfikatami, dziennikami zajęć i programami szkoleń, 
protokołami przeprowadzonych egzaminów, pokwitowaniami odbioru materiałów 
piśmiennych i dydaktycznych, pokwitowaniami odbioru odzieży roboczej, 
zestawieniami wydatków poniesionych na zakup materiałów dydaktycznych. 
W znajdującej się w OISW dokumentacji szkolenia „Spawacz elektryczno-gazowy” 
(przeprowadzonego w ZK w Zamościu od 17 października do 28 listopada 2016 r.) 
brak było dokumentu potwierdzającego poniesione przez wykonawcę wydatki 
na zakup materiałów wykorzystywanych do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. 
W przekazanym do CZSW protokole odbioru tego szkolenia z 28 listopada 2016 r. 
zapisano, że wykonawca przekazał zamawiającemu wykaz wydatków poniesionych 
na zakup materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach teoretycznych 
i praktycznych. Zestawienie tych wydatków w postaci wydruku dokumentu 
elektronicznego przedstawiono w trakcie kontroli NIK. Koordynator regionalny 
Projektu wyjaśniła, że w czasie dokonywania płatności za szkolenie dokument ten 
był w dokumentacji szkoleniowej, ale z uwagi na duży przepływ dokumentów, 
obszerną dokumentację i kontrole Instytucji Pośredniczącej, dokument został 
zagubiony. 

Uczestnikom sześciu badanych szkoleń przeprowadzonych w 2017 r. wydane 
zostały – zgodnie z § 2 ust. 13 umów w sprawie organizacji i przeprowadzenia 
szkoleń – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz certyfikaty o ukończeniu 
kursu zawodowego i odrębne certyfikaty o ukończeniu zajęć aktywizacji zawodowej. 
W protokołach odbioru szkoleń, które zostały przekazane przez OISW do CZSW 
(wraz z zestawieniem wydatków do ujęcia we wniosku o płatność) podano, że 
uczestnikom tych szkoleń wydane zostały: zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
oraz certyfikaty o ukończeniu zajęć aktywizacji zawodowej, a także odrębne 
certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Koordynator regionalny Projektu wyjaśniła, że w protokole odbioru 
usługi zapis dotyczący certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej został sformułowany ogólnikowo, a certyfikat 
o ukończeniu kursu zawodowego zawiera wszystkie wymagane treści, gdyż na jego 
drugiej stronie uwzględniono zakres tematyczny szkolenia z wyszczególnieniem 
zajęć teoretycznych, praktycznych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

(akta kontroli str. 132-142, 189-309) 

2.5.1. W okresie objętym kontrolą OISW przeprowadził pięć postępowań 
dotyczących wyboru podmiotów realizujących cykle szkoleniowo-aktywizacyjne 
w ramach Projektu6. Wszystkie postępowania zostały przeprowadzone na podstawie 

                                                      
6 Szóste postępowanie, przeprowadzone w 2020 r., zakończyło się podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 21 maja 2020 r.  
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ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych7 (dalej: pzp) w trybie 
przetargu nieograniczonego.  

Udzielono zamówień na organizację i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych dla osadzonych o łącznej wartości 4 950,5 tys. zł, w tym: 

 w 2016 r. o wartości 530,9 tys. zł na 20 szkoleń8 dla 200 osadzonych, 

 w 2017 r. o wartości 1 168,3 tys. zł na 51 szkoleń9 dla 510 osadzonych, 

 w 2018 r. o wartości 1 132,0 tys. zł na 43 szkolenia10 dla 516 osadzonych, 

 w 2018 r. o wartości 368,4 tys. zł na 13 szkoleń11 dla 156 osadzonych, 

 w 2019 r. – o wartości 1 750,9 tys. zł na 64 szkolenia12 dla 768 osadzonych. 
(akta kontroli str. 177) 

2.5.2. Kontrolą objęto postępowanie nr OI/KI.2230.POWER.1.2017/LUB o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń 
zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych 
okręgu lubelskiego, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (wartość 
szacunkowa zamówienia 1 374,0 tys. zł, 329,1 tys. euro).  
W wyniku analizy ww. zamówienia stwierdzono, że:  

 postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa, wszystkie osoby wykonujące 
czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia zgodnie z art. 17 ust. 2 pzp, 

 przedmiot zamówienia i jego wartość określono zgodnie z art. 29–30, 32 i 35 
pzp, 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) spełniała wymogi 
art. 36 pzp,  

 ogłoszenie o zamówieniu zawierało informacje wymagane art. 41 pzp i zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przekazane Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej, 

 wymagano złożenia wraz z ofertą oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ), 

 zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 pzp – w SIWZ 
przewidziano, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

 złożona została jedna oferta – konsorcjum firm: Pomorska Instytucja Gospodarki 
Budżetowej Pomerania – lider (dalej: Pomerania), Bałtycka Instytucja Gospodarki 
Budżetowej Baltica, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia 
(dalej: Mazovia), Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia, 
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej Piast, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ (cena 60%, aspekty społeczne 35%, termin płatności 5%), 

 zamawiający prawidłowo wezwał (przed udzieleniem zamówienia) wykonawcę 

                                                      
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
 
8 Tematy szkoleń: Nowoczesne wykończenie wnętrz (8), Stolarz (5), Spawacz (4), Hydraulik (3). 
9 Nowoczesne wykończenie wnętrz (14), Brukarz (12), Stolarz (5), Zagospodarowanie terenów zielonych (4), Magazynier 
z obsługą wózków widłowych (3), Monter stolarki okiennej (3), Elektryk (2), Opiekun/asystent osób starszych (2), po jednym 
szkoleniu – Blacharz i dekarz, Fryzjer, Glazurnik, Konserwator budynków, Kucharz, Pomoc kuchenna. 
10 Nowoczesne wykończenie wnętrz (11), Brukarz (6), Zagospodarowanie terenów zielonych (6), Opiekun/asystent osób 
starszych (4), Pomoc kuchenna (3), Stolarz meblowy (3), Konserwator powierzchni płaskich (2), Monter stolarki okiennej (2), 
po jednym szkoleniu – Piekarz-cukiernik, Glazurnik, Kelner, Kucharz, Pomocnik piekarza, Sortowacz surowców wtórnych. 
11 Monter sieci elektrycznych (4), Spawacz (4), Stolarz meblowy (3), po jednym szkoleniu – Brukarz, Cukiernik. 
12 Nowoczesne wykończenie wnętrz (14), Brukarz (11), Monter sieci elektrycznych (6), Spawacz (6), Stolarz meblowy (6), 
Konserwator powierzchni płaskich (4), Glazurnik (4), Fryzjer (3), Zagospodarowanie terenów zielonych (3), Opiekun/asystent 
osób starszych (3), po jednym szkoleniu – Kucharz, Magazynier z obsługą wózków widłowych, Pomoc kuchenna, Piekarz-
cukiernik. 
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do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, wszyscy członkowie konsorcjum 
złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, 

 umowy dotyczące wszystkich 51 części zamówienia (1 168,3 tys. zł) zawarto 
w dniu 18 maja 2017 r. z Pomeranią – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1lit. a) pzp, 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych.  

O udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej 
oraz inni wykonawcy, których działalność obejmowała społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, 
tj. pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych. Wskaźnik 
zatrudnienia ww. osób wynosić miał co najmniej 30%. Wykonawca, jako konsorcjum 
łącznie, wskazał w ofercie zatrudnionych 831 osób pozbawionych wolności lub 
zwalnianych z zakładów karnych, tj. ponad 30% zatrudnionych ogółem. Lider 
i  pozostali uczestnicy konsorcjum złożyli wymagane w SIWZ dokumenty 
potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub 
zwalnianych z zakładów karnych i potwierdzające prowadzenie działalności 
obejmującej społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności.  

W JEDZ (część II lit. D – informacje dotyczące podwykonawców) lider konsorcjum 
Pomerania i trzech członków konsorcjum podało, że nie zamierzają korzystać 
z podwykonawców, Mazovia wskazała, że „zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia”. Natomiast w protokole oceny 
złożonych ofert z 21 kwietnia 2017 r. komisja przetargowa stwierdziła, że Mazovia 
nie zamierza korzystać z podwykonawców i Pomerania zamierza sama (w ramach 
konsorcjum) zrealizować zamówienie. Przewodniczący komisji przetargowej 
wyjaśnił, że Mazovia w oświadczeniu wstępnym (JEDZ) zaznaczyła, że informacje 
dotyczące podwykonawców znajdują się w JEDZ lidera konsorcjum, upoważnionego 
na podstawie umowy konsorcjum do składania oświadczeń w imieniu konsorcjum. 
Z oświadczenia wstępnego lidera wynikało, że konsorcjum nie zamierzało zlecić 
osobom trzecim podwykonawstwa jakiejkolwiek części zamówienia. Wskazał, że 
prawdopodobnie Mazovia, wypełniając wstępne oświadczenie, uznała pozostałych 
członków konsorcjum za podwykonawców.  

W umowach zawartych 25 maja 2017 r. w rezultacie dokonania wyboru wykonawcy 
szkoleń, jako strona umów została wskazana Pomerania, podczas gdy wykonawcą 
wybranym w przetargu było konsorcjum firm. Poprzedni Dyrektor OISW 
płk Włodzimierz Głuch wyjaśnił, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona 
przez konsorcjum firm z liderem Pomeranią, do dokumentacji dołączonej do oferty 
załączono umowę konsorcjum określającą zakres i formę działania konsorcjum, 
a także szczegółowy podział prac w ramach przedmiotowego kontraktu (załącznik 
nr 1 do umowy konsorcjum). Poprzedni Dyrektor wskazał, że lider konsorcjum 
odpowiadał za obsługę biurową, finansową i organizacyjną zrealizowanych cykli 
szkoleniowo aktywizacyjnych. Wszystkie faktury za prace wykonane przez 
uczestników miały zostać wystawione zamawiającemu przez lidera. Na podstawie 
pełnomocnictw szczególnych, stanowiących załączniki do umowy konsorcjum, 
udzielonych przez wszystkich uczestników, lider został upoważniony do złożenia 
oferty oraz zawarcia kontraktu z zamawiającym, co ma swoje odzwierciedlenie 
w komparycji przedmiotowej umowy.  

(akta kontroli str. 215-227, 356-453, 459-463) 

2.5.3. Badaniem objęto także dokumentację przygotowawczą do postępowania 
o zamówienie publiczne nr OI/KI.2230.POWER.1.2019/LUB. W SIWZ na usługę 
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organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych 
przebywających w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, zatwierdzonej 
przez Dyrektora Okręgowego 5 lutego 2019 r. określono, że o udzielenie 
zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni 
wykonawcy, których działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację osób 
będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. pozbawionych wolności 
lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny wykonawczy13. W wyniku ww. postępowania, OISW udzielił 
zamówienia Mazovii, z którą w dniu 25 marca 2019 r. zawarł 15 umów o łącznej 
wartości 1 750,9 tys. zł.  

Z informacji uzyskanej od wykonawcy ww. zamówienia publicznego wynika, że 
Mazovia w ramach zamówienia udzielonego przez OISW zawarła 
z podwykonawcami usług szkoleniowych 30 umów o łącznej wartości 153,7 tys. zł, 
co stanowiło 8,8% wartości umów zawartych przez Inspektorat z Mazovią 
(1 750,9 tys. zł). Żaden z podwykonawców nie zatrudniał osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych. Mazovia wyłaniała podwykonawców na 
podstawie rozeznania rynku, nie weryfikowała spełnienia przez podwykonawców 
warunków określonych w art. 22 ust. 2 pzp, gdyż – jak podała w informacji – 
zamawiający nie ustanowił takiego żądania w SIWZ. Mazovia poinformowała, że 
korzystała z usług podwykonawców tylko do przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio 
w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych OISW. Pozostałe czynności 
wykonywała samodzielnie, m.in.: pozyskiwała wykładowców i instruktorów 
przeprowadzających szkolenia, sporządzała dokumentację (dziennik zajęć), 
organizowała badania lekarskie uczestników, sporządzała harmonogramy szkoleń 
w porozumieniu z jednostkami penitencjarnymi, organizowała egzaminy zewnętrzne, 
wystawiała zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń, wysyłała do Inspektoratu 
dokumentację po szkoleniach. W realizacji umów zawartych z OISW w ramach ww. 
zamówienia uczestniczyło siedmiu pracowników Mazovii należących do grup 
społecznie marginalizowanych. Osoby te wykonywały prace porządkowe, 
transportowe i pomagały przy pakowaniu paczek. 

(akta kontroli str. 177, 252-265, 498-541) 

2.6. Wartość wskaźnika rezultatu (liczba więźniów lub byłych więźniów pracujących 
po opuszczeniu programu, łącznie z pracującymi na własny rachunek) 
monitorowano na podstawie sprawozdań otrzymanych z podległych zakładów 
karnych i aresztów śledczych oraz realizowanych przez te jednostki badań 
ankietowych osób, które opuściły jednostki penitencjarne. Sprawozdania dotyczące 
wskaźnika rezultatu, zawierające listy więźniów lub byłych więźniów pracujących po 
opuszczeniu programu, Inspektorat otrzymywał z podległych zakładów karnych 
i aresztów śledczych w cyklach comiesięcznych.  

Na podstawie analizy dokumentacji sporządzonej w IV kwartale 2019 r. ustalono, że 
dane o liczbie więźniów lub byłych więźniów pracujących po opuszczeniu programu, 
wprowadzone przez koordynatorów regionalnych Projektu do systemu SL2014, były 
zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach podległych jednostek 
penitencjarnych. 

Pomiaru wskaźników produktu (liczba zrealizowanych cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych, liczba wydanych certyfikatów potwierdzających otrzymane 
wsparcie w ramach cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, liczba więźniów objętych 
wsparciem w programie) dokonywano w cyklach comiesięcznych na podstawie 
dokumentacji szkoleniowej: protokołów z wykonania usługi szkoleniowej, list 

                                                      
13 Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm. 
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obecności uczestników szkoleń, kopii wydanych certyfikatów potwierdzających 
ukończenie szkolenia.  

Na koniec I kwartału 2020 r. w Inspektoracie:  

 zrealizowano 191 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, 

 wydano 4 242 certyfikaty potwierdzające otrzymane wsparcie w ramach cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych,  

 2 151 więźniów objęto wsparciem w programie, 

 1 526 więźniów lub byłych więźniów pracowało po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek), co stanowiło 71% liczby więźniów 
objętych wsparciem w programie. 

W dniu 27 czerwca 2017 r. koordynatorzy regionalni przeprowadzili w ZK w Chełmie 
kontrolę wybranych zagadnień merytorycznych Projektu. Kontrolą objęto 
prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i realizację cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych w okresie od 10 października 2016 r. do 27 czerwca 2017 r. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień. 

(akta kontroli str. 6-43, 151-154, 466-497) 

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

Inspektorat nie podjął rzetelnych działań ograniczających ryzyko braku osiągnięcia 
oczekiwanych efektów zastosowania klauzul społecznych w ramach udzielanych 
zamówień publicznych. W SIWZ postępowania nr OI/KI.2230.POWER.1.2019/LUB 
nie sformułowano bowiem wymogu spełnienia przez podwykonawców warunku 
zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych należących do jednej lub więcej 
kategorii wskazanych w art. 22 ust. 2 pzp na poziomie nie mniejszym niż 30%.  

Były Dyrektor OISW ppłk Krzysztof Stefanowski, który zatwierdził specyfikację, 
wyjaśnił, że zamawiający w SIWZ zastrzegł, zgodnie z art. 22 ust. 2 pzp, możliwość 
ubiegania się o zamówienie dla określonego rodzaju wykonawców. Regulacja ta 
stanowi odrębny i niezależny od określonych w art. 22 ust. 1 pzp warunek udziału 
w postępowaniu i nie stanowi podstawy do oceny zdolności wykonawcy do realizacji 
zamówienia, ale podstawę do ograniczenia podmiotowego udziału w postępowaniu 
według ściśle określonej cechy podmiotowej. W przypadku tzw. zamówień 
zastrzeżonych, warunek ten musi być spełniony samodzielnie przez wykonawcę 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, jego spełnienie nie jest 
możliwe poprzez powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich. Korzystanie 
z potencjału podmiotu trzeciego przewidziane jest wyłącznie w odniesieniu do 
wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu (o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b pzp), a nie w odniesieniu do odrębnej kategorii 
zamówień, jakimi są zamówienia zastrzeżone (art. 22 ust. 2 pzp). Tym samym nie 
ma możliwości spełnienia warunku dotyczącego zamówień zastrzeżonych przez 
wykonawcę, który sam nie jest takim podmiotem, a korzysta z potencjału podmiotu 
trzeciego, który do takiej kategorii podmiotów należy, w celu umożliwienia złożenia 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca również 
w zamówieniach zastrzeżonych zachowuje prawo do powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. Jednakże, w takim przypadku podwykonawca powinien 
również spełniać warunki określone w art. 22 ust. 2 pzp. Zdaniem Dyrektora nie było 
konieczności dodatkowego zamieszczania w SIWZ informacji o spełnieniu 
powyższego warunku przez ewentualnych podwykonawców biorących udział 
w realizacji umowy, ponieważ wynika to wprost z przytoczonego wyżej artykułu 
i dotyczy wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu. Dodatkowo 
podał, że Mazovia składając ofertę oświadczyła, iż spełnia wszystkie warunki 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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udziału w postępowaniu, również te zastrzeżone, dotyczące aspektów społecznych. 
Zadeklarowała w formularzu ofertowym zrealizowanie całości zamówienia 
samodzielnie bez udziału podwykonawców. Dyrektor podkreślił, że zamawiający 
w umowie na realizację wszystkich części postępowania w § 5 zawarł informację 
o konieczności uzyskania przez wykonawcę zgody zamawiającego na realizację 
zamówienia przy pomocy podwykonawców. Podczas realizacji zawartych umów 
wykonawca nie informował zamawiającego, pomimo ciążącego na nim obowiązku, 
o realizowaniu części zamówienia przy udziale podwykonawców.  

(akta kontroli str. 498-545) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że 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 pozostającym 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 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 przedmiotowego zamówienia 
publicznego osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych tylko 
w niewielkim zakresie uczestniczyły w jego realizacji. 

Inspektorat prawidłowo realizował zadania przewidziane w Projekcie oraz rzetelnie 
prowadził rozliczenia. 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). 
Jednak brak określenia w SIWZ wymogu spełnienia przez podwykonawców 
warunku zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych należących do jednej lub 
więcej kategorii wskazanych w art. 22 ust. 2 pzp na poziomie nie mniejszym niż 30% 
nie służył osiągnieciu celu tej regulacji, którym jest aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z grup defaworyzowanych. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 
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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 zatrudniane przez nie 
osoby z grup defaworyzowanych, mogły nie posiadać bowiem odpowiednich 
kwalifikacji i umiejętności do przeprowadzenia szkoleń. Potwierdza to ustalony stan 
faktyczny, tj. zlecanie przez Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia innym 
podmiotom (podwykonawcom) przeprowadzania większości szkoleń w ramach 
objętego kontrolą Projektu. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosku pokontrolnego z uwagi na planowane 
zakończenie realizacji Projektu w grudniu 2020 r. 

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 Lublinie. 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 
uwagi 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. 

 

Lublin,       30         listopada 2020 r. 

  

Kontroler Dyrektor  
Jacek Romanowski 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

...................................................... 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi 


