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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Karny w Opolu Lubelskim (dalej: Zakład Karny lub ZK), ul. Owocowa 7,  
24-300 Opole Lubelskie 

Ppłk Cyprian Bas, Dyrektor Zakładu Karnego (dalej: Dyrektor ZK) od 12 kwietnia 
2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: ppłk 
Jacek Wróbel (od 1 do 11 kwietnia 2019 r.), ppłk Andrzej Fereniec (od 13 marca 
2018 r. do 31 marca 2019 r.), ppłk Leszek Wojciechowski (od 1 kwietnia 2017 r. do 
12 marca 2018 r.), ppłk Jacek Wróbel (od 4 do 31 marca 2017 r.), płk Zbigniew 
Drożyński (od 1 maja 2010 r. do 3 marca 2017 r.) 

(akta kontroli str. 3) 

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 

 

Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/126/2020 z 11 września 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W Zakładzie Karnym prawidłowo realizowano zadania przewidziane w projekcie 
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy 
po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”3. 

Zakład Karny dysponował informacjami o potrzebach zawodowych osób 
osadzonych oraz lokalnego rynku pracy, a także dokonywał analizy zgromadzonych 
informacji. Tematy cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych uwzględniały potrzeby 

                                                      
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 
12.07.2016 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Dalej: Projekt. 
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lokalnego rynku pracy, priorytetowe profile zawodowe oraz potrzeby i możliwości 
Zakładu Karnego w zatrudnieniu osadzonych. 

Rekrutacja uczestników szkoleń oraz przebieg cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych 
odpowiadały zasadom określonym w założeniach Projektu. Beneficjenci Projektu, 
którzy ukończyli szkolenia, w 95% przypadków zostali skierowani do zatrudnienia na 
terenie jednostki penitencjarnej lub w podmiotach zewnętrznych. Rzetelnie 
realizowano obowiązki sprawozdawcze nałożone przez Dyrektora Okręgowego 
Służby Więziennej w Lublinie. Zapewniono prawidłową realizację umów 
na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osadzonych.  

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na realizację Projektu 
i polegały na niedokonaniu wpisów w oddziałowych książkach ruchu osadzonych 
oraz na skierowaniu do zatrudnienia uczestników niezgodnie z ukończonym 
kierunkiem szkolenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W latach 2016-2019 w Zakładzie Karnym zaplanowano i zrealizowano ogółem 
24 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne, z tego trzy w 2016 r., pięć w 2017 r. oraz 
po osiem w 2018 r. i w 2019 r. W pierwszym kwartale 2020 r. w ZK zaplanowano 
jeden cykl szkoleniowo-aktywizacyjny dla 12 osadzonych, który jednak nie został 
przeprowadzony w zaplanowanym terminie, w związku z decyzją Zastępcy 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie w sprawie niezwłocznego 
zawieszenia do odwołania działań szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu. 
Szkolenie to („Monter konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”) 
zostało ostatecznie przeprowadzone w terminie od 20 lipca do 13 sierpnia 2020 r. 

W zrealizowanych 24 cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych wzięło udział łącznie 
272 osadzonych, natomiast ukończyło 268 (tj. 98,5%). Szkolenia/kursy obejmowały 
następujące zawody: stolarz (10 osadzonych), hydraulik (10 osadzonych), spawacz 
elektryczno-gazowy (10 osadzonych), pomoc kuchenna (10 osadzonych), 
magazynier z obsługą wózków widłowych (32 osadzonych), zagospodarowanie 
terenów zielonych (22 osadzonych), elektryk (10 osadzonych), stolarz meblowy 
(12 osadzonych), pomocnik piekarza (12 osadzonych), sortowacz surowców 
wtórnych (12 osadzonych), monter sieci elektrycznych (35 osadzonych), spawacz 
MAG (36 osadzonych), cukiernik (12 osadzonych), nowoczesne wykończenie 
wnętrz (23 osadzonych), fryzjer (12 osadzonych), glazurnik (10 osadzonych). 
Grupy szkoleniowe rekrutowane do udziału w jednym cyklu szkoleniowo-
aktywizacyjnym liczyły od 10 do 12 uczestników, co było zgodne z wnioskiem 
o dofinansowanie Projektu. 
Liczba szkoleń zrealizowanych w latach 2016-2019 w ramach Projektu była zgodna 
z rocznymi planami realizacji szkoleń kursowych w ZK, zatwierdzonymi przez 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie (dalej: Dyrektor OSW). 

(akta kontroli str. 5-8, 193-194, 235-259) 

1.2. Wyboru tematyki szkoleń zrealizowanych w latach 2016-2020 (I kwartał) 
w ramach Projektu, dokonywano na podstawie zapotrzebowania na pracowników 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
jest sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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w danym zawodzie na lokalnym rynku pracy oraz uwzględniając indywidualne 
potrzeby i zainteresowania osadzonych. Dane dotyczące zapotrzebowania na 
pracowników na lokalnym rynku pracy pozyskiwano m.in. analizując strony 
internetowe www.barometrzawodow.pl (zakładki: powiat opolski lub województwo 
lubelskie) oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikami 
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z przedsiębiorcami funkcjonującymi na lokalnym 
rynku pracy, w tym w szczególności na terenie powiatu opolskiego. 

Dokonując wyboru szkoleń zawodowych uwzględniano również potrzeby własne ZK 
oraz fakt, że zdecydowaną większość osadzonych w ZK stanowili skazani 
odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, 
tj. niemogący podjąć zatrudnienia, po zakończeniu szkolenia, poza terenem ZK. 

Informacje o potrzebach szkoleniowych osadzonych pozyskiwano m.in. w trakcie 
rozmów prowadzonych ze skazanymi przez wychowawców Działu Penitencjarnego 
ZK oraz dokonując analizy danych osobowych osadzonych, w tym m.in.: ich 
wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sytuacji rodzinnej, zainteresowań 
i predyspozycji do wykonywania określonego zawodu. Na tej podstawie 
opracowywano potrzeby szkoleniowe na dany rok, który następnie zgłaszano/ 
przekazywano do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie 
(dalej: OISW).  

(akta kontroli str. 197-200, 239-241) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rozpoznanie potrzeb w zakresie 
zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach 
Projektu. 

2. Realizacja zadań przewidzianych w Projekcie 

2.1. Dyrektor Zakładu Karnego powołał zespół koordynujący postęp i realizację 
Projektu w ZK5. W skład zespołu powołani zostali funkcjonariusze z poszczególnych 
działów służb, tj.: zastępca kierownika działu penitencjarnego – przewodniczący 
zespołu, inspektor działu finansowego, wychowawca ds. postpenitencjarnych, 
inspektor działu ochrony, inspektor działu kwatermistrzowskiego, pielęgniarka 
ambulatorium zakładowego. 

Dyrektor ZK wyznaczał opiekunów szkoleń, którzy sprawowali bieżący nadzór nad 
ich realizacją i dokonywali odbioru wykonanej usługi od wykonawców tych szkoleń, 
którymi byli: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Koszalinie 
(w 2016 r., 2017 r. i w 2018 r.) oraz Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej 
„Mazovia” w Warszawie (w 2019 r.). Dyrektor OSW dokonywał wyboru wykonawców 
oraz podpisywał umowy w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń 
zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych służby 
więziennej okręgu lubelskiego, w tym w ZK w Opolu Lubelskim. 

(akta kontroli str. 9-15) 

2.2. W latach 2016-2020 (I kwartał) Zakład Karny przeprowadził łącznie 24 akcje 
promocyjne wśród osadzonych informujące ich o możliwości wzięcia udziału 
w szkoleniach zawodowych planowanych do realizacji w ramach Projektu oraz 

                                                      
5 Zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim: Nr 38/2016 z dnia 19 maja 2016 r., Nr 49/2016 
z dnia 4 lipca 2016 r. i Nr 125/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego 
postęp i realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 
w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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określające warunki formalne, jakie musi spełnić każdy z uczestników. Akcje te były 
realizowane i prowadzone przez ZK z wykorzystaniem: plakatów i informacji 
wywieszanych na dostępnych dla osadzonych tablicach ogłoszeń w oddziałach 
mieszkalnych, komunikatów emitowanych w radiowęźle ZK, indywidualnych rozmów 
prowadzonych z osadzonymi przez wychowawców działu penitencjarnego, kanału 
telewizji wewnętrznej funkcjonującej w ZK, w którym emitowano bieżące informacje 
na temat planowanych i realizowanych w ZK kursów i szkoleń zawodowych. Akcje te 
były prowadzone i rozpoczynały się niezwłocznie po otrzymaniu z OISW informacji 
o możliwości realizacji takich szkoleń i kursów w ZK. 

 (akta kontroli str. 197-200) 

2.3. Szczegółową kontrolą objęto ogółem osiem cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych 
zrealizowanych przez ZK w ramach Projektu. Udział w nich wzięło ogółem 88 
osadzonych, natomiast ukończyło 87 (jeden osadzony nie ukończył szkolenia, 
ponieważ w trakcie jego trwania otrzymał zezwolenie na odbycie pozostałej części 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i opuścił ZK). 
Szkolenia/kursy objęte kontrolą obejmowały następujące zawody: 

 stolarz (październik-listopad 2016 r.) – 10 uczestników, 

 spawacz elektryczno-gazowy (październik-listopad 2016 r.) – 10 uczestników, 

 magazynier z obsługą wózków widłowych (maj-lipiec 2017 r.) – 10 uczestników, 

 elektryk (czerwiec 2017 r.) – 10 uczestników, 

 stolarz meblowy (maj 2018 r.) – 12 uczestników, 

 pomocnik piekarza (czerwiec 2018 r.) – 12 uczestników, 

 monter sieci elektrycznych (kwiecień 2019 r.) –12 uczestników, ukończyło 11, 

 spawacz MAG (kwiecień-maj 2019 r.) – 12 uczestników. 
 (akta kontroli str. 5-8) 

Uczestnicy cyklów szkoleniowo-aktywizacyjnych zostali wytypowani zgodnie 
z zasadami określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, a następnie 
zakwalifikowani przez Komisję Penitencjarną działającą w ZK, zgodnie z art. 76 § 1 
pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy6. 

Osadzeni uczestniczący w kontrolowanych szkoleniach: 

 spełniali warunki kwalifikujące do udziału w Projekcie, tj. posiadali nieodległy 
termin końca odbywania kary pozbawienia wolności (nie więcej niż 2 lata) lub 
nie więcej niż 2 lata do nabycia formalnych uprawnień do ubiegania się 
o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary, 

 zostali zakwalifikowani do nauczania kursowego przez Komisję Penitencjarną 
działającą w ZK. Podejmując ww. decyzje o kwalifikacji do udziału w Projekcie, 
Komisja Penitencjarna uwzględniła indywidualne programy oddziaływania 
opracowane/ustalone dla poszczególnych osadzonych/uczestników szkolenia; 

 uzyskali zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do udziału w kursie/szkoleniu zawodowym, 

 złożyli oświadczenie uczestnika Projektu. 

W ZK utworzono listę rezerwową uczestników danego szkolenia, na której 
umieszczono po dwóch skazanych. Byli to osadzeni, którzy zgłosili się na szkolenie 
i spełniali kryteria przewidziane w Projekcie. O umieszczeniu na liście rezerwowej 
decydowała kolejność zgłoszenia. 

Dyrektor ZK wyjaśnił, że skazani dobrowolnie zgłaszali się do udziału w szkoleniu. 
Wstępną rekrutację uczestników przeprowadzał właściwy wychowawca oddziału 
mieszkalnego. W kolejnym etapie, potencjalny uczestnik kierowany był do lekarza 

                                                      
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm. Dalej: Kkw. 
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medycyny pracy, a następnie każdy z uczestników był poddawany ocenie pod 
kątem wymogów formalnych i proceduralnych przez Komisję Penitencjarną. 

(akta kontroli str. 7-8, 197-200, 208-219, 230) 

2.4. W Zakładzie Karnym objęte kontrolą szkolenia zawodowe zrealizowano 
w terminach ustalonych w umowach zawartych z wykonawcami oraz w dniach 
i godzinach określonych w harmonogramie. Osoby szkolące przebywały na terenie 
ZK w dniach, kiedy odbywało się szkolenie, co potwierdzały wpisy dokonane 
w książkach ruchu osób i pojazdów (biuro przepustek ZK). 

Osadzeni, którzy uczestniczyli w szkoleniach objętych kontrolą potwierdzali swoją 
obecność na szkoleniu podpisem na liście obecności. Według sporządzonych list 
obecności, frekwencja na szkoleniach objętych kontrolą była następująca: 
a) stolarz - w szkoleniu (20 dni) siedmiu osadzonych uczestniczyło w 100% zajęć, 

trzech w 85%-95%, 
b) spawacz elektryczno-gazowy (31 dni) trzech osadzonych uczestniczyło w 100%, 

siedmiu w 81%-97%, 
c) magazynier z obsługą wózków widłowych (24 dni) siedmiu osadzonych 

uczestniczyło w 100% zajęć, trzech w 96%, 
d) elektryk (19 dni) siedem osób uczestniczyło w 100% zajęć, trzy w 97%, 
e) stolarz meblowy (19 dni) 11 osób uczestniczyło w 100% zajęć, jedna w 95%, 
f) pomocnik piekarza (15 dni) 12 osadzonych uczestniczyło w 80%-93% zajęć,  
g) monter sieci elektrycznych (18 dni) 10 osadzonych uczestniczyło w 100% zajęć, 

jeden w 94%, a jeden w 67% zajęć. Powodem nieukończenia szkolenia było 
opuszczenie ZK. Do końca szkolenia pozostało sześć dni i nie było już 
możliwości wprowadzenia osoby z listy rezerwowej; 

h) spawacz MAG (23 dni) 12 osadzonych uczestniczyło w 100% zajęć. 
(akta kontroli str. 49-185) 

Badanie list obecności z ośmiu szkoleń (88 uczestników) wykazało, że w latach 
2016-2019 zapisy dokonane w oddziałowych książkach ruchu osadzonych były 
zgodne z listami obecności uczestników, poza 99 przypadkami (dotyczącymi 
19 uczestników czterech szkoleń z lat 2016-2017), w których stwierdzono 
rozbieżności. W 2016 r. (październik-listopad) w 94 przypadkach (dniach) nie 
odnotowano w oddziałowych książkach ruchu osadzonych wyjścia na szkolenia 
15 uczestników, spośród 20 objętych badaniem. W 2017 r. dotyczyło to pięciu 
przypadków (czterech uczestników, spośród 20 objętych badaniem), których wyjście 
nie zostało zapisane w książkach ruchu osadzonych.  
W sprawie braku wpisów z 2016 r. Dyrektor ZK wyjaśnił, że rozbieżności mogły 
wynikać z zastosowania poprzednio obowiązujących przepisów7, według których 
podstawą do przemieszczania się osadzonych z oddziału mieszkalnego do innego 
miejsca na terenie zakładu karnego mogły być m.in. zatwierdzone przez dyrektora 
wykazy osadzonych (uczestników zajęć zbiorowych, uczęszczających na szkolenia 
zawodowe), a także wykazy osadzonych doprowadzonych grupowo (sporządzane 
odrębnie dla każdego oddziału mieszkalnego). Powyższa dokumentacja, zgodnie 
z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami została przekazana do zniszczenia.  

(akta kontroli str. 49-185, 208-219, 222-224) 

2.5. Skazani uczestniczący w ośmiu cyklach objętych kontrolą, którzy ukończyli 
szkolenie/kurs i zaliczyli z wynikiem pozytywnym część teoretyczną i praktyczną 
egzaminu, otrzymali w dniu zakończenia szkolenia/kursu: 

                                                      
7 § 58 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów 
ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z 2015 r. poz. 548) – rozporządzenie uchylone 
z dniem 2 stycznia 2017 r. 
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 zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych8, 

 certyfikat ukończenia kursu wraz z zajęciami z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, zawierający informację o współfinansowaniu kursu ze 
środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), 

 certyfikat ukończenia zajęć aktywizacji zawodowej zawierający informację 
o współfinansowaniu zajęć ze środków UE w ramach EFS. 

Zaświadczenia i certyfikaty zostały wydane przez organizatorów szkoleń w dniu 
zakończenia danego szkolenia/kursu. Nie zawierały one informacji o tym, że zostały 
uzyskane przez osadzonych w czasie wykonywania przez nich kary pozbawienia 
wolności lub tymczasowego aresztowania. Kopie i rejestry wydanych zaświadczeń 
oraz pokwitowania ich odbioru przez osadzonych znajdowały się w dokumentacji 
prowadzonej przez OISW w Lublinie. 
(akta kontroli str. 73-75, 89-92, 103-105, 121-123, 138-139, 152-153, 167-168, 184-

185, 203-207) 

2.6. ZK kierował osadzonych do odbycia praktyki zawodowej w formie zatrudnienia 
odpłatnego lub nieodpłatnego w ZK lub u kontrahentów zewnętrznych. Spośród 87 
uczestników szkoleń/kursów objętych kontrolą, którzy ukończyli szkolenie 
zawodowe przeprowadzone w ZK: 

 83 (tj. 95%) zostało skierowanych do zatrudnienia, z tego 66 zostało 
zatrudnionych w ZK, natomiast 17 u kontrahentów zewnętrznych, 

 56 (tj. 64%) zostało zatrudnionych nieodpłatnie (z tego 55 w ZK i jeden 
u kontrahenta zewnętrznego), natomiast 27 odpłatnie (z tego 11 w ZK i 16 
u kontrahentów zewnętrznych),  

 czterech (tj. 5%) nie zostało skierowanych do zatrudnienia ze względu na 
opuszczenie ZK, przeniesienia do innych jednostek penitencjarnych. 

Uczestnicy szkoleń, którzy zostali zatrudnieni odpłatnie (27 osób), świadczyli pracę 
na pełnym etacie (18 osób) oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy. Osadzeni, 
którzy zostali zatrudnieni nieodpłatnie (56 osób) świadczyli pracę w wymiarze czasu 
pracy określonym w art. 123a Kkw. W badanej próbie nie stwierdzono przypadków 
kierowania do zatrudnienia jednego uczestnika Projektu do więcej niż jednego 
pracodawcy.  

Zatrudnienie 83 osadzonych wyniosło: od trzech do 30 dni (21 osadzonych – 25%), 
od jednego do dwóch miesięcy (21 osadzonych – 25%), od dwóch do sześciu 
miesięcy (27 osadzonych – 33%), powyżej sześciu miesięcy (14 osób – 17%).  
W latach 2016-2018 18 osadzonych podjęło zatrudnienie niezgodnie z ukończonym 
kierunkiem szkolenia zawodowego.  

(akta kontroli str. 16-23, 225-231) 

2.7. ZK nie dysponował informacjami o zatrudnieniu uczestników Projektu, którzy 
zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności i opuścili ZK. Według Dyrektora 
ZK, nie ma możliwości prawnych zobowiązujących uczestników Projektu, którzy 
zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności, do udzielania informacji o swoich 
przyszłych losach, w tym dotyczących ścieżki zawodowej. Poinformował, że już 
na etapie zatrudniania osadzonych podczas trwającego szkolenia zawodowego, 
przedsiębiorcy zauważali osoby wyróżniające się właściwymi umiejętnościami 
i zaangażowaniem, które po ukończeniu odbywania kary pozbawienia wolności 
zatrudniali w swoich przedsiębiorstwach na stałe. 

                                                      
8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: 
z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 622, ze zm.) oraz z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1632). 
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(akta kontroli str. 197-200) 

2.8. W Zakładzie Karnym nie ustalono procedur w zakresie wyboru zewnętrznych 
przedsiębiorców, u których osadzeni świadczyli pracę.  

W okresie objętym kontrolą obowiązywały umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu 
skazanych (w ramach prac publicznych) z jednostkami organizacyjnymi samorządu 
terytorialnego (Urzędem Miejskim w Opolu Lubelskim, Urzędem Gminy Józefów nad 
Wisłą, Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Opolu Lubelskim). Osadzeni byli 
zatrudnieni do wykonywania prac porządkowych. 

Dyrektor ZK zawarł umowy o zatrudnienie odpłatne z 12 kontrahentami 
zewnętrznymi. Osadzeni byli zatrudnieni m.in. na stanowiskach: pomocnika 
piekarza, cukiernika, pracownika produkcyjnego przy przechowywaniu 
i magazynowaniu owoców, warzyw, pracownika fizycznego w przetwórni owoców, 
pracownika produkcyjnego przy obróbce szkła, pracownika segregującego odpady, 
operatora maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych, pracownika 
gospodarczego w hurtowni spożywczej, pracownika gospodarczego w pralni. 

 (akta kontroli str. 201-202) 

Dyrektor ZK wyjaśnił, że ze względu na przeznaczenie jednostki (zakład karny typu 
zamkniętego) zdecydowaną większość osadzonych stanowią skazani, którzy nie 
mogą być zatrudnieni poza terenem ZK. Podejmowano starania umożliwiające 
zatrudnienie jak największej grupie osadzonych na terenie ZK. Dyrektor ZK wskazał, 
że jeżeli było to możliwe to kierowano osadzonych (w tym uczestników Projektu) 
do zatrudnienia do kontrahentów zewnętrznych, z którymi ZK miał zawarte umowy 
o zatrudnienie skazanych odpłatnie bądź nieodpłatne lub zawierano umowy 
z nowymi przedsiębiorcami. Poinformował też, że w okresie poprzedzającym 
realizację szkoleń w ramach Projektu, ZK rozpropagował wśród lokalnych 
przedsiębiorców informację dotyczącą możliwości zatrudniania osadzonych, 
nawiązano współpracę z firmami reprezentującymi m.in. branżę spożywczą 
i umożliwiono zatrudnienie większej liczbie osadzonych. 

(akta kontroli str. 197-200) 

2.9. Zakład Karny nie ponosił wydatków na zakup sprzętu i materiałów 
dydaktycznych na realizację Projektu. Zgodnie z zawartymi przez Dyrektora OSW 
umowami w sprawie organizacji i przeprowadzania szkoleń zawodowych dla 
osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych służby więziennej 
okręgu lubelskiego, zapewnienie odpowiedniego sprzętu dydaktycznego 
i materiałów do prowadzenia zajęć należało do obowiązków wykonawcy szkolenia 
(zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia). 

W okresie objętym kontrolą ZK otrzymał nieodpłatnie z OISW sprzęt i urządzenia 
do praktycznej nauki zawodu, przeznaczone m.in. dla uczestników szkoleń 
zawodowych, które zostały zakupione w ramach Projektu przez OISW. W 2017 r. 
były to 24 urządzenia o łącznej wartości 36,0 tys. zł, w tym m.in.: młot udarowo-
obrotowy, młotowiertarka udarowa, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, opalarka, 
szlifierka kątowa, wyrzynarka, lutownica transformatorowa, maszynka do strzyżenia 
włosów, maszynki do ciecia glazury, pilarka ręczna, drabina aluminiowa, odkurzacz 
przemysłowy, wiertarko-frezarka. 

(akta kontroli str. 106-111, 124-131, 140-142, 154-161, 170-176, 260-273) 

2.10. ZK po zakończeniu cyklu-szkoleniowo-aktywizacyjnego przekazywał do OISW 
dokumentację szkolenia, w tym m.in.: wykazy osadzonych uczestniczących 
w danym cyklu oraz protokoły odbioru usługi szkoleniowej zawierające dane 
dotyczące nazwy szkolenia, terminu jego przeprowadzenia, liczby zrealizowanych 



 

9 

godzin, liczby osób, które w nim uczestniczyły, liczby certyfikatów i zaświadczeń 
wydanych uczestnikom po zakończeniu danego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego. 

Zakład Karny przekazywał do OISW miesięczne sprawozdania/zestawienia 
tabelaryczne osadzonych, którzy podjęli zatrudnienie po zakończonym udziale 
w Projekcie. W zestawieniach tych, których wzór został opracowany i przekazany 
przez OISW, podawano następujące dane dotyczące osadzonych, nazwę szkolenia, 
datę jego ukończenia oraz informację o podjęciu zatrudnienia przez skazanego 
(tj. od kiedy do kiedy pracował w danym miesiącu, odpłatnie czy nieodpłatnie, 
miejsce zatrudnienia oraz stanowisko). 

W latach 2016-2020 (I kwartał) opiekun szkoleń zawodowych w ZK wprowadzał 
do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności dane uczestników 
Projektu, w tym m.in. dane dotyczące ukończonych przez nich szkoleń 
zawodowych, zajęć aktywizacji zawodowej oraz podjęcia zatrudnienia. Dane te były 
zgodne z faktyczną sytuacją osadzonych uczestniczących w Projekcie. 
(akta kontroli str. 74-75, 91-92, 104-105, 122-123, 139, 153, 168, 185-192, 222-224) 

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

1. W pięciu przypadkach wpisy w oddziałowych książkach ruchu osadzonych nie 
potwierdzały uczestnictwa osadzonych w dwóch szkoleniach zorganizowanych 
w 2017 r. w ramach Projektu. Uczestnicy złożyli podpisy na listach obecności, 
a fakt opuszczenia przez nich celi/oddziału mieszkalnego i udania się na 
szkolenie nie został odnotowany w książkach. Według § 102 ust. 1 pkt 2 i § 103 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. 
w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej9, 
ruch osadzonych po terenie zakładu podlega ewidencji w oddziałowych 
książkach ruchu osadzonych. 
Z wyjaśnień Dyrektora ZK wynika, że rozbieżności mogły wynikać z omyłek 
pisarskich funkcjonariuszy dokonujących wpisów w oddziałowych książkach 
ruchu osadzonych.  

(akta kontroli str. 62-67, 77-78, 100-102, 113-120, 208-219, 222-224) 

2. Na 64 osadzonych, którzy ukończyli szkolenia objęte badaniem przed 
1 października 2018 r., w 18 przypadkach (28%) nie zostali oni skierowani do 
odbycia praktyki zawodowej w formie zatrudnienia odpłatnego lub nieodpłatnego 
zgodnego z kierunkiem szkolenia, do czego zobowiązywały zapisy we wniosku 
o dofinasowanie Projektu (pkt 4.1 Zadania – Szczegółowy opis zadania)10. Od 
1 października 2018 r. zatrudnienie osadzonego nie musiało mieć związku 
z przedmiotem szkolenia11. 

Opiekun szkoleń w ZK wyjaśniła, że przyczyną nieprofilowego zatrudniania 
niektórych uczestników szkoleń był brak możliwości ich zatrudnienia zgodnie 
z kierunkiem szkolenia poza terenem ZK, ze względu m.in. na fakt, że nie mogli 
oni opuszczać ZK, a także ze względu na bezpieczeństwo jednostki 
penitencjarnej. Stwierdziła, że nie miało to jednak wpływu na zakładany 
wskaźnik zatrudnienia osadzonych wynoszący 56%, który został osiągnięty.  

(akta kontroli str. 225-229, 231-232, 274-287) 

                                                      
9 Dz. U. poz. 1804. 
10 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu zawartego 12 lipca 2016 r. w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
11 Pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie z 20 listopada 2018 r. informujące 
o wprowadzonych zmianach we wniosku o dofinansowanie w zakresie zniesienia konieczności zatrudnienia 
beneficjentów Projektu zgodnie z ukończonym kierunkiem szkolenia. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK zauważa, że do 1 października 2018 r. istniał w Projekcie dodatkowy 
wymóg zatrudnienia profilowego (odbycia praktyki zawodowej w formie 
zatrudnienia) i nie był on powiązany ze wskaźnikiem zatrudnienia określonym 
w Projekcie. 

 

Prawidłowo realizowano zadania przewidziane w Projekcie w zakresie prowadzenia 
rekrutacji uczestników szkoleń. Uczestnicy szkoleń zostali skierowani 
do zatrudnienia. Rzetelnie realizowano obowiązki sprawozdawcze oraz zapewniono 
prawidłową realizację umów na przeprowadzenie szkoleń. Stwierdzone 
nieprawidłowości, polegające na niedokonaniu wpisów w oddziałowych książkach 
ruchu osadzonych oraz na skierowaniu do zatrudnienia uczestników niezgodnie 
z ukończonym kierunkiem szkolenia, nie miały istotnego wpływu na realizację 
Projektu.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Zapewnienie skutecznego nadzoru nad prowadzeniem oddziałowych książek ruchu 
osadzonych. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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 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. 

 

Lublin, dnia     13      listopada 2020 r. 

  
  

Kontroler Dyrektor  
Edward Szempruch 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 
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Wnioski pokontrolne 

Uwagi 
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Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie  

 wykonania 
wniosków 
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