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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Karny w Chełmie (dalej: ZK lub Zakład Karny), ul. Kolejowa 112, 22-100 
Chełm 

mjr Andrzej Weremko, Dyrektor ZK, od 06.04.2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
płk Artur Gajewski (od 15.01.2016 r. do 26.03.2020 r.), płk Krzysztof Pacyna 
(do 04.01.2016 r.) 

1. Rozpoznanie potrzeb w celu prowadzenia działań na rzecz zwiększenia 
zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach projektu 
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek 
pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. 

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 

 

Małgorzata Dobrowolska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/129/2020 z 21.09.2020 r.  

(akta kontroli tom I str. 7-9) 

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. 

ZK dysponował informacjami o potrzebach zawodowych osadzonych oraz lokalnego 
rynku pracy, a także dokonywano analizy zgromadzonych informacji. 

Rekrutacja uczestników szkoleń oraz przebieg cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych 
odpowiadały zasadom określonym w założeniach Projektu. Beneficjenci Projektu, 
którzy ukończyli szkolenia, w 94% przypadków zostali skierowani do zatrudnienia na 
terenie ZK lub w podmiotach zewnętrznych. Rzetelnie realizowano obowiązki 
sprawozdawcze nałożone przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej 
w Lublinie4. Prawidłowo realizowano umowy na organizację i przeprowadzenie 
szkoleń zawodowych dla osadzonych.  

                                                      
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. 

4  Dalej: Dyrektor OSW. 
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Stwierdzona nieprawidłowość, dotycząca skierowania do zatrudnienia uczestników 
niezgodnie z ukończonym kierunkiem szkolenia, nie miała istotnego wpływu 
na realizację Projektu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Stosownie do zapisów zarządzenia nr 36/16 Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej z dnia 27.07.2016 r., Dyrektor ZK był zobowiązany do udzielania 
niezbędnych informacji oraz podjęcia wszelkich działań w celu prawidłowej realizacji 
Projektu.  

W ZK realizowano obowiązek dotyczący wskazywania oraz informowania Dyrektora 
OSW o rodzaju szkoleń, po uprzednim rozpoznaniu zapotrzebowania rynku 
lokalnego na dany rodzaj zawodów na podstawie zapisów § 18 ust. 1 pkt 5 ww. 
zarządzenia. Wychowawczyni ds. postpenitencjarnych wyjaśniła, że Dyrektor ZK 
otrzymywał zatwierdzony przez Dyrektora OSW plan szkoleń do realizacji na dany 
rok. W ZK przygotowywano opis przedmiotu zamówienia dla każdego 
z przewidzianych szkoleń, natomiast nie szacowano jego wartości. 
Odpowiedzialnym za zawarcie umów był Dyrektor OSW. 

W latach 2016-2019 w ZK zrealizowano łącznie 24 cykle szkoleniowo-
aktywizacyjne, w których wzięło udział 272 osadzonych, z czego 269 (99%) 
kursantów ukończyło rozpoczęty cykl. Przyczyną nieukończenia szkoleń przez 
trzech uczestników były problemy zdrowotne osadzonych oraz warunkowe 
przedterminowe zwolnienie w trakcie trwania kursu. Zaplanowane w I kwartale 
2020 r. dwa kursy zostały przełożone na termin późniejszy z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne.  

Zrealizowane w ZK kursy to: nowoczesne wykończenie wnętrz (5 cykli), hydraulik 
(1 cykl), brukarz (4 cykle), monter stolarki okiennej (5 cykli), kelner (1 cykl), 
zagospodarowanie terenów zielonych (3 cykle), monter sieci elektrycznej (2 cykle), 
opiekun, asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (1 cykl), 
konserwator powierzchni płaskich (1 cykl), glazurnik (1 cykl).  

Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zaleceniami i planami przekazanymi przez 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (dalej: OISW). 

(akta kontroli tom I str. 15-18, 52-71, 469, tom II str. 26-30, 33-35, 42-43, 139-146) 

1.2. W ZK dysponowano informacjami o potrzebach zawodowych osób osadzonych 
oraz lokalnego rynku pracy i dokonywano analiz umożliwiających dopasowanie 
tematyki szkoleń do ich potrzeb. Analizowano teczki osobowe osadzonych oraz 
przeprowadzono z nimi indywidualne rozmowy. Skazani składali również prośby 
o skierowanie na konkretne kierunki kształcenia zawodowego, a informacje te, 
za pośrednictwem wychowawców, były przekazywane do Komisji Penitencjarnej 
oraz do powołanego zespołu ds. realizacji Projektu.  

Osadzonym umożliwiono również spotkania z doradcami zawodowymi 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie6 (dalej: WUP), które w latach 2016-2020 

                                                      
5  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa jest 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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odbywały się regularnie. Doradcy zawodowi udzielali informacji o dostępności pracy 
w zawodach deficytowych oraz umożliwiali osadzonym skorzystanie z badań 
(np. kwestionariusza zainteresowań zawodowych).  

Badanie potrzeb lokalnego rynku pracy odbywało się m.in. na podstawie 
zamieszczanych na stronach internetowych WUP oraz Powiatowego Urzędu Pracy 
w Chełmie tzw. barometrów zawodów, dających informację o zawodach 
deficytowych i nadwyżkowych dla województwa lubelskiego oraz powiatu 
chełmskiego. Korzystano także z wytycznych oraz wykazu sugerowanych zawodów 
ujętych w Koncepcji Implementacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja 
i Rozwój w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej7. W analizach 
uwzględniono zapotrzebowanie na zatrudnienie osadzonych, wynikające 
z zawartych przez ZK umów z podmiotami zewnętrznymi. 

W latach 2016-2020 (I kwartał) w ZK obowiązywały umowy na zatrudnienie 
nieodpłatne zawarte m.in. z Miastem Chełm na realizację zadań na rzecz miasta, 
placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) oraz spółek miejskich, z Samodzielnym 
Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie oraz z Komendą 
Miejską Policji w Chełmie. Na podstawie zawartych przez Dyrektora ZK umów 
dotyczących zatrudnienia odpłatnego kierowano osadzonych do pracy w firmach 
prywatnych w charakterze pracownika fizycznego m.in. przy robotach budowlanych, 
rozbiorze mięsa, przetwórstwie owocowo-warzywnym, pracach tartacznych. 

 (akta kontroli tom I str. 19-21, 48, 79-82, 195, tom II str. 47-57) 

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. W dniu 09.05.2016 r. Dyrektor ZK powołał Zespół koordynujący postęp 
i realizację Projektu (dalej: Zespół). W skład Zespołu powołani zostali 
funkcjonariusze z poszczególnych działów służb, w tym m.in. kierownik działu 
penitencjarnego, wychowawca działu penitencjarnego, wychowawca ds. pomocy 
postpenitencjarnej, kierownik działu ochrony, inspektor ds. zatrudnienia, inspektor 
działu finansowego oraz pracownik służby zdrowia.  

(akta kontroli tom I str. 83-88, tom II str. 44-46, 58-99) 

2.2. ZK zapewnił osadzonym dostęp do informacji o możliwościach uczestnictwa 
w szkoleniach, wykorzystując w tym celu dostępne środki przekazu, tj. poprzez 
codzienne ogłaszanie komunikatów przez radiowęzeł, wywieszanie komunikatów 
na tablicach ogłoszeń w blokach mieszkalnych oraz za pośrednictwem 
wychowawców. Osadzeni kierowali wnioski do Dyrektora ZK o umożliwienie 
uczestnictwa na wcześniej przygotowanych drukach.  

(akta kontroli tom I str. 212-227, tom II str. 461-468) 

2.3. Uczestnicy projektu zostali wytypowani do udziału w szkoleniach na zasadach 
przewidzianych we wniosku o dofinansowanie Projektu, a następnie zakwalifikowani 
przez Komisję Penitencjarną działającą na podstawie art. 76 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy8 (dalej k.k.w.). 

                                                                                                                                       
6  Współpraca na mocy porozumienia zawartego 01.10.2014 r. pomiędzy Dyrektorem ZK a Dyrektorem WUP w Lublinie Filia 

w Chełmie, zaktualizowanego 26.02.2018 r. 
7  Dalej: Koncepcja. Dokument z dnia 23.08.2016 r. przesłany przez OISW do służbowego wykorzystania. 
8  Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm.  
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Szczegółowym badaniem objęto dokumentację ośmiu cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych9. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, poszczególne 
grupy liczyły od 10 (w 2016 r. i w 2017 r.) do 12 uczestników (w 2018 r. i w 2019 r.). 
Do każdej grupy przypisano dwie osoby rezerwowe, które wraz z pozostałymi 
członkami grupy były poddawane badaniom lekarskim i zostały dopuszczone do 
udziału w szkoleniu oraz pracy w charakterze odpowiadającym tematyce szkolenia.  

W ośmiu zbadanych kursach udział wzięło łącznie 90 osadzonych, w tym 88 
ukończyło szkolenia, a dwóch zrezygnowało. W przypadku kursu „Nowoczesne 
wykańczanie wnętrz” (12.10.2016 r. - 16.11.2016 r.) jeden uczestnik zrezygnował na 
etapie 55% zaawansowania cyklu. Szkolenie ukończył inny osadzony z listy 
rezerwowych, dla którego opracowano indywidualny harmonogram zajęć. 
W przypadku kursu „Kelner” (maj 2018 r.) jeden uczestnik zrezygnował na etapie 
15% zaawansowania kursu. Szkolenie ukończył osadzony z listy rezerwowej. 

Osadzeni zakwalifikowani do ww. kursów szkoleniowych: 

 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; 

 złożyli oświadczenie uczestnika Projektu. 
(akta kontroli tom I str. 15-18, 292-294, 346-347, 408-460) 

2.4. Osiem cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zostało zrealizowanych przez ZK na 
podstawie umów zawartych przez Dyrektora OSW z Pomorską Instytucją 
Gospodarki Budżetowej „Pomerania” (w latach 2016-2018) oraz z Mazowiecką 
Instytucją Gospodarki Budżetowej „Mazovia” (w 2019 r.). 

(akta kontroli tom I str. 244-249, 273-278, 301-306, 334-341, 355-362, 375-382, 
393-400) 

Szczegółowe badanie polegające na porównaniu dokumentów dotyczących ww. 
ośmiu kursów, m.in. zatwierdzonych harmonogramów zajęć oraz list obecności 
skazanych na szkoleniu z oddziałowymi książkami ruchu osadzonych wykazało, że 
frekwencja uczestników na poszczególnych kursach wyniosła od 81% do 100%. 
ZK zapewnił prawidłową realizację ww. szkoleń wchodzących w skład cyklu 
szkoleniowo-aktywizacyjnego. 

Zajęcia zrealizowane w latach 2016-2019 odbyły się zgodnie z harmonogramami, 
a wpisy zawarte w książkach ruchu osób i pojazdów potwierdziły obecność 
wykładowców na terenie ZK w czasie umożliwiającym zrealizowanie cyklu w pełnym 
zakresie. W dniu 11.04.2019 r. nie odnotowano wejścia prowadzącej szkolenie na 
teren ZK. Zgodnie z oddziałowymi książkami ruchu w tym dniu na kurs 
„Konserwatora powierzchni płaskich” stawiła się pełna grupa osadzonych (12 osób). 
Nie było możliwe ustalenie przyczyn braku odnotowania wejścia prowadzącej. 
Prowadząca szkolenie w trakcie kontroli NIK złożyła pisemne oświadczenie, że 
prowadziła w tym dniu zajęcia na terenie ZK. 

Badanie list obecności z ośmiu szkoleń wykazało, że w latach 2016-2019 zapisy 
dokonane w oddziałowych książkach ruchu osadzonych były zgodne z listami 

                                                      
9  „Nowoczesne wykańczanie wnętrz” (październik – listopad 2016 r.), „Nowoczesne wykańczanie wnętrz” (październik – 

listopad 2016 r.), „Monter instalacji okiennej” (czerwiec – lipiec 2017 r.), „Brukarz” (7-31 lipiec 2017 r.), „Brukarz” (maj – 
czerwiec 2018 r.), „Kelner” (maj 2018 r.),”Konserwator powierzchni płaskich” (kwiecień 2019 r.), „Zagospodarowanie terenów 
zielonych” (kwiecień – maj 2019 r.). 
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obecności uczestników. Odnotowano dwa przypadki podpisania się uczestników 
kursu na liście obecności w dniu, w których byli nieobecni. Z-ca Działu ochrony ZK 
wyjaśnił, że ww. osadzeni na pewno byli nieobecni na zajęciach, a ujawniona 
rozbieżność mogła wyniknąć z błędu prowadzącego zajęcia. Z wpisów 
w oddziałowych książkach ruchu osadzonych wynikało, że jeden z ww. kursantów 
uzyskał frekwencję na zajęciach 95%, natomiast drugi 97%. 

(akta kontroli tom I str. 237, 240-243, 252-266, 269-272, 281-299, 309-316,  
318-321, 324-327, 330-333, 343-348, 351-354, 364-369, 371-374, 384-387,  

389-392, 402-405, tom II str. 20-24, 100-104) 

2.5. Osadzeni uczestniczący w ośmiu cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych 
objętych kontrolą (88 osób), którzy przystąpili do egzaminów końcowych i złożyli je 
z wynikiem pozytywnym, otrzymali w dniu zakończenia kursu: 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych10; 

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

 certyfikat ukończenia zajęć aktywizacji zawodowej zawierający informację 
o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.  

Zaświadczenia i certyfikaty zostały wydane przez organizatorów szkoleń w dniu 
zakończenia danego szkolenia. 

Wydane zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursu/zajęć nie zawierały 
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. 

 (akta kontroli tom I str. 470-501) 

2.6. Zgodnie z treścią pkt 4.1. wniosku o dofinansowanie Projektu po zakończeniu 
cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego jego uczestnik zostanie skierowany do odbycia 
praktyki zawodowej (w formie zatrudnienia odpłatnego lub nieodpłatnego) na 
zasadach określonych w art. 121 § 2 k.k.w. i rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczególnych zasad zatrudniania 
skazanych11. Dodatkowo w Koncepcji wskazano, że co najmniej 56% uczestników 
Projektu powinno mieć możliwość podjęcia pracy po zakończeniu kursu 
zawodowego oraz uzyskania referencji pracodawcy potwierdzających wysokie 
kwalifikacje zawodowe i redyspozycje osobowościowe gwarantujące właściwe 
wywiązywanie się z roli pracownika po zwolnieniu z zakładu karnego.  

W celu monitorowania sytuacji poszczególnych uczestników po ukończeniu kursu 
w ramach Projektu, Dyrektor OSW polecił12 zakładom karnym prowadzenie 
sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia osadzonych, w formie tabelarycznej, 
zawierającej imię, nazwisko, numer PESEL, datę rozpoczęcia i zakończenia 
szkolenia oraz okres, formę (odpłatne/nieodpłatne) i miejsce zatrudnienia. 
Od 20.06.2017 r. w sprawozdaniach ZK wykazywał wyłącznie osadzonych, którzy 
podjęli pracę w zawodzie zgodnym z kierunkiem szkolenia i była to ich pierwsza 
praca po ukończeniu szkolenia w ramach ww. Projektu13. Z dniem 01.10.2018 r. 

                                                      
10  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: z dnia 11 

stycznia 2012 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 622) oraz z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1632). 
11  Dz. U. z 2018 r. poz. 1887. 
12  Pismo Dyrektora OSW znak OI/P-073/POWER/32/16/3405 z dnia 09.11.2016 r.  
13  Pismo OISW znak OI-P.81.41.2017.MP z dnia 20.06.2017 r. 
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zniesiono obowiązek zatrudniania osadzonych w innym charakterze niż zawód 
przysposobiony podczas szkolenia. 

ZK wywiązał się z ww. obowiązku wynikającego z Koncepcji i kierował osadzonych, 
którzy uczestniczyli w cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych objętych kontrolą 
(po ich ukończeniu) do odbycia praktyki zawodowej w formie zatrudnienia 
odpłatnego lub nieodpłatnego w ZK lub u kontrahentów zewnętrznych. Spośród 88 
uczestników Projektu, którzy ukończyli szkolenie zawodowe, 83 (tj. 94,3%) zostało 
skierowanych do zatrudnienia i była to ich pierwsza praca po ukończeniu kursu, 
z czego:  

 80 zatrudniono nieodpłatnie na terenie ZK oraz na rzecz jednostek publicznych 
(praca w wymiarze czasu pracy określonym w art. 123a k.k.w.), 

 dwóch na terenie ZK (2/8 etatu),  

 jeden (pełny etat) na terenie ZK u wykonawcy robót budowlanych, który został 
wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Ponadto 26 absolwentów, którzy podczas odbywania kary pozbawienia wolności po 
ukończeniu szkolenia do momentu zakończenia kary lub przeniesienia do innej 
jednostki karnej zostali zatrudnieni odpłatnie, 18 świadczyło pracę u kontrahentów 
zewnętrznych, pięciu na rzecz ZK, jeden był zatrudniony dwukrotnie zarówno na 
rzecz ZK, jak i dwukrotnie u kontrahenta zewnętrznego, a dwóch osadzonych 
dwukrotnie na rzecz ZK i podmiotu zewnętrznego: 

 w pierwszym zatrudnieniu na pełen etat – jedna osoba, na 2/8 etatu – dwie 
osoby; 

 w drugim zatrudnieniu na pełen etat: 13 osób, na 5/8 – trzy osoby, na 4/8 etatu – 
dwie osoby i na 2/8 etatu – dwie osoby; 

 w trzecim zatrudnieniu na pełen etat – pięć osób; 

 w czwartym zatrudnieniu na 2/8 etatu – jedna osoba; 

 w piątym zatrudnieniu na pełen etat – jedna osoba. 

Z grupy 64 osadzonych, którzy ukończyli szkolenie przed 01.10.2018 r., 42 osoby 
(tj. 66%) podjęły pracę w zawodzie zgodnym z kierunkiem szkolenia i była to ich 
pierwsza praca po ukończeniu kursu. Dotyczyło to uczestników nw. szkoleń: 

 „Nowoczesne wykończenie wnętrz” zakończonego 05.11.2016 r. (10 osób) – 
jeden osadzony,  

 „Nowoczesne wykończenie wnętrz” zakończonego 16.11.2016 r. (10 osób) – 
czterech osadzonych, 

 „Monter stolarki okiennej” zakończonego 05.07.2017 r. (10 osób) – siedmiu 
osadzonych, 

 „Brukarz” zakończonego 31.07.2017 r. (10 osób) – sześciu osadzonych, 

 wszyscy osadzeni, którzy ukończyli w 2018 r. kurs „Kelner” (12 osób) oraz 
„Brukarz” (12 osób) zostali skierowani do zatrudnienia o profilu tożsamym 
z tematyką ukończonego kursu. 

Od zniesienia obowiązku zatrudniania profilowego, tj. od dnia 01.10.2018 r. wszyscy 
osadzeni, którzy ukończyli w 2019 r. kursy „Konserwator powierzchni płaskich” oraz 
„Zagospodarowanie terenów zielonych” (24 osoby) zostali zatrudnieni w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności.  

Z 15 osadzonych, którzy ukończyli w 2016 r. dwa kursy „Nowoczesne wykończenie 
wnętrz”, dwóch nie skierowano do zatrudnienia w ogóle, natomiast 13 zatrudniono 
w charakterze roznoszących artykuły żywnościowe, bibliotekarza, pracownika 
radiowęzła, introligatora, pomoc kuchenną oraz fryzjera, sprzątających. Z trzech 
osadzonych, którzy ukończyli w 2017 r. kurs „Monter stolarki okiennej”, dwóch nie 
skierowano do zatrudnienia w ogóle, natomiast jednego skierowano do pracy 
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w charakterze bibliotekarza, pracownika radiowęzła, introligatora. Z kolei z czterech 
osadzonych, którzy ukończyli w 2017 r. kurs „Brukarz”, jeden nie został skierowany 
do zatrudnienia w ogóle, natomiast dwóch skierowano do pracy w charakterze 
roznoszącego artykuły żywnościowe, a jednego jako sprzątającego oddział. 

Wychowawczyni ds. postpenitencjarnych oraz inspektor ds. BHP wyjaśnili, że w ZK, 
w ramach indywidualizacji odbywania kary pozbawienia wolności przy kierowaniu 
do pracy, również po odbyciu kursów zawodowych, uwzględniano sytuację osobistą, 
zawodową i materialną osadzonego ze szczególnym uwzględnieniem ich 
zobowiązań finansowych. Sam fakt podjęcia zatrudnienia przez osadzonego 
wyrabia nawyk, a jego predyspozycje osobowościowe gwarantują właściwe 
wywiązywanie się z roli pracownika po zwolnieniu z zakładu karnego. Dlatego też 
praca, którą osadzeni podjęli bezpośrednio po szkoleniu dawała możliwość do 
podjęcia kolejnego, kierunkowego zatrudnienia. Początkowo skazani pracowali na 
stanowiskach nieprofilowych, jednak kolejne zatrudnienie dawało już osadzonym 
możliwość podjęcia kierunkowego zatrudnienia. ZK zatrudnia osadzonych w ramach 
przyznanych na ten cel etatów i w ramach posiadanych środków finansowych. Etaty 
w celu optymalizacji zatrudnienia rozdysponowane były na cząstki etatów. 
W zatrudnieniu osadzonych po kursach uwzględniono w szczególności jego 
kierunek. Jednak ZK, w ramach zatrudniania skazanych przy pracach remontowych 
i porządkowych posługiwała się innym nazewnictwem, które musi być zgodne ze 
słownikiem zawartym w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności (dalej: 
CBDOPW). Wszyscy osadzeni zatrudniani w warsztatach remontowych w ZK 
kierowani byli na stanowiska: malarz, murarz, glazurnik, elektryk, stolarz, ślusarz, 
spawacz i pracownik fizyczny. Nie stosowano nazewnictwa: brukarz, monter stolarki 
okiennej, czy technolog robót wykończeniowych. Zgodnie z definicją pracownik 
fizyczny to osoba, która do wykonywania swoich obowiązków wykorzystuje przede 
wszystkim siłę mięśni. Stanowiska fizyczne były w różnych branżach, np. 
budowlanej, logistycznej, motoryzacyjnej, spożywczej czy elektronicznej. Wszyscy 
osadzeni zatrudnieni w ramach warsztatów, w tym pracownicy fizyczni, wykonywali 
prace zgodne z budowlanymi kierunkami kursów. 

(akta kontroli tom II str. 3, 7-19, 44-46, 105-120) 

2.7. W ZK nie dysponowano informacjami o zatrudnieniu uczestników Projektu, 
którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności. 

Dyrektor ZK wyjaśnił, że brak jest narzędzi do monitorowania dalszej kariery 
zawodowej byłego uczestnika Projektu. ZK jedynie dysponuje informacjami 
o zatrudnieniu skazanych jeszcze podczas odbywania kary pozbawienia wolności. 
Skazani, po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, chcą być anonimowi, dlatego też, 
nie chcą informować Służby Więziennej o ich sytuacji po opuszczeniu ZK.  

(akta kontroli tom I str. 228-229) 

2.8. W ZK nie określono procedur w zakresie wyboru zewnętrznych podmiotów 
zatrudniających osadzonych.  

Dyrektor ZK wyjaśnił, że nawiązana współpraca z kontrahentami zewnętrznymi 
przebiegała przy współpracy z innymi jednostkami penitencjarnymi w zakresie 
zatrudniania osadzonych. Ponadto podmioty, które zatrudniały osadzonych przy 
pracach remontowych na terenie ZK oraz hali przyległej do ZK wyłaniani byli 
w przetargach publicznych przeprowadzanych na realizację danej inwestycji. 

(akta kontroli tom I str. 228-229) 

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 
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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. 
OISW przekazał do ZK siedem urządzeń o łącznej wartości 11,3 tys. zł, w tym młot 
udarowo-obrotowy, młotowiertarkę udarową, dwie szlifierki kątowe, ręczną 
i elektryczną maszynkę do cięcia glazury oraz trzyelementową drabinę aluminiową. 
Sprzęt był sprawny i wykazywał ślady normalnego zużycia.  

(akta kontroli tom I str. 196-210) 

2.10. W latach 2016-2019 ZK po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowo-
aktywizacyjnego przekazywał do OISW dokumentację szkolenia, w tym m.in.: 
wykazy osadzonych uczestniczących w danym cyklu oraz protokoły odbioru usługi 
szkoleniowej zawierające m.in. dane dotyczące nazwy szkolenia, terminu jego 
przeprowadzenia, liczby zrealizowanych godzin, liczby osób, które w nim 
uczestniczyły, liczby certyfikatów i zaświadczeń wydanych uczestnikom po 
zakończeniu danego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego itd.  

Zakład Karny przekazywał do OISW miesięczne sprawozdania tabelaryczne 
dotyczące osadzonych, którzy podjęli zatrudnienie po zakończonym udziale 
w Projekcie. W zestawieniach tych, których wzór został opracowany i przekazany 
przez OISW, zawierano następujące dane dotyczące osadzonego, nazwę szkolenia, 
datę ukończenia szkolenia oraz dane dotyczące podjęcia zatrudnienia przez 
skazanego (tj. od kiedy do kiedy pracował w danym miesiącu, odpłatnie czy 
nieodpłatnie, miejsce zatrudnienia oraz stanowisko, na którym był zatrudniony 
uczestnik danego szkolenia). Sprawozdania te były sporządzane przez 
wyznaczonego przez Dyrektora ZK opiekuna szkoleń zawodowych i przekazywane 
w formie pisemnej do OISW. 

W latach 2016-2019 wprowadzane do CBDOPW dane uczestników Projektu, w tym 
m.in. dotyczące ukończonych przez nich szkoleń zawodowych, zajęć aktywizacji 
zawodowej oraz podjęcia zatrudnienia odpowiadały faktycznej sytuacji skazanych, 
jako uczestników Projektu.  

(akta kontroli tom II str. 7-19, 121-138) 

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

Na 64 osadzonych, którzy ukończyli kursy objęte badaniem przed 01.10.2018 r., 
w 22 przypadkach (34%) nie zostali oni skierowani do odbycia praktyki zawodowej 
w formie zatrudnienia odpłatnego lub nieodpłatnego zgodnych z kierunkiem 
szkolenia, do czego zobowiązywały zapisy we wniosku o dofinasowanie Projektu 
(pkt 4.1 Zadania – Szczegółowy opis zadania)14. Od 1 października 2018 r. 
zatrudnienie osadzonego nie musiało mieć związku z przedmiotem szkolenia15. 
Wychowawczyni ds. postpenitencjarnych oraz Inspektor ds. BHP wyjaśnili, 
że skazanych zatrudniono po szkoleniach zawodowych tak, aby uzyskać co 
najmniej 56% beneficjentów ze wszystkich szkoleń odbywających się w danym roku. 

                                                      
14  Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu zawartego 12.07.2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020.  
15  Pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie z 20.11.2018 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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W latach 2016-2019, osiągnięto zalecany poziom wskaźnika. Po szkoleniach 
zawodowych zatrudniano skazanych, aby powyższy wskaźnik był osiągnięty w ciągu 
roku kalendarzowego do ilości kursów odbywających się w ZK.  

 (akta kontroli tom II str. 7-19, 105-120) 

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. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych prowadzonych w ramach Projektu. Dyrektor ZK powołał Zespół, 
który prawidło nadzorował pracę nad doborem kursantów, zdobyciem przez nich 
wymaganej frekwencji na zajęciach oraz skierowaniem do pracy na rzecz ZK, 
podmiotów publicznych oraz prywatnych. Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca 
na skierowaniu do zatrudnienia uczestników niezgodnie z ukończonym kierunkiem 
szkolenia, nie miała istotnego wpływu na realizację Projektu. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych w zakresie 
realizacji Projektu. 

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. 

 

Lublin, dnia     25      listopada 2020 r. 

 

Kontroler Dyrektor  
Małgorzata Dobrowolska 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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