
 
 

 
 

 
 
LSZ.410.013.02.2020 
 
 

Ppłk Adam Ładniak 
Dyrektor  
Zakładu Karnego w Stargardzie 
Aleja Żołnierza 42 
73-110 Stargard 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/20/075 „Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez aktywizację zawodową” 
 



 

1 

I. Dane identyfikacyjne 

 

Zakład Karny w Stargardzie1, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard 

 

Ppłk Adam Ładniak, Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie2, od 12 czerwca    
2017 r.3 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

1) ppłk Paweł Kowalski, od 1 marca   2017 r. do 31 maja 2017 r.; 2) ppłk Jarosław 
Dąbrowski, od 1 maja 2016 r. do 28 lutego 2017 r.; 3) ppłk Leszek Kucyrka, 
od 9 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 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 kw.) z uwzględnieniem wcześniejszej dokumentacji dotyczącej 
okresu objętego kontrolą.  
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

Agata Prochotta Miłek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/122/202 z 15 lipca 2020 r. i nr LSZ/16/2020 z dnia 26 października 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-3, 29, 202) 

 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W Zakładzie prawidłowo6 realizowano zadania przewidziane w projekcie 
pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek 
pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”7.  

 

                                                      
1 Dalej: Zakład lub ZK. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 W okresie od 1 czerwca do 11 czerwca 2017 r. jako pełniący obowiązki dyrektora.  
4 Dz. U. 2020 r., poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Powyższe stwierdzono na podstawie badania dokumentacji ośmiu cykli szkoleniowych przeprowadzonych 
w ZK w latach 2016-2020 (próba kontrolna). 
7 Dalej: Projekt. Projekt realizowano w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans zatrudnienia osób szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 
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Zaproponowane tematy cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych uwzględniały 
rozpoznane potrzeby lokalnego rynku pracy, zgłaszane potrzeby szkoleniowe 
osadzonych oraz możliwości i potrzeby Zakładu w zatrudnianiu osadzonych. 
Dyrektor prawidłowo powołał zespól koordynujący realizację i postęp Projektu. 
Osadzonym zapewniono dostęp do informacji o możliwości uczestnictwa w kursach 
szkoleniowych i przeprowadzono prawidłową rekrutację. Po zakończeniu kursu 
uczestnikom wydano odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty. Odnotowano wysoki 
poziom udziału osadzonych w przeprowadzonych szkoleniach (94%). Zajęcia 
dydaktyczne zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramami. Dyrektor zapewnił 
wszystkim uczestnikom kursów szkoleniowych możliwość podjęcia 
dwumiesięcznych nieodpłatnych praktyk zawodowych na terenie Zakładu. Nadzór 
sprawowany nad realizacją Projektu w Zakładzie był prawidłowy. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie 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” 

1.1. W latach 2016–2019 zaplanowano łącznie 20 cykli szkoleniowo- 
aktywizacyjnych, w tym w poszczególnych latach dwa, siedem, sześć i pięć. 
Wszystkie szkolenia zostały zrealizowane.  Szkolenie zaplanowane i rozpoczęte 
w I kwartale 2020 r. nie zostało ukończone w badanym okresie z uwagi na stan 
zagrożenia epidemicznego9. W szkoleniach w latach 2016-2019 zaplanowano udział 
łącznie 240 osób (w poszczególnych latach odpowiednio 24, 84, 72 i 60 osób). 
Szkolenia ukończyło łącznie 225 osób (w poszczególnych latach odpowiednio 24, 
78, 66, 57).   

(akta kontroli str. 4-6, 44) 

W badanym okresie  Dyrektor przedkładał dyrektorowi Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Szczecinie10 do zatwierdzenia plany szkoleń dotyczące 
Projektu na przełomie III i IV kwartału roku poprzedzającego rok szkolenia11. 

(akta kontroli str. 31-43) 

1.2. Przekazywane OISW analizy rynku pracy opierały się o informacje uzyskane 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie, informacje publikowane na stronie 
internetowej www.barometrzawodów.pl. Ponadto kierownik oddziału 
penitencjarnego uczestniczył w pracach powołanego przez Prezydenta Miasta 
Stargard Komitetu rewitalizacji ds. „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Miasto Stargard na lata 2016-2026”, w której współpracują m.in. przedstawiciele 
przedsiębiorców, Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie, Urzędu Miasta 
Stargard oraz Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z. o.o. W ww. analizach 

                                                      
8 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. 
9 Kurs „Pracownik ogólnobudowlany) rozpoczął się 9 marca 2020 r. Decyzją OISW w Szczecinie 13 marca 
2020 r. kurs został przerwany z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne panujące na terenie całego kraju. 
Wznowienie kursu nastąpiło 20 lipca 2020 r. i trwał on do 27 sierpnia 2020 r. 

10 Dalej: OISW. 

11 Z wyjątkiem roku 2016, w którym planowanie miało miejsce w czerwcu. 
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Dyrektor informował o ilościowym zapotrzebowaniu na pracowników w szkolonych 
zawodach w samym ZK.  

(akta kontroli str. 45-51) 

Analizy potrzeb osadzonych na etapie planowania tematyki szkoleń zawodowych 
dokonywano na podstawie rozpoznania potrzeb zgłaszanych przez więźniów 
w rozmowach z wychowawcami. 

(akta kontroli str. 216- 217) 

  

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

 

NIK pozytywnie ocenia działania Zakładu podejmowane w ramach Projektu 
w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności. 
Zgodnie z założeniami Projektu analizowano potrzeby osadzonych oraz 
zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody. Zakład zrealizował wszystkie 
zaplanowane w badanym okresie cykle aktywizacyjno – szkoleniowe12, a poziom 
uczestnictwa w nich osadzonych osiągnął 94%. Działania podejmowane przez 
Dyrektora Zakładu w powyższym zakresie były zgodne z zadaniami i obowiązkami 
określonymi w Zarządzeniu nr 36/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 
z dnia 27 lipca 2016 r.13 (§ 18 ust. 1 pkt 5). 

 

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

2.1. W Zakładzie powołany został zespół koordynujący postęp i realizację Projektu 
w składzie: kierownik działu penitencjarnego – przewodniczący, starszy referent 
ds. kadr – koordynator projektu, przedstawiciel działu organizacyjno – prawnego, 
specjalista ds. zatrudnienia, kierownik działu ochrony, technik działu 
kwatermistrzowskiego, główna księgowa i kierownik ambulatorium. Dyrektor 
powiadomił dyrektora OISW pisemnie o powołaniu zespołu koordynacyjnego jak 
i każdorazowo o zmianach osobowych w jego składzie. 

Działania Dyrektora były zgodne z Zarządzeniami nr 22/2016 i 25/2017 Dyrektora 
OISW14. 

(akta kontroli str. 7-9) 

2.2. Badaniem szczegółowym objęto dwa pierwsze cykle aktywizacyjno – 
szkoleniowe, które zakończyły się w latach 2016-201915: 

                                                      
12 Z wyjątkiem I kw. 2020 r. 

13 W sprawie zasad realizacji przez Służbę Więzienną projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dalej: Zarządzenie 
DGSW nr 36/16. 

14 W sprawie szczegółowych zasad współpracy OISW z podległymi jednostkami organizacyjnymi podczas 
realizacji zadań rzeczowych oraz rozliczeń finansowych w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia 
wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(odpowiednio z dnia 12 sierpnia 2016 r. i 23 października 2017 r.). 

15 Dalej: Próba. 
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 dekarz: 26.10.2016 r – 30.11.2016 r. (12 zaplanowanych uczestników, wszyscy 
ukończyli szkolenie); 

 monter suchej zabudowy: 26.10.2016 r. – 31.11.2016 r. (12 zaplanowanych 
uczestników, wszyscy ukończyli szkolenie); 

 pomocniczy robotnik budowlany I edycja: 22.05.2017 r. – 12.06.2017 r. 
(12 zaplanowanych uczestników, wszyscy ukończyli szkolenie); 

 pomocniczy robotnik budowlany II edycja: 14.06.2017 r. – 06.07.2017 r. 
(12 zaplanowanych uczestników, wszyscy ukończyli szkolenie); 

 konserwator terenów zielonych: 16.04.2018 r. – 18.05.2018 r. 
(12 zaplanowanych uczestników, 11 ukończyło szkolenie); 

 brukarz: 23.05.2018 r. – 25.06.2018 r. (12 zaplanowanych uczestników, 
11 ukończyło szkolenie); 

 technolog robót wykończeniowych: 18.04.2019 r. – 03.06.2019 r. 
(12 zaplanowanych uczestników, 9 ukończyło szkolenie); 

 dekarz I edycja: 13.06.2019 – 15.07.2019 r. (12 zaplanowanych uczestników, 
wszyscy ukończyli szkolenie). 

(akta kontroli str. 5-6) 

W badanym okresie akcja promocyjna informująca o możliwości i warunkach 
wzięcia udziału w kursie w ramach cykli aktywizacyjno-szkoleniowych rozpoczynała 
się dla każdego z kursów wywieszeniem na tablicy informacyjnej ogłoszenia 
o rozpoczęciu naboru kandydatów oraz podaniem tej informacji w formie komunikatu 
przez radiowęzeł. Ogłoszenia i komunikaty zawierały informacje o tytule kursu, 
liczbie osób, które mogą wziąć w nim udział16, okresie przeprowadzania kursu, 
warunkach, jakie powinni spełniać kandydaci (nie więcej niż dwa lata do końca 
odbywania kary pozbawienia wolności lub nabycia praw do zwolnienia 
warunkowego, pozytywna opinia komisji penitencjarnej w zakresie możliwości 
udziału w projekcie, zainteresowanie nabyciem, podniesieniem bądź zmianą 
posiadanych kwalifikacji, brak wykształcenia lub przerwa w wykonywaniu 
wyuczonego zawodu). W ogłoszeniu określono formę zgłoszenia chęci uczestnictwa 
w kursie poprzez zgłoszenie się do wychowawców w oddziałach mieszkalnych przez 
okres dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia. Ogłoszenie zawierało również 
informację o poprzedzeniu kursu zawodowego szkoleniem miękkim z zakresu 
aktywizacji zawodowej oraz wzmiankę o kursie w toku realizacji Projektu 
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy 
po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach 
Działania 2.7 „Zwiększenie szans zatrudnienia osób szczególnie zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Kserokopie ogłoszeń i treści komunikatów pozostawały w dokumentacji 
ZK.  Powyższe działania były zgodne z wymogami Zarządzenia Dyrektora OISW 
nr 25/2017 określonymi w § 5 pkt 1. 

(akta kontroli str. 10 -25) 

2.3. Zainteresowani udziałem w kursach (objęci badaniem w próbie) wypełniali 
Deklarację uczestnictwa w projekcie nr: POWER.02.07.00-00-0001/15. Wszystkie 
osoby zakwalifikowane na dwa pierwsze cykle aktywizacyjno – szkoleniowe w latach 
2016-2019 wypełniły taką deklarację17. Badanie dokumentacji uczestników kursów 
w próbie wykazało, że zostali oni rzetelnie zakwalifikowani. Wszyscy kursanci 

                                                      
16 Każdorazowo 12 oraz dwie osoby na liście rezerwowej. 

17 Na podstawie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK w toku czynności 
kontrolnych pozyskano potwierdzone za zgodność kserokopie przedmiotowych deklaracji. 
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uzyskali orzeczenie lekarskie potwierdzające ich możliwość udziału w kursie. 
Wychowawcy odbyli z nimi rozmowy dotyczące kursu odnotowane w indywidualnej 
dokumentacji. W stosunku do każdego z kursantów komisja penitencjarna wydała 
pozytywną opinię dotyczącą udziału w kursie, której uzasadnienie zamieszczono 
w okresowej ocenie osadzonego. W badanej próbie nie wystąpiły przypadki 
odrębnego stanowiska. Sporządzono listy uczestników każdego z objętych próbą 
kursów, liczące każdorazowo 12 osób (i dwie na liście rezerwowej).  

Działania podejmowane w ramach prowadzonej rekrutacji były zgodne z wymogami 
Zarządzenia Dyrektora OISW nr 25/2017 określonymi w § 5 pkt 1 i 218. 

 (akta kontroli str. 26, 27, 28, 200) 

2.4. W badanym okresie cykle aktywizacyjno-szkoleniowe w Zakładzie realizowane 
były w oparciu o pięć umów z wykonawcami zawartymi pomiędzy OISW a Pomorską 
Instytucją Gospodarki Budżetowej „POMERANIA” w Czarnem Oddział 
w Koszalinie19 oraz z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” 
z siedzibą w Warszawie20. Dyrektor nie był stroną żadnej z powyższych umów. 
Szkolenia realizował na podstawie przepisu § 18 ust. 1 zarządzenia nr 36/16 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zasad 
realizacji przez Służbę Więzienną projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu 
odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

(akta kontroli str. 52-116) 

Realizację objętych badaniem ośmiu kursów dokumentował protokół odbioru usługi, 
w którym zamawiający i wykonawca potwierdzali miejsce i termin przeprowadzenia 
cyklu, liczbę godzin cyklu w podziale na kurs aktywizacji zawodowej i kurs 
przyuczający do zawodu (zajęcia teoretyczne i praktyczne), liczbę beneficjentów 
ostatecznych (w podziale na osoby, które rozpoczęły cykl, zakończyły cykl, nie 
przystąpiły do szkolenia, nie ukończyły szkolenia – wraz z podaniem okoliczności 
oraz przyczyn nieukończenia szkolenia) oraz liczbę wydanych zaświadczeń 
i certyfikatów21.  

(akta kontroli str. 117-128) 

Badanie próby wykazało, że na bramie ZK odnotowano wejścia i wyjścia osób 
realizujących szkolenia w godzinach odpowiadających zapisom harmonogramów 
cykli aktywizacyjno – szkoleniowych oraz dziennikom zajęć. Dokumentacja realizacji 
kursów odpowiadała zapisom ww. umów, w których wykonawca zobowiązał się do 
prowadzenia dokumentacji z przebiegu szkoleń zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych22.  Listy obecności kursantów były 
kompletne i zostały potwierdzone przez wyznaczonego w ZK koordynatora Projektu. 
Badanie oddziałowych ksiąg ruchu wykazało, że poza ośmioma osobami, które nie 

                                                      
18 Powyższy sposób przeprowadzenia rekrutacji odpowiadał także wymogowi określonemu w § 6 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia 
nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. poz. 2004); dalej: rozporządzenie w sprawie 
nauczania. 

19 Umowa nr OI/KI-220/OISW/1/2016 z dnia 14 września 2016 r., umowa nr OI/OP-220.1.2017, umowa 
nr OI/OP/0220.1.2018, umowa nr OI/OP/0220.2.2018. 

20 Umowa nr OI/OP/0220.1.2019. 

21 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK w toku czynności kontrolnych pozyskano 
potwierdzone za zgodność kserokopie przedmiotowych dokumentów. Pomerania i Mazovia – dalej wykonawca. 

22 Dz.U. z 2017 r. poz. 1683. 
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ukończyły kursów23, osadzeni opuszczali cele w godzinach umożliwiających udział 
w zajęciach i wracali do nich po ich ukończeniu24.  

Nadzór w Zakładzie nad realizacją Projektu był zgodny z wymogami  określonymi 
w § 5 pkt 7 i § 14 Zarządzenia Dyrektora OISW nr 25/17. 

(akta str. 129-175, 218-227) 

Zgodnie z warunkami zawartych umów szkoleniowych zobowiązania 
zamawiającego polegały m.in. na zapewnieniu: sali do przeprowadzania zajęć 
wyposażonej w sprzęt audiowizualny; pomieszczenia do przechowywania sprzętu 
i materiałów szkoleniowych; terenu i pomieszczeń do prowadzenia zajęć 
praktycznych. Dyrektor zapewnił wykonanie powyższych zobowiązań. Zajęcia 
dydaktyczne odbywały się w przygotowanych do nauczania pomieszczeniach 
prowadzonego na terenie Zakładu Centrum Kształcenia ustawicznego, a zajęcia 
praktyczne realizowano w ramach prowadzonych przez Zakład prac i robót 
inwestycyjnych25. 

(akta str.52-116, 216-217) 

2.5. Jednym z warunków realizacji umów z wykonawcami było wydanie uczestnikom 
kursów odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów. Pozyskana w toku czynności 
kontrolnych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK 
dokumentacja realizacji cykli objętych próbą obejmowała protokoły z egzaminów 
oraz rejestry wydanych certyfikatów i zaświadczeń kursów badanej próby. Rejestry 
te obejmowały odręczne podpisy kursantów potwierdzające ich odbiór. Wydanie 
certyfikatów i zaświadczeń następowało każdorazowo w dniu egzaminów. Egzaminy 
zdali wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli kursy (tj. 88 osób) i otrzymali 
odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia.   

(akta str. 176-191, 218-227) 

2.6. Zapisy wniosku o dofinansowanie Projektu (z 2016 r.) zakładały skierowanie 
uczestnika po zakończeniu kursu na odbycie odpłatnych lub nieodpłatnych praktyk. 
Badanie próby wykazało, że w ZK zatrudniano wyłącznie nieodpłatnie przy pracach 
porządkowych i pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej na zasadach określonych w art. 123a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny wykonawczy26 oraz rozdziale 3 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zatrudniania skazanych27. Dyrektor corocznie określał zarządzeniem wykaz 
stanowisk skazanych zatrudnionych nieodpłatnie przy pracach porządkowych oraz 
pomocniczych w ZK. Badanie próby wykazało, że na podstawie skierowania 
Dyrektora i po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lekarskiego w formie 
nieodpłatnych praktyk zawodowych z grupy łącznie 88 osób zatrudnionych zostało 
54 osadzonych. Pozostałych dziesięć osób zostało przetransportowanych do innych 
zakładów karnych celem dalszego odbywania kary pozbawienia wolności, a 24 
osoby zakończyły odbywanie kary. Osadzeni skierowani na praktyki byli kierowani 
na stanowiska odpowiadające ukończonemu kursowi. Praktyki trwały dwa miesiące 
i obejmowały zatrudnienie w wymiarze 90 godzin w miesiącu.  

(akta kontroli str. 218-227) 

                                                      
23 Przyczyny: „rezygnacja uczestnika”, „rezygnacja  z kursu”, „rezygnacja z udziału w szkoleniu” oraz „brak 
wymaganej frekwencji uczestnictwa w zajęciach”. 

24 Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie harmonogramów i dzienników zajęć pozyskano w na 
podstawie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK z OISW. 

25 Budowa nowych obiektów Zakładu.  

26 Dz. U. z 2020 r. poz. 523. 

27 Dz.U. z 2018 r., poz. 1887. 
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2.7. Dyrektor wyjaśnił, że ZK nie dysponuje informacjami o uczestnikach Projektu, 
którzy zakończyli odbywanie kary. 

(akta kontroli str. 26, 27) 

2.8. Zagadnienie praktyk zawodowych absolwentów kursów zostało opisane 
w punkcie 2.6. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. W sprawie zatrudniania 
osadzonych w podmiotach zewnętrznych Dyrektor wyjaśnił: Specyfika Zakładu 
Karnego w Stargardzie uniemożliwia zatrudnianie zdecydowanej większości 
osadzonych poza terenem samego Zakładu Karnego. Są to osadzeni odbywający 
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy ale w trybie zamkniętym (P-1). 
Jednocześnie warunki na terenie samej jednostki pozwalają na odbywanie praktyk 
zawodowych na miejscu. Tym bardziej, iż w okresie realizacji projektu trwała 
budowa nowych obiektów naszej jednostki, co pozwoliło na zatrudnienie 
przeszkolonych osadzonych, np. jako brukarzy przy budowie parkingu czy po kursie 
pielęgnacja terenów zielonych przy nowych nasadzeniach. Większość z obiektów 
jednostki powstały w okresie II Wojny Światowej i wymagają dużych nakładów na 
prace konserwacyjno – utrzymaniowe. Skutkuje to możliwością zatrudnienia 
absolwentów kursów z zakresu technologii budowlanych przy pracach tego typu. 

(akta kontroli str.  216-217) 

2.9. Przed rozpoczęciem szkoleń ZK przekazywał wykonawcy szkoleń Listę 
zakupów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych podczas kursu. Listy 
te obejmowały narzędzia takie jak np. szpadle, taczki, pędzle oraz materiały takie 
jak np. płyty chodnikowe, krzewy do nasadzeń, gips, farba.  

(akta kontroli str. 201-206) 

2.10. W przypadku zaprzestania uczęszczania na kurs przez osadzonego do OISW 
przesyłano niezwłocznie pisemną informację z podaniem przyczyn i ewentualnie 
podjętych środków zaradczych.  

(akta kontroli str. 207–212, 215) 

Dyrektor wyjaśnił, że: W ramach nieformalnego systemu sprawozdawczości 
wewnętrznej ZK przekazywał OISW informacje o liczbie uczestników, liczbie 
wydanych certyfikatów i zaświadczeń, liczbie zatrudnionych drogą poczty 
elektronicznej i telefonicznie przez koordynatora projektu. 

(akta kontroli str. 216-217) 

W Zarządzeniu Dyrektora OISW nr 25/201728 z dnia 23 października 2017 r. nie 
określono jednostkom podległym OISW obowiązków o charakterze 
sprawozdawczym. 

(akta kontroli 200) 

 

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

 

 

 

                                                      
28 Oraz wcześniejszym: nr 22/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK pozytywnie ocenia działania Zakładu podejmowane w ramach realizowanego 
Projektu. Dyrektor prawidłowo powołał zespól koordynujący realizację i postęp  
Projektu. Osadzonym zapewniono dostęp do informacji o możliwości uczestnictwa 
w kursach szkoleniowo – aktywizacyjnych i przeprowadzono prawidłową ich 
rekrutację. Zakład zapewnił prawidłową realizację zajęć wchodzących w skład cyklu 
szkoleniowo-aktywizacyjnego. Po zakończeniu kursu wydawano absolwentom 
odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty, a Dyrektor zapewnił im możliwość podjęcia 
dwumiesięcznych nieodpłatnych praktyk zawodowych na terenie ZK. Nadzór nad 
realizacją Projektu sprawowany był prawidłowo. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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. 

 

 

Szczecin,     10   listopada 2020 r. 

 

 

                 Kontroler                                                           Najwyższa Izba Kontroli 
       Agata Prochotta Miłek                                                Delegatura w Szczecinie  
Specjalista kontroli państwowej                                                  

Dyrektor 
           
                   
........................................................                                                ........................................................ 
 
                     Podpis                                                                                            Podpis 
 

                                                                                             
 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


