
 
 

 
 

 
 
LSZ.410.013.03.2020 
 
 

ppłk Luiza Wilczyńska 
Dyrektor Zakładu Karnego  
w Nowogardzie 
ul. Zamkowa 7 
72-200 Nowogard 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

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

 



 

1 

I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Karny w Nowogardzie1, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard 

 

ppłk Luiza Wilczyńska, Dyrektor Zakładu2, od 27 lutego 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
płk Paweł Kowalski, od 9 stycznia 2010 r. do 16 lutego 2017 r.; ppłk Mariusz 
Dominowski, od 17 lutego 2017 r. do 15 lutego 2019 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 Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

Bogusław Wójcik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/138/2020 z 9 września 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W Zakładzie, w latach 2016-2020 (I kw.), realizowano zadania przewidziane 
w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich 
powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”5. 

Działania podejmowane w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób 
pozbawionych wolności były prawidłowe. Zgodnie z założeniami Projektu 
analizowano potrzeby zarówno osadzonych jak i lokalnego rynku pracy. Na etapie 
planowania szkoleń uwzględniano również potrzeby i możliwości jednostki 
w zatrudnianiu więźniów. Zakład zrealizował wszystkie zaplanowane w badanym 
okresie cykle szkoleniowo-aktywizacyjne, a udział w nich osadzonych kształtował 
się na poziomie od 93,8% do 100%. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 
29 cykli. Ukończyło je łącznie 333 osoby (tj. 95,7% ). 

                                                      
1 Dalej: Zakład, ZK lub jednostka. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 T.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
5 Dalej: Projekt. 
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W wyniku kontroli stwierdzono, że: osadzonym zapewniono dostęp do informacji 
o możliwości uczestnictwa w kursach szkoleniowych i w prawidłowy sposób 
przeprowadzano rekrutację; po ukończeniu szkoleń wszystkim uczestnikom 
kursów wydawano odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty; Dyrektor Zakładu 
zapewnił możliwość podjęcia zatrudnienia (nieodpłatnego lub odpłatnego) 
większości absolwentów kursów. 

W ocenie NIK w Zakładzie nie sprawowano rzetelnego nadzoru nad realizacją 
Projektu w zakresie czasu trwania szkoleń. Stwierdzone nieprawidłowości polegały 
na dopuszczeniu do: 

 niezrealizowania wszystkich zajęć dydaktycznych (w przypadku sześciu 
z ośmiu zbadanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych), których część nie 
została przeprowadzona zgodnie z harmonogramami, co potwierdzały zapisy 
w ewidencji ruchu prowadzonej na bramie wejściowej do Zakładu; 

 nierzetelnej weryfikacji ewidencji czasu pracy wykładowców przez 
Koordynatora projektu wyznaczonego przez Dyrektora Zakładu. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą w Zakładzie realizowano projekt pn. 
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek 
pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 
2.7 „Zwiększenie szans zatrudnienia osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój7 2014-2020.  
W latach 2016–2020 (I kw.) w Zakładzie zaplanowano i zrealizowano łącznie 29 cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych8. Grupy rekrutowane do udziału w poszczególnych 
kursach liczyły po 12 osób9. Zaplanowano łącznie przeszkolenie 348 więźniów10. 
Do 31.03.2020 r. szkolenia ukończyły łącznie 333 osoby11 (tj. 95,7%). Procentowy 
wskaźnik poziomu uczestnictwa osadzonych w zrealizowanych kursach 
w  poszczególnych latach wynosił odpowiednio 100%, 97,6%, 96,3% i 93,8%. 
W  przypadku 12 (z 29) szkoleń ukończyło je po 1012 lub 1113 osadzonych 
(z 12 uczestniczących). Przyczyną nieukończenia szkoleń było: odmowa udziału 
w zajęciach (4), przeniesienie do innej jednostki (3), względy zdrowotne (1), 
naganne zachowanie osadzonego (4). 

(akta kontroli str. 54, 56-60) 

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

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Dalej: POWER. 
8 W tym: w 2016 r. – jeden; w 2017 r. – siedem; w 2018 r. – dziewięć; w 2019 r. – 12; w 2020 r. (I kw.) – nie 
planowano szkoleń (dane nie uwzględniają cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zaplanowanych 
i zrealizowanych w Oddziale Zewnętrznym w Płotach). Dalej: szkolenia, cykle szkoleniowe lub kursy. 
9 Ponadto na listach rezerwowych zamieszczano dodatkowo dwóch uczestników. 
10 W poszczególnych latach okresu odpowiednio 12, 84, 108 i 144 osoby. 
11 W poszczególnych latach okresu odpowiednio 12, 82, 104, 135 osób. 
12 W przypadku trzech kursów. 
13 W przypadku dziewięciu kursów. 
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Wszystkie zrealizowane cykle szkoleniowo-aktywizacyjne składały się ze szkolenia 
zawodowego (teoria14 i praktyka) oraz szkolenia o charakterze aktywizacyjnym. 
Czas trwania kursu, w zależności od zakresu tematycznego wynosił od 16 do 63 
dni.  

(akta kontroli str. 60,278-279,317,362-363,391-392,432-436,466-470,518-522,561-565) 

1.2. W badanym okresie Dyrektor Zakładu corocznie otrzymywał od Dyrektora 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie15 plany ilościowe 
szkoleń z poleceniem dokonania analizy potrzeb rynkowych w zakresie wyboru 
profili zawodowych kursów oraz wskazania preferowanego kwartału realizacji 
szkolenia i planowanego miejsca zatrudnienia absolwentów. Plany szkoleń na 
dany rok kalendarzowy były zatwierdzane przez Dyrektora OISW. Etap planowania 
szkoleń odbywał się na przełomie III i IV kwartału roku poprzedzającego rok 
szkolenia16. 

 (akta kontroli str. 61-94) 

Dyrektor Zakładu17 wyjaśnił, że planując kursy wychowawcy działu 
penitencjarnego pozyskiwali informacje dotyczące potrzeb w tym zakresie podczas 
indywidualnych rozmów ze skazanymi. Ponadto analizowany był lokalny rynek 
pracy, a także pod uwagę brane były umowy zawierane z podmiotami 
zewnętrznymi współpracującymi z jednostką, co dawało możliwość dalszego 
kontynuowania zatrudnienia po opuszczeniu jednostki przez osadzonych. Pod 
uwagę brane były również możliwości jednostki w aspekcie samokształcenia 
i doskonalenia  umiejętności po ukończonych kursach. Dodatkowo przy kierowaniu 
na niektóre kursy ZK brał pod uwagę populację osadzonych, ich rejonizację, 
miejsce pochodzenia i zamieszkania. 

(akta kontroli 733, 740-741) 

W analizach Dyrektor Zakładu informował również o potrzebach i możliwościach 
zatrudniania więźniów w ZK oraz u pracodawców zewnętrznych. 

(akta kontroli str. 741) 

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.18 (§ 18 ust. 1 pkt 5). 

(akta kontroli str. 104) 

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

 
W Zakładzie podejmowano działania dotyczące rozpoznawania potrzeb w celu 
zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zgodnie 
z założeniami Projektu prowadzony był proces planowania szkoleń 
z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy oraz możliwości jednostki w zakresie 
zatrudnienia osadzonych po ukończonych kursach. Zakład zrealizował wszystkie 
zaplanowane w badanym okresie cykle szkoleniowo-aktywizacyjne, a udział 
w  nich osadzonych kształtował się na poziomie od 93,8% do 100%. 

                                                      
14 W ramach zajęć teoretycznych prowadzono zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz BHP. 
15 Dalej: Dyrektor OISW. 
16 Z wyjątkiem roku 2016, w którym planowanie miało miejsce w czerwcu 2016 r. 
17 Z upoważnienia Dyrektora ZK zastępca Dyrektora kpt. Robert Bielski. 
18 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. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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. Zgodnie z Zarządzeniami nr 22/2016 i 25/2017 Dyrektora OISW19 dyrektor 
jednostki podległej OISW zobowiązany był do powołania zespołu koordynującego 
postęp i realizację Projektu, w skład którego wejść mieli funkcjonariusze lub 
pracownicy poszczególnych działów służb, tj. służby ochronnej, penitencjarnej, 
finansowej, kwatermistrzowskiej, służby zdrowia oraz osoba odpowiedzialna 
za promocję Projektu.  
Dyrektor Zakładu powołał zespół koordynujący postęp i realizację Projektu20. Skład 
zespołu był zgodny z wymogami określonymi w ww. zarządzeniach. 

 (akta kontroli str. 109-120) 

W Zarządzeniu Dyrektora OISW w sprawie realizacji Projektu określono, że 
dyrektorzy jednostek podległych sprawują w nich nadzór nad właściwą realizacją 
Projektu21. Ponadto wyznaczeni funkcjonariusze zobowiązani22 zostali m.in. do 
realizacji działań takich jak: 

 przeprowadzanie rekrutacji uczestników kursów23; prowadzenie list obecności 
uczestników oraz instruktorów kursu i przekazywanie ich do OISW; wydawanie 
uczestnikom zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu kursu oraz prowadzenie 
rejestrów potwierdzających odbiór dokumentów; kontrola, nadzór oraz 
współpraca z wykonawcą w celu właściwej realizacji zajęć (dział 
penitencjarny); 

 przeprowadzanie analizy potrzeb w zakresie profili zawodów 
z uwzględnieniem zapotrzebowania jednostek, podmiotów zewnętrznych oraz 
priorytetowych profili zawodowych; realizacja wskaźnika zatrudnienia 
absolwentów na poziomie min. 56% narastająco od początku trwania Projektu; 
monitorowanie do OISW stanu zatrudnienia absolwentów kursów w okresie 
3 miesięcy po zakończeniu kursu (funkcjonariusz ds. zatrudnienia); 

 przygotowywanie specyfikacji sprzętu, materiałów i narzędzi do szkolenia 
więźniów; prowadzenie wykazu sprzętu zakupionego ze środków Projektu; 
współpraca między jednostkami w ramach wykorzystania zakupionego 
sprzętu; wyznaczanie miejsc do realizacji zajęć praktycznych właściwych ze 
względu na jego specyfikę (dział kwatermistrzowski); 

 doprowadzanie i odprowadzanie osadzonych na zajęcia zgodnie 
z harmonogramem kursu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie 
realizowanych zajęć (dział ochrony); 

                                                      
19 W sprawie szczegółowych zasad współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie 
(dalej: 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  następnie 
z  23  października 2017 r., dalej. Zarządzenie Dyrektora OISW w sprawie realizacji Projektu. 
20 Zarządzenie Nr 28/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie w sprawie 
powołania w Zakładzie Karnym w Nowogardzie zespołu koordynującego postęp i realizację 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”, zmienione następnie zarządzeniami: 64/2017 z dnia 7 listopada 2017 r., 8/2019 z 21 
lutego 2019 r. i 8/2020 z 27 stycznia 2020 r.. 
21 Tj. § 1 pkt 3 zarządzenia nr 22/2016 i § 14 zarządzenia nr 25/2017. 
22 W § 4-§ 8, § 11 ww. zarządzenia. 
23 Min. 12 osób plus min. 2 osoby rezerwowe. 
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 promocja Projektu i właściwe oznaczenie miejsca realizacji (rzecznik prasowy). 

(akta kontroli str. 109-116) 

2.2. Stosownie do wymogów określonych w pkt 3.2. i 4.5. wniosku 
o  dofinansowanie Projektu, w ramach zbadanych ośmiu cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych24, Zakład zapewnił osadzonym dostęp do informacji o możliwości 
udziału w kursach. Każdorazowo wychowawcy sporządzali komunikaty 
o  rozpoczęciu naboru uczestników. Treść komunikatów wywieszana była na 
tablicach informacyjnych, ogłaszana za pośrednictwem radiowęzła, a fakt emisji 
odnotowywano w dzienniku pracy radiowęzła. Ponadto informacje 
o organizowanych kursach przekazywane były poprzez wychowawców. 
W Zakładzie w związku z realizacją Projektu nie formułowano szczegółowych 
zasad udostępniania informacji o możliwościach uczestnictwa w projekcie. 

 (akta kontroli str. 236-266, 740-741) 

Powyższe działania były zgodne z wymogami określonymi w § 5 pkt 1 Zarządzenia 
Dyrektora OISW w sprawie realizacji Projektu.  

(akta kontroli str. 114) 

2.3. Badanie dokumentacji dotyczącej rekrutacji kandydatów do ośmiu cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych25 przeprowadzonych w Zakładzie, wykazało, że 
uczestnicy projektu zostali wytypowani na zasadach przewidzianych we wniosku 
o dofinansowanie Projektu (pkt 3.2), tj.:  

 wstępna rekrutacja polegała na potwierdzeniu spełniania wymogów formalnych, 
takich jak: nieodległy termin końca kary lub nie dłuższy niż dwa lata termin do 
nabycia uprawnień formalnych pozwalających osadzonemu ubiegać się 
o  warunkowe przedterminowe zwolnienie; 

 grupy rekrutowane liczyły po 14 osób (z tego dwie osoby rezerwowe); 

 potencjalni uczestnicy otrzymali zaświadczenia lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w kursach; 

 zgodnie z art. 76 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy26 potencjalni uczestnicy kursów zostali pozytywnie ocenieni przez 
Komisję Penitencjarną, pod kątem spełniania wymagań formalnych 
i  proceduralnych dotyczących udziału w kursach; 

 zostały sporządzone imienne wykazy skazanych biorących udział 
w szkoleniach. 

  (akta kontroli str. 236-266) 

Działania podejmowane w ramach prowadzonej rekrutacji były zgodne 
z wymogami Zarządzenia Dyrektora OISW w sprawie realizacji Projektu, 
określonymi w § 5 pkt 1. 

(akta kontroli str. 114) 

2.4. Kursy szkoleniowe odbywające się na terenie Zakładu realizowane były na 
podstawie czterech umów zawartych w latach 2016-2018 pomiędzy OISW 
a Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej „POMERANIA” w Czarnem Oddział 

                                                      
24 Badaniem szczegółowym objęto dwa pierwsze cykle szkoleniowo - aktywizacyjne, które zakończyły się 
w  latach 2016-2019 tj. kursy: 1) tapicer, realizowany od 26.10 do 30.11.2016 r.; 2) malarz-szpachlarz od 
26.10 do 30.11.2016 r.; 3) kelner od 10.07 do 26.07.2017 r.; 4) pomocniczy robotnik konserwacji terenów 
zielonych od 12.06 do 6.07.2017 r; 5) konserwator powierzchni płaskich od 16.04 do 15.05.2018 r. oraz od 
14.05 do  6.06.2018 r.; 6) brukarz od 20.03 do 16.04.2019 r.; 7) technolog robót wykończeniowych od 25.03 
do  16.04.2019 r.. Dalej: Próba. 
25 Próby. 
26 Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm. 
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w Koszalinie27 oraz dwóch umów zawartych w latach 2019-2020 z Mazowiecką 
Instytucją Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” z siedzibą w Warszawie28. Dyrektor 
Zakładu nie był stroną umowy. Na podstawie §18 ust. 1 zarządzenia DGSW nr 
36/1629 był zobowiązany m.in. do podjęcia wszelkich działań zmierzających do 
prawidłowej realizacji Projektu, w tym w szczególności umożliwienia zrealizowania 
umów na przeprowadzenie szkoleń osadzonych na terenie Zakładu. 

(akta kontroli str. 103, 160-235) 

Zgodnie z zawartymi umowami szkoleniowymi i harmonogramami kursów program 
szkoleń obejmować miał zajęcia: 

 w 2016 r. – w ramach 160 godzin dydaktycznych30: 30 godzin z teorii 
i 100 z praktyki (w obu badanych kursach: malarz-szpachlarz i tapicer);  

 w 2017 r. – w ramach 70 godzin: 30 z teorii i 40 z praktyki (w kursie robotnik 
konserwacji terenów zielonych); w ramach 48 godzin: po 24 z teorii i praktyki 
(w kursie kelner);  

 w 2018 r. – w ramach 92 godzin: 20 z teorii i 42 z praktyki (w obu badanych 
kursach konserwatora powierzchni płaskich); 

 w 2019 r. – w ramach 101 godzin: 21 z teorii i 80 z praktyki (w kursie brukarz); 
w ramach 116 godzin: 16 z teorii i 100 z praktyki (w kursie technolog robót 
wykończeniowych); 

 w latach 2016-2019 (we wszystkich badanych kursach) – z pierwszej pomocy 
przedmedycznej – 6 godzin.; z BHP – 4 godziny; z aktywizacji zawodowej – 
20  godzin. 

(akta kontroli str. 278-279,317,362-363,391-392,432-436,466-470,518-522,561-565) 

Na podstawie § 14 zarządzenia Dyrektora OISW w sprawie realizacji Projektu, 
Dyrektor Zakładu sprawować miał nadzór nad właściwą realizacją Projektu. W § 5 
pkt 7 określono, że dział penitencjarny zobowiązany był m.in. do kontroli, nadzoru 
i współpracy z wykonawcą w celu właściwej realizacji zajęć. 

(akta kontroli str. 114-115) 

Analiza zapisów w „Książkach ruchu osób i pojazdów” (obejmujących godziny 
wejść i wyjść na bramie głównej ZK) wskazuje, że w przypadku sześciu kursów31 
(z ośmiu badanych), wykładowcy nie zrealizowali wszystkich godzin 
dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w umowach 
i w harmonogramach szkoleń. Ponadto wykładowcy wykazali godziny realizacji 
zajęć według harmonogramów, pomimo, że nie odzwierciedlały one ich pobytu na 
terenie Zakładu, wynikającego z wpisów w „Książkach ruchu osób i pojazdów”. 
Było to potwierdzane przez koordynatora Projektu wyznaczonego przez Dyrektora 
ZK. Wskazane powyżej kwestie zostały opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 590-698) 

                                                      
27 Umowa nr OI/KI-220/OISW/1/2016 z 14.09.2016 r.; umowa nr OI/OP.0220.1.2017 z 15.05.2017 r.; umowa 
nr  OI/OP/0220.1.2018 z 28.03.2018 r.; umowa nr OI/OP/0220.2.2018 z 10.09.2018 r. 
28 Umowa nr OI/OP/0220.1.2019 z 4.03.2019 r.; umowa nr OI/OP/0220.1.2020 z 4.03.2020 r. (w I kw. 2020 r. 
nie zrealizowano żadnego szkolenia). 
29 Obowiązkiem Dyrektora Zakładu było podjęcie wszelkich działań zmierzających do prawidłowej realizacji 
projektu, w tym w  szczególności umożliwienie zrealizowania umów na przeprowadzenie szkoleń 
beneficjentów ostatecznych na terenie Zakładu przy czym był on również zobowiązany - zgodnie z ust. 2 - do 
informowania Dyrektora OISW o  wszelkich utrudnieniach w realizacji umów wskazanych w ust. 1 pkt 1, 
30 Jedna godzina dydaktyczna (lekcyjna) trwała 45 minut. 
31 Cykle: 1) Tapicer (realizowany od 26.10 do 30.11.2016 r.); 2) Kelner (od 10.07 do 26.07.2017 r.); 
3) Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych (od 12.06 do 6.07.2017 r.); 4) Konserwator powierzchni 
płaskich (od 16.04 do 15.05.2018 r. oraz od 14.05 do 6.06.2018 r.); 5) Brukarz (od 20.03 do 16.04.2019 r.). 
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Odnotowane w oddziałowych książkach ruchu godziny wejść i wyjść osadzonych 
w związku z uczestnictwem w kursie były zbieżne z godzinami prowadzenia zajęć 
przez wykładowców. 

(akta kontroli str. 699-706) 

Zgodnie z zapisami w umowach, wszystkie objęte badaniem kursy obejmowały 
zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz w zakresie: pierwszej pomocy 
przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy i aktywizacji zawodowej. 
Realizacja kursów została udokumentowana w sposób przewidziany w umowach 
z wykonawcami, tj. m.in. uczestnicy kursów pisemnie potwierdzili odbiór 
materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, każdorazowo udział w zajęciach 
potwierdzany był przez kursantów podpisami na listach obecności. 
Ww. dokumentacja oznaczona została logotypami POWER 2014-202032. 
Każdorazowo, po zakończonym cyklu szkoleniowym, sporządzony został protokół 
odbioru usługi, w którym zamawiający i  wykonawca potwierdzali miejsce i termin 
przeprowadzenia szkolenia, liczbę godzin cyklu w podziale na kurs aktywizacji 
zawodowej i kurs przyuczający do zawodu (zajęcia teoretyczne i praktyczne), 
liczbę beneficjentów ostatecznych33 oraz liczbę wydanych zaświadczeń 
i certyfikatów34.  

Zgodnie z warunkami zawartych umów szkoleniowych zobowiązania 
zamawiającego polegały na zapewnieniu: sali do przeprowadzania zajęć 
wyposażonej w sprzęt audiowizualny; pomieszczenia do przechowywania sprzętu 
i materiałów szkoleniowych; terenu i pomieszczeń do prowadzenia zajęć 
praktycznych; korzystania z energii elektrycznej i wody. Zamawiający był również 
zobowiązany do przekazania wykonawcy wykazu uczestników kursu, 
a w przypadku rezygnacji kursanta ze szkolenia, do zapewnienia uczestnictwa 
nowego kursanta z listy rezerwowej (o ile miał możliwość udziału w 80% zajęć). 
Dyrektor Zakładu zapewnił wykonanie powyższych zobowiązań.  

(akta kontroli str. 168-235, 267-589) 

2.5. Spośród 96 osadzonych35, uczestniczących w objętych badaniem 
szkoleniach, w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem nauczania 
uczestniczyło 91 (tj. 94,8%). Przyczyną nieukończenia szkoleń przez pięciu 
osadzonych było: przetransportowanie do innej jednostki, odmowa udziału 
w  zajęciach, względy zdrowotne (po jednym przypadku) lub naganne zachowanie 
(w dwóch przypadkach). Wszyscy osadzeni, którzy ukończyli 80% zajęć, zgodnie 
z §18 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych36, otrzymali 
zaświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. 
Wydano im również certyfikaty potwierdzające udział: w zajęciach aktywizacji 
zawodowej oraz w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Odbiór powyższych dokumentów kursanci potwierdzili podpisami 
w rejestrach wydanych zaświadczeń oraz certyfikatów. Zgodnie z § 21 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach 
śledczych37 wydane dokumenty nie zawierały informacji o tym, że zostały 

                                                      
32 Zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-
promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow. 
33 W podziale na osoby, które rozpoczęły cykl, zakończyły cykl, nie przystąpiły do szkolenia, nie ukończyły 
szkolenia – wraz z podaniem okoliczności oraz przyczyn nie ukończenia szkolenia. 
34 Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów szkoleń objętych badaniem,. pozyskano 
w  toku czynności kontrolnych z OISW, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK. 
35 Uczestniczących w cyklach szkoleniowych objętych badaniem. 
36 Dz.U. z 2014 r., poz. 622 ze zm. 
37 Dz.U. poz. 2004.  

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow
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uzyskane w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności. 

(akta kontroli str. 56-59, 267-589) 

2.6. Spośród 91 osadzonych, którzy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu 
kursu 24 (tj. 26,4%) nie podjęło zatrudnienia38. Z pozostałych 67, zgodnie 
z profilem ukończonego kursu zatrudnionych zostało 62 (w tym 14 odpłatnie 
i 48 nieodpłatnie).  

(akta kontroli str. 716-724) 

W przypadku kursu malarz-szpachlarz, realizowanego od 26.10 do 30.11.2016 r. 
czterech osadzonych zostało zatrudnionych po jego ukończeniu w firmie R (…) sp. 
z.o.o. na stanowiskach nie mających bezpośredniego związku z profilem 
i przedmiotem szkolenia39. 

(akta kontroli str. 716) 

Przed dniem 1.10.2018 r. beneficjenci ostateczni Projektu powinni byli 
podejmować zatrudnienie odpowiadające umiejętnościom zawodowym nabytym 
podczas kursów szkoleniowych40. 

(akta kontroli str. 131, 747-749) 

Dyrektor ZK41 wyjaśnił: osadzeni nie zostali skierowani do zatrudnienia po 
ukończonym kursie w zawodzie malarz, szpachlarz, ponieważ byli oni przewidziani 
w rezerwie do zatrudnienia w firmie R(…), która zatrudnia skazanych odpłatnie. 
Zgodnie z art. 122 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy42 zatrudnienie odpłatne jest priorytetowe i odgrywa bardzo ważną 
role w procesie resocjalizacji dając możliwość między innymi do spłacania 
zobowiązań alimentacyjnych, komorniczych jak również pomaga skazanym którzy 
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie było możliwości skierowania 
osadzonych po ukończonym kursie do pracy odpłatnej na stanowisku malarz, 
szpachlarz. 

(akta kontroli str. 745-746) 

Na podstawie przeprowadzonego badania dokumentacji ośmiu cykli 
szkoleniowych: 

 nie stwierdzono przypadków zatrudniania jednego osadzonego równocześnie 
u więcej niż jednego pracodawcy; 

 z 14 osadzonych pracujących odpłatnie ośmiu43 zostało zatrudnionych przez 
kontrahentów pozawięziennych, a sześciu44 na terenie Zakładu; 

 okresy zatrudnienia osadzonych wynosiły odpowiednio: od 18 do 226 dni i od 
jednego do 391 dni w przypadku kursów zrealizowanych w 2016 r., od 93 do 
962 dni i od 76 do 489 dni (zrealizowanych w 2017 r.), od 27 do 882 dni i od 
20 do 1 143 dni45 (zrealizowanych w 2018 r.) oraz od 49 do 120 dni i od 17 do 

                                                      
38 19 osadzonych odmówiło podjęcia zatrudnienia, a pięciu nie podjęło zatrudnienia z innych przyczyn 
(opuszczenie Zakładu, przetransportowanie do innej jednostki, odmowa przez dział ochrony w związku 
z nagannym zachowaniem). 
39 Tj. robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, pracownik porządkowy, pracownik fizyczny. 
40 Pkt IV ppkt 4.1 w jego pierwotnej wersji datowanej na 22 kwietnia 2016 r., w którym podano, że uczestnik 
szkolenia skierowany zostanie do odbycia praktyki zawodowej (w formie zatrudnienia odpłatnego lub 
nieodpłatnego). 
41 Z upoważnienia Dyrektora ZK zastępca Dyrektora kpt. Robert Bielski. 
42 Dz.U z 2020 r. poz. 523 ze zm. 
43 Z tego siedmiu po kursie tapicera, realizowanego w okresie 26.10 do 30.11.2016 r. i jeden po kursie 
konserwatora powierzchni płaskich, realizowanego w okresie od  16.04 do 15.05.2018 r. 
44 Z tego trzech po kursie kelnera, realizowanego od 10.07 do 26.07.2017 r., dwóch po kursie pomocniczy 
robotnik konserwacji terenów zielonych, realizowanego od 12.06 do 6.07.2017 r. i jeden po kursie technologa 
robót wykończeniowych, realizowanego od 25.03 do 30.04.2019 r. 
45 Długość zatrudnienia 1 143 dni związana byłą z zatrudnieniem osadzonego w lipcu 2016 r. (tj. prawie dwa 
lata przed rozpoczęciem kursu).  
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98 dni (zrealizowanych w 2019 r.). 

(akta kontroli str. 713-724) 

2.7. Zakład nie dysponował informacjami o zatrudnieniu uczestników Projektu, 
którzy zakończyli odbywanie kary. Dyrektor46 wyjaśnił, że brak jest przepisów 
prawa do monitorowania skazanych po opuszczeniu Zakładu Karnego. Po odbyciu 
kary są to osoby wolne. Jednostka nie posiada narzędzi do przeprowadzania 
takich analiz. 

(akta kontroli str. 744) 

2.8. W Zakładzie nie zostały określone procedury/instrukcje w zakresie wyboru 
zewnętrznych przedsiębiorców, u których skazani mogli być zatrudniani odpłatnie. 

(akta kontroli str. 733, 740-741) 

W sprawie sposobu pozyskiwania podmiotów zewnętrznych zatrudniających 
osadzonych Dyrektor47 wyjaśnił: (…) był to proces długofalowy. Były 
przeprowadzane przez Okręgowe Inspektoraty posiedzenia, konferencje 
dotyczące aktywizacji zawodowej skazanych oraz rozwoju przywięziennych 
zakładów pracy. Uczestnikami tych konferencji byli przedstawiciele  
zachodniopomorskich organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców. 
Następnym krokiem była współpraca z Urzędami Prac, gdzie były wysyłane 
ogłoszenia o chęci podjęcia współpracy z różnymi podmiotami dając możliwość 
podjęcia zatrudnienia przez skazanych. Po ogłoszeniu w Urzędzie Pracy ofert, 
napływały ogromne ilości zainteresowanych współpracą. Mieliśmy  około 30 umów 
zawartych z różnymi podmiotami jak i kontrahentami. Zachęcaliśmy (…) 
kontrahentów do skorzystania z Funduszu aktywizacji zawodowej z możliwością  
ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc publiczną w postaci ryczałtu 
z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz o możliwości uzyskania 
nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji. (…) 

(akta kontroli str. 733, 740-741) 

2.9. W związku z realizowanym Projektem Zakład nie dokonywał zakupu 
materiałów dydaktycznych oraz narzędzi, sprzętu i materiałów służących do 
prowadzenia zajęć praktycznych48. Zakupy w tym zakresie realizowane były przez 
Wykonawcę49, co wynikało z treści umów szkoleniowych zawartych z Wykonawcą. 

(akta kontroli str. 168-235) 

Stosownie do § 7 ust. 5 zarządzenia Dyrektora OISW w sprawie realizacji 
Projektu, dział kwatermistrzowski prowadził wykaz sprzętu zakupionego ze 
środków Projektu na potrzeby Zakładu. Na stanie jednostki były m.in. narzędzia 
i  sprzęt takie jak: przecinarka spalinowa, zagęszczarka jednokierunkowa płytowa, 
kosa spalinowa, kosiarka spalinowa, urządzenie wielofunkcyjne wyposażone 
w glebogryzarkę, łaciarka szewska, maszyny do szycia overlock i stębnówka, stół 
tapicerski, młot wyburzeniowy, gwintownica, zaciskarka elektrohydrauliczna, 
polerka wysokoobrotowa, kuchenki z piekarnikiem, robot wielofunkcyjny. 

(akta kontroli str. 707-708) 

                                                      
46 Z upoważnienia Dyrektora ZK zastępca Dyrektora kpt. Robert Bielski. 
47 Z upoważnienia Dyrektora ZK zastępca Dyrektora kpt. Robert Bielski. 
48 Zgodnie § 13 ust. 4 Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji 
projektu, wszystkich wydatków w ramach projektu dokonywały CZSW oraz OISW. 
49 W ramach przysługującego wynagrodzenia (do 40% jego wartości). 
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W trakcie przeprowadzonych 29.10.2020 r. oględzin50 stwierdzono, że sprzęt był 
przechowywany w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu. Stan sprzętu 
wskazywał na jego zdatność do użytkowania.   

(akta kontroli str. 709-712) 

2.10. W Zakładzie nie funkcjonował w formie elektronicznej system 
sprawozdawczości wewnętrznej służący do przekazywania danych 
sprawozdawczych z realizowanego Projektu.  

Dyrektor ZK wyjaśnił mi.in, że po zakończeniu każdego kursu Zakład przekazywał 
do OISW dane dotyczące udziału w kursie zawodowym i cyklu zajęć aktywizacji, 
a także informację o zatrudnieniu osadzonych. Dane te były również wprowadzane 
do systemu informatycznego Noe NET, a od 2019 r. do Centralnej Bazy Danych 
Osób Pozbawionych Wolności. 

(akta kontroli str. 745-746) 

W Zarządzeniu Dyrektora OISW w sprawie realizacji Projektu nie określono 
jednostkom podległym OISW obowiązków o charakterze sprawozdawczym. 

(akta kontroli str. 112-116) 

W sprawie systemu sprawozdawczości dotyczącej realizowanego projektu 
informacji udzielił Dyrektor Okręgowy51: obwiązki sprawozdawcze w projekcie 
realizowane są przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie, 
a raportowane dane i wskaźniki przekazywane są cyklicznie do Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej. Zakres przekazywanych danych dotyczył: 
wydatkowania w zakresie kosztów bezpośrednich, wykonania wydatków 
budżetowych, zestawienia wydatków poniesionych w ramach kosztów pośrednich, 
wykonania wydatków budżetowych, zestawienia wydatków poniesionych w ramach 
kosztów pośrednich, postępu rzeczowo-finansowego uwzględniającego koszty 
pośrednie, liczbę więźniów objętych wsparciem w  programie, liczbę 
zrealizowanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, liczbę wydanych certyfikatów, 
liczbę więźniów objętych wsparciem w programie oraz tych, którzy ukończyli kurs 
i pracujących po opuszczeniu programu. Dane te były przekazywane w formie 
raportów. Sprawozdawczość prowadzona w tym zakresie i odnotowywana na 
platformie wykorzystywanej do gromadzenia danych nie pozwala na filtrowanie 
danych bardziej szczegółowych niż w podziale na okręgi, nie weryfikowane są 
poszczególne jednostki, ponieważ uczestnikom nie przypisuje się danych 
jednostki, w której odbywają karę pozbawienia wolności, a jedynie informację 
o okręgowym inspektoracie, pod który jednostka ta podlega. 

(akta kontroli str. 9,11) 

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

1. Nadzór nad realizacją usług szkoleniowych wykonywany był w sposób 
nierzetelny, tj. niezapewniający zgodności szkoleń z przyjętymi założeniami 
w zakresie czasu ich trwania. W przypadku sześciu spośród ośmiu analizowanych 
szkoleń ze strony Zakładu potwierdzono prawidłową ich realizację, nie wnosząc 
żadnych zastrzeżeń, pomimo tego, że czas trwania tych szkoleń był krótszy od 
wymaganego52. Wykładowcy nie zrealizowali wszystkich godzin dydaktycznych 
zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w umowach. W  szczególności: 

                                                      
50 Wybranych ośmiu sztuk narzędzi i sprzętu. 
51 Informacja uzyskana na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
52 Co potwierdzały zapisy w „Książkach ruchu osób i pojazdów” (obejmujących godziny wejść i wyjść na 
bramie głównej ZK). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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a) w czasie kursu tapicer (realizowanego od 26.10 do 30.11.2016 r.) wykładowca 
prowadzący zajęcia: 

 teorii BHP, przebywał w jednostce 125 minut, co dawało maksymalnie 2 godziny 
i 35 minut zajęć lekcyjnych53 zamiast czterech godzin lekcyjnych, tj. 70% czasu 
zajęć przewidzianego w harmonogramie;  

 aktywizacji zawodowej, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) 
810  minut, co dawało maksymalnie 18 godzin zajęć lekcyjnych, zamiast 20, 
tj. 90% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

 praktyczne, w ostatnim dniu zajęć (30.11.2016 r.) przebywał w jednostce 
60 minut, co dawało maksymalnie 1 godzinę i 15 minut zajęć lekcyjnych, 
zamiast dwóch godzin lekcyjnych. Ponadto egzamin miał być przeprowadzony 
dopiero po zakończeniu zajęć praktycznych. Łączne zaniżenie wyniosło około 
jednej godziny lekcyjnej, tj. 1% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie 
(zaplanowano 100); 

 teoretyczne z pierwszej pomocy 295 minut, co dawało maksymalnie 6 godzin 
i 25 minut zajęć lekcyjnych, zamiast siedmiu godzin lekcyjnych, tj. 94% czasu 
zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

b) w czasie kursu kelner (od 10.07 do 26.07.2017 r.), wykładowca prowadzący zajęcia:  

 teoretyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
1 008 minut, co dawało maksymalnie 22,4 godzin zajęć lekcyjnych zamiast 24, 
tj. 93% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

 praktyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
788 minut, co dawało maksymalnie 17 godzin zajęć lekcyjnych zamiast 24, 
tj. 73% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

c) w czasie kursu pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych (od 12.06 
do 6.07.2017 r.), wykładowca prowadzący zajęcia: 

 teorii BHP, przebywał w jednostce 125 minut, co dawało maksymalnie 2 godziny 
i 35 minut zajęć lekcyjnych zamiast czterech godzin, tj. 70% czasu zajęć 
przewidzianego w harmonogramie;  

 aktywizacji zawodowej, przebywał w jednostce 835 minut, co dawało 
maksymalnie 18 godzin zajęć lekcyjnych, zamiast 20 godzin, tj. 93% czasu zajęć 
przewidzianego w harmonogramie; 

 praktyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
1 575 minut, co dawało maksymalnie 35 godzin zajęć lekcyjnych zamiast 40, 
tj. 87,5% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

d) w czasie kursu konserwator powierzchni płaskich (od 16.04 do 15.05.2018 r.) 
wykładowca prowadzący zajęcia: 

 teorii BHP, przebywał w jednostce 145 minut, co dawało maksymalnie 3 godziny 
i 10 minut zajęć lekcyjnych zamiast czterech godzin, tj. 80% czasu zajęć 
przewidzianego w harmonogramie;  

 aktywizacji zawodowej, przebywał w jednostce 720 minut, co dawało 
maksymalnie 16 godzin zajęć lekcyjnych, zamiast 20, tj. 80% czasu zajęć 
przewidzianego w harmonogramie; 

                                                      
53 Maksymalna liczba godzin zajęć została obliczona biorąc pod uwagę godzinę wejścia i wyjścia wykładowcy 
na/z terenu Zakładu, ustalonej na podstawie pisemnej ewidencji prowadzonej na bramie wejściowej do 
jednostki. Przy obliczeniach przyjęto zasadę prowadzenia zajęć „non stop”, od wejścia do jednostki przez 
bramę główną do czasu jej opuszczenia, bez uwzględniania ewentualnych przerw przewidzianych 
w harmonogramie po każdej godzinie lekcyjnej. Dla celów obliczeń pominięto też czas potrzebny wykładowcy 
na przejście od bramy głównej jednostki do miejsca prowadzenia zajęć oraz czas powrotu do bramy. 
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 teoretyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
730 minut, co dawało maksymalnie 16 godzin zajęć lekcyjnych zamiast 
20, tj. 81% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

 praktyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
1 485 minut, co dawało maksymalnie 33 godziny zajęć lekcyjnych zamiast 42, 
tj. 78,6% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie. Przy obliczeniach nie 
uwzględniono zajęć z dnia 4.05.2018 r. z uwagi na niewpisanie w tym dniu 
godziny opuszczenia ZK przez wykładowcę. 

e) w czasie kursu konserwator powierzchni płaskich (od 14.05 do 6.06.2018 r.) 
wykładowca prowadzący zajęcia: 

 aktywizacji zawodowej, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) 
675  minut, co dawało maksymalnie 15 godzin zajęć lekcyjnych, zamiast 20, tj. 
75% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

 teoretyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
765 minut, co dawało maksymalnie 17 godzin zajęć lekcyjnych zamiast 20, 
tj. 85% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie; 

 praktyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
1 800 minut, co dawało maksymalnie 40 godzin zajęć lekcyjnych zamiast 42, 
tj. 95% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie. 

f) w czasie kursu brukarz (od 20.03 do 16.04.2019 r.) wykładowca prowadzący 
zajęcia:  

 aktywizacji zawodowej, przebywał w jednostce 720 minut, co dawało 
maksymalnie 16 godzin zajęć lekcyjnych, zamiast 20, tj. 80% czasu zajęć 
przewidzianego w harmonogramie; 

 praktyczne, przebywał w jednostce (w dniach prowadzenia zajęć) łącznie 
3 420 minut, co dawało maksymalnie 76 godzin zajęć lekcyjnych zamiast 80, 
tj. 95% czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie. 

(akta kontroli str.  592-669, 678-698) 

W Zarządzeniu Dyrektora OISW w sprawie realizacji Projektu określono, że 
wyznaczeni funkcjonariusze zobowiązani zostali m.in. do realizacji działań takich 
jak kontrola, nadzór oraz współpraca z wykonawcą w celu właściwej realizacji 
zajęć (dział penitencjarny). W Zarządzeniach tych postanowiono również, że 
Dyrektor jednostki podległej OISW sprawuje w jednostce nadzór nad właściwą 
realizacją Projektu.  
Dyrektor Zakładu Zarządzeniami nr 28/2016, 64/2017, 8/2019 i 8/202054 powołał 
zespół koordynujący postęp i realizację Projektu. Zgodnie z tymi zarządzeniami 
dział penitencjarny odpowiedzialny był m.in. za nadzór nad właściwą realizacją 
usługi szkoleniowej w jednostce. 

(akta kontroli str. 109-116) 

Dyrektor55 wyjaśnił: Zrealizowano wszystkie zajęcia będące przedmiotem 
kontrolowanych kursów zawodowych z cyklem aktywizacji zawodowej i pierwszej 
pomocy.  Nieprawidłowości (…) wynikały z następujących przyczyn: za zgodą oraz 
na ustny wniosek skazanych zajęcia odbywały się bez przerw zawartych 
w harmonogramie; zajęcia BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęcia 
teoretyczne podzielone były na bloki tematyczne. Ostatnim etapem kończącym 
zajęcia w danym dniu była projekcja filmów związana z tematyką zajęć. 
Nieobecność wykładowcy w żaden sposób nie wpływała, nie zakłócała toku 

                                                      
54 Odpowiednio z dnia 16 sierpnia 2016 r., 7 listopada 2017 r., 21 lutego 2019 r. i 27 stycznia 2020 r. 
55 Z upoważnienia Dyrektora ZK zastępca Dyrektora kpt. Robert Bielski. 
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prowadzonego szkolenia, projekcje filmowe odbywały się w obecności 
funkcjonariusza dozorującego kurs. Skazani prowadzili notatki, wnioski oraz 
pytania były konsultowane z wykładowcą podczas kolejnych zajęć. Powyższe 
przedsięwzięcie miało zachęcić osadzonych do samokształcenia, samodyscypliny 
oraz poszerzaniem wiedzy na temat danego szkolenia z uwagi na posiadane przez 
skazanych deficyty; zajęcia praktyczne były również podzielone na bloki 
tematyczne, ostatnim z nich był podział na grupy oraz przydzielenie 
indywidualnych zadań związanych np. z konserwacją narzędzi, sprzętów oraz 
miejscem odbywania się szkolenia zawodowego. Nieobecność wykładowcy nie 
wpłynęła na jakość realizowanych zajęć, ponieważ odbywały się pod nadzorem 
funkcjonariusza dozorującego kurs. Powyższe miało na celu wyuczenie 
systematyczności, odpowiedzialności skazanych za powierzone im zadania 
i narzędzia oraz warunki panujące w miejscu pracy (…). 

(akta kontroli str. 733-736, 742) 

W ocenie NIK nadzór nad właściwą realizacją usługi i należytym wykonaniem 
umowy powinien polegać m.in. na egzekwowaniu przeprowadzenia zajęć zgodnie 
z zatwierdzonymi harmonogramami szkoleń. W umowach szkoleniowych brak było 
zapisów umożliwiających scedowanie na funkcjonariuszy Zakładu zadań 
związanych z realizacją cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, do realizacji których 
zobowiązani zostali wykładowcy prowadzący szkolenia. Na skutek nierzetelnego 
nadzoru nad prowadzonymi szkoleniami mogło dojść do sytuacji wypłacenia przez 
OISW wynagrodzenia w kwocie wyższej niż wynikałoby to z rozliczenia kursów 
w sposób przewidziany w umowach. 

2. Koordynator projektu nierzetelnie weryfikował ewidencję czasu pracy 
wykładowców w odniesieniu do kursów: 1) konserwator powierzchni płaskich 
(realizowanego od 14.05 do 6.06.2018 r.56 i od 14.05 do 6.06.2018 r.57); 2) brukarz 
(od 20.03 do 16.04.2019 r.58); 3) technolog robót wykończeniowych (od 25.03 
do 16.04.2019 r.59). Wykładowcy wykazali godziny realizacji zajęć według 
harmonogramów, pomimo, że nie odzwierciedlały one ich pobytu na terenie 
Zakładu, stwierdzonego na podstawie wpisów w „Książkach ruchu osób 
i pojazdów”. 

(akta kontroli str. 628-677) 

Dyrektor60 wyjaśnił: Funkcjonariusze odpowiedzialni za weryfikację list obecności, 
oświadczali swoim podpisem obecność wykładowców na terenie tut. jednostki 
penitencjarnej w określonych godzinach na podstawie obserwacji własnych 
z uwagi na dozorowanie kursu przez koordynatora projektu. Podane 
nieprawidłowości z ewidencją wejść i wyjść na teren Zakładu Karnego mogły być 
                                                      
56 W dniu 20.04.2018 r. – realizacja zajęć według ewidencji czasu pracy 8.00 do 13.00, natomiast według 
ewidencji prowadzonej na bramie jednostki wejście 8.10, a wyjście 11.40; w dniach 23 - 26..04., 2.05, 10-
11.05 i 14.05.2018 r. realizacja zajęć według ewidencji czasu pracy 8.00 do 12.55, natomiast według ewidencji 
prowadzonej na bramie jednostki odpowiednio: 8.05-11.30; 8.20-11.20; 8.10-12.00; 8.03-10.30; 8.00-10.20; 
8.00-12.10; 8.05-12.00; 8.00-11.10. 
57 W dniach 14.05, 18.05., 21.05.,23-25.05., 29.05., 6.06.2018 r. realizacja zajęć według ewidencji czasu pracy 
8.00 do 13.00, natomiast według ewidencji prowadzonej na bramie jednostki odpowiednio: 8.00-12.50; 8.00-
11.55; 8.10-11.40; 8.30-13.20; 8.05-11.10; 8.00-12.30; 8.00-12.50; 8.00-12.00; w dniu 22.05.2018 r. 
odpowiednio 8.00-12.55 i 8.50-13.40; w dniu 4.06.2018 r. odpowiednio: 8.00-15.00 i 8.00-12.15; w dniu 
5.06.2018 r. odpowiednio: 8.00-14.55 i 8.10-11.30. 
58 W dniach 22.03, 25-26.03.2019 r. realizacja zajęć według ewidencji czasu pracy 8.00 do 12.55, natomiast 
według ewidencji prowadzonej na bramie jednostki odpowiednio: 10.10-12.45; 8.15-11.55; 8.11-11.31; 
w dniach 4.04., 8.04., 10.04., 12.04., realizacja zajęć według ewidencji czasu pracy 8.00 do 14.50, natomiast 
według ewidencji prowadzonej na bramie jednostki odpowiednio: 8.00-13.00; 7.50-12.45; 7.55-13.05; 7.45-
12.45. 
59 W dniu 28.03.2019 r. – realizacja zajęć według ewidencji czasu pracy 8.00 do 12.55, natomiast według 
ewidencji prowadzonej na bramie jednostki wejście 8.15, a wyjście 12.13; 
60 Z upoważnienia Dyrektora ZK zastępca Dyrektora kpt. Robert Bielski. 
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wynikiem wnoszenia i wynoszenia sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć 
praktycznych. Sprzęt znajdował się na zewnątrz jednostki w pojeździe osoby 
prowadzonej zajęcia. Powyższe podyktowane było brakiem możliwości 
parkowania auta osoby prowadzącej zajęcia na terenie jednostki. Biorąc pod 
uwagę specyfikę osób, które brały udział w kursie należało zminimalizować ryzyko 
kradzieży, możliwość zniszczenia sprzętu. Z uwagi na brak nawyków uczciwej 
pracy u uczestników szkolenia w/w sprzęt był każdego dnia dostarczany zgodnie 
z tematyką zajęć przez prowadzącego szkolenie. 

(akta kontroli str. 736-738, 742-743) 

Dyrektor prawidłowo powołał zespól koordynujący realizację i postęp Projektu. 
Osadzonym zapewniono dostęp do informacji o możliwości uczestnictwa 
w kursach szkoleniowych i w prawidłowy sposób przeprowadzano ich rekrutację. 
Zakład nie zapewnił realizacji części zajęć dydaktycznych zbadanych cykli 
szkoleniowych zgodnie z harmonogramami, co potwierdzały zapisy w ewidencji 
ruchu prowadzonej na bramie wejściowej do Zakładu. Ponadto wyznaczony przez 
Dyrektora ZK Koordynator projektu nierzetelnie weryfikował ewidencję czasu pracy 
wykładowców, którzy wykazywali godziny realizacji zajęć według harmonogramów, 
co nie było zgodne z ewidencją ruchu. Po zakończeniu kursów wszystkim 
uczestnikom wydawano odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty. Dyrektor 
zapewnił możliwość podjęcia zatrudnienia (nieodpłatnego lub odpłatnego) 
większości absolwentów kursów. W ocenie NIK w Zakładzie nie sprawowano 
rzetelnego nadzoru nad realizacją Projektu w zakresie czasu trwania szkoleń. 

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 wykonywaniem zadań związanych 
z realizowanym Projektem w zakresie czasu trwania szkoleń. 
 
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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 21 dni 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie  

 wykonania wniosków 
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Szczecin,  10  listopada 2020 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Szczecinie 
                  Kontroler Dyrektor 

             Bogusław Wójcik 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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