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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim1,  
ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
 

Kpt. Łukasz Kropidłowski, Dyrektor Zakładu2, od 16 marca 2020 r.3 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
ppłk Arkadiusz Tomczak, od 25 stycznia 2019 r. do 15 marca 2020 r.; ppłk Leszek 
Rzepka, od 7 czerwca 2017 r. do 24 stycznia 2019 r.; kpt. Leszek Kobierzewski, 
od 16 sierpnia 2010 r. do 6 czerwca 2017 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 

 

Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/134/2020 z 18 sierpnia 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2, 12-15) 

 

II. Ocena ogólna5 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”6. 

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 Zakładu 
w  zatrudnianiu więźniów. Odnotowano wysoki poziom uczestnictwa osadzonych 
w przeprowadzonych szkoleniach (od 91,7% do 97,9%). W okresie objętym kontrolą 

                                                      
1 Dalej: Zakład lub ZK. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 W okresie od 1 do 11 czerwca 2017 r.  jako pełniący obowiązki dyrektora.  
4 Dz. U. z 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 Dalej: Projekt. 
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przeprowadzono 25 cykli aktywizacyjno – szkoleniowych, a ukończyło je łącznie 289 
osób.  

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 (86,9%). 

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; 

 nierzetelnego ewidencjonowania pobytu wykładowców na terenie Zakładu 
w „Książce ruchu osób i pojazdów”. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 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 Rozwój8 2014-2020. 
Głównym celem Projektu było podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 
więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie 
kompleksowych działań szkoleniowych. Szkolenia realizowane były na podstawie 
umów zawartych przez dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Szczecinie9 z wykonawcami kursów.  

W latach 2016–2020 (I kw.) w Zakładzie zaplanowano łącznie 27 cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych10. Od 1.01.2016 r. do 31.03.2020 r. zrealizowano 25 cykli. Dwa 
kursy szkoleniowe zaplanowane na I kw. 2020 r. nie zostały zrealizowane z uwagi 
na stan zagrożenia epidemicznego11. Prowadzenie kursów w ZK zostało wznowione 
z dniem  7.07.2020 r. 

W szkoleniach zaplanowano udział łącznie 324 więźniów12. Do 31.03.2020 r. kursy 
szkoleniowe ukończyło łącznie 289 osób13. Procentowy wskaźnik poziomu 

                                                      
7 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. 
8 Dalej: PO WER. 
9 Dalej: Inspektorat lub OISW. 
10 W tym: w 2016 r. – dwa; w 2017 r. – osiem; w 2018 r. – siedem; w 2019 r. – osiem; w 2020 r. (I kw.) – dwa. 
11 COVID-19. 
12 W poszczególnych latach okresu odpowiednio 24, 96, 84, 96 i do 31.03.2020 r.- 24 osoby. 
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uczestnictwa osadzonych w zrealizowanych szkoleniach wynosił w poszczególnych 
latach odpowiednio 91,7%, 95,8%, 96,4% i 97,9%14. Zrealizowanych szkoleń (w 25 
cyklach) nie ukończyło 11 osadzonych15. 

(akta kontroli str. 16-17, 88-99) 

1.2. W badanym okresie Dyrektor Zakładu corocznie otrzymywał od dyrektora OISW 
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. 
Wybór szkoleń miał być poparty możliwością realizacji przez ZK wskaźnika 
zatrudnienia kursantów (na poziomie 56%16). W latach 2016-201817 kierując 
osadzonych na kursy należało mieć na uwadze zapewnienie im zatrudnienia 
w zawodach, w których miały być prowadzone zajęcia (ewentualnie w zawodach 
pokrewnych). Polecono również, by w planistyce profili kursów uwzględniać 
optymalne wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach PO WER i Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki18. W piśmie dotyczącym planowania na rok 2019 
podkreślono, że analiza powinna uwzględniać podstawowe kryterium Projektu, tj. 
nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności, nie dłuższy niż dwa 
lata lub nie więcej niż dwa lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do 
ubiegania się o warunkowe zwolnienie.  

Dyrektor Zakładu przedkładał dyrektorowi OISW do zatwierdzenia plany szkoleń na 
dany rok kalendarzowy. Etap planowania szkoleń odbywał się na przełomie III i IV 
kwartału roku poprzedzającego rok szkolenia19. 

 (akta kontroli str. 25-41) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił: Planowanie szkoleń na kolejny rok odbywało się 
w dwóch płaszczyznach. Rozpoznawano sytuację na lokalnym rynku pracy głównie 
poprzez Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. i informacje publikowane na stronie 
internetowej www.barometrzawodów.pl. Natomiast z funkcjonariuszami 
odpowiedzialnymi za zatrudnienie w gorzowskiej jednostce penitencjarnej 
dokonywano analizy kontrahentów zatrudniających skazanych, a w szczególności 
dziedzin gospodarki, w której realizują swoje usługi. W Zakładzie analizowano 
jednocześnie potrzeby osadzonych, w tym ich zainteresowanie lub konieczność 
zdobycia, zmiany albo uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych. 
Dokonane analizy były przekazywane do OISW w Szczecinie. 

(akta kontroli str. 9) 

Dyrektor Zakładu wskazywał zawody, w których pracodawcy poszukiwali 
wykwalifikowanych pracowników, w tym m.in.: monter sieci elektrycznych do 1 kV 
(jako priorytetowy), brukarz, technolog robót wykończeniowych, konserwator 
powierzchni płaskich, monter stolarki okiennej i drzwiowej, kucharz i pomocnik 
kucharza, spawacz, architekt/konserwator terenów zielonych. 

                                                                                                                                       
13 W poszczególnych latach okresu odpowiednio 22, 92, 81, 94 i do 31.03.2020 r.- zero osób. 
14 Z uwagi na zawieszenie realizacji szkoleń w I kwartale 2020 r. wyłączono ten okres z porównania. 
15 Przyczynami nieukończenia kursów było: zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności (zwolnienie 
warunkowe), przetransportowanie do innej jednostki penitencjarnej, przyczyny zdrowotne. 
16 W piśmie dotyczącym planowania na rok 2018 wskazano, że wybór kursów musi zostać poparty odpowiednimi 
argumentami merytorycznymi uwzględniającymi zapewnienie zatrudnienia po zakończonym cyklu szkoleniowo-
aktywizacyjnym (przez co najmniej 1 miesiąc w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w kursie). 
17 Do dnia 1.10.2018 r. 
18 W piśmie dotyczącym planowania na rok 2020 Dyrektor OISW poinformował, że OISW nie będzie w 2020 r. 
prowadził postępowania zmierzającego do zakupu sprzętu do praktycznej nauki zawodu. Szkolenia realizowane 
w 2020 r. miały uwzględniać wykorzystanie sprzętu dotychczas zakupionego w ramach PO WER oraz PO KL 
i NMF. 
19 Z wyjątkiem roku 2016, w którym planowanie miało miejsce w czerwcu 2016 r. 

http://www.barometrzawodów.pl/
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W sporządzanych analizach Dyrektor informował również o zapotrzebowaniu na 
zatrudnienie osadzonych po ukończonych szkoleniach bezpośrednio w Zakładzie.  

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.20 (§ 18 ust. 1 pkt 5). 

(akta kontroli str. 119-120, 185-188, 293-295, 378-384, 476-479) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

W Zakładzie podejmowano działania w zakresie rozpoznawania potrzeb w celu 
zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zgodnie 
z założeniami Projektu analizowano potrzeby osadzonych oraz lokalnego rynku 
pracy na etapie planowania szkoleń. Zakład zrealizował wszystkie zaplanowane 
w badanym okresie cykle szkoleniowe21. Odnotowano wysoki poziom uczestnictwa 
osadzonych w przeprowadzonych kursach zawodowych. 

 

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 OISW22 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 Zarządzeniami nr 15/2016, 4/2018, 28/2018 i 10/201923 powołał 
zespół koordynujący postęp i realizację Projektu24 w składzie: 

 6-osobowym w 2016 r., w tym dwie osoby ze służby penitencjarnej oraz po 
jednej osobie ze służby kwatermistrzowskiej, ochronnej, finansowej i zdrowia; 

 7-osobowym w 2018 r., w tym trzy osoby ze służby penitencjarnej oraz po jednej 
osobie ze służby kwatermistrzowskiej, ochronnej, finansowej i zdrowia; 

 8-osobowym w 2019 r., w tym trzy osoby ze służby penitencjarnej oraz po jednej 
osobie ze służby kwatermistrzowskiej, ochronnej, finansowej, zdrowia oraz 
zatrudnienia. 

Dyrektor Zakładu informował dyrektora OISW o zmianach osobowych w składzie 
zespołu. 

                                                      
20 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. 
21 Z wyjątkiem I kwartału 2020 r. 
22 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.). 
23 Odpowiednio z dnia 22 sierpnia 2016 r., 1 lutego 2018 r., 12 czerwca 2018 r. i 19 lutego 2019 r. 
24 „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. 
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Zgodnie z zapisami ww. Zarządzeń Dyrektora funkcjonariusze powołani do zespołu 
byli odpowiedzialni za: 1) nadzór nad właściwą realizacją usługi szkoleniowej 
w jednostce, 2) upowszechnianie Projektu oraz prowadzenie kampanii informacyjno-
promocyjnej, 3) rekrutację beneficjentów ostatecznych do udziału w szkoleniach, 
4) monitorowanie lokalnego rynku pod kątem zawodów deficytowych w celu 
wskazania rodzaju planowanych szkoleń, 5) prowadzenie niezbędnej dokumentacji 
szkoleniowej, w tym m.in. wykazów asortymentu i sprzętu zakupionego ze środków 
Projektu. 

Postanowienia Zarządzeń Dyrektora OISW25 określały, że dyrektorzy jednostek 
podległych sprawują nadzór nad właściwą realizacją Projektu. 

 (akta kontroli str. 88-95, 96-99) 

2.2. W okresie objętym kontrolą akcja promocyjna informująca więźniów 
o możliwości i warunkach wzięcia udziału w kursie w ramach zbadanych ośmiu cykli 
aktywizacyjno-szkoleniowych26 rozpoczynała się wywieszeniem na tablicach 
informacyjnych ogłoszenia o rozpoczęciu naboru kandydatów oraz kilkukrotnym 
podaniem tej informacji w formie komunikatu przez radiowęzeł. W ogłoszeniach 
określono formę wyrażenia chęci uczestnictwa w kursie poprzez zgłoszenie się na 
rozmowę do wychowawców w oddziałach. Kolejne ogłoszenia o kursach 
zamieszczano na tablicach obok plakatu informującego o realizacji przez Centralny 
Zarząd Służby Więziennej projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich 
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy 
po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 PO 
WER 2014-2020.  

Powyższe działania były zgodne z wymogami Zarządzenia Dyrektora OISW nr 
25/2017 określonymi w § 5 pkt 1. 

(akta kontroli str. 47-56, 88-95, 480-523) 

2.3. Analiza prawidłowości przeprowadzenia rekrutacji uczestników badanych 
w próbie kursów szkoleniowych wykazała, że: 

 grupy rekrutowane do udziału w szkoleniu liczyły 12 osób (i dwie rezerwowe); 

 rekrutowane osoby miały opracowane indywidualne programy odziaływania 
(IPO);  

 potencjalni uczestnicy zostali skierowani do lekarza w celu określenia 
możliwości udziału w szkoleniu zawodowym i uzyskali pozytywne orzeczenia 
lekarskie; 

 po dokonaniu rekrutacji sporządzono listy uczestników oraz listy uczestników 
rezerwowych;  

 każdy z uczestników został poddany pisemnej ocenie w zakresie spełniania 
wymogów formalnych oraz proceduralnych27, a oceny te przedstawiono   
Komisji Penitencjarnej;  

 w stosunku do każdego z kursantów Komisja Penitencjarna wydała pozytywną 
opinię dotyczącą uczestnictwa w kursie; 

 sporządzono imienne wykazy skazanych biorących udział w szkoleniach;  

                                                      
25 Tj. § 1 pkt 3 Zarządzenia nr 22/2016 i § 14 Zarządzenia nr 25/2017. 
26 Badaniem objęto dwa pierwsze kursy aktywizacyjno – szkoleniowe, które zrealizowano i zakończono w latach 
2016-2019. Dalej: Próba. 
27 W tym m.in., by wsparcie otrzymali skazani dobrowolnie zgłaszający się do udziału spełniający kryteria: 
- posiadający nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności (nie więcej niż 2 lata) lub nie więcej 
niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe 
zwolnienie z pozostałej części kary; 
- zainteresowani nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych (w pierwszej 
kolejności skazani nieposiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego 
zawodu). 
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 wszyscy zainteresowani udziałem w kursach wypełniali Deklarację uczestnictwa 
w Projekcie (nr POWER.02.07.00-00-0001/15). 

Działania podejmowane w ramach prowadzonej rekrutacji były zgodne z wymogami 
Zarządzenia Dyrektora OISW nr 25/2017 określonymi w § 5 pkt 1 i 2. 

 (akta kontroli str. 88-95, 480-523) 

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 
w Koszalinie28 oraz dwóch umów zawartych w latach 2019-2020 z Mazowiecką 
Instytucją Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” z siedzibą w Warszawie29.  

(akta kontroli str. 111-118, 170-184, 263-292,366-377, 463-475) 

W wyniku badania prawidłowości realizacji szkoleń30 zgodnie z warunkami 
określonymi w umowach ustalono, że: 

 w każdym szkoleniu uczestniczyło po 12 osób (z 96 uczestników szkolenie 
ukończyło 92, tj. 95,8% badanej próby); 

 prowadzono listy obecności z podpisami kursantów; 

 w ramach każdego kursu wykonawca31 przeprowadził zajęcia w zakresie BHP 
i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz realizował zajęcia 
z części teoretycznej (w tym z aktywizacji zawodowej) i praktycznej szkolenia; 

 wszystkim uczestnikom szkoleń przekazano materiały dydaktyczne32, środki 
ochrony indywidualnej33 oraz środki czystości; 

 wykonawca zapewnił sprzęt i narzędzia do przeprowadzenia szkoleń; 

 każdy kurs zakończono przeprowadzeniem egzaminu końcowego; 

 wykonawca prowadził dokumentację z przebiegu szkoleń zgodnie z przepisami 
rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej34 (w tym dzienniki zajęć); 

 z realizacji każdego kursu sporządzono protokół odbioru usługi, w którym 
zamawiający i wykonawca potwierdzali miejsce i termin przeprowadzenia cyklu 
szkoleniowego, liczbę godzin cyklu w podziale na kurs aktywizacji zawodowej 
i kurs przyuczający do zawodu (zajęcia teoretyczne i praktyczne), liczbę 
beneficjentów ostatecznych35 oraz liczbę wydanych zaświadczeń 
i certyfikatów36.  

(akta kontroli str. 480-522) 

W umowie szkoleniowej z 2016 r. określono, że każde szkolenie musi się zakończyć 
do 30.11.2016 r. W toku kontroli stwierdzono, że kurs murarz-tynkarz zakończył się  
10.12.2016 r. Z dokumentacji rozliczeniowej szkolenia wynika, że OISW, zgodnie 

                                                      
28 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. 
29 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). 
30 Analizą objęto dokumentację kursu przeprowadzonego w okresie: 1) 24.10-24.11.2016 r. (zawód: brukarz); 2) 

27-10-10.12.2016 r. (zawód: murarz-tynkarz); 3) 01.06-21.06.2017 r. (zawód: kucharz); 4) 20.07.-14.08.2017 r. 
(zawód: brukarz); 5) 16.04-07.05.2018 r. (zawód: konserwator powierzchni płaskich); 6) 21.05-15.06.2018 r. 
(zawód: monter sieci elektrycznych do 1 kV); 7) 21.03.-15.04.2019 r. (zawód: pomocnik kucharza); 8) 08.04-
14.05.2019 r. (zawód: monter sieci elektrycznych do 1 kV). 
31 Odpowiednio „POMERANIA” lub „MAZOVIA”. 
32 Np: zeszyt, długopis, teczka papierowa, skrypty opracowane przez wykładowców. 
33 Odzież robocza, np.: kombinezon, koszulka, polar, rękawice, okulary, maska ochronna, czapka, obuwie. 
34 Z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 622 ze zm.) oraz z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632). 
35 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. 
36 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK w toku czynności kontrolnych pozyskano 
z OISW potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów szkoleń objętych badaniem. 
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z warunkami umowy37, naliczył karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu 
umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

(akta kontroli str. 491-501, 841) 

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

 w 2016 r. – w ramach 160 godzin dydaktycznych38: 30 godzin z teorii i 100 
z praktyki (w obu badanych kursach);  

 w 2017 r. – w ramach 94 godzin: 32 z teorii i 32 z praktyki (w I kursie); w ramach 
120 godzin: 30 z teorii i 60 z praktyki (w II kursie);  

 w 2018 r. – w ramach 92 godzin: 20 z teorii i 42 z praktyki (w I kursie); w ramach 
122 godzin: 32 z teorii i 60 z praktyki (w II kursie); 

 w 2019 r. – w ramach 118 godzin: 8 z teorii i 80 z praktyki (w I kursie); w ramach 
122 godzin: 32 z teorii i  60 z praktyki (w II kursie); 

 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. 121, 144, 189, 223-224, 296-300, 328-332, 385-389, 422-425) 

Zgodnie z § 113 (w związku z § 109 ust. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek 
organizacyjnych Służby Więziennej39 pobyt wykładowców na terenie Zakładu 
podlegał ewidencjonowaniu. 
Analiza zapisów w „Książkach ruchu osób i pojazdów” (obejmujących godziny wejść 
i wyjść na bramie głównej ZK) wskazuje, że w przypadku sześciu kursów (z ośmiu 
badanych) wykładowcy nie zrealizowali wszystkich godzin dydaktycznych zajęć 
teoretycznych i praktycznych określonych w umowach i w harmonogramach 
szkoleń, w czterech przypadkach brakowało wpisów w ewidencji godzin wyjścia 
(z terenu Zakładu) wykładowców, w pięciu przypadkach w ewidencji wejść i wyjść 
w ogóle nie było wpisów nazwisk wykładowców, którzy powinni prowadzić w danych 
dniach zajęcia, co zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 480-522, 566-818) 

W latach 2016-2020 (I kw.) w Zakładzie obowiązywały procedury wewnętrzne40, 
zgodnie z którymi ewidencja ruchu osadzonych prowadzona w oddziałowej „Książce 
ruchu” nie dotyczyła organizowanych zajęć na podstawie porządku wewnętrznego 
w budynku, na podstawie planów i wykazów. Podstawą opuszczenia oddziału 
i obecności na kursie prowadzonym w świetlicy ZK w bloku „C” był wykaz skazanych 
uczestniczących w kursie (ze wskazaniem imion i nazwisk osadzonych, numeru celi, 
terminu kursu i godzin jego prowadzenia i/lub załączonego do wykazu 
harmonogramu zajęć). Tym samym ruch osadzonych uczestniczących 
w szkoleniach nie musiał być ewidencjonowany w oddziałowych „Książkach ruchu”. 

W § 8 i 11 Zarządzenia nr 25/2017 Dyrektora OISW41 określono, że wyznaczeni 
funkcjonariusze działu ochrony zobowiązani byli do doprowadzania i odprowadzania 

                                                      
37 Tj. § 5 ust. 1 umowy; § 7 pkt 2 umowy. 
38 Jedna godzina dydaktyczna (lekcyjna) trwała 45 minut. 
39 Dz. U. poz. 1804. 
40 1) Instrukcja określająca odstępstwa w systemie ochrony ZK w Gorzowie Wlkp (D/O-6000/4/16 z dnia 
25.05.2016 r.) zatwierdzona przez Dyrektora ZK. 
2) „Wykaz i opis odstępstw od sposobu ochrony” zatwierdzony przez Dyrektora ZK decyzją z dnia 05.04.2017 r. 
3) Decyzja Dyrektora ZK z 17.09.2019 r. wydana na podstawie § 35 Zarządzenia nr 37/2018 Dyrektora Zakładu 
z dnia 3 października 2018 r. w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale dla młodocianych i dorosłych 
odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy; 
41 W sprawie szczegółowych zasad współpracy OISW z podległymi jednostkami organizacyjnymi podczas 
realizacji zadań rzeczowych oraz rozliczeń finansowych w ramach Projektu (…). 
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osadzonych na zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu. 
(akta kontroli str. 57-73) 

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. 480-522) 

2.5. W Zarządzeniu Dyrektora OISW nr 25/2017 określono, że przekazywanie 
uczestnikom kursów zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu kursu oraz 
prowadzenie rejestrów potwierdzających odbiór dokumentów przez uczestników 
było zadaniem służby penitencjarnej ZK. Natomiast za wystawienie zaświadczeń 
i certyfikatów, zgodnie z zawartymi umowami szkoleniowymi, odpowiedzialny był 
wykonawca szkoleń. 

Dokumentacja42 realizacji kursów objętych próbą zawierała rejestry wydanych 
certyfikatów i zaświadczeń. Rejestry te obejmowały m.in. odręczne podpisy 
kursantów potwierdzające ich odbiór. Wydanie certyfikatów i zaświadczeń 
następowało każdorazowo w dniu egzaminów. Rejestry wydanych zaświadczeń 
i certyfikatów były zgodne z danymi zawartymi w protokołach z egzaminów oraz 
listach obecności. W badanej próbie ośmiu szkoleń z 96 uczestników kursów 
stosowne zaświadczenia i certyfikaty otrzymały 92 osoby, tj. więźniowie, którzy 
uczestniczyli w kursach (co najmniej w 80% zajęć43) i zdali egzaminy końcowe. 

(akta kontroli str. 132-136, 155-160, 200-203, 237-242, 306-311, 339-348, 396-405, 432-439) 

2.6. Na podstawie przeprowadzonego badania dokumentacji ośmiu szkoleń 
ustalono, że: 

 spośród 92 uczestników szkoleń, którzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 
kursu 80 (86,9%) zostało skierowanych do zatrudnienia, w tym - 54 do 
zatrudnienia nieodpłatnego na rzecz Zakładu, 6 - do zatrudnienia nieodpłatnego 
poza terenem Zakładu (podmioty zewnętrzne)44, 20 - do zatrudnienia 
odpłatnego w podmiotach zewnętrznych45; 

 okresy zatrudnienia trwały od 2 do 535 dni, z tego w kursach zakończonych: 
w 2016 r. od 10 do 459 dni; w 2017 r. od 4 do 210 dni; w 2018 r. od 2 do 535 
dni; w 2019 r. od 15 do 408 dni46; w 5 przypadkach zatrudnienie wynosiło 
poniżej 10 dni; w 11 przypadkach od 10 do 30 dni; w 15 przypadkach powyżej 
30 dni do 60 dni; w pozostałych przypadkach powyżej 60 dni; 

 wymiar pracy (odpłatnej lub nieodpłatnej) wynosił: do 90 godzin/miesiąc, 6/8 
etatu lub pełny etat; 

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

 nie stwierdzono przypadków odmowy podjęcia pracy (w tym nieodpłatnej). 

                                                      
42 Pozyskana w toku czynności kontrolnych z OISW w trybie 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK. 
43 Warunek określony w umowach szkoleniowych. 
44 Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp., Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp., Przedszkole Gminne Wawrów,  
45 Fabryka Domów PREFADOM w Gorzowie Wlkp., MASTESS-BUD w Gorzowie Wlkp., IKAA w Kostrzynie nad 
Odrą, MATEX w Gorzowie Wlkp., EKPOLS Sp. z o.o. w Santoku,  ROMIS w Lubniewicach, INNEKO w Gorzowie 
Wlkp., Zakład Stolarski DREWMAX w Gorzowie Wlkp. 
46 Wg stanu na 30.06.2020 r. 
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Na 70 absolwentów, którzy ukończyli w latach 2016-2018 zbadane kursy i zostali 
skierowani do pracy w 11 przypadkach zatrudnienie nie miało bezpośredniego 
związku z przedmiotem i profilem szkolenia47. Przed dniem 1.10.2018 r. beneficjenci 
ostateczni Projektu powinni byli podejmować zatrudnienie odpowiadające 
umiejętnościom zawodowym nabytym podczas kursów szkoleniowych48. 

(akta kontroli str. 525-543, 555-565) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił: (….) kierowanie do zatrudnienia w każdej realizowanej 
formie oparte jest o potrzeby wynikające z uzupełnienia stanowisk pracy zarówno na 
terenie jednostki jak i poza nią. Brane są również pod uwagę predyspozycje 
personalne, kwalifikacje zawodowe, zainteresowania, a także zobowiązania 
alimentacyjne kandydatów do pracy. W określonych w piśmie przypadkach 
świadczenia pracy przez absolwentów poszczególnych kursów, zaliczane 
i traktowane jako staż niezgodny z realizowanym szkoleniem, jest w głównej mierze 
wynikiem ich wcześniejszego zatrudnienia – przed rozpoczęciem kursu.              
W wykazanej niezgodności, spośród jedenastu przypadków, osiem dotyczyło kursu 
specjalistycznego, o wąskim zakresie uniwersalności przy rozpatrywaniu wariantów 
zatrudnienia – w konsekwencji nie zostali zatrudnieni zgodnie z kursem z uwagi na 
brak odpowiedniej ilości miejsc pracy o takiej specyfice. Dwóch pozostałych 
osadzonych, w związku z posiadanym doświadczeniem oraz posiadaniem badań 
uprawniających do pracy w kontakcie z żywnością, pozostało na swoich 
stanowiskach pracy – blok kuchenny na terenie Zakładu Karnego oraz praca 
u kontrahenta zewnętrznego w formie odpłatnej. W ostatnim przypadku, skierowanie 
osadzonego do pracy poza terenem jednostki podyktowane było potrzebami 
uzupełnienia zatrudnienia realizowanego na podstawie umowy z kontrahentem 
zewnętrznym. 

(akta kontroli str. 838-840) 

W przypadku pozostałych 59 osadzonych wymóg zatrudnienia zgodnego z profilem 
ukończonego szkolenia realizowany był poprzez kierowanie do pracy na 
stanowiskach identycznych z ukończonym kursem (np. pomocnik kucharza, 
monter/elektromonter) lub stanowiskach porządkowych i pomocniczych 
uwzględniających kierunek kursu (np. pracownik fizyczny ogólnobudowlany, 
pracownik roznoszący artykuły żywnościowe, pracownik gospodarczy). 

(akta kontroli str. 525-543, 555-565) 

Zasady kierowania do zatrudnienia osadzonych uczestniczących w Projekcie nie 
różniły się od zasad ogólnie obowiązujących w Zakładzie, tj. określonych przepisami 
rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. 
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych49. Wnioski o zatrudnienie, 
przed decyzją Dyrektora Zakładu, opiniował: dział penitencjarny, dział ewidencji, 
dział ochrony i inspektor ds. zatrudnienia osadzonych. 

(akta kontroli str. 100-110) 

2.7. Dyrektor ZK nie dysponował informacjami o zatrudnieniu uczestników Projektu, 
którzy zakończyli odbywanie kary. Wyjaśnił: Zakład Karny nie monitoruje losów 
zawodowych uczestników kursów szkoleniowych, którzy (…) opuścili Zakład Karny. 

                                                      
47 Po kursie „brukarz” jedną osobę zatrudniono na stanowisku pomocy kuchennej (nieodpłatnie), jedną na 
stanowisku drobiarza (odpłatnie). Po kursie „murarz-tynkarz” jedna osoba została zatrudniona na stanowisku 
pracownika produkcji (odpłatnie). Po kursie „monter sieci elektrycznych” siedem osób zatrudniono jako 
pracowników gospodarczych (nieodpłatnie), a jedną osobę jako pracownika fizycznego (odpłatnie). 
48 Pkt IV ppkt 4.1 w jego pierwotnej wersji datowanej na dzień 22 kwietnia 2016 r., w którym podano, że 
uczestnik szkolenia skierowany zostanie do odbycia praktyki zawodowej (w formie zatrudnienia odpłatnego lub 
nieodpłatnego). 
49 Dz.U. z 2018 r., poz. 1887. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, tj. Zarządzeniem Dyrektora 
OISW w Szczecinie nr 25/2017 z dnia 23 października 2017 r., Zakład jest 
zobowiązany wyłącznie do monitorowania stanu zatrudnienia absolwentów kursów 
w okresie 3 miesięcy po zakończeniu kursu i przekazywania tych informacji do 
OISW, ale obowiązek ten realizowano w stosunku do absolwentów przebywających 
nadal na terenie Zakładu. W systemie (…) zamieszczano co prawda dane 
dotyczące m.in. zatrudnienia osadzonych, którzy pomyślnie ukończyli szkolenia 
zawodowe, jednak ocena realizacji wskaźnika zatrudnienia absolwentów kursów 
(min. 56% narastająco od początku trwania Projektu) nie była prowadzona na 
poziomie Zakładu. Po zakończonych kursach osadzeni przebywający jeszcze 
w Zakładzie otrzymywali do wypełnienia anonimowe ankiety50. Nie prowadzono 
statystyk w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 10) 

2.8. Dyrektor Zakładu nie ustalał procedur w zakresie wyboru zewnętrznych 
pracodawców zatrudniających osadzonych. Wyjaśnił: Zatrudnienie osób 
pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. odbywa się na 
podstawie umowy o zatrudnienie skazanych. W przypadku zatrudnienia odpłatnego 
warunkiem podstawowym jest prowadzenie przez zainteresowany podmiot 
działalności gospodarczej oraz przesyłanie do Dyrektora Zakładu Karnego 
pisemnego zgłoszenia. Po wstępnej weryfikacji, w przypadku posiadania 
odpowiedniej rezerwy skazanych uprawnionych do świadczenia pracy poza terenem 
jednostki w systemie bez konwojenta, wdrażane są dalsze czynności mające na 
celu dopełnienia formalnych aspektów zagadnienia, tj. sporządzenie odpowiednich 
protokołów, zakresów zadań oraz podpisanie umowy o zatrudnienie skazanych, 
przez reprezentującego Skarb Państwa Dyrektora Zakładu Karnego, a także 
uprawnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa. W przypadku zatrudnienia 
nieodpłatnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 
21.08.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą 
wykonywać prace na cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie 
wykonywania pracy51 Dyrektor Zakładu Karnego corocznie sporządza informację 
o możliwości wykonywania takiej pracy i przesyła ją właściwemu organowi gminy 
celem wskazania instytucji uprawnionych, które wykazują chęć i zapotrzebowanie 
zatrudnienia skazanych.  

(akta kontroli str.  100) 

2.9. Zakład nie dokonywał zakupu materiałów dydaktycznych oraz narzędzi i sprzętu 
niezbędnego dla prowadzenia zajęć dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych) 
w ramach Projektu. Zgodnie z zawartymi umowami szkoleniowymi oraz 
dokumentami rozliczeniowymi zakupy te realizował wykonawca szkoleń. 

Na podstawie Zarządzeń nr 22/2016 i 25/2017 Dyrektora OISW dział 
kwatermistrzowski prowadził wykaz sprzętu zakupionego w ramach środków 
Projektu dla ZK Gorzów Wlkp. Na stanie jednostki były m.in. narzędzia i sprzęt takie 
jak: agregat malarski hydrodynamiczny, piła szablasta i tarczowa, bruzdownica, młot 
wyburzeniowy, odkurzacz przemysłowy, przycinarka do betonu, betoniarka 
wolnospadowa, rusztowanie jezdne, szlifierka, wiertarka, mieszadło elektryczne, 
osuszacz powietrza, spawarka oraz sprzęt kuchenny (np. krajalnica, obieraczka do 
warzyw, patelnia gazowa). 

                                                      
50 Przypis NIK: ankieta dotycząca sytuacji na rynku pracy uczestników Projektu wypełniania po otrzymaniu 
zaplanowanej pełnej ścieżki wsparcia i opuszczeniu Projektu. 
51 Dz. U. z 2017 r., poz.1676. 
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Oględziny52 wybranych siedmiu narzędzi i sprzętu potwierdziły, że ich stan 
wskazywał na zdatność do użytkowania.   

 (akta kontroli str. 480-522, 544-554) 

2.10. W sprawie zasobów technicznych jakimi dysponował Zakład w celu 
gromadzenia danych sprawozdawczych Dyrektor ZK wyjaśnił: W Zakładzie Karnym 
w Gorzowie Wlkp. nie funkcjonował w formie elektronicznej system 
sprawozdawczości wewnętrznej służący do przekazywania danych 
sprawozdawczych realizowanego Projektu. Po zakończeniu każdego z cykli 
szkoleniowych Zespół koordynujący Projekt przekazywał w drodze mailowej lub 
telefonicznej OISW w Szczecinie wszelkie dane dotyczące uczestników kursu. Dane 
osadzonych były ujmowane w systemie informatycznym Centralna Baza Danych 
Osób Pozbawionych Wolności. W module Zatrudnienie zamieszczano dane 
o skierowaniu i wycofaniu z zatrudnienia. W przypadku zaprzestania uczęszczania 
na kurs przez danego osadzonego do OISW w Szczecinie przesyłano niezwłocznie 
pisemną informację z podaniem daty, przyczyn i ewentualnie podjętych kroków 
zaradczych (np. skierowaniu na szkolenie osoby z listy rezerwowej). Wszelkie 
dokumenty związane z przeprowadzonym kursem przekazywane były jako 
dokumentacja szkolenia do OISW w Szczecinie przez wykonawcę szkolenia w celu 
rozliczenia. Chcę podkreślić, że Zespół koordynujący był zaangażowany 
w realizację celu i wskaźników Projektu – od momentu rekrutacji uczestników 
kursów aż do chwili ich zatrudniania w Zakładzie lub w podmiotach zewnętrznych. 

 (akta kontroli str. 18) 

W Zarządzeniu Dyrektora OISW nr 25/201753 z dnia 23 października 2017 r. nie 
określono jednostkom podległym OISW obowiązków o charakterze 
sprawozdawczym. 

(akta kontroli str. 88-95) 

W sprawie systemu sprawozdawczości dotyczącej realizowanego Projektu 
informacji udzielił Dyrektor OISW54: 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, którzy ukończyli kurs, liczbę więźniów pracujących po 
opuszczeniu programu. Dane te były przekazywane w formie raportów w wersjach 
elektronicznych. Sprawozdawczość w projekcie nie jest ewidencjonowana na 
poziomie jednostek, a zbiorczo w podziale na okręgowe inspektoraty. System, 
w którym znajdują się dane projektowe również nie posiada opcji filtrowania 
bardziej zaawansowanego niż w podziale na okręgi. 

(akta kontroli str. 22-24) 

                                                      
52 Przeprowadzone w dniu 27.10.2020 r. 
53 Oraz wcześniejszym: nr 22/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. 
54 Informacja uzyskana na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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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, że czas trwania tych szkoleń był krótszy od 
wymaganego55. Wykładowcy nie zrealizowali wszystkich godzin dydaktycznych 
zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w umowach. W szczególności: 
a) W trakcie kursu murarz-tynkarz (w okresie 27.10-10.12.2016 r.56): zajęcia 

z teorii57 zamiast 22,5 godzin zegarowych trwały łącznie 18 godzin58, co stanowiło 
ok. 80% wymaganego czasu pracy; zajęcia z praktyki59 zamiast 75 godzin 
zegarowych trwały łącznie 37 godzin i 42 minuty (50%). Ponadto wykładowca 
prowadzący praktykę w ostatnim dniu kursu miał przeprowadzić 4 godziny 
dydaktyczne zajęć, a następnie egzamin, tymczasem przebywał tego dnia 
(10.12.2016 r.) na terenie Zakładu w godzinach od 10.00 do 10.35 (35 minut). 

b) W trakcie kursu kucharz (w okresie 01.06-21.06.2017 r.): zajęcia z teorii60 

zamiast 24 godzin zegarowych trwały łącznie 19 godzin i 58 minut, co stanowiło 
ok.83% wymaganego czasu pracy; zajęcia z praktyki61 zamiast 24 godzin 
zegarowych trwały łącznie 15 godzin i 1 minutę (79%); zajęcia z aktywizacji 
zawodowej62 zamiast 15 godzin zegarowych trwały łącznie 12 godzin i 4 minuty 
(80%). 

c)  W trakcie kursu konserwator powierzchni płaskich (w okresie 16.04-
07.05.2018 r.): zajęcia z teorii63 zamiast 15 godzin zegarowych trwały łącznie 10 
godzin i 27 minut, co stanowiło ok. 70% wymaganego czasu pracy; zajęcia 
z praktyki64 zamiast 31,5 godzin zegarowych trwały łącznie 19 godzin i 40 minut 
(62%). Ponadto wykładowca prowadzący praktykę w ostatnim dniu kursu miał 
przeprowadzić 4 godziny dydaktyczne zajęć, a następnie egzamin, tymczasem 
przebywał tego dnia (30.04.2018 r.) na terenie Zakładu w godzinach od 8.45 do 
9.30 (45 minut). 

d) W trakcie kursu monter sieci elektrycznych (w okresie 21.05-15.06.2018 r.): 
zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej65 zamiast 4,5 godzin zegarowych 
trwały łącznie 3 godzin i 45 minut, co stanowiło ok. 83% wymaganego czasu 

                                                      
55 Co potwierdzały zapisy w „Książkach ruchu osób i pojazdów” (obejmujących godziny wejść i wyjść na bramie 
głównej ZK). 
56 Na terenie Oddziału Zewnętrznego Słońsk. 
57 Według harmonogramu 30 godzin dydaktycznych (tj. 30 x 45 minut = 1350; 1350 / 60 = 22,5 godzin 
zegarowych). 
58 Liczba przepracowanych godzin zegarowych zajęć została obliczona biorąc pod uwagę godzinę wejścia 
i wyjścia wykładowcy 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. 
59 Według harmonogramu 100 godzin dydaktycznych (75 godzin zegarowych). 
60 Według harmonogramu 32 godziny dydaktyczne (24 godziny zegarowe). 
61 Według harmonogramu 32 godziny dydaktyczne (24 godziny zegarowe). 
62 Według harmonogramu 20 godzin dydaktycznych (15 godzin zegarowych). 
63 Według harmonogramu 20 godzin dydaktycznych (15 godzin zegarowych). 
64 Według harmonogramu 42 godziny dydaktyczne (31,5 godzin zegarowych) 
65 Według harmonogramu 6 godzin dydaktycznych (4,5 godziny zegarowe). 
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pracy; zajęcia z praktyki66 zamiast 39 godzin zegarowych trwały ok. 29 godzin i 35 
minut (76%). 

e) W trakcie kursu pomocnik kucharza (w okresie 21.03-15.04.2019 r.): zajęcia 
z aktywizacji zawodowej67 zamiast 15 godzin zegarowych trwały łącznie 12 godzin 
i 59 minut, co stanowiło ok. 87% wymaganego czasu pracy. Ponadto 12.04.2019 r. 
brak wpisu w ewidencji na bramie wejściowej wskazuje na możliwość 
niezrealizowania zajęć z aktywizacji zawodowej w tym dniu. Zajęcia z praktyki68 
zamiast 54 godzin zegarowych trwały ok. 39 godzin i 49 minut (74%), 
a 29.03.2019 r. brak wpisu w ewidencji na bramie wejściowej wskazuje na 
możliwość niezrealizowania zajęć w tym dniu. 

f) W trakcie kursu monter sieci elektrycznych (w okresie 08.04-14.05.2019 r.): 
zajęcia z praktyki69 zamiast 45 godzin zegarowych trwały ok. 33 godzin i 23 
minuty, co stanowiło 74% wymaganego czasu pracy. Ponadto 30.04.2019 r. brak 
wpisu w ewidencji na bramie wejściowej wskazuje na możliwość niezrealizowania 
zajęć w tym dniu. 

(akta kontroli str. 480-522, 524, 566-818) 

W Zarządzeniu Dyrektora OISW nr 22/2016 i 25/201770 określono, że wyznaczeni 
funkcjonariusze zobowiązani zostali m.in. do realizacji działań takich jak kontrola, 
nadzór oraz współpraca z wykonawcą w celu właściwej realizacji zajęć. 
W Zarządzeniach tych postanowiono również, że Dyrektor jednostki podległej OISW 
sprawuje w jednostce nadzór nad właściwą realizacją Projektu. 
Dyrektor Zakładu natomiast Zarządzeniami nr 15/2016, 4/2018, 28/2018 i 10/201971 
powołał zespół koordynujący postęp i realizację Projektu. Zgodnie z nimi dział 
penitencjarny odpowiedzialny był m.in. za nadzór nad właściwą realizacją usługi 
szkoleniowej w jednostce. 

(akta kontroli str. 88-99) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił: (…) Opuszczenie przez instruktora jednostki 
penitencjarnej nie oznacza zakończenia szkolenia w danym dniu. Normą jest 
wyświetlanie filmów instruktażowych związanych z tematyką szkolenia. Grupa 
osadzonych uczestnicząca w kursie nadal realizuje materiał. Nadzór nad grupą 
prowadzi koordynator lub inny wyznaczony funkcjonariusz. Ponadto osadzeni po 
zakończeniu tematu zajęć pozostają w miejscu szkolenia i indywidualnie 
przyswajają materiał. Obecność instruktora w takiej sytuacji jest zbędna, nadzór 
prowadzą funkcjonariusze. W przypadku kursów budowlanych należ również 
pamiętać, iż po zakończonej w danym dniu części praktycznej należy posprzątać 
miejsce, w którym było przeprowadzone szkolenie, a to również zajmuje znaczną 
cześć czasu zajęć.  W takim przypadku obecność instruktora również jest zbędna. 
(…) W przypadku szkolenia pomocnik kucharza szczególną rolę odgrywa dbałość                    
o czystość w miejscu pracy. Instruktor celowo opuszczając grupę, następnego dnia 
sprawdza podejście do obowiązków związanych z higieną w miejscu pracy. Dbałość 

                                                      
66 Według harmonogramu 60 godzin dydaktycznych (45 godzin zegarowych). W dniu 6.06.2018 r. – brak zapisu 
w ewidencji godziny wyjścia; do obliczeń nie włączono 8 godzin dydaktycznych z tego dnia (60 – 8 = 52 godziny 
lekcyjne, tj. 39 godzin zegarowych). 
67 Według harmonogramu 20 godzin dydaktycznych (15 godzin zegarowych). 
68 Według harmonogramu 80 godzin dydaktycznych (60 godzin zegarowych). W dniu 2.04.2019 r. – brak zapisu 
w ewidencji godziny wyjścia; do obliczeń nie włączono 8 godzin dydaktycznych z tego dnia (80 – 8 = 72 godziny 
lekcyjne, tj. 54 godziny zegarowe). 
69 Według harmonogramu 60 godzin dydaktycznych (45 godzin zegarowych).  
70 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.). 
71 Odpowiednio z dnia 22 sierpnia 2016 r., 1 lutego 2018 r., 12 czerwca 2018 r. i 19 lutego 2019 r. 
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o czystość w miejscu pracy (kuchnia zakładowa) zabiera istotną część praktyk. 
Oczywiście osadzeni pozostają pod nadzorem koordynatora lub szefa kuchni. (…)  
W przypadku części praktycznej (…) szkolenia (”konserwatora powierzchni 
płaskich”) sprzęt, który jest wykorzystywany przez osadzonych jest wypożyczony od 
firm zewnętrznych. Dbałość o wypożyczony sprzęt zabiera istotną część zajęć 
praktycznych. Czyszczenie, konserwacja, pranie i suszenie nie wymaga obecności 
instruktora tym bardziej, iż kursanci realizują czynności w asyście 
funkcjonariusza.(…) Nadmienia się, że często zajęcia przeprowadzane są bez 
przerw.  W przypadku szkolenia pomocnik kucharza szczególną rolę odgrywa 
dbałość o czystość w miejscu pracy. Instruktor celowo opuszczając grupę, 
następnego dnia sprawdza podejście do obowiązków związanych z higieną 
w miejscu pracy. Dbałość o czystość w miejscu pracy (kuchnia zakładowa) zabiera 
istotną część praktyk. Oczywiście osadzeni pozostają pod nadzorem koordynatora 
lub szefa kuchni.(…) 

(akta kontroli str. 819-821, 825-827) 

Nadzór nad właściwą realizacją usługi i należytym wykonaniem umowy powinien 
polegać m.in. na egzekwowaniu od wykładowców przeprowadzenia zajęć zgodnie 
z zatwierdzonymi harmonogramami szkoleń72, w tym określonej liczby godzin 
lekcyjnych. W umowach szkoleniowych brak było zapisów umożliwiających 
scedowanie na funkcjonariuszy Zakładu zadań czy obowiązków związanych 
z prowadzonymi cyklami szkoleniowymi, do realizacji których zobowiązani zostali 
wyłącznie wykładowcy prowadzący szkolenia. 

W ocenie NIK 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. 

(akta kontroli str. 111-118, 170-184, 263-292,366-377, 463-475) 

2. Zapisy w „Książkach ruchu osób i pojazdów” (obejmujących godziny wejść i wyjść 
na bramie głównej ZK) nie były prowadzone rzetelnie, co uniemożliwiało 
zweryfikowanie faktycznej realizacji zajęć przez wykładowców. W zbadanej próbie  
szkoleń w 4 przypadkach brakowało wpisów godzin wyjścia (z terenu Zakładu) 
wykładowców, a w 5 przypadkach w ogóle nie było wpisów nazwisk wykładowców, 
którzy powinni prowadzić w danych dniach zajęcia tj.: 
a) W 2018 r. – w dniu 16.04.2018 r. stwierdzono brak zapisu godziny wyjścia 

wykładowcy zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej; 12.06.2018 r. – brak 
zapisu godziny wyjścia wykładowcy zajęć z aktywizacji zawodowej; 6.06.2018 r. - 
brak zapisu godziny wyjścia wykładowcy zajęć praktycznych. 

b) W 2019 r. – w dniu 2.04.2019 r. stwierdzono brak zapisu godziny wyjścia 
wykładowcy zajęć praktycznych. 

c) W 2019 r. – w dniu 29.03.2019 r. stwierdzono brak wpisu potwierdzającego pobyt 
na terenie Zakładu wykładowcy zajęć praktycznych; 12.04.2019 r. – wykładowcy 
zajęć z aktywizacji zawodowej; 12.04.2019 r. – wykładowcy zajęć z BHP; 
30.04.2019 r. – wykładowcy zajęć praktycznych; 14.05.2019 r. – wykładowcy zajęć 
z aktywizacji zawodowej. 

                                                      
72 Temu celowi służyły zapisy umów szkoleniowych z lat 2017-2018, w których określono możliwość 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku nienależytego wykonania umowy (§ 10 pkt 4 
umowy z 2017 r. i § 8 pkt 6 umowy z 2018 r.). Natomiast w umowie z 2019 r. określono (§ 2 pkt 25 i 26) 
możliwość: 1) pomniejszenia wynagrodzenia o ilość nieprzeprowadzonych godzin (w przypadku ilości nie 
większej niż 20% godzin kursu aktywizacji zawodowej i/lub kursu przyuczającego do zawodu); 2) niewypłacenia 
wynagrodzenia (w przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych określonych dla danego kursu w ilości 
większej niż 20% godzin kursu aktywizacji zawodowej i/lub kursu przyuczającego do zawodu). W umowie 
z 2019 r. określono również, że zamawiający ma prawo do weryfikacji czasu pracy wykładowców na podstawie 
prowadzonej przez wykonawcę ewidencji czasu pracy oraz „Książki ruchu osób i pojazdów” prowadzonej na 
bramie głównej jednostki penitencjarnej (§ 2 pkt 24). 
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Zgodnie z zapisami umowy szkoleniowej na rok 2018 każda lista obecności 
wykładowców była weryfikowana oraz potwierdzona podpisem upoważnionego do 
nadzoru nad szkoleniem funkcjonariusza. Podobnie w 2019 r., w myśl warunków 
zawartej umowy, wykonawca prowadził ewidencję czasu pracy wykładowców, a lista 
ich obecności była weryfikowana oraz potwierdzana podpisem koordynatora 
szkolenia wyznaczonego przez zamawiającego.  
Jednakże listy obecności wykładowców – w opisanych przypadkach – nie były 
spójne z dokumentacją źródłową jaką stanowią „Książki ruchu osób i pojazdów”. 

(akta kontroli str. 263-292, 366-377, 502-512, 513-522, 685-752, 753-818) 

Dyrektor Zakładu wyjaśnił: (…) brak wpisów w ewidencji prowadzonej na bramie 
głównej wynika głównie z natłoku obowiązków służbowych na w/w posterunku. 
Funkcja bramowego jest obarczona wysokim ryzykiem i dużą odpowiedzialnością. 
Natłok obowiązków mógł doprowadzić do nieuzupełnienia godziny wyjścia 
wykładowcy z jednostki penitencjarnej. Nadmienia się, iż pomimo obciążonego 
stanowiska bramowego takie sytuacje zdarzyły się tylko trzy razy w 2018 r.                 
i tylko jeden raz w 2019 r. natomiast w 2016 r. oraz 2017 r. takie sytuacje nie miały 
miejsca. Niemniej jednak zwrócono uwagę funkcjonariuszom na konieczność 
prawidłowego ewidencjonowania ruchu osób na bramie głównej. 
Informuję się, iż w 2018 r. oraz 2019 r. funkcjonariusze odpowiedzialni za 
weryfikację czasu pracy wykładowców odbierali instruktora z bramy i doprowadzali 
do grupy kursantów. Natomiast po zakończonych zajęciach instruktor opuszczał 
zakład karny w asyście funkcjonariusza, koordynatora odpowiedzialnego za projekt. 
Stąd właśnie koordynator był najlepiej zorientowany w jakim czasie przebywał 
instruktor na terenie jednostki penitencjarnej. Nadmieniam, iż koordynator szkoleń 
nie prowadzi dokumentacji znajdującej się na posterunku bramowego. Przyczyny 
braku ewentualnych wpisów wyjaśniono (…). 

(akta kontroli str. 821, 827) 

Zgodnie z § 113 w zw. z § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek 
organizacyjnych Służby Więziennej73 pobyt wykładowców na terenie Zakładu 
podlegał ewidencjonowaniu. Przypadki nierzetelnego ewidencjonowania ruchu na 
terenie Zakładu wskazują na brak wystarczająco skutecznego nadzoru nad 
realizacją obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy prowadzących „Książki 
ruchu osób i pojazdów” na bramie głównej jednostki penitencjarnej. 
Zakład powinien prowadzić „Książki ruchu osób i pojazdów” w sposób 
odzwierciedlający stan faktyczny. Rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących 
ruchu na terenie jednostki umożliwia Dyrektorowi weryfikację prawidłowości 
prowadzenia szkoleń oraz zapewnia sprawne wykonywanie zadań w zakresie 
porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby 
Więziennej. 

 

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 rekrutację. Po zakończeniu 
kursów wszystkim uczestnikom wydawano odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty. 
Dyrektor zapewnił możliwość podjęcia zatrudnienia (nieodpłatnego lub odpłatnego) 
większości absolwentów kursów (86,9%).  
Zakład nie wyegzekwował realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi 
harmonogramami, co potwierdzały zapisy w ewidencji ruchu prowadzonej na bramie 

                                                      
73 Dz. U. poz. 1804. 
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wejściowej do Zakładu. Ponadto dopuszczono do nierzetelnego ewidencjonowania 
pobytu wykładowców na terenie Zakładu w „Książce ruchu osób i pojazdów”. 
W ocenie NIK w Zakładzie nie sprawowano rzetelnego nadzoru nad realizacją 
Projektu w zakresie realizacji zajęć szkoleniowych w pełnym wymiarze czasu. 

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

 

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizowanymi w Zakładzie szkoleniami 
w zakresie czasu ich trwania. 

2. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia „Książki ruchu osób i pojazdów”. 

 

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 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. 

 

Szczecin,       12    listopada 2020 r. 
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