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I. Dane identyfikacyjne 
Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie (dalej: CZSW). 
 

gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej (dalej: Dyrektor 
Generalny SW). 
 

1. Ocena działań dysponenta Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz 
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (dalej: FAZS lub Fundusz) związanych 
z udzielaniem pożyczek i dotacji w ramach programu „Praca dla Więźniów” (dalej: 
Program), w tym dotyczących weryfikacji wniosków o udzielenie pomocy. 

2. Ocena wykonywania obowiązków dysponenta FAZS związanych z rozliczaniem 
przyznanych dotacji i pożyczek w ramach Programu, w tym weryfikacją efektów 
zrealizowanych przedsięwzięć. 
 

Lata 2016 – 2018 (do dnia kontroli), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem. 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 
 

Marcin Stefaniak, upoważnienie do kontroli nr LSZ/12/2019 z 7 stycznia 2019 r., 
upoważnienie do kontroli nr LSZ/95/2019 z 21 maja 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Dyrektor Generalny SW, będący jednocześnie dysponentem Funduszu Aktywizacji 
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zapewnił 
zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków na finansowanie inwestycji 
lub remontów realizowanych w ramach programu „Praca dla Więźniów”. Dysponent 
Funduszu wprowadził rozwiązania organizacyjne oraz wydał wytyczne regulujące 
procedurę udzielania i rozliczania dotacji. Określił również warunki finansowe oraz 
techniczne inwestycji realizowanych na terenie podległych mu jednostek 
penitencjarnych oraz zasady ich współpracy z kontrahentami, prowadzącymi 
działalność gospodarczą w wybudowanych obiektach. W wyniku funkcjonowania 
Programu do końca grudnia 2018 r. utworzono 1 223 nowe płatne miejsca pracy dla 
osób osadzonych, z tego 1 127 w ramach założeń zawartych w umowach 
z kontrahentami (co stanowiło 89 % stopnia realizacji zakładanego celu, tj. 1 268 
etatów) oraz 96 etatów powyżej zakładanej liczby w umowach. 

Izba negatywnie ocenia sprawowanie nadzoru Dyrektora Generalnego SW nad 
wykorzystaniem przez podległe jednostki organizacyjne Służby Więziennej, środków 
publicznych związanych z realizacją Programu, w tym wybudowanych lub 
remontowanych hal przemysłowych. Podejmowane działania nie wykluczyły 
udzielania zleceń przez jednostki penitencjarne przywięziennym zakładom pracy 
niezgodnie z celem regulacji określonej w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 (dalej: upzp) na kwotę minimum  
115 362 927 zł oraz ustalania stawek czynszu wynajmowanych hal przemysłowych 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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poniżej minimalnych stawek rynkowych, co mogło mieć wpływ na pomniejszenie 
potencjalnych korzyści Skarbu Państwa o kwotę co najmniej 1 450 779 zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Ocena działań dysponenta FAZS związanych 
z udzielaniem pożyczek i dotacji w ramach programu 
„Praca dla Więźniów”, w tym dotyczących weryfikacji 
wniosków o udzielenie pomocy. 

1.1. Dyrektor Generalny SW w Regulaminie organizacyjnym Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej5, zobowiązał Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne (dalej: BK-I) 
do sprawowania nadzoru oraz koordynowania działań związanych 
z funkcjonowaniem FAZS, w tym opiniowaniem wniosków o udzielenie pożyczki lub 
dotacji oraz kontroli sposobu wykorzystania środków Funduszu. Biuro BK-I 
odpowiadało także za opracowywanie projektów planów finansowych Funduszu 
oraz inicjowanie i inspirowanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
dyrektorów przywięziennych zakładów pracy do działań zapewniających sprawną 
organizację zatrudnienia, a także maksymalną liczbę miejsc pracy dla osób 
pozbawianych wolności. Nadzór nad Biurem BK-I sprawował zastępca Dyrektora 
Generalnego SW płk Artur Dziadosz. 

(akta kontroli str. 1045-1071) 

Dyrektor Generalny SW zarządzeniem Nr 21/20136 powołał w Centralnym Zarządzie 
Służby Więziennej Komisję do spraw rozpoznawania wniosków o pożyczkę bądź 
dotację z FAZS. W kontrolowanym okresie w jej skład wchodzili funkcjonariusze 
służący w Biurze Prawnym, Biurze Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnym, Biurze 
Penitencjarnym, Biurze Budżetu, Biurze Ochrony i Spraw Obronnych oraz kierownik 
Zespołu Kontroli Zarządczej. 

(akta kontroli str. 294, 302-305) 

1.2. Dyrektor Generalny SW zarządzeniem Nr 20/2012 w sprawie szczegółowych 
procedur przyznawania pomocy finansowej z FAZS7 określił zasady składania 
wniosków o udzielenie pomocy ze środków Funduszu oraz kompetencje 
poszczególnych komórek organizacyjnych i zasady kontroli wykonania zadań. 
Według ww. zarządzenia kontrolę podmiotów będących jednostkami 
organizacyjnymi Służby Więziennej wykonywały komórki organizacyjne CZSW 
w zakresie swoich właściwości.  

 (akta kontroli str. 288-290) 

Dyrektor Generalny SW skierował do dyrektorów okręgowych SW pismo z 13 marca 
2015 r. (BKW(p)-073-18/2015/189), w którym określił wytyczne dotyczące udzielania 
pomocy z FAZS. Załącznik nr 1 do ww. pisma zawierał zasady i tryb składania 
wniosków o dotacje w celu utworzenia w jednostkach penitencjarnych infrastruktury 
niezbędnej do działań resocjalizacyjnych. Wskazał w nim, że finasowanie może 
obejmować m.in. następujące działania: budowę obiektów, w których osoby 

                                                      
4 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. 
5 Zarządzenie Nr 32/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej; dalej: Regulamin. 
6 Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 kwietnia 2013 r. Skład Komisji był zmieniany 
zarządzeniami Dyrektora Generalnego SW: nr 51/2013, nr 4/2015, nr 11/2015, nr 9/2016, nr 49/17. 
7 Zarządzenie Nr 20/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
procedur przyznawania pomocy finansowej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów 
Pracy.   
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pozbawione wolności będą zatrudniane odpłatnie przez przywięzienne zakłady 
pracy bądź kontrahentów pozawięziennych; adaptację niewykorzystanych obiektów 
z przeznaczeniem na hale produkcyjne; remont pomieszczeń aktualnie 
wykorzystywanych do celów produkcyjnych. W piśmie wymieniono niezbędne 
elementy, które powinien zawierać wniosek oraz nakazano jego zaopiniowanie 
przez dyrektorów okręgowych Służby Więziennej.  

 (akta kontroli str. 134-147) 

1.3. Zastępca Dyrektora Generalnego wystosował do dyrektorów okręgowych pismo 
z 17 września 2015 r. (BKW(p)-073-110/2015/894), w którym wystąpił o informacje 
dotyczące możliwości i potrzeb jednostek SW, w zakresie pozyskania nowych 
powierzchni przeznaczonych na działalność produkcyjną. Na podstawie uzyskanych 
danych Dyrektor Generalny SW wytypował 39 jednostek penitencjarnych, które 
posiadały warunki lokalizacyjne umożliwiające budowę na ich terenie nowych hal 
przemysłowych. Miały one łącznie zajmować powierzchnię 41 490 m2. Łączny koszt 
ich budowy został określony na 103 725 000 zł. Ostatecznie (30 maja 2016 r.) 
Dyrektor Generalny SW określił, że w ramach Programu zostanie wybudowanych 
lub wyremontowanych 40 hal produkcyjnych, za łączną kwotę 105 mln zł.  

(akta kontroli str. 99-101,151-153) 

1.4. Dyrektor Generalny SW w piśmie z 6 maja 2016 r. (BKW(p)-073-50/2016/446) 
skierowanym do dyrektorów okręgowych SW określił niezbędne elementy, które 
powinny zostać zamieszczone w umowach przedwstępnych pomiędzy zakładami 
karnymi a kontrahentami zewnętrznymi, którzy mieli prowadzić działalność w halach 
wybudowanych ze środków FAZS. Wskazał, że powinny zostać w nich 
zamieszczone informacje dot. deklarowanej wielkości zatrudnienia w przeliczeniu 
na pełne etaty, możliwości rozwiązania umowy ze względu na ważny interes Służby 
Więziennej (do tego czasu zapisy umów przewidywały możliwość wypowiedzenia 
wyłącznie w przypadku braku uzyskania środków z FAZS) oraz zakazu 
dokonywania zwolnień wśród pracowników cywilnych zatrudnionych przez 
przedsiębiorcę, będących skutkiem podjęcia współpracy z jednostką penitencjarną.  

(akta kontroli str.148) 

Dyrektor Generalny SW 22 grudnia 2016 r. określił dodatkowe kryteria wyboru 
dzierżawców obiektów produkcyjnych. Były nimi: liczba utworzonych miejsc pracy 
dla osób pozbawianych wolności, czas utrzymania nowych miejsc pracy (nie krócej 
niż 5 lat), proponowana wysokość czynszu za dzierżawę (nie mniejsza niż wartość 
rynkowa), udział kontrahenta w realizacji przedsięwzięcia. W piśmie wskazał, 
że w umowach z kontrahentami powinny zostać wprowadzone zmiany dotyczące 
określenia sankcji związanych z utrzymaniem deklarowanej przez kontrahenta 
minimalnej wielkości średniomiesięcznego wynagrodzenia, deklarowanego przez 
kontrahenta pięcioletniego okresu dzierżawy obiektu produkcyjnego, odmowy 
podpisania przez kontrahenta umowy dzierżawy nowo wybudowanego obiektu 
produkcyjnego. Nakazał jednocześnie wprowadzenie zmian do 29 grudnia 2016 r., 
zarówno w projektach umów planowanych, jak i podpisanych.  

(akta kontroli str.149-150) 

1.5. W załączniku nr 1a do pisma z 13 marca 2015 r. (BKW(p)-073-18/2015/189)  
Dyrektor Generalny SW określił wytyczne techniczne dla hal produkcyjnych 
budowanych na terenie jednostek penitencjarnych. Wskazano, że przy tworzeniu 
programów inwestycyjnych należało uwzględniać typ produkcji i związane z nim 
procesy technologiczne, które miały się tam odbywać. Nakazano projektowanie 
konstrukcji typu lekkiego. Konstrukcję nośną miały stanowić ramy stalowe. Obudowa 
dachu i ścian hal miała się składać z obudowy warstwowej lub gotowych płyt 
warstwowych.                                                                       (akta kontroli str.140-141) 
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1.6. Ramy finansowe inwestycji realizowanych ze środków FAZS zostały określone 
w piśmie Dyrektora Generalnego SW (BGD-0030-2/16/386) z 30 maja 2016 r. 
Wskaźniki zostały określone na następującym poziomie: koszt budowy jednego m2 
miał wynosić 2 500 zł, koszt utworzenia jednego miejsca pracy 52 500 zł. 
W założeniach przewidywano realizację projektu w trakcie 8 lat (lata 2016 - 2023).  
W tym okresie zaplanowano wybudowanie 40 hal przemysłowych. Średnia 
powierzchnia hali miała wynosić 1 000 m2. Zakładano, że w efekcie zostanie 
utworzonych 3 750 miejsc pracy dla osób osadzonych.  

 (akta kontroli str.151-153) 

W trakcie opracowywania powyższych wskaźników nie wytworzono stosownej 
dokumentacji (nie udokumentowano m.in. sposobu i zasad stanowiących podstawę 
ich opracowania). Zastępca Dyrektora Generalnego SW płk Artur Dziadosz wyjaśnił, 
że „koszt budowy 1 m2 hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą w wysokości 2 500 zł, 
został oszacowany na podstawie ogólnie obowiązujących wskaźników cenowych 
robót budowlanych (w tym materiałów) oraz w oparciu o koszty budowanych w tym 
czasie podobnych obiektów produkcyjnych. Wskaźnik ten miał charakter 
orientacyjny i został określony celem wskazania wnioskodawcom jednego 
z podstawowych założeń działania FAZS, jakim jest finansowanie przedsięwzięć – 
budowa obiektów na terenie jednostek penitencjarnych – posiadających racjonalnie 
założenia inwestycyjne. Dokumentacja wytworzona podczas procesu ustalania 
przedmiotowego wskaźnika miała charakter roboczy i nie podlegała obowiązkowi 
archiwizacji”.  

(akta kontroli str. 8-9) 

Dysponent FAZS nie dokonywał aktualizacji wskaźnika kosztów budowy m2 
w trakcie realizacji Programu. Płk Artur Dziadosz wyjaśnił, że: „Weryfikacja 
wysokości kosztów budowy/remontów hal produkcyjnych, uwzgledniająca 
różnorodne czynniki, np. lokalizację (region), warunki geodezyjne, rodzaj konstrukcji, 
rodzaj działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w obiekcie, odbywała 
się i odbywa się nadal, zarówno na poziomie Okręgowych Inspektoratów Służby 
Więziennej jak również przez funkcjonariuszy Biura Kwatermistrzowsko – 
Inwestycyjnego CZSW nadzorujących zadania inwestycyjne”. 

(akta kontroli str. 8) 

1.7. Według stanu na 31 grudnia 2018 r., w wyniku realizacji Programu użytkowano 
18 obiektów na terenie zakładów karnych (tj. 45% z 40 zaplanowanych hal 
przemysłowych), a w umowach zawartych z kontrahentami założono utworzenie 
1 268 nowych etatów (34% z 3 750 zaplanowanych w Programie do utworzenia 
miejsc pracy dla osób osadzonych), a utworzono 1 223.  

(akta kontroli str.10, 151-153)  

1.8. Dyrektor Generalny SW 21 października 2016 r. skierował do dyrektorów 
okręgowych SW, dyrektorów jednostek penitencjarnych oraz dyrektorów 
przywięziennych zakładów pracy pismo (BKW(p)-073-131/2016/1014), w którym 
podkreślił, że jednostki penitencjarne powinny uczestniczyć w tworzeniu warunków 
sprzyjających utrzymywaniu dotychczasowych oraz powstaniu nowych miejsc 
zatrudnienia dla osób pozbawionych wolności. Wskazał, że realizacja powyższego 
zadania możliwa jest poprzez wykorzystanie trybu bezprzetargowego kierowania 
zamówień do przedsiębiorstw przywięziennych, zgodnie z postanowieniami art. 4d 
ust.1 pkt 8 upzp. Zauważył również, że „Dyrektor Generalny SW sprawuje nad tymi 
podmiotami nadzór właścicielski, co obliguje go do współpracy przy realizacji 
ustawowych zadań, które są tożsame z zadaniami nałożonymi na Służbę 
Więzienną”. Uwzględniając powyższe podkreślił, że jako „nadrzędną należy przyjąć 
zasadę, aby zamówienia jednostek organizacyjnych Służby Więziennej na dostawy 



 

6 

usługi i roboty budowlane były kierowane w pierwszej kolejności do przywięziennych 
zakładów pracy” pod warunkiem zachowania konkurencyjnego trybu ich udzielania 
oraz uwzględnienia wypełniania przez nie zadań penitencjarnych. 

Dyrektor Generalny we wspomnianym piśmie określił procedurę udzielania 
zamówień przedsiębiorstwom przywięziennym. Według niej jednostka organizacyjna 
SW miała kierować w formie pisemnej zaproszenie do składania ofert, 
do co najmniej trzech przywięziennych zakładów pracy. Zamawiający przed 
skierowaniem zamówienia do przywięziennego zakładu pracy, zobowiązany został 
do oszacowania wartości zamówienia w oparciu o ceny rynkowe. Zamówienie 
powinno zostać udzielone przywięziennemu zakładowi pracy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. W piśmie z 24 listopada 2016 r. (BKW(p)-073-
136/2016/1016) Dyrektor Generalny SW uściślił, że ww. procedury należy stosować 
przy udzielaniu zamówień generujących w przywięziennych zakładach pracy 
zatrudnienie osób pozbawianych wolności. 

(akta kontroli str. 246-249) 

Zastępca Dyrektora Służby Więziennej płk Artur Dziadosz wyjaśnił, że „Wydanie 
przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zaleceń sformułowanych 
w przywołanym piśmie uzasadnione było […] tym, że sprawuje on nadzór 
właścicielski nad przywięziennymi przedsiębiorstwami państwowymi oraz 
instytucjami gospodarki budżetowej i jako reprezentant właściciela […] zobowiązany 
jest do dbałości o ich kondycję finansową, jak też wspomagania realizowanych 
przez te podmioty zadań publicznych, które są tożsame z ustawowymi zadaniami 
Służby Więziennej”. Wskazał także, że pismo (BKW(p)-073-131/2016/1014) było 
pismem okólnym niemającym bezpośredniego związku z Programem.  

(akta kontroli str. 258-259) 

1.9. Dyrektor Generalny SW poza ww. kryteriami dotyczącymi wyboru kontrahentów 
nie określił dodatkowych wytycznych i procedur precyzujących sposób wyłonienia 
przedsiębiorców, mających zatrudniać więźniów w halach wybudowanych w ramach 
Programu.  

(akta kontroli str. 457-461) 

1.10. Według wyjaśnień płk. Artura Dziadosza Zastępcy Dyrektora Generalnego 
SW, jednym z priorytetowych działań resocjalizacyjnych realizowanych przez SW 
był rozwój zatrudnienia odpłatnego. Zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 
nr 1 do pisma (BKW(p)-073-18/2015/189 z 13 marca 2015 r., jednym z niezbędnych 
elementów wniosku o uzyskanie pomocy publicznej w FAZS była opinia dyrektora 
okręgowego SW, w której powinna zostać dokonana ocena wniosku pod kątem 
planowanych efektów resocjalizacyjnych. W opiniach przesyłanych do CZSW 
dyrektorzy okręgowi wskazywali, że celem budowy nowej infrastruktury było 
prowadzenie działań resocjalizacyjnych poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. 

(akta kontroli str. 139, 238-239, 671,1075-1081) 

1.11. W kontrolowanym okresie Komisja do spraw rozpoznawania wniosków 
o pożyczkę bądź dotację z FAZS, zakwestionowała 10 wniosków, ze względu 
na wysoki koszt budowy hal. W dziewięciu przypadkach dotacje nie zostały 
udzielone. W jednym przypadku (Zakład Karny w Łowiczu) dotacja została udzielona 
po uwzględnieniu wyjaśnień dotyczących kosztów budowy.   

(akta kontroli str. 245) 

1.12. Dyrektor Generalny SW w piśmie z 30 maja 2016 r. określił maksymalny koszt 
utworzenia jednego miejsca pracy w ramach Programu na kwotę 52,5 tys. zł. Jego 
wysokość wynikała z iloczynu stawki budowy jednego m2 hali i ilości powierzchni 
przypadającej na jednego pracownika. Nie była ona weryfikowana ze stawkami 
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utworzenia jednego miejsca pracy u kontrahentów zewnętrznych prowadzących 
działalność gospodarczą poza terenem jednostki penitencjarnej. 

(akta kontroli str. 151-153) 

1.13. Płk Artur Dziadosz wyjaśnił, że w CZSW stale prowadzony był monitoring 
podstawowych parametrów związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych 
wolności. Dotyczył on między innymi badania aktualnego poziomu zatrudnienia 
w poszczególnych formach i rodzajach. Analiza wskazanych czynników pozwalała 
na rekomendowanie działań i kierunków w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 238) 

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

Dysponent FAZS wprowadził rozwiązania organizacyjne oraz procedury dotyczące 
opiniowania wniosków o udzielenie dotacji, określił również finansowe ramy 
inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu. 

2. Ocena wykonywania obowiązków dysponenta FAZS 
związanych z rozliczaniem przyznanych dotacji 
i pożyczek w ramach Programu, w tym weryfikacją 
efektów zrealizowanych przedsięwzięć. 

2.1. W kontrolowanym okresie dysponent FAZS udzielił 38 dotacji na łączną kwotę 
167 949 110 zł, na sfinansowanie budowy lub remontów hal przemysłowych 
w ramach Programu. Do końca 2018 r. zaangażowano na ten cel ze środków 
Funduszu 77 234 762 zł, z tego w 2015 r. – 2 227 804 zł, w 2016 r. – 5 902 277 zł, 
w 2017 r. – 21 257 087 zł oraz w 2018 r. – 47 847 594 zł.  

(akta kontroli str. 65-66) 

W kontrolowanym okresie dysponent FAZS rozliczył 23 udzielone dotacje na łączną 
kwotę 52 910 584 zł. W 10 przypadkach jednostki penitencjarne dokonały zwrotu 
niewykorzystanej dotacji na łączną kwotę 100 593 zł (jednostkowa wysokość zwrotu 
wynosiła od 41 zł do 79 187 zł). Pozostałe środki (z 13 dotacji na łączną kwotę 
28 934 518 zł wykorzystano w całości. Kwoty we wnioskach o udzielenie dotacji 
określano na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych, które nie dawały 
możliwości precyzyjnego ustalenia kosztów inwestycji lub remontu.  

(akta kontroli str. 65-66, 1044) 

W latach 2015 – 2018 zakończono realizację 23 inwestycji, w wyniku których 
uzyskano 30 619 m2 powierzchni hal przemysłowych. Z 23 wybudowanych lub 
wyremontowanych obiektów, w 17 przypadkach koszt utworzenia jednego miejsca 
pracy nie przekroczył kwoty określonej w wytycznych Dyrektora Generalnego SW. 
W pozostałych 6 obiektach przekroczono zakładaną kwotę, tj. koszt utworzenia 
jednego miejsca pracy wynosił od 65 041 zł (hala na terenie Ośrodka Zewnętrznego 
w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie) do 159 750 zł (hala położona na 
terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu). 

Według stanu na 15 lutego 2019 r. w trakcie budowy znajdowało się 15 obiektów, 
o łącznej powierzchni 29 216 m2. W trzech obiektach planowany koszt utworzenia 
jednego miejsca pracy nie przekroczył wyznacznika określonego przez Dyrektora 
Generalnego SW, w pozostałych 12 obiektach został przekroczony i kształtował się 
na poziomie od 66 429 zł (hala na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie) do  
202 900 zł (hala na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie). 

(akta kontroli str. 10, 151-153) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zastępca Dyrektora Generalnego płk Artur Dziadosz wyjaśnił, że: „W przypadku 
dotacji udzielonej Zakładowi Karnemu w Garbalinie przewidywany koszt utworzenia 
jednego miejsca pracy dla osoby pozbawionej wolności wynosi 202,9 tys. zł (obiekt 
jest obecnie budowany). W myśl umowy przedwstępnej zawartej przez 
ww. jednostkę z kontrahentem, zobowiązany on będzie do zatrudniania osób 
pozbawionych wolności przez okres 5 lat, w tym 20 skazanych w ciągu 6 miesięcy 
po zakończeniu rozruchu fabryki (który ma potrwać 1 miesiąc) oraz 40 skazanych 
po upływie tego okresu. Dlatego też planowany koszt utworzenia miejsca pracy 
jednego osadzonego, po zakończeniu okresu rozruchu, wynosi 50% wskazanej 
powyżej kwoty, tj. 101 500 zł.”. 

(akta kontroli str. 2317) 

W wyniku realizacji inwestycji, w grudniu 2018 r. utworzone były 1 223 etaty dla 
więźniów, z tego 1 127 w ramach założeń zawartych w umowach z kontrahentami 
(co stanowiło 89 % stopnia realizacji zakładanego celu, tj. 1 268 etatów) oraz 96 
etatów powyżej zakładanej liczby w umowach. W zakładach typu zamkniętego 
powstały 753 etaty (62 %), w zakładach typu półotwartego – 446 etatów (36%), w 
zakładach typu otwartego – 24 etaty (2%). Zakładanej w umowach liczby etatów 
(141) nie osiągnięto w sześciu jednostkach penitencjarnych, w największej liczbie w 
Zakładzie Karnym we Wronkach, gdzie kontrahent był zobowiązany do utworzenia 
100 etatów, zaś w grudniu 2018 r. zatrudniano tam więźniów na 22 etatach. 

(akta kontroli str. 12) 

Płk Artur Dziadosz Zastępca Dyrektora Generalnego wyjaśnił, że: „hala produkcyjna 
w Zakładzie Karnym we Wronkach została oddana do użytkowania w listopadzie 
2018 r. Z uwagi na fakt, że proces produkcji jest w fazie rozruchu, w grudniu 2018 r. 
– pierwszym miesiącu użytkowania zatrudnienie wynosiło 22 skazanych. Z 
informacji nadesłanej z jednostki wynika, że zatrudnienie osób pozbawionych 
wolności systematycznie rośnie i na dzień 20 marca 2019 r. wynosiło 36 osób. 
Docelowo w hali produkcyjnej ma pracować 100 skazanych”.   

                   (akta kontroli str. 12, 239) 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostki organizacyjne SW wydzierżawiały 20 hal 
produkcyjnych, które zostały wybudowane lub wyremontowane w ramach realizacji 
Programu ze środków FAZS. Stawka czynszu brutto za m2 w sześciu halach 
kształtowała się w przedziale od 0,54 zł do 1,23 zł, w siedmiu halach w przedziale 
od 2 zł do 4,50 zł, w sześciu od 5 zł do 6,75 zł, w jednej hali stawka wynosiła 10 zł 
oraz w jednej hali stawka wynosiła 15 zł. 

Pięć hal zostało wydzierżawionych na okres od 19 do 36 miesięcy, siedem hal na 
okres 60 miesięcy, jedna hala na okres 72 miesięcy, pięć hal na okres 120 miesięcy, 
1 hala na okres 360 miesięcy oraz 1 hala na okres 480 miesięcy.      

(akta kontroli str. 10) 

2.2. Dyrektor Generalny SW nie wydał, w ramach sprawowanego nadzoru, 
wytycznych dyrektorom przywięziennych zakładów pracy, które świadczyły usługi 
w postaci budowy hal produkcyjnych. W udzielonych wyjaśnieniach zastępca 
Dyrektora Generalnego SW stwierdził, że w latach 2016-2018 funkcjonariusze 
CZSW przeprowadzali w przywięziennych zakładach pracy 14 kontroli w trybie 
zwykłym oraz 18 w trybie uproszczonym. Dotyczyły one m.in. postanowień 
regulaminów organizacyjnych przedsiębiorstw, zasad rachunkowości, sposobu 
wykorzystania oraz rozliczania środków finansowych otrzymanych z FAZS, oceny 
sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju zatrudniania osób pozbawianych wolności. 
Wskazał także, że kontrole nie dotyczyły analizy poszczególnych kontraktów 
zawieranych przez przywięzienne zakłady pracy z jednostkami organizacyjnymi SW.  

(akta kontroli str. 1082) 
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2.3. Dysponent FAZS w umowach z dotowanymi o udzielnie pomocy publicznej 
określił warunki trwałości prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. Na 38 
analizowanych umów, w przypadku 9 umów podpisanych do końca 2016 r. okres 
oddziaływań resocjalizacyjnych wynosił 36 miesięcy, w przypadku kolejnych 29 
umów zawartych w latach 2017 – 2018 wynosił 60 miesięcy. 

Dotowany był zobowiązany w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego 
po miesiącu kończącym półrocze kalendarzowe, przedstawić dotującemu 
sprawozdanie z wielkości wynagrodzeń wypłacanych osobom pozbawionym 
wolności. Dotujący zawarł także zobowiązanie, że w przypadku odstąpienia od 
odpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności przez kontrahentów dotowany 
będzie prowadził zintensyfikowane działania zmierzające do pozyskania nowych 
kontrahentów oraz do ich dokumentowania.  

 (akta kontroli str. 677-678) 

Do końca grudnia 2018 r. w dwóch wybudowanych halach nie prowadzono 
działalności i nie zatrudniano więźniów. Z informacji uzyskanych z Zakładu Karnego 
w Trzebini wynikało, że obiekt był budowany dla kontrahenta, który po wybudowaniu 
i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie odstąpił 30 sierpnia 2018 r. od umowy.  
Zakład Karny w Trzebini 26 października 2018 r. podpisał umowę na dzierżawę hali 
z nowym kontrahentem, w wyniku której miało zostać utworzonych 30 etatów.  

Zakład Karny w Warszawie Białołęce uzyskał dotację na realizację zadania 
polegającego na budowie elektronicznego systemu zabezpieczeń hali produkcyjnej, 
który miał umożliwić wykorzystywanie jej w celu zatrudnienia więźniów przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe Drukarnia NR 1. Ostatecznie kontrahent nie podjął 
działalności. Dyrektor jednostki penitencjarnej 14 stycznia 2019 r. podpisał umowę 
przedwstępną na wynajem powierzchni z przedsiębiorcą, który zobowiązał się do 
utworzenia 20 nowych miejsc pracy.    

(akta kontroli str. 481-482, 598-599) 

2.4. W kontrolowanym okresie czterech kontrahentów, którzy z jednostkami 
penitencjarnymi zawarli umowy, nie wywiązało się z realizacji warunków umowy. 
Fabryka Mebli „Beniks”, która miała prowadzić produkcję w wybudowanej specjalnie 
pod stawiane przez nią wymogi hali położonej na terenie Zakładu Karnego 
w Sierakowie Śląskim. Kontrahent odmówił podpisania aneksu do umowy, na mocy 
którego Zakład Karny zamierzał wprowadzić kary umowne za niedotrzymanie 
warunków umowy. Ostateczne kontrahent 21 lutego 2017 r. wypowiedział umowę. 
Jednostka penitencjarna podpisała umowę 28 czerwca 2017 r. z nowym 
kontrahentem firmą Gekoplast S.A. W wyniku zmiany kontrahenta w wybudowanej 
hali wykonano prace budowlane w celu przystosowania jej na potrzeby nowego 
dzierżawcy. Ich koszt wynosił 83 209 zł brutto, z czego 43 050 zł sfinansował nowy 
kontrahent, 40 159 zł zapłacił Zakład Karny w Sierakowie Śląskim. 

Zakład Karny w Nowej Hucie zawarł umowę z firmą EQT Sp. z o.o., dla której 
wybudowano hale produkcyjną. Kontrahent 30 listopada 2017 r. odstąpił od umowy, 
wskazując jednocześnie przedsiębiorstwo, które mogło rozpocząć produkcję 
w nowym obiekcie. Z ww. podmiotem Zakład Karny w Nowej Hucie podpisał umowę 
na dzierżawę oraz prowadzenie produkcji, w wyniku której utworzono 15 etatów. 

Zakład Karny w Potulicach zawarł 19 lutego 2016 r. umowę z Państwowym 
Przedsiębiorstwem Przemysłu Meblowego i Budownictwa, które zobowiązało się do 
prowadzenia produkcji i zatrudniania więźniów w hali wybudowanej ze środków 
FAZS. W związku z trudną sytuacją finansową przedsiębiorstwa (obecnie znajduje 
się w trakcie upadłości) i nierealizowaniem przez nie zobowiązań, dyrektor jednostki 
penitencjarnej rozwiązał z nim umowę oraz dokonał zmiany kontrahenta, którym 
zostało PEBEPE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe. 
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Zakład Karny w Trzebini zawarł 14 września 2016 r. umowę przedwstępną z ARS 
Sp. z o.o. Jednostka penitencjarna uzyskała dotację ze środków FAZS 
i wybudowała halę dedykowaną do potrzeb kontrahenta. Przedsiębiorca 30 sierpnia 
2018 r., po wybudowaniu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie hali, odstąpił 
od umowy. Jednostka penitencjarna poinformowała, że Spółka została obciążona 
karami umownymi. Do lutego 2019 r. nie zdołano wyłonić nowego kontrahenta 
i w związku z tym do tego czasu nie rozpoczęto w niej prowadzenia produkcji 
i zatrudniania osób pozbawionych wolności. 

(akta kontroli str. 154, 631, 520, 344-355, 1419) 

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

1. Dyrektor Generalny SW nie dokonał, w ramach sprawowanego nadzoru, należytej 
weryfikacji przywięziennych zakładów pracy pod kątem ich zdolności do osobistego 
zrealizowania udzielanego zamówienia, a także nie ograniczył podległym 
jednostkom zlecania prac podwykonawcom z pominięciem stosowania przepisów 
upzp. Analiza wykorzystania 27 dotacji na budowę lub remont hal przemysłowych na 
łączną kwotę 115 362 927 zł wykazała, że zakłady karne powierzały wykonanie 
inwestycji lub remontów przywięziennym zakładom pracy, które realizację robót 
zlecały podwykonawcom, oraz że w zawieranych umowach dopuszczały możliwość 
realizacji umowy z wykorzystaniem podwykonawców. Zakres wykonywanych przez 
nich zleceń obejmował m.in. prace projektowe, montaż konstrukcji lub prace 
wykończeniowe. Powierzenie budowy lub remontu hal przywięziennym zakładom 
pracy, w ramach realizacji Programu zostało dokonane przez dyrektorów: Zakładu 
Karnego w Nowym Wiśniczu (dwie dotacje)8, Czarnem9, Sierakowie Śląskim10, 
Potulicach11, Koszalinie12, Grudziądzu13, Iławie14, Krakowie – Nowej Hucie15, 
Strzelcach Opolskich16, Nysie17, Przytułach Starych18, Starem Bornem19, 
Raciborzu20, Włocławku21, Wronkach22, Głogowie23, Zarębie24, Trzebini25, 

                                                      
8 Dotacja FAZS-5511-457-1/2016/KL na kwotę 2 802 136 zł, dotacja BKW-P.434.33.2.2017. RSz.1 na kwotę 1 597 864 zł; 
inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Państwowe „ROBUT”. 
9 Dotacja FAZS-5511-673-1/2016/KW na kwotę 832 000 zł; inwestycja realizowana przez Pomorską Instytucję Gospodarki 
Budżetowej POMERANIA.  
10 Dotacja FAZS-5511-356-1/2016/RS na kwotę 1 890 000 zł; inwestycja realizowana przez Państwowe Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Metalowego „POMET”. 
11 Dotacja FAZS-5511-150-1/2016/RS na kwotę 3 550 000 zł; inwestycja realizowana przez Państwowe Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w Potulicach. 
12 Dotacja FAZS-5511-653-1/2016/RS na kwotę 1 998 750 zł; inwestycja realizowana przez konsorcjum Pomorskiej Instytucji 
Budżetowej POMERANIA i PEBEPE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe. 
13 Dotacja FAZS-5511-293-1/2016/MN na kwotę 1 493 220 zł; inwestycja realizowana przez Bałtycką Instytucję Gospodarki 
Budżetowej BALTICA. 
14 Dotacja FAZS-5511-651-1/2016/RS na kwotę 4 261 325 zł; inwestycja realizowana przez Bałtycką Instytucję Gospodarki 
Budżetowej BALTICA. 
15 Dotacja FAZS-5511-536-1/2016/MJ na kwotę 720 000 zł; inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
„ROBUT”. 
16 Dotacja FAZS-5511-565-1/2006/PK na kwotę 2 134 904 zł; inwestycja realizowana przez konsorcjum Pomorskiej Instytucji 
Budżetowej POMERANIA i PEBEPE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe. 
17 Dotacja FAZS-5511-561-1/2016/PK na kwotę 2 100 000 zł; inwestycja realizowana przez PEBEPE Włocławek 
Przedsiębiorstwo Państwowe. 
18 Dotacja BKW.P.434.19.2.2018.Mna.1 na kwotę 9 204 201 zł; inwestycja realizowana przez PEBEPE Włocławek 
Przedsiębiorstwo Państwowe. 
19 Dotacja FAZS.5511.474.1/2016/PK na kwotę 5 350 000 zł; inwestycja realizowana przez konsorcjum Pomorskiej Instytucji 
Budżetowej POMERANIA i PEBEPE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe. 
20 Dotacja BKWP.434.42.2.2013.Pko.1 na kwotę 250 645 zł; inwestycja realizowana przez Państwowe Przedsiębiorstwo 
Odzieżowe „RAKON”. 
21 Dotacja FAZS.5511.562.1/2016/KL na kwotę 2 012 195 zł; inwestycja realizowana na zlecenie Zakładu Karnego we 
Włocławku przez konsorcjum Pomorskiej Instytucji Budżetowej POMERANIA i PEBEPE Włocławek Przedsiębiorstwo 
Państwowe. Konsorcjum przekazało podwykonawcom wykonanie: prac budowlanych (trzem podmiotom), instalacji 
elektrycznych, instalacji sanitarnych, prac projektowych, w tym projektu budowlanego, stolarki budowlanej. 
22 Dotacja FAZS.5511.534.1/2016/Kl na kwotę 3 739 837 zł - inwestycja realizowana przez Państwowe Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Metalowego „POMET”.   
23 Dotacja BWWP.434.27.2017. RSz.1 na kwotę 7 624 770 zł - inwestycja realizowana przez PEBEPE Włocławek 
Przedsiębiorstwo Państwowe. 
24 Dotacja FAZS.5511.685.1/2016/Pk na kwotę 10 500 000 zł - inwestycja realizowana przez Mazowiecką Instytucję 
Gospodarki Budżetowej MAZOVIA. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Kamińsku26, Rzeszowie27, Stargardzie28 oraz Aresztu Śledczego w Koszalinie29, 
Warszawie - Grochowie30, Poznaniu31, Kielcach32, Suwałkach33, Warszawie 
Białołęce34.  

(akta kontroli str. 607, 640, 748, 858, 881, 498-503, 504-512, 513-514, 1433) 

Zgodnie z art. 4d ust.1 pkt 8 upzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień 
o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 
ust. 8 upzp udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego 
albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane 
przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe 
lub instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnianiem osób 
pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego 
zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra 
Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego lub jednostki mu podległe lub przez niego 
nadzorowane. 

W aktach spraw wytworzonych w związku w udzielaniem i rozliczaniem dotacji 
z FAZS znajdują się dokumenty dotyczące realizacji inwestycji i remontów przez 
przywięzienne zakłady pracy z wykorzystaniem podwykonawców. Dariusz Jagiełło 
wyjaśnił, że pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora BK-I CZSW otrzymywał informacje, 
że inwestycje były realizowane przez podwykonawców. Wskazał także, że na 
naradzie kierownictwa SW, które odbyło się w grudniu 2018 r. w Zakopanem, 
zwrócił uwagę na nieprawidłowość takiego postępowania.  

(akta kontroli str. 253-254) 

Płk Artur Dziadosz Zastępca Dyrektora Generalnego wyjaśnił, że: „przywołany 
przepis (art. 4d ust.1 pkt 8) upzp nie zawiera wymogu samodzielnej realizacji przez 
przywięzienny zakład pracy zamówienia na roboty budowlane. W praktyce 
w większości przypadków byłoby niemożliwe i nieracjonalne ekonomicznie, 
na co wskazują liczne przykłady inwestycji realizowanych w Polsce na rzecz 
różnych instytucji publicznych, które zawsze wykonywane są z udziałem 
wyspecjalizowanych podwykonawców”. 

Płk Artur Dziadosz Zastępca Dyrektora Generalnego SW oraz Dariusz Jagiełło, 
który w okresie od 7 lutego 2017 r. do 14 lutego 2019 r. pełnił funkcję Zastępcy 
Dyrektora BK-I, wyjaśnili, że dysponent FAZS czerpał wiedzę o zakresie działalności 

                                                                                                                                       
25 Dotacja FAZS.5511.390.1/2017/MJ na kwotę 1 400 000 zł - inwestycja realizowana na zlecenie Zakładu Karnego w Trzebini 
przez Przedsiębiorstwo Państwowe „ROBUT”. Wykonawca przekazał podwykonawcom wykonanie: dokumentacji projektowej 
i wykonawczej, robót ziemnych, przyłączy, montażu konstrukcji stalowej, montażu płyt ścian i dachu, posadzek 
przemysłowych, robót wykończeniowych. 
26 Dotacja BKW-P.434.8.2.2017.RS1 na kwotę 8 241 464 zł – inwestycja realizowana przez Bałtycką Instytucję Gospodarki 
Budżetowej BALTICA. 
27 Dotacja BKWP.434.21.2.2018.Rso.1 na kwotę 16 607 123 zł – inwestycja realizowana przez konsorcjum Pomorskiej 
Instytucji Budżetowej POMERANIA i PEBEPE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe. 
28 Dotacja FAZS.5511-653-1/2016/RS na kwotę 2 500 000 zł– inwestycja realizowana przez Pomorską Instytucję Gospodarki 
Budżetowej POMERANIA. 
29 Dotacja FAZS-5511-640-1/2015/PK na kwotę 2 601 626 zł – inwestycja realizowana na zlecenie Aresztu Śledczego w 
Koszalinie przez Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej POMERANIA, posiadającej status przywięziennego zakładu 
pracy, która realizując umowę przekazała podwykonawcom: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie konstrukcji 
stalowej i montaż konstrukcji stalowej, prace elektryczne, wykonanie instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacji, 
wykonanie okładziny na elementach małej architektury oraz wykonanie posadzki, wykonanie posadzki przemysłowej, 
wykonanie balustrad, dostawę i montaż stolarki okiennej, likwidację hydrantów i wykonanie nowych. 
30 Dotacja FAZS-5511-462-1/2016/MN na kwotę 840 000 zł – inwestycja realizowana przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki 
Budżetowej MAZOVIA. 
31 Dotacja FAZS.551.90.1/2016/MJ na kwotę 2 350 000 zł - inwestycja realizowana przez Państwowe Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Metalowego „POMET”.  
32 Dotacja BKWP.434.20.2.2018.SSz.1 na kwotę 8 000 000 zł - inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
„ROBUT”. 
33 Dotacja BKW-P.434.58.2.2018 na kwotę 10 330 867 zł – inwestycja realizowana przez konsorcjum Pomorskiej Instytucji 
Budżetowej POMERANIA i PEBEPE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe. 
34 Dotacja BKW.P434.18.2018 – na kwotę 430 007 zł – inwestycja realizowana przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki 
Budżetowej MAZOVIA. 
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przywięziennych zakładów pracy wyłącznie ze sprawozdań przesyłanych do CZSW 
przez przedsiębiorstwa państwowe i instytucje gospodarki budżetowej.  

(akta kontroli str. 253-254,1082) 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej w ramach sprawowanego nadzoru nie 
zobowiązał podległych mu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej do 
przeprowadzania weryfikacji przywięziennych zakładów pracy pod kątem ich 
zdolności do osobistego zrealizowania udzielanego zamówienia publicznego  
w całości lub w znacznej części oraz nie ograniczył korzystania z podwykonawców  
z pominięciem stosowania upzp, co nie zapewniało osiągnięcia celu regulacji art. 4d 
ust.1 pkt 8 upzp. Ww. przepis dotyczy zamówień udzielanych przywięziennym 
zakładom pracy zdefiniowanym w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnianiu 
osób pozbawionych wolności35, tj. zakładom pracy utworzonym i prowadzonym jako 
przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, w których 
osoby pozbawione wolności stanowią co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych. 
Zdaniem NIK, z istoty przedmiotowej regulacji wynika, że to podmiot wskazany  
w art. 4d ust. 1 pkt 8 upzp (przywięzienny zakład pracy niezależnie od jego formy 
prawnej – instytucja gospodarki budżetowej lub przedsiębiorstwo państwowe) 
wykonuje powierzone mu zadanie. Podmiot na rzecz, którego następuje udzielenie 
zamówienia musi spełniać określone prawem wymogi nie tylko w zakresie 
zatrudnienia (ustawowo wymagany odsetek zatrudnionych osób pozbawionych 
wolności), ale także musi spełniać wymogi w zakresie ich resocjalizacji. 
Zastosowanie odmiennej interpretacji mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której 
wykonawca (przywięzienny zakład pracy) pełniłby jedynie rolę podmiotu 
pośredniczącego, odpowiedzialnego przed Dyrektorem Generalnym Służby 
Więziennej za zgodne z umową wykonanie zlecenia, a jednocześnie – w ujęciu 
rzeczowym – za jego faktyczną realizację w stopniu niewielkim (lub wręcz żadnym). 

Zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych36  
dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki 
finansowej podległych im jednostek organizacyjnych oraz wykorzystaniem dotacji 
udzielonych z budżet państwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 
kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej37  Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest 
odpowiedzialny za ustalanie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 
majątkowymi i racjonalnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych 
na działalność Służby Więziennej. 

2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej nie dokonał, w ramach sprawowanego 
nadzoru, należytej weryfikacji podległych mu jednostek penitencjarnych w zakresie 
stosowania zaniżonych stawek czynszu wynajmowanych hal przemysłowych, 
tj. ustalania ich w wysokości poniżej minimalnych stawek rynkowych.  

Dyrektor Generalny SW w piśmie z 22 grudnia 2016 r. określił kryteria wyboru 
dzierżawców obiektów produkcyjnych. Wskazał, że jednym z warunków jest stawka 
czynszu, która nie powinna być mniejsza niż stawka rynkowa. 

(akta kontroli str.149-150) 
 

Z informacji udzielonej przez 22 jednostki penitencjarne na podstawie art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit. f ustawy o NIK wynika, że osiem z nich ustaliło stawki czynszu na 
podstawie zarządzeń władz gminy, na terenie której znajdował się dany zakład 
karny. Cztery kolejne jednostki określiły je w wyniku ustaleń podjętych w trakcie 
negocjacji z kontrahentami. Dwie przeprowadziły we własnym zakresie rozpoznanie 

                                                      
35 Dz.U. z 2017 r., poz. 2151. 
36 Dz.U. z 2019 r. poz. 869. 
37 Dz.U. z 2018 r. poz. 1542, ze zm. 
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stawek najmu hal przemysłowych. Jedna określiła stawkę na podstawie wskaźnika 
amortyzacji budynku, który został określony na okres czterdziestu lat. Pozostałe 
siedem nie określiło sposobu określania kwoty stawki czynszu. Z uzyskanych 
informacji wynika, że żaden zakład karny nie wykonał operatu szacunkowego w celu 
określenia rynkowej stawki najmu nieruchomości. 

          (akta kontroli str. 1276, 1444) 

W trakcie czynności kontrolnych biegły powołany na podstawie art. 49 ust.1 ustawy 
o NIK określił stawki rynkowe czynszu najmu na dzień wynajęcia hali przez jednostki 
penitencjarne dla trzech hal wybudowanych w ramach Programu, tj.:  
- hala produkcyjna znajdująca się na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie 

o powierzchni użytkowej 1 000 m2 została wynajęta na okres 120 miesięcy, przy 
ustalonej stawce czynszu 4,5 zł brutto za m2. Biegły ustalił, że dla tego typu hali 
przemysłowej rynkowa stawka najmu wynosiła minimum od 2,3 euro netto do 
maksimum 2,8 euro netto miesięcznie, tj. od około 10 zł netto do 12 zł netto 
miesięcznie. Biegły stwierdził, że stawka najmu hali przemysłowej była ponad 
dwuipółkrotnie niższa od minimalnej stawki rynkowej. Mając na uwadze okres, na 
jaki została zawarta umowa, a także różnicę pomiędzy minimalną wysokością 
rynkową stawki najmu hali, a wysokością tej stawki wynikającą z umowy najmu, 
łączna wartość pomniejszonych potencjalnych dochodów Skarbu Państwa 
wynosiła minimum 811 800 zł brutto. 

(akta kontroli str.1083-1133) 

- hala produkcyjna znajdująca się na terenie Zakładu Karnego we Włocławku 
o powierzchni użytkowej 999,5 m2 została wynajęta na okres 60 miesięcy, ustalona 
stawka czynszu wynosiła 1 zł za m2. Biegły ustalił, że dla tego typu hali 
przemysłowej rynkowa stawka najmu wynosiła minimum od 1,8 euro netto do 
maksimum 2,3 euro netto miesięcznie, tj. od około 7,7 zł netto do 10 zł netto 
miesięcznie. W opinii biegły ustalił, że stawka najmu hali przemysłowej była niemal 
dziesięciokrotnie niższa od minimalnej stawki rynkowej. W związku z powyższym 
potencjalne dochody Skarbu Państwa zostały pomniejszone o kwotę minimum 
494 213 zł brutto. 

(akta kontroli str.1134-1186) 

- hala produkcyjna znajdująca się w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku Zakładu 
Karnego w Czarnem o powierzchni użytkowej 245,2 m2 została wynajęta na okres 
120 miesięcy, ustalona stawka czynszu wynosiła 3 zł za m2. Biegły ustalił, że dla 
tego typu hali przemysłowej rynkowa stawka najmu wynosiła minimum od 1,6 euro 
netto do maksimum 2,1 euro netto miesięcznie, tj. od około 7 zł netto do 9 zł netto 
miesięcznie. Z opinii biegłego wynika, że stawka najmu hali przemysłowej była 
niemal trzykrotnie niższa od minimalnej stawki rynkowej. W związku z tym, 
potencjalne dochody Skarbu Państwa pomniejszono o kwotę minimum 144 766 zł 
brutto. 

(akta kontroli str.1248-1291) 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. C (2011) 10051 
oraz z 10 stycznia 2017 r. C(2017) 541 w sprawie pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności, można im udzielać 
wsparcia wyłącznie w zakresie udzielania dotacji i pożyczek na finasowanie działań 
w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz udzielania ryczałtu 
stanowiącego rekompensatę zwiększonych kosztów zatrudnienia więźnia.  

(akta kontroli str. 15-24) 

Płk Artur Dziadosz Zastępca Dyrektora Generalnego wyjaśnił, że kompetencje 
Dyrektora Generalnego, jako dysponenta FAZS nie dają mu uprawnień do 
ingerowania w zapisy umów zawieranych przez podmioty wnioskujące o udzielenie 
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pomocy finansowej. Zalecenia dotyczące czynszów zostały wydane w oparciu 
o uprawnienie określone w ustawie o Służbie Więziennej. Wskazał także, że 
kierownicy jednostek organizacyjnych są samodzielni jako dysponenci środków 
budżetowych II lub III stopnia i każdy z nich odpowiada za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów, w tym także w zakresie racjonalnego gospodarowania 
majątkiem rzeczowym i finansowym. 

(akta kontroli str. 75-77) 

Zdaniem NIK Dyrektor Generalny SW nie sprawował skutecznego nadzoru, w celu 
wyegzekwowania zaleceń dotyczących określania stawek czynszu wybudowanych 
lub remontowanych ze środków FAZS halach przemysłowych. W ten sposób nie 
zapobiegł nieuzyskaniu potencjalnych wpływów Skarbu Państwa o sumę minimum 
1 450 779 zł brutto. Powyższa kwota została ustalona wyłącznie dla próby trzech 
wynajmowanych hal, w których minimalna rynkowa stawka najmu została w trakcie 
kontroli określona przez biegłego. Dyrektor Generalny SW zgodnie z art. 175 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych sprawuje nadzór i kontrolę nad całością gospodarki 
finansowej podległych mu jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 11 ust. 9 
ustawy o Służbie Więziennej jest on także odpowiedzialny za ustalanie 
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątkowymi i racjonalnego 
wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność Służby 
Więziennej. 
 

Izba negatywnie ocenia działalność Dyrektora Generalnego SW w zakresie nadzoru 
nad wykorzystaniem środków publicznych związanych z realizacją Programu, w tym 
wybudowanych lub remontowanych ze środków FAZS hal przemysłowych. 
Podejmowane działania nadzorcze nie zapobiegły zlecaniu zamówień publicznych 
niezgodnie z celem regulacji określonej w art. 4d ust. 1 pkt 8 upzp oraz ustalaniu 
stawek czynszu wynajmowanych hal przemysłowych poniżej minimalnych stawek 
rynkowych. 

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 uwagi 
i wnioski: 

NIK nie formułuje uwag. 
 
NIK wnosi o podjęcie działań w celu: 

1) wdrożenie mechanizmów umożliwiających weryfikację wykonawców pod kątem 
ich zdolności do osobistego zrealizowania w całości lub w znacznej części 
zamówień udzielanych z zastosowaniem wyłączenia określonego w art. 4d ust.1 
pkt 8 upzp, w celu realizacji tych zamówień w sposób zapewniający m.in. 
aktywizację zawodową osób pozbawionych wolności, 

2) zapewnienia wysokości stawek czynszu wynajmowanych hal przemysłowych, 
które powinny odpowiadać wartościom rynkowym, 

3) usprawnienie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych 
dysponowanych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej,  
w szczególności dotyczących realizacji inwestycji lub remontów finansowanych 
ze środków FAZS.   

 

OCENA CZĄSTKOWA 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

Szczecin, 3 lipca 2019 r. 
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