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I. Dane identyfikacyjne 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu (dalej: „OISW” lub 
„Inspektorat”) 

 

Pułkownik Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, 
od dnia 28 maja 2015 r. (dalej: „Dyrektor OSW”) 

 

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

 

Lata 2016-2020 (I kwartał) z uwzględnieniem wcześniejszej dokumentacji 
dotyczącej okresu objętego kontrolą. 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1                   
(dalej: „ustawa o NIK”) 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 

Ksymena Kramarczyk-Rosiak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/94/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.  

 (akta kontroli: tom I str. 1-5, tom IV str. 16-19) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Inspektorat zapewnił realizację działań na rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez 
ich aktywizację zawodową w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu 
odbywania kary pozbawienia wolności”3 (dalej: „Projekt”). W szczególności, w celu 
zaplanowania tematów cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, dokonano rozpoznania 
potrzeb lokalnego rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia i preferencji skazanych. 
Zapewniono również koordynację działań w Projekcie, przy czym nie w pełni 
rzetelnie weryfikowana była przedkładana przez wykonawców szkoleń 
dokumentacja, w tym stanowiąca podstawę jego rozliczenia, jak również nie zawsze 
skuteczny był nadzór nad realizacją Projektu. Prowadzone działania pozwoliły 
jednak na osiągnięcie założonych efektów Projektu, w szczególności 
przeprowadzenie w 10 podległych jednostkach penitencjarnych 254 szkoleń dla 
3 378 osadzonych, z których 67,4% uzyskało zatrudnienie. Jednakże działania 
Inspektoratu nie zawsze przebiegały prawidłowo. I tak m.in. w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 71 cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych w 2019 r.4, Inspektorat zastosował klauzulę społeczną, o której 
mowa w art. 22 ust. 2 pkt 35 w związku z ust. 2a6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych7 (dalej: „ustawa PZP”). Ograniczył zatem krąg 
wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego do takich, 
którzy, osiągnęli odpowiedni poziom zatrudnienia osób z grup społecznie 
marginalizowanych wskazanych przez zamawiającego, tj. osób pozbawionych 
wolności lub zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze 
środowiskiem. Inspektorat nierzetelnie opracował dokumentację postępowania8,                   
w której nie uwzględniono mechanizmu zapobiegającego realizacji zasadniczej 
części zamówienia przez podmioty niespełniające warunków określonych 
w zastosowanej w postępowaniu klauzuli społecznej. W efekcie aż 55 z 71 szkoleń 
w ramach tego zamówienia wykonanych zostało przez lub z udziałem 
podwykonawców niespełniających warunku wynikającego z klauzuli społecznej, 
a rzeczywiste zaangażowanie grup społecznie marginalizowanych w realizację 
zamówienia było incydentalne. Dotyczyło bowiem zaledwie siedmiu pracowników 
wykonawcy, co pozostawało w sprzeczności z celem zastosowanej do wybory 
wykonawcy klauzuli społecznej, tj. aktywizacją osób pozbawionych wolności lub 
opuszczających zakład karny przy realizacji zamówienia. Inspektorat zaniechał 
również egzekwowania od wykonawców szkoleń realizowanych w latach 2017-2020 
(I kwartał), obowiązków uzyskiwania zgody zamawiającego na powierzenie 
podwykonawcom realizacji całości lub części zamówienia. Ponadto nierzetelnie 
określono wartość szacunkową i nie w pełni prawidłowo udokumentowano przebieg 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój  
2014-2020. 
4 Tj. usługi w przedmiocie zorganizowania i przeprowadzenia łącznie 71 szkoleń dla 852 osób odbywających karę pozbawiania 
wolności w 10 jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi OSW. 
5 Zgodnie z tym przepisem zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów 
karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm.), 
mających trudności w integracji ze środowiskiem. 
6 Który stanowi, że zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców 
albo ich jednostki, o których mowa w ust. 2. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
8 Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje usług 
szkoleniowych w 2019 r.9.   

Ponadto NIK zwraca również uwagę, że zastosowanie klauzuli społecznej  
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których głównym 
przedmiotem było prowadzenie szkoleń specjalistycznych na rzecz resocjalizacji 
osadzonych poprzez ich aktywizację zawodową w ramach Projektu w latach 2016-
2020, budzi wątpliwości co do celowości jej wykorzystania. Podmioty, których 
działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności 
lub zwalnianych z zakładów karnych, a w szczególności zatrudniane przez nie osób 
z grup społecznie marginalizowanych, nie posiadają zazwyczaj odpowiednich 
kwalifikacji i umiejętności do przeprowadzania specjalistycznych szkoleń. 
Dodatkowo, jednym z obowiązków zamawiającego, wynikającym z art. 7 ust. 1 
ustawy PZP było przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zgodnie                
z zasadą proporcjonalności. Stąd też, zdaniem NIK, warunkiem dotyczącym 
minimalnego wskaźnika zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych 
z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem, winni zostać 
objęci również podwykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Rozpoznanie potrzeb w celu prowadzenia działań na 
rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób 
pozbawionych wolności w ramach Projektu  
1. Inspektorat realizował działania mające na celu rozpoznanie potrzeb rynku pracy 
na etapie planowania tematyki cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dalej również: 
„szkolenia” lub „kursy”), w ramach Projektu. W tym celu w szczególności zlecił 
podległym jednostkom penitencjarnym przeprowadzenie rozpoznania i analizy 
informacji o potrzebach lokalnego rynku pracy. Nawiązał współpracę m.in. 
z Zachodnią Instytucją Gospodarki Budżetowej PIAST, Dolnośląskim Wojewódzkim 
Urzędem Pracy, Wydziałem Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Prezesem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, 
Prezesem Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Powiatowym 
Urzędem Pracy we Wrocławiu. Prowadził także szeroką kampanię informacyjną  
i promocyjną na rzecz aktywizacji zawodowej więźniów, w szczególności 
rozpowszechniał koncepcję i zasady realizowanych w ramach Projektu szkoleń, jako 
tych, które mogą być dedykowane pod potrzeby przedsiębiorców współpracujących 
z jednostkami Służby Więziennej (dalej: „SW”) w zakresie zatrudniania osób 
pozbawionych wolności. W ramach prowadzonej kampanii w Inspektoracie  
i jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi OSW zorganizowano szereg 
konferencji prasowych i spotkań z przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządu 
terytorialnego i instytucji sektora publicznego. 

W oparciu o pozyskane informacje, OISW przekazał w listopadzie 2015 r. 
Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej (dalej: „Dyrektor Generalny SW”) dane 
o zawodach deficytowych oraz pracownikach poszukiwanych w województwie 
dolnośląskim. Corocznie do podległych jednostek SW realizujących Projekt, 

                                                      
9 W przedmiocie zorganizowania i przeprowadzania w 2019 r. łącznie 71 szkoleń dla 852 osób odbywających karę 
pozbawiania wolności w  10 jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi OSW. 
10 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. 
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przesyłano również przypomnienie o priorytetowych profilach zawodowych 
przyjętych dla organizowanych w ramach Projektu szkoleń11.  

Zgłaszane przez zakłady karne (dalej: „ZK”) propozycje tematów szkoleń na kolejne 
lata realizacji Projektu wynikały z rozpoznania potrzeb lokalnego rynku pracy, 
perspektywy zatrudnienia skazanych, weryfikowanej m.in. w oparciu o rozeznanie 
potrzeb kontrahentów oraz podpisane z nimi umowy w zakresie współpracy. Pod 
uwagę brano również możliwości organizacji kursu na terenie danego ZK (warunki 
techniczne, profil osadzonych) oraz zidentyfikowane potrzeby skazanych12, ich 
zainteresowania, poziom wykształcenia oraz możliwości psychofizyczne.  

2. W latach 2016-2020 (I kwartał) w 10 podległych Dyrektorowi OSW jednostkach 
penitencjarnych13 przeprowadzonych zostało w ramach Projektu łącznie 254 cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych, w ramach których 3 378 osadzonych przeszkolono 
w przedmiotach związanych z: budownictwem, architekturą krajobrazu, obróbką 
metali, obróbką drewna i meblarstwem, obsługą maszyn oraz gastronomią.  

Tematyka zaplanowanych szkoleń odpowiadała zidentyfikowanym potrzebom w tym 
zakresie. Odpowiednio do warunków i możliwości prowadzania kursów w podległych 
OISW jednostkach penitencjarnych, uwzględniała również priorytetowe profile 
zawodowe przyjęte dla planowanych w kolejnych latach realizacji Projektu szkoleń 
ujęte w „Koncepcji Implementacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej”14 (dalej: Koncepcja 
Implementacji). 

(akta kontroli: tom I str. 107-159, 203-399, 530-557, tom III str. 80-98, 466-613, tom 
IV str. 1-11) 

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

Inspektorat rozpoznawał potrzeby w celu prowadzania działań na rzecz zwiększania 
zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach Projektu. 
Planowanie tematów szkoleń poprzedzone było m.in. rozpoznaniem potrzeb 
lokalnego rynku pracy, możliwości zatrudnienia skazanych oraz ich potrzeb 
i preferencji. Działania te prowadzone były m.in. we współpracy z podległymi 
Dyrektorowi OSW jednostkami penitencjarnymi realizującymi Projekt, jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz instytucjami rynku pracy, jak również 
przedsiębiorcami. Tematyka cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych odpowiadała 
zidentyfikowanym potrzebom w tym zakresie. 

2. Realizacja zadań przewidzianych w Projekcie 
1. Zarządzeniem nr 30/2016 Dyrektora OSW z dnia 20 kwietnia 2016 r.15 
w Inspektoracie powołany został zespół odpowiedzialny za koordynację działań 
związanych z realizacją Projektu w podległych jednostkach organizacyjnych SW 
(dalej: „Zespół koordynacyjny”). Zespół ten składał się z 11 funkcjonariuszy  
i pracowników OISW, którzy posiadali doświadczenia w administrowaniu oraz 
rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych oraz Norweskiego 

                                                      
11 Priorytety na 2016 r. określone zostały w dokumencie pn. „Koncepcja Implementacji PO WER w działalność resocjalizacyjną 
Służby Więziennej”, przekazanym do OISW za pismem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr BP(e)-073-1/16/224 
z dnia 24 sierpnia 2016 r.  
12 Oczekiwania skazanych w zakresie tematyki szkoleń rozpoznawano w jednostkach penitencjarnych m.in. na podstawie 
rozmów prowadzonych przez wychowawców poszczególnych oddziałów mieszkalnych, w Areszcie Śledczym we Wrocławiu 
również za pomocą anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osadzonych. 
13 Tj. w: ZK w Wołowie, ZK w Głogowie, ZK nr 1 we Wrocławiu, ZK nr 2 we Wrocławiu, ZK w Strzelinie, ZK w Kłodzku,                    
ZK w Zarębie, Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, Areszcie Śledczym we Wrocławiu i Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie. 
14 Dokument przekazany OISW pismem Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BP(e)-073-1/16/224 z dnia                  
24 sierpnia 2016 r. 
15 W sprawie powołania w OISW zespołu odpowiedzialnego za koordynację działań związanych w realizacją przez SW 
projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020. 

Stwierdzone 
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Mechanizmu Finansowego. Zadania członków Zespołu nie zostały określone  
w zakresach czynności, jak i nie wynikały z treści zarządzenia  
o jego powołaniu. Zastępca Dyrektora OSW wskazała, że wynikały one z bieżących 
potrzeb i poleceń Dyrektora Generalnego SW oraz Dyrektora OSW. 

Ponadto, w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 31 maja 2020 r., w OISW 
zatrudniano łącznie osiem osób na trzech cywilnych stanowiskach pracy do obsługi 
Projektu. Podstawą ich zatrudnienia były umowy o pracę na czas określony do dnia 
30 lub 31 maja 2020 r. Jednak wskutek rotacji pracowników16, zatrudnienie na 
stanowiskach cywilnych do obsługi Projektu nie zawsze było pełne, w szczególności 
w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2020 r. Projekt był obsługiwany przez 
jedną osobę. 

Zadania i kompetencje pracowników zatrudnionych na trzech stanowiskach 
cywilnych do obsługi Projektu określone zostały każdorazowo w indywidualnych 
zakresach czynności. Zgodnie z ich zapisami, osoby te odpowiedzialne były m.in. za 
nadzór i działania pomocnicze w zakresie zadań merytorycznych realizowanych 
przez Inspektorat w ramach Projektu. W szczególności do ich obowiązków należała: 
- koordynacja zadań merytorycznych związanych z przebiegiem Projektu;  
- sporządzanie do wniosku o płatność informacji w zakresie postępu rzeczowego, 
wskaźników produktu i rezultatu Projektu;  
- realizacja zadań związanych z finansowaniem Projektu, w tym planowaniem, 
wydatkowaniem i kontrolą środków finansowych oraz nadzór nad prawidłowym jego 
finansowaniem; 
-  udział w przygotowaniu przetargów oraz w komisjach przetargowych związanych 
z udzieleniem zamówień publicznych dotyczących realizacji Projektu;  
- nadzór i kontrola nad realizacją Projektu w jednostkach penitencjarnych.   

Zatrudnieni do obsługi Projektu pracownicy cywilni nie zostali włączeniu do składu 
Zespołu koordynującego. 
Wynagrodzenie pracowników cywilnych finansowane było ze środków Projektu, 
w ramach kosztów pośrednich. Niepełne ich zatrudnienie spowodowało 
zmniejszenie wydatków poniesionych na ten cel17. Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora 
OSW, w wymiarze merytorycznym, niepełne zatrudnienie nie miało wpływu na 
realizację Projektu. 

W związku z zakończeniem realizacji umów o pracę pracowników cywilnych 
zatrudnionych do obsługi Projektu, zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 27 maja               
2020 r.18, Dyrektor OSW powołał kolejny zespół do spraw realizacji zadań w ramach 
Projektu. 

 (akta kontroli: tom I str. 7-106) 

2. Zgodnie z § 15 ust. 1 porozumienia o dofinansowanie Projektu19 (dalej: 
„Porozumienie o dofinansowanie Projektu”), w przypadku zlecania zadań lub ich 
części w ramach Projektu wykonawcy, Centralny Zarząd Służby Więziennej (dalej: 
„CZSW”) zobowiązał się zapewnić wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację 
kwalifikowalności wydatków. Ogólne zasady dokumentowania realizowanych  
w ramach Projektu szkoleń, poniesionych wydatków i ich rozliczania określone 
zostały w zarządzeniu nr 36/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 

                                                      
16 Zwolnienia pracowników następowały w każdym przypadku na wniosek pracownika, na mocy porozumienia stron. 
17 W stosunku do maksymalnej kwoty (limitu) wydatków zaplanowanych w Projekcie na wynagrodzenia. 
18 W sprawie powołania w OISW zespołu do spraw realizacji zadań w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywaniu kary pozbawienia wolności” 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
19 Zawartym w lipcu 2016 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Instytucją Pośredniczącą), a Centralnym 
Zarządem Służby Więziennej.   
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lipca 2016 r.20, a szczegółowe obowiązki w tym zakresie w umowach zawartych 
przez Inspektorat z wykonawcami szkoleń21 (dalej: „Umowy szkoleniowe”). 

Rzetelność dokumentowania i rozliczenia przeprowadzonych w ramach Projektu 
szkoleń zbadana została na podstawie próby obejmującej 29 cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych przeprowadzonych w badanym okresie w trzech podległych 
Dyrektorowi OSW jednostkach penitencjarnych, tj. w:  ZK w Głogowie22,  
ZK w Zarębie23  i ZK w Kłodzku24.  

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że wykonawcy po zakończeniu 
kursu każdorazowo przedkładali do OISW wymagane dokumenty do rozliczenia 
kursu, w tym w szczególności: program nauczania, harmonogram szkolenia, 
dziennik zajęć, listę obecności uczestników, imienną listę potwierdzającą otrzymanie 
materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, zaświadczania i certyfikaty 
o ukończeniu kursu, komplet materiałów dydaktycznych, protokół 
z przeprowadzonego zaliczenia/egzaminu, oryginały i analizę ankiet ewaluacyjnych 
wypełnionych przez uczestników kursu w ostatnim dniu szkolenia, protokół odbioru 
usługi podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i Inspektorat oraz fakturę VAT 
wystawioną za wykonaną na rzecz OISW usługę szkoleniową.  

Do rozliczenia każdego z kursów wykonawcy przekładali również kopie faktur VAT 
lub rachunków potwierdzających zakup odpowiedniej ilości materiałów i sprzętu do 
przeprowadzania zaplanowanych zajęć praktycznych. Udokumentowane przez 
wykonawców koszty ich zakupu zamykały się w przedziale od 25,6%25 do 71,1%26 
wartości rozliczanych kursów.  

Zastępca Dyrektora OISW wyjaśniła, że koszt zakupu materiałów i sprzętu 
niezbędnych do przeprowadzania zajęć praktycznych w ramach kursów był 
monitorowany przez Inspektorat na poziomie realizacji poszczególnych umów 
i zamykał się w wymaganym przedziale od 38% do 40% ich wartości27.  

(akta kontroli: tom II str. 208--314, 549-557) 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawców potwierdzała zgodność realizacji 
i rozliczenia badanych kursów z zawartą z OISW Umową szkoleniową na ich 
przeprowadzenie. Przy czym fakt zakupu i dostarczenia materiałów i sprzętu 
niezbędnego do realizacji zaplanowanych w ramach kursów zajęć praktycznych nie 
był potwierdzany przez wykonawców poprzez złożenie oświadczenia w formie 

                                                      
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 pozbawienie wolności” finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020. 
21 Tj.: umowa nr 1/POWER/2016 z dnia 12 września 2016 r. ze zm. , umowa nr 1/POWER/2017/WRO z dnia 26 maja 2017 r. 
ze zm., umowa nr 1/POWER/2018/WRO z dnia 12 czerwca 2018 r., umowa nr 2/POWER/2018/WRO z dnia 19 września           
2018 r., umowa nr 3/POWER/2018/WRO z dnia 25 września 2018 r., umowa nr 1/POWER/2019/WRO z dnia 4 kwietnia               
2019 r., umowa nr 2/POWER/2019/WRO z dnia 22 sierpnia 2019 r., umowa nr 4/POWER/2019/WRO z dnia 31 stycznia              
2020 r. ze zm.  
22 Łącznie 10 kursów przeprowadzonych w profesjach: technolog robót wykończeniowych (2016 r.), operator wózków 
widłowych (2016 r.), kurs technolog robót wykończeniowych (nr 36/Wrocław/2017), pilarz (nr 66/Wrocław/2017), technolog 
rozbioru drobiu (nr 38/Wrocław/2018), malarz-glazurnik (nr 37/Wrocław/2018), zagospodarowanie terenów zielonych                   
(nr 6/Wrocław/2019), malarz-glazurnik (nr 1/Wrocław/2019), technolog robót wykończeniowych (nr 1/Wrocław/2020 
i 2/Wrocław/2020). 
23 Łącznie dziewięć kursów przeprowadzonych w profesjach: brukarz (2016 r.), kucharz (nr 2/Wrocław/2017), ogrodnik                     
(nr 8/Wrocław/2017), pilarz (nr 20/Wrocław/2018), brukarz (nr 19/Wrocław/2018), elektryk (nr 19/Wrocław/2019), kucharz               
(nr 20/Wrocław/2019), technolog robót wykończeniowych (nr 12/Wrocław/2020), kucharz (nr 13/Wrocław/2020). 
24 Łącznie 10 kursów przeprowadzonych w profesjach: technolog robót wykończeniowych (2016 r.), glazurnik (2016 r.), brukarz 
(nr 18/Wrocław/2017), malarz-glazurnik (nr 3/Wrocław/2017), brukarz (nr 15/Wrocław/2018),  malarz-glazurnik     (nr 
14/Wrocław/2018), kucharz-kelner (nr 46/Wrocław/2019), malarz-glazurnik (nr 47/Wrocław/2019) – dwie teczki, spawacz TIG 
(nr 25/Wrocław/2020), opiekun osób starszych, przewlekle chorych  i niepełnosprawnych (nr 24/Wrocław/2020).  
25 Dotyczy kursu technologa robót wykończeniowych (nr 36/Wrocław/2017) realizowanego w ZK w Głogowie. 
26 Dotyczy kursu brukarza (nr 18/Wrocław/2017 r.) realizowanego w ZK w Kłodzku. 
27 Przykładowo w ramach umów realizowanych w 2019 r. koszty materiałów i sprzętu wyniosły łącznie 745 186,84 zł, co 
stanowiło 38,1% wartości umowy (1 954 286,40 zł) i 164 357,59 zł, co stanowiło 39,6% wartości umowy (414 726,00 zł).  
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zapisu w protokole odbioru usługi28, co zostało opisane w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. Przeprowadzona przez OISW weryfikacja kwalifikowalności 
rozliczanych przez wykonawców kursów wydatków potwierdzona została w opisie 
faktur wystawianych za wykonaną na rzecz Inspektorat usługę szkoleniową. Opis 
ten sporządzany był zgodnie ze wzorem załącznika do zarządzenia Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej nr 36/16 z dnia 27 lipca 2016 r. Wypłata 
wynagrodzenia dokonana była każdorazowo po złożeniu przez wykonawcę 
kompletu wymaganej dokumentacji, w wysokości zgodnej z  przedłożonym  
i zweryfikowanym rozliczeniem. Wniosek o płatność za kurs (ze środków Unii 
Europejskiej) został złożony w wysokości zgodnej z tym rozliczeniem. 

Rozliczone i zapłacone kursy były uwzględniane w składanych przez Inspektorat do 
CZSW kwartalnych wnioskach o płatność. 

Wykonawcy szkoleń w ramach Projektu, zobowiązani byli również do przedkładania 
Inspektoratowi, przed rozpoczęciem ich realizacji, listy wykładowców wraz  
z dokumentami o ich kwalifikacjach. Obowiązek ten nie został wykonany w stosunku 
do części wykładowców realizujących szkolenia w latach 2018-2019, co zostało 
opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: tom II str. 208-314, 505-548, tom III str. 64-74, 99-107) 

3. Szkolenia w ramach Projektu realizowane były przez dwóch wykonawców,                    
tj. Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” z siedzibą                          
w Warszawie (dalej: „MIGB MAZOVIA”) i Pomorską Instytucję Gospodarki 
Budżetowej „POMERANIA” z siedzibą w Czarnym (dalej: „PIGB POMERANIA”), na 
podstawie ośmiu zawartych przez OISW Umów szkoleniowych o łącznej wartości 
7 895 892,84 zł. Wykonawcy sześciu z nich wybrani zostali na podstawie przepisów 
ustawy PZP, tj. w trybie przetargu nieograniczonego (cztery umowy) oraz w trybie            
z wolnej ręki poprzez udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na 
usługi podobne29 (trzy umowy). Natomiast działając na podstawie art. 4d ust 1 pkt 8 
ustawy PZP, przepisów tej ustawy nie zastosowano przy wyborze wykonawcy 
szkoleń zrealizowanych w ramach umowy zawartej w dniu 12 września 2016 r.                     
z PIGB POMERANIA30. 

Wybrani wykonawcy zobowiązani zostali do wykonania w latach 2016-2020 (do dnia  
14 września)31 usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu łącznie              
284 szkoleń dla 3 598 osób odbywających karę pozbawienia wolności                           
w 10 jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi OSW32. Szkolenia te 
obejmowały kursy zawodowe połączone z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem     
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kursy zawodowe pozwalały ich uczestnikom na 
uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w zawodach/profesjach takich jak: brukarz, 
technolog robót wykończeniowych, elektryk, ślusarz, murarz, posadzkarz, glazurnik, 
monter suchej zabudowy, hydraulik, operator wózków widłowych, kucharz, kucharz-
kelner, magazynier, malarz budowalny, malarz-glazurnik, blacharz-dekarz, obróbka 
metali, ogrodnik, opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych, pilarz, spawacz, zagospodarowanie terenów zielonych, 
technolog rozbioru drobiu, murarz-tynkarz, monter instalacji wodnych 
i kanalizacyjnych, tynkarz, profesjonalne utrzymanie czystości. 

                                                      
28 Obowiązek taki określony został we wszystkich Umowach zawartych przez OISW na przeprowadzenie szkoleń  
w ramach Projektu w latach 2017-2020. 
29 Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 
30 Nr 1/POWER/2016 z dnia 12 września 2016 r. 
31 Według stanu na dzień 31 marca 2020 r. 
32 W tym: w 2020 r. (do 14 września) 45 kursów dla 594 osadzonych, w 2019 r. 86 kursów dla 1 032 osadzonych, w 2018 r.             
69 kursów dla 828 osadzonych, w 2017 r. 68 szkoleń dla 952 osadzonych i w 2016 r. 16 kursów dla 192 osadzonych. 
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Na realizację Umów szkoleniowych w latach 2016-2020 (I kwartał) Inspektorat 
wydatkował łącznie 6 407 718,35 zł33.  

  (akta kontroli: tom III str. 383-613, tom IV str. 1-11) 

Badaniem objęto dwa postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy 
szkoleń w ramach Projektu34, tj.: 

a) wszczęte we wrześniu 2016 r. postępowanie na wybór wykonawcy usługi 
polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzaniu 16 kursów zawodowych dla                
192 osadzonych odbywających karę pozbawiania wolności w 10 podległych 
Dyrektorowi OSW jednostkach penitencjarnych (dalej: „postępowanie na wybór 
wykonawcy szkoleń w 2016 r.”). Umowa na wykonanie tej usługi                                      
(nr 1/POWER/2016) zawarta została z PIGB „POMERANIA” w dniu 12 września 
2016 r. i zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29 września 2016 r. Opiewała na kwotę 
416 400,00 zł. Na jej realizację wydatkowano łącznie 403 609,36 zł; 

b) wszczęte w styczniu 2019 r. postępowanie na wybór wykonawcy usługi 
polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 71 szkoleń dla 852 osób 
odbywających karę pozbawienia wolności w 10 podległych Dyrektorowi OSW 
jednostkach penitencjarnych (dalej: „postępowanie na wybór wykonawcy szkoleń 
w  2019 r.”). Umowa na wykonanie tej usługi (nr 1/POWER/2019/WRO) zawarta  
została z MIGB „MAZOVIA” w dniu 4 kwietnia 2019 r. Opiewała na kwotę 
1 954 286,40 zł. Na jej realizację wydatkowano łącznie 1 918 599,12 zł. 

(akta kontroli: tom III str. 7-8, 51-52, 383-398, 459-465, 
494-513, tom IV str. 1-11) 

Ad a) Postępowanie na wybór wykonawcy szkoleń w 2016 r. przeprowadzone 
zostało bez zastosowania ustawy PZP, tj. na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 8 tej 
ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ustawy PZP nie stosuje się do zamówień 
udzielanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub 
przez niego nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako 
przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związane 
z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności 
przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu 
przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego lub jednostki 
organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane.   

Zastępca Dyrektora OSW wyjaśniła, że wybór tej formy zlecenia wykonawcy usług 
szkoleniowych w ramach Projektu podyktowany był szeregiem prac prowadzonych 
w związku z jego organizacją w pierwszym roku realizacji i krótkim okresem 
pozostałym na wykonanie 16 zaplanowanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (od 
września do grudnia 2016 r.). Czynności zmierzające do wszczęcia tego 
postępowania zostały powzięte przed zatwierdzaniem przez Zastępcę Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej Koncepcji Implementacji.  

Przeprowadzone badanie wykazało, że usługa szkoleniowa w 2016 r. została 
zlecona wykonawcy z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych 
określonych w zarządzeniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej nr 36/2016 
z dnia 16 czerwca 2016 r.35, w szczególności w zakresie wyboru trybu (§ 8 pkt 4) 
oraz akceptacji wniosku o udzieleniu zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro 
przez Dyrektora OSW (§ 5 pkt 4). 

Inspektorat wystosował zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi do trzech 
                                                      
33 Przy czym do dnia 31 marca 2020 r. nie dokonano płatności za szkolenia zrealizowane w ramach umowy                                           
nr 4/POWER/2019/WRO z dnia 31 stycznia 2020 r. ze zm. 
34 Badanie przeprowadzono w zakresie zgodności dokonanego wyboru wykonawców z obowiązującymi w Projekcie zasadami, 
w tym zapewnienia oszczędnego wydatkowania środków. 
35 W sprawie udzielania zamówień publicznych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu. 
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podmiotów, tj.: PIGB POMERANIA, MIGB MAZOVIA oraz Zachodniej Instytucji 
Gospodarki Budżetowej „PIAST” w Wołowie. Zaproszenie zamieszczone zostało  
w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej 
zamawiającego. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie złożonej  
w postępowaniu oferty na realizację zamówienia w kwocie 419 200,0 zł. Cena 
ofertowa był niższa od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie tego zamówienia (wynoszącej 450 890,0 zł). 

W założeniach Projektu przyjęto36, że okręgowe inspektoraty SW dokonują 
wszystkich wydatków w ramach Projektu zgodnie z zasadą efektywnego 
zarządzania finansami, tj. w sposób racjonalny i efektywny. Zastępca Dyrektora 
OSW wskazała, że weryfikacja oferty wybranego wykonawcy pod tym kątem została 
przeprowadzona m.in. w oparciu o analizę potrzeb regionalnych rynków pracy, jak 
również rynkowej ceny poszczególnych kursów. Natomiast zdolność wybranego 
wykonawcy do realizacji omawianego zamówienia w całości lub znacznej części 
zasobami własnymi, zweryfikowana została przez OISW m.in. na podstawie 
informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie 
wskazano, że przedmiotem pozostałej działalności wykonawcy były pozostałe 
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Poza tym również 
poprzez wprowadzenie do zawartej z wykonawcą umowy zapisu, zgodnie z którym 
wykonawca w celu zlecania podwykonawcy przedmiotu zamówienia musiał 
każdorazowo uzyskać pisemną zgodę zamawiającego oraz przekazać kopię umowy 
z podwykonawcą.  

Wykonawca (PIGB POMERANIA37) w trakcie realizacji umowy nr 1/POWER/2016 
z dnia 12 września 2016 r. ze zm. nie występował do OISW o uzyskanie zgody na 
powierzenie realizacji całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, 
ani nie przekazywał kopii umów zawartych z podwykonawcami.  

(akta kontroli: tom I str. 147-154, tom III str.1-63, 157-168) 

Ad b) Postępowanie na wybór wykonawcy szkoleń w 2019 r. przeprowadzone 
zostało w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem ograniczenia kręgu 
podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie, do wskazanego w art. 22 ust. 2  
pkt 3 ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający może zastrzec                         
w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób pozbawionych wolności 
lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy38, mających trudności w integracji ze 
środowiskiem. Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób został 
określony na 30%. Zatrudnienie osób z ww. grupy wprowadzone zostało również 
jako dodatkowe kryterium oceny oferty w postępowaniu. Przy czym nie zostało 
wprowadzone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako warunek wyboru 
podwykonawców szkoleń.  

Odnośnie przyczyn ograniczenia kręgu podmiotów mogących ubiegać się 
o zamówienie na prowadzenie szkoleń w ramach Projektu Zastępca Dyrektora OSW 
wskazała m.in. na zgodność stosowania społecznych kryteriów w zamówieniach 
publicznych/ocenie ofert z art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, Dyrektywą 2004/18/WE, 

                                                      
36 Zgodnie z § 13 ust. 1 zarządzenia nr 36/16 Dyrektora Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 
37 Podmiot nieistniejący w trakcie prowadzania czynności kontrolnych.  
38 Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm. 
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orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 maja 2012 r.  
w sprawie C-368/10. 

(akta kontroli: tom III str.157-168, 217-398) 

Działanie Inspektoratu w tym zakresie było zgodne z poleceniem Zastępcy 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie39, dotyczącym rozpoczęcia 
procedury zakupu usług szkoleniowych w Projekcie ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji procedur zamówień publicznych z wykorzystaniem 
regulacji określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, poprzez właściwe 
określenie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty. 
Stanowisko takie zostało przyjęte również w Koncepcji Implementacji.  

W warunkach postępowania na wybór wykonawcy szkoleń w 2019 r.40 OISW nie 
określił, że kluczowe części zamówienia wykonawca ma wykonać osobiście, do 
czego był uprawniony na podstawie art. 36a ustawy PZP. Zażądał jedynie „[…] 
wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę wszystkich 
podwykonawców”, co odpowiadało wymogom określonym w art. 36b ustawy PZP. 
Natomiast w złożonej ofercie wykonawca wskazał, że przedmiot zamówienia 
wykona z udziałem podwykonawców, przy czym „na dzień składania ofert, 
wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim zakresie i komu zleci wykonanie 
usługi”. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie został wprowadzony 
również warunek zatrudnienia osób z grup społecznie marginalizowanych przez 
podwykonawców szkoleń.  

Odnośnie braku skorzystania przez OISW z możliwości wynikającej z art. 36a 
ustawy PZP, Zastępca Dyrektora OSW wskazała, m.in., że w art. 91 ust. 2                     
pkt 5 ustawy PZP ustawodawca odnosi się do doświadczenia osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia, jeśli mogą mieć one znaczący wpływ na jakoś wykonania 
zamówienia. Przez co zamawiający rozumie, że stosując w kryterium oceny ofert 
liczbę zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
– osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych mających 
trudność w integracji ze środowiskiem, ma znaczący wpływ na samą realizację 
szkoleń w jednostkach penitencjarnych. Ponieważ wykonawca poprzez zatrudnianie 
osób pozbawionych wolności nabył ogromne doświadczenie w pracy z osadzonymi, 
ma to wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

W postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta. Cena ofertowa                    
w kwocie 1 954 286,4 zł była niższa od wartości szacunkowej zamówienia 
(2 027 263,0 zł) i kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia (2 027 263,0 zł).  

W wyniki kontroli postępowania stwierdzono niezgodne z ustawą PZP i nierzetelne 
działania Inspektoratu w zakresie szacowania wartości zamówienia, określenia 
warunków realizacji zamówienia przez podwykonawców oraz dokumentowania, co 
zostało opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: tom III str.157-168, 217-398) 

Zgodnie z postanowieniami Umów szkoleniowych41, wykonawca w celu zlecenia 
podwykonawcy wykonania części lub całości umowy musiał każdorazowo uzyskać 
pisemną zgodę zamawiającego oraz przekazać mu kopie umowy z podwykonawcą. 
W objętym kontrolą okresie wykonawcy Umów szkoleniowych nie występowali do 
OISW o zgodę na realizację szkoleń przez podwykonawców oraz nie przekazywali 

                                                      
39 Wyrażonym w piśmie z dnia 28 lutego 2017 r. o sygn. BP-E.81.20.2017.MN.109. 
40 Znak sprawy OI/POWER.2230.1.2019.KM. 
41 W § 6 pkt 1 umów obowiązujących w latach 2018-2020 i w §11 pkt 1 umowy obowiązującej w 2017 r. 
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kopii zawartych z nimi umów. W piśmie z dnia 12 lutego 2020 r. skierowanym do 
Dyrektora OSW wykonawca (MIGB MZAOWIA) wskazał na wykładowców 
/podwykonawców zaangażowanych w wykonanie usługi w ramach umowy                        
nr 4 /POWER/2020/WRO z dnia 31 stycznia 2020 r. Była to odpowiedź na wezwanie 
Inspektoratu o przekazanie listy wykładowców, którzy mieli realizować szkolenia 
w 2020 r. 

Zastępca Dyrektora OSW wskazała, że zamawiający posiadał informacje o osobach 
prowadzących poszczególne szkolenia, które wykonawca przekazywał do jego 
akceptacji w harmonogramach do poszczególnych szkoleń. Zamawiający przyjął, że 
wskazane w harmonogramach osoby stanowią kadrę wykonawcy. Wykonawcy nie 
wskazywali w dokumentach przekazywanych zamawiającemu danych (nazw) 
podwykonawców, a jedynie dane osób fizycznych.  

Natomiast z informacji pozyskanych od MIGB MAZOVIA w toku niniejszej kontroli 
NIK wynikało, że szkolenia w latach 2017-2020 były powierzane do realizacji 
podwykonawcom. W szczególności w ZK w Głogowie, ZK w Kłodzku i ZK w Zarębie 
w całości przez podwykonawców zrealizowano jedno z 22 szkoleń 
przeprowadzonych w 2017 r. (4,5%), wszystkie 23 szkolenia w 2018 r., 26 z 27 
szkoleń w 2019 r. (96,3%) oraz sześć szkoleń przeprowadzonych w I kwartale  
2020 r. (100%). Ponadto 55 z łącznie 71 kursów zrealizowanych w ramach umowy 
nr 1/POWER/2019/WRO z dnia 4 kwietnia 2019 r. przeprowadzonych zostało  
w całości lub w części przez podwykonawców (77,5%), którzy nie zatrudniali osób 
pozbawionych wolności lub zwalnianych z ZK. Natomiast rzeczywiste 
zaangażowanie pracowników wykonawcy z grup społecznie marginalizowanych 
w  realizację tego zamówienia było marginalne i dotyczyło zaledwie siedmiu osób 
wykonujących prace porządkowe oraz polegające na pakowaniu i transporcie 
paczek. Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie w łącznej kwocie 249 814,0 zł, co 
stanowiło 13% wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy za realizację ww. umowy. 

Zastępca Dyrektora OSW wyjaśniła, że zamawiający wprowadzając do umowy 
zapisy o obowiązku informowania o podwykonawcach w szczególności dał sobie 
możliwość weryfikacji podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu 
zamówienia. Taka weryfikacja jest szczególnie istotna, w przypadku nienależytej 
realizacji przedmiotu umowy, gdy pozwala zamawiającemu na wyeliminowanie 
nierzetelnych podwykonawców, którzy w ramach obecnej umowy, jak                                     
i np. w przeszłości nienależycie realizowali zamówienie publiczne.  

 (akta kontroli: tom III str. 145-216, tom IV str. 23-24) 

4. Przyjęty w Projekcie42 wskaźnik rezultatu dotyczył liczby więźniów oraz byłych 
więźniów pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek)43. Natomiast wskaźniki produktu określono jako: [1] liczba zrealizowanych 
cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w Projekcie, [2] liczba wydanych certyfikatów 
potwierdzających otrzymane wsparcie w Projekcie w ramach cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych, [3] liczba więźniów objętych wsparciem w Projekcie.  

(akta kontroli: tom II str. 83-121) 
Poziom wskaźników do wykonania przez OISW w poszczególnych latach 
kontrolowanego okresu określany był przez CZSW – beneficjenta Projektu, na 
podstawie założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przy czym corocznie, 
na podstawie analizy osiągniętego poziomu wskaźników oraz wysokości 
przyznanych na realizację Projektu środków, dokonywano odpowiedniej korekty 
zgłoszonych do Projektu szkoleń w celu osiągnięcia możliwe jak najwyższego 

                                                      
42 We wniosku o dofinansowanie będącym załącznikiem do Porozumienia o dofinansowaniu Projektu. 
43 Przyjmując, że pomiar tego wskaźnika będzie weryfikowany poprzez system sprawozdawczości wewnętrznej oraz badanie 
ankietowe dla osób które opuściły jednostki penitencjarne. Natomiast dane dotyczące pomiaru wskaźnika pozyskiwane będą 
poprzez system sprawozdawczości wewnętrznej, która realizowana będzie w cyklach comiesięcznych. 
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poziomu wskaźników. Tworzone i weryfikowane przez CZSW plany finansowe 
zatwierdzane były przez Dyrektora Generalnego SW. Jednostki SW realizujące 
zadania w ramach Projektu współdziałały z CZSW w zakresie określania liczby 
kursów do realizacji na etapie tworzenia Projektu (w 2015 r.) oraz corocznej analizy 
możliwości realizacji przyjętych w nim założeń.  

(akta kontroli tom I str. 400-410, 527-532) 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, zadania dotyczące monitoringu 
i kontroli postępu merytorycznego realizacji Projektu określone zostały na piśmie 
zarówno dla OISW, podległych jednostek penitencjarnych i pracowników cywilnych 
zatrudnionych do obsługi Projektu. W szczególności w § 3 ust. 1 i 2 zarządzenia                  
nr 36/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 lipca 2016 r. 
wskazano że, kierownicy jednostek SW osiągają wskaźniki (mierniki) realizując 
prawidłowo i terminowo zadania rzeczowe w Projekcie. Informują na bieżąco 
przełożonych o występowaniu istotnych problemów w realizacji Projektu, w tym                                       
w szczególności mogą skutkować wystąpieniem wydatków niekwalifikowanych oraz 
zagrożeniem nieosiągnięcia założonych w Projekcie rezultatów. W § 2 ust. 14 i 15 
zarządzenia nr 39/2016 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia                           
30 sierpnia 2016 r.44, przyjęto, że do zakresu zadań i kompetencji dyrektorów 
podległych jednostek penitencjarnych w szczególności należy zabezpieczenie 
miejsc pracy dla skazanych objętych programem oraz nadzór nad utrzymaniem 
wskaźników zatrudnienia uczestników kursów na poziomie co najmniej 56%.  
Natomiast do zakresów obowiązków pracowników cywilnych zatrudnionych do 
obsługi Projektu zaliczono m.in. nadzór nad prawidłowością realizacji Projektu 
zgodnie z zawartymi przez OISW Umowami szkoleniowymi oraz nadzór i kontrolę 
realizacji Projektu w jednostkach podległych OISW, sporządzanie do wniosku 
o płatności informacji dotyczących postępu rzeczowego, wskaźników produktu  
i rezultatu, problemów oraz planowanego przebiegu realizacji Projektu. 

(akta kontroli: tom I str. 15-62, tom II str. 83-121) 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, OISW sprawował nadzór nad realizacją 
wskaźników rezultatu i produktów w Projekcie gromadząc, analizując i weryfikując 
dane w zakresie: 

a) liczby więźniów oraz byłych więźniów pracujących po opuszczeniu Projektu, 
w oparciu o dane o faktycznym zatrudnieniu więźniów po zakończeniu kursu 
przekazywane co miesiąc przez podległe jednostki penitencjarne, w których 
realizowane były szkolenia; 
b) liczby zrealizowanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, w oparciu o informacje 
o bieżącym stanie realizacji rozpoczętych kursów uzyskane na bieżąco od jednostek 
penitencjarnych oraz dokumentację wykonawcy szkoleń dołączaną do rozliczenia 
finansowego kursów zakończonych; 
c) liczby wydanych certyfikatów potwierdzających otrzymane wsparcie w projekcie 
w ramach cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, na podstawie list obecności i kopii 
certyfikatów przekazywanych do Inspektoratu przez wykonawcę w dokumentacji 
dotyczącej rozliczenia finansowego kursów zakończonych; 
d) liczby więźniów objętych wsparciem w Projekcie, w oparciu o informacje 
o bieżącym stanie realizacji rozpoczętych kursów uzyskane na bieżąco od jednostek 
penitencjarnych oraz dokumentację wykonawcy szkoleń dołączaną do rozliczenia 
finansowego kursów zakończonych. 

(akta kontroli: tom I str. 400-557, tom II str. 83-121) 

                                                      
44 W sprawie zasad współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej a jednostkami podległymi 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. 
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Zastępca Dyrektora OSW wskazała, że ankiety ewaluacyjne nie były 
wykorzystywane przez OISW do pomiaru wskaźnika rezultatu Projektu określanego 
jako „Liczba więźniów oraz byłych więźniów pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z  pracującymi na własny rachunek)”. Poziom wskaźnika rezultatu Projektu 
wykazywany w sprawozdaniach w OISW we Wrocławiu w latach 2016-2020 nie 
obejmował więźniów przeszkolonych, którzy podjęli pracę po opuszczeniu Zakładu 
Karnego/Aresztu Śledczego. Skazani, którzy zakończyli udział w kursie, trzy 
miesiące po jego zakończeniu, wypełniali ankietę dotyczącą m.in. podjęcia 
zatrudnienia. Osobom, które opuściły jednostkę penitencjarną ankiety te były 
wysyłane na wskazany adres korespondencyjny wraz z prośbą o zwrot wypełnionej 
ankiety na adres siedziby OISW. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki 
otrzymania zwrotu przesłanych ankiet. 

(akta kontroli: tom II str. 303-314, tom IV str. 12-15) 

Na podstawie pozyskiwanych danych, OISW sporządzał informacje zbiorcze 
o poziomie wskaźników Projektu osiągniętym w podległych jednostkach 
penitencjarnych i przekazywał je do CZSW w formie miesięcznych zestawień 
elektronicznych45. Informacje o osiągniętych przez OISW wskaźnikach w latach 
2016-2020 (I kwartał) przekazywane były również do CZSW w kwartalnych 
wnioskach o płatność46.  

(akta kontroli: tom I str. 400-557, tom II str. 303-314) 

W ramach sprawowanego nadzoru, Dyrektor OSW zlecił pracownikom Inspektoratu 
przeprowadzanie łącznie 15 kontroli realizacji Projektu w podległych jednostkach 
penitencjarnych. Kontrole te miały na celu weryfikację prawidłowości realizacji 
Projektu i obejmowały odpowiednio: sposób rekrutacji, sposób pozyskiwania, 
przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach Projektu; sposób 
realizacji działań promocyjnych; sposób prowadzania dokumentacji 
projektowej; sposób realizacji zatrudnienia uczestników. W wyniku ich 
przeprowadzania nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji szkoleń.  
W odniesieniu do stwierdzonych uchybień, wydano zalecenia, na których podstawie 
w skontrolowanych jednostkach penitencjarnych wdrożono procedury naprawcze. 
Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na prawidłowość realizacji Projektu  
w zakresie osiągniętego poziomu wskaźników rezultatu i produktu określonych dla 
OISW. 

(akta kontroli: tom II str. 1-82) 

Na podstawie gromadzonych przez Inspektorat i przekazywanych do CZSW danych 
ustalono, że w latach 2016-2020 (I kwartał) w jednostkach penitencjarnych 
podległych OISW przeprowadzono łącznie 254 szkoleń, w ramach których 
wsparciem objęto 3 378 więźniów, co potwierdzono wydaniem 6 080 certyfikatów.  
Natomiast zatrudnienie uzyskało 2 278 osób przeszkolonych, co stanowiło 67,4% 
więźniów objętych wsparciem w ramach Projektu do 31 marca 2020 r. Poziom tego 
wskaźnika był wyższy od przyjętego do osiągnięcia w ramach Projektu (56%). Przy 
czym w latach 2016-2019 w jednostkach penitencjarnych podległych OISW 
zrealizowano wszystkie zaplanowane w ramach Projektu szkolenia. Natomiast 
realizacja 30 (z łącznie 45) cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zaplanowanych na 
2020 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-
2, została zawieszona od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania.  

(akta kontroli: tom I str. 400-557, tom II str. 83-121, tom IV str. 21-22) 

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

                                                      
45 W tym według stanu na 31 grudzień lat 2017-2019 i 31 marca 2020 r.  
46 W tym według stanu na dzień 31 marca i 31 grudnia lat 2016-2019 i 31 marca 2020 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 71 cykli 
szkoleniowo-aktywizujących w 2019 r.47, Inspektorat zastosował klauzulę społeczną, 
o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 2a ustawy PZP. Ograniczył 
zatem krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia 
publicznego do takich, którzy, osiągnęli odpowiedni poziom zatrudnienia osób z grup 
społecznie marginalizowanych wskazanych przez zamawiającego, tj. pozbawionych 
wolności lub zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze 
środowiskiem. Inspektorat nierzetelnie opracował dokumentację postępowania48,            
w której nie uwzględniono mechanizmu zapobiegającego realizacji zasadniczej 
części zamówienia przez podmioty niespełniające warunków określonych 
w zastosowanej w postępowaniu klauzuli społecznej. W efekcie aż 55 z 71 szkoleń 
w ramach tego zamówienia wykonanych zostało przez lub z udziałem 
podwykonawców niespełniających warunku wynikającego z klauzuli społecznej, 
którą zastosowano w postępowaniu, a rzeczywiste zaangażowanie grup społecznie 
marginalizowanych w realizację zamówienia było incydentalne. Dotyczyło ono 
zaledwie siedmiu pracowników wykonawcy realizujących prace porządkowe oraz 
polegające na pakowaniu i transporcie paczek. Pozostawało to w sprzeczności                   
z celem zastosowanej do wyboru wykonawcy klauzuli społecznej, tj. aktywizacją 
osób pozbawionych wolności lub opuszczających zakład karny przy realizacji 
zamówienia.  

Zastępca Dyrektora OSW wyjaśniła, że Inspektorat w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dopełnił wszelkich obowiązków wymaganych przepisami 
ustawy PZP odnośnie podwykonawców. Zgodnie z przepisami prawa każdy 
wykonawca ma prawo zatrudnić podwykonawców. Zamawiający na etapie przetargu 
określa warunki dla wykonawcy. Natomiast określanie warunków dla 
podwykonawców nie jest wymagane przepisami ustawy PZP i Inspektorat nie miał 
takiego obowiązku. Wskazała również, że w ocenie OISW, nieobiektywne jest 
stwierdzenie, że zgodne z przepisami działanie zamawiającego jest działaniem 
nierzetelnym. O rzetelności działania OISW świadczy przeszkolenie 3 645 
osadzonych49 w zawodach, które umożliwią tym ludziom po wyjściu na wolność 
szybkie podjęcie pracy, a tym samym możliwość powrotu do społeczeństwa.   

NIK nie podziela stanowiska Zastępcy Dyrektora OSW, ponieważ brak określenia  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymogu spełnienia przez 
podwykonawców warunku zatrudnienia osób z grup społecznie marginalizowanych  
w konsekwencji doprowadził do niezgodnego z celem regulacji art. 22 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP, wykonania głównego przedmiotu Umowy na prowadzenie szkoleń 
specjalistycznych w dużej mierze przez podwykonawców, którzy nie zatrudniali osób 
z grup społecznie marginalizowanych i nie działali na rzecz aktywizacji osób 
wykluczonych. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że aż 55 z łącznie 71 kursów 
w ramach umowy nr 1/POWER/2019/WRO z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
przeprowadzonych zostało w całości lub w części przez podwykonawców, którzy nie 
zatrudniali osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 
(77,5%). Natomiast rzeczywiste zaangażowanie pracowników zatrudnianych przez 
wykonawcę z grup społecznie marginalizowanych w realizację tego zamówienia było 
incydentalne i dotyczyło zaledwie siedmiu osób wykonujących prace porządkowe 
oraz polegające na pakowaniu i transporcie paczek. Nastąpiło to w sytuacji, gdy 
wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia m.in. z uwagi na zatrudnianie 
764 osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, co stanowiło 
42,07% liczby wszystkich pracowników przez niego zatrudnianych. Podmioty 

                                                      
47 Tj. usługi w przedmiocie zorganizowania i przeprowadzenia łącznie 71 szkoleń dla 852 osób odbywających karę 
pozbawiania wolności w 10 jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi OSW. 
48 Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
49 Dane według stanu na dzień 30 września 2020 r. 
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niezatrudniające osób z grup społecznie marginalizowanych lub zatrudniające je 
w ograniczonej liczbie (od 30% pracowników ogółem) nie mogły ubiegać się o jego 
realizację. 

(akta kontroli: tom III str. 75-79, 191-199, 310-365, 377) 

2. Inspektorat nie egzekwował od wykonawcy realizowanych w latach 2017-2019 
Umów szkoleniowych obowiązków związanych z uzyskiwaniem zgody 
zamawiającego na powierzenie podwykonawcom realizacji całości lub części 
zamówienia. Zgodnie z zawartymi Umowami szkoleniowymi50, wykonawca w celu 
zlecenia podwykonawcy wykonania części lub całości umowy miał obowiązek 
każdorazowo uzyskać pisemną zgodę zamawiającego oraz przekazać mu kopie 
umowy z podwykonawcą. W latach 2017-2020 wykonawca nie informował OISW  
o zlecaniu szkoleń podwykonawcom. Pomimo tego zlecał ich wykonanie 
podwykonawcom. W szczególności w ZK w Głogowie, ZK w Kłodzku i ZK w Zarębie 
w całości przez podwykonawców zrealizowano jedno z 22 szkoleń 
przeprowadzonych w 2017 r. (co stanowiło 4,5%), wszystkie 23 szkolenia w 2018 r., 
26 z 27 szkoleń w 2019 r. (96,3%) oraz sześć szkoleń przeprowadzonych  
w I kwartale 2020 r. (100%). Ponadto 55 z łącznie 71 kursów zrealizowanych  
w ramach umowy nr 1/POWER/2019/WRO z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
przeprowadzonych zostało przez  podwykonawców w całości lub w części (77,5%). 

(akta kontroli: tom III str. 145-216, 466-613) 

Zastępca Dyrektora OSW wyjaśniła, że funkcjonariusze i pracownicy OISW 
podejmowali wszystkie niezbędne i możliwe działania mające na celu 
egzekwowanie od wykonawców właściwej realizacji Umów szkoleniowych. 
Pracownicy OISW na bieżąco kontrolowali przekazywane przez wykonawców 
dokumenty, w szczególności harmonogramy oraz dzienniki zajęć, z których nie 
wynikało, by szkolenia były prowadzone w całości lub w części przez 
podwykonawców. Wykonawcy nie wskazywali w dokumentach przekazywanych 
zamawiającemu danych (nazw) podwykonawców, a jedynie dane osób fizycznych. 
Inspektorat przyjął, że wskazane w harmonogramach osoby stanowią kadrę 
wykonawcy. Zamawiający nie występował do wykonawcy o wykaz podwykonawców, 
ponieważ nie było podstaw, by przypuszczać, że osoby prowadzące kurs nie 
stanowią pracowników wykonawcy. Obowiązek informowania  
o zleceniu realizacji części zamówienia podwykonawcy spoczywał na wykonawcy.  
NIK wskazuje, że wykonawca w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację szkoleń w 2019 r. zaznaczył, że przedmiot 
zamówienia wykona z udziałem podwykonawców, przy czym „na dzień składania 
ofert, wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim zakresie i komu zleci wykonanie 
usługi”. Natomiast w piśmie z dnia 12 lutego 2020 r. wykonawca51 poinformował 
Inspektorat o podwykonawcach zaangażowanych w wykonanie szkoleń. Tym 
samym Inspektorat miał podstawy do podjęcia działań w celu realizacji swoich 
uprawnień w odniesieniu do wydawania zgody na realizację szkoleń w Projekcie 
przez podwykonawców. Jednakże skorzystał z nich dopiero w trakcie niniejszej 
kontroli, kierując do MIGB MAZOVIA w dniu 12 października 2020 r. pismo 
zwracające uwagę na brak realizacji obowiązków w ww. zakresie.  

(akta kontroli: tom III str. 157-168) 

3. Zgodnie z postanowieniami Umów szkoleniowych52, wykonawcy szkoleń 
w ramach Projektu zobowiązani byli do przedkładania OISW, przed rozpoczęciem 
                                                      
50 W § 6 pkt 1 umów w latach 2018-2020 i §11 pkt 1 umowy obowiązującej w 2017 r. 
51 Umowy nr 4/POWER/2019/WRO z dnia 31 stycznia 2020 r. 
52 Zgodnie z § 2 pkt 5 i 6 umów nr 1/POWER/2018/WRO z dnia 12 czerwca 2018 r. i nr 1/POWER/WRO z 4 kwietnia 2019 r., 
wykonawca  zobowiązany był zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi 
szkoleń, potwierdzonych stosownymi dokumentami, a przed rozpoczęciem szkoleń, przedłożyć OISW listę wykładowców, 
którzy będą realizować szkolenia na terenie jednostek penitencjarnych  wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje. 
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ich realizacji, listy wykładowców wraz z dokumentami o ich kwalifikacjach. 
Inspektorat nie wyegzekwował od wykonawców tego obowiązku w stosunku do 
części wykładowców realizujących szkolenia w latach 2018-2019.  

(akta kontroli: tom II str. 208-314, tom III str. 64-74, 99-107) 

Wyjaśniając przyczyny tego zaniechania Zastępca Dyrektora OSW wskazała na 
zmiany pracowników cywilnych zatrudnionych w OISW do koordynacji Projektu. 
Ponadto wystąpiła do wykonawcy z żądaniem przedstawienia brakujących 
dokumentów. W odpowiedzi otrzymała jedynie pisemne zapewnienie wykonawcy 
o posiadaniu przez 14 wykładowców, dla których dokumenty te nie zostały 
przedłożone, stosownych kwalifikacji. Wykonawcy szkoleń w ramach Projektu, 
zobowiązani byli również do przedkładania OISW, przed rozpoczęciem ich realizacji, 
listy wykładowców wraz z dokumentami o ich kwalifikacjach.  

 (akta kontroli: tom II str. 303-314) 

4. Fakt zakupu i dostarczenia materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń 
(zajęć praktycznych) w ramach Projektu w latach 2018-2020 nie był potwierdzany 
przez ich wykonawców poprzez złożenie oświadczenia w formie zapisu w protokole 
odbioru usługi. Obowiązek taki określony został jednakże we wszystkich zawartych 
przez OISW Umowach szkoleniowych w ww. okresie.  

(akta kontroli: tom II str. 208-328, tom III str. 466-613) 

Zastępca Dyrektora OSW wyjaśniła m.in., że zamawiający wymagał od 
wykonawców sporządzenia protokołu odbioru usługi zawierającego elementy 
określone w Umowach szkoleniowych. Wśród tych elementów nie wskazano na 
oświadczenie wykonawcy w ww. zakresie. Zakup materiałów i sprzętu niezbędnych 
do realizacji szkoleń potwierdzany był w formie faktur VAT przekazywanych przez 
wykonawcę do OISW każdorazowo po zakończonym szkoleniu. Kontrola 
zakupionych materiałów odbywała się na zasadzie weryfikacji faktur z jednostką  
w trakcie realizacji szkolenia oraz po jego zakończeniu. Wykonawca oraz podległe 
jednostki penitencjarne w latach 2018-2020 sporządzali na zakończenie szkolenia 
protokoły zdawczo-odbiorcze zawierające zestawienie faktur za zakupione 
materiały i sprzęt do realizacji szkoleń.  

NIK wskazuje, że brak spójności zapisów umów szkoleniowych w ww. zakresie nie 
usprawiedliwia niepodjęcia stosownych działań ze strony Inspektoratu na rzecz 
zapewnienia egzekwowania od wykonawcy obowiązku złożenia stosownego 
oświadczenia na piśmie, jako dokumentu potwierdzającego nie tylko zakup, ale 
i przekazanie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji praktycznych szkoleń 
w ramach Projektu. Natomiast wspomniany protokół zdawczo-odbiorczy 
sporządzany był na okoliczność przekazania jednostce penitencjarnej przez 
wykonawcę jedynie wykazu faktur za zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do 
realizacji szkoleń. 

(akta kontroli: tom II str. 303-314) 
5. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego (podstawowego) na wykonanie 
usługi szkoleniowej w ramach Projektu w 2019 r.53 oszacowana został na kwotę 
2 027 263,0 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu sporządzonego  
w 2015 r., podczas, gdy zamawiający dysponował aktualnym rozeznaniem 
rynkowym, z którego wynikała wartość niższa (1 874 689,16 zł). Było to niezgodne   
z celem regulacji art. 35 ust. 1 ustawy PZP, tj. zapewnienia aby wartość zamówienia 
publicznego odpowiadała jak najbardziej wartości rynkowej usługi. 

(akta kontroli: tom III str. 108-119, 217-226) 

                                                      
53 W przedmiocie zorganizowania i przeprowadzenia łącznie 71 szkoleń dla 852 osób odbywających karę pozbawiania 
wolności w 10 jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi OSW. 
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Zastępca Dyrektora OSW wyjaśniła, że kwota zamówienia oszacowana została na 
podstawie stron internetowych w wysokości 1 874 689,16 zł i była porównywalna  
z kwotą wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Inspektorat przyjął wartość 
z przedmiotowego wniosku. Zamawiający ustalając wartość zamówienia na 
podstawie wniosku o dofinansowanie, ani nie dokonał podziału zamówienia, tj. nie 
zaniżył jego wartości, ani nie uniknął stosowania przepisów ustawy PZP właściwych 
dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Ponadto zamawiający ustalił 
wartość zamówienia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy PZP, nie wcześniej niż trzy 
miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. w dniu 
2 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli: tom III str. 108-119)  

NIK wskazuje, że celem regulacji art. 35 ust. 1 ustawy PZP jest zachowanie 
aktualności szacunku i realne powiązanie wartości zamówienia z oferowanymi 
cenami. Tak więc, w istocie nie chodzi jedynie o fakt, kiedy następuje czynność 
oszacowania wartości zamówienia, ale również o to, aby uzyskać i wykorzystać 
informacje aktualne na czas jej dokonywania. Mimo że w Inspektoracie do 
szacowania wartości zamówienia doszło we właściwym czasie, to informacje, 
którymi się posłużono, nie były aktualne. 

6. Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert 
zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Faktu tego nie odnotowano w protokole z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację usług szkoleniowych w 2019 r.54. W protokole 
tym55 nie wskazano również daty zatwierdzania przez kierownika zamawiającego 
prac komisji przetargowej oraz wyniku postępowania. 

(akta kontroli: tom III str. 108-125, 383-398)  

Zastępca Dyrektora OWS wyjaśniła, że braki ww. zapisów w protokole były 
wynikiem przeoczenia. 

 (akta kontroli: tom III str. 108-119) 

7. Pracownicy cywilni zatrudniani w OISW w okresie od dnia 3 października 2016 r. 
do dnia 31 maja 2020 r. na trzech stanowiskach utworzonych do obsługi Projektu 
nie zostali włączeni do składu powołanego przez Dyrektora OSW w dniu 20 kwietnia 
2016 r. Zespołu odpowiedzialnego za koordynację działań związanych  
z jego realizacją, co było niezgodne z założeniami Projektu56 oraz stanowiskiem 
Dyrektora Generalnego SW wyrażonym w piśmie z dnia 18 kwietnia 2016 r. Zgodnie 
z tym dokumentem skład osobowy ww. Zespołu winien być poszerzony 
o pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach realizacji Projektu. Ponadto              
w przyjętych zakresach czynności, pracownikom tym przypisano odpowiedzialność 
m.in. za koordynację zadań merytorycznych związanych z przebiegiem Projektu,                  
tj. zadanie tożsame z realizowanym przez Zespół.  

(akta kontroli: tom I str. 7-14, 33-61, 75-86, tom II str. 83-121) 

Dyrektor OSW wyjaśnił, że powołany w Inspektoracie Zespół pełnił głównie rolę 
doradczą. W trakcie trwania Projektu istniała aktywna współpraca pomiędzy 
pracownikami cywilnymi a pionami, m.in. finansowym i inwestycyjnym. Zaznaczył, 
że  Dyrektor na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej ma 
prawo zarządzać jednostką poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych. 
                                                      
54 W przedmiocie zorganizowania i przeprowadzania w 2019 r. łącznie 71 szkoleń dla 852 osób odbywających karę 
pozbawiania wolności w  10 jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi OSW. 
55 Oznaczenie sprawy OI/POWER.2230.1.2019.KM. 
56 Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu, na poziomie regionalnym odpowiedzialnym za realizację Projektu 
był Dyrektor OSW, który w ramach swoich kompetencji powoływał zespół koordynujący postęp i realizację Projektu na 
poziomie regionalnym. W skład tego zespołu wchodzili funkcjonariusze i pracownicy okręgowych inspektoratów SW  
z poszczególnych działów służby, […] oraz osoby odpowiadające bezpośrednio za zarzadzanie Projektem na przedmiotowym 
poziomie, zatrudniani ze środków Projektu.   
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Forma organizacji pracy i rozdzielania zadań należy do autonomicznej decyzji 
Dyrektora OSW. Zatwierdzony przez Dyrektora OSW podział kompetencji zapewniał 
optymalne zarządzanie i nadzorowanie Projektu na wszystkich jego etapach. 

W ocenie NIK, argumenty wskazane przez Dyrektora OISW nie usprawiedliwiają 
zaniechania formalnego włączenia pracowników cywilnych obsługujących Projekt do 
Zespołu odpowiedzialnego za koordynację jego postępu i realizacji. Uzasadnienie 
do tego działania wynika bowiem zarówno z przyjętych założeń realizacji Projektu, 
jak i względów warunkowanych celem zatrudnienia tych pracowników  
w Inspektoracie.  

(akta kontroli: tom II str. 303-314) 

8. Zdania i zakres odpowiedzialności członków, powołanego zarządzeniem                       
nr 30/2016 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia 20 kwietnia 2016 r., 
Zespołu koordynującego realizację Projektu nie został określony w formie pisemnej, 
w tym w indywidualnych zakresach obowiązków. Nie spełniało to standardów 
kontroli zarządczej nr 3 „Struktura organizacyjna”, o którym mowa w części II lit. A 
„Środowisko wewnętrze”, załącznika do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych57. 

Dyrektor OSW wskazał na kompetencje wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia                        
2010 r. o służbie więziennej58 (art. 12 ust. 4 i art. 33 ust.1 pkt 2) w zakresie m.in. 
wydawania zarządzeń, instrukcji i wytycznych. Wyjaśnił, że działania Zespołu 
koordynującego opierały się głównie na wykonywaniu bieżących poleceń ZCSW, 
który opracował założenia i koordynował realizację Projektu oraz na uprawnieniach 
przewodniczącego tego Zespołu. Wzmożona praca Zespołu dotyczyła okresu 
związanego ze wstępną organizacją Projektu, czyli miesięcy kwiecień-październik 
2016 r., następnie zatrudnieni zostali pracownicy w ramach Projektu i otrzymali 
zakresy czynności. Zespół stał się organem doradczym i  wspomagającym działania 
projektowe. Tym samym w ocenie Dyrektora OSW nie istniała potrzeba 
dodatkowego sankcjonowania wykonywanych czynności poprzez wpis zadań do 
zakresów czynności poszczególnych jego członków. 

NIK wskazuje, że zgodnie z ww. standardem kontroli zarządczej „Zakres zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych 
jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie 
pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika”. 

 (akta kontroli str. 7-13, 35, 63-66) 

Inspektorat zapewnił koordynację działań w Projekcie, przy czym nie w pełni 
rzetelnie weryfikowana była przedkładana przez wykonawców szkoleń 
dokumentacja, w tym stanowiąca podstawę rozliczenia Projektu, jak również nie 
zawsze skuteczny był nadzór nad jego realizacją. Prowadzone działania pozwoliły 
na osiągnięcie założonych efektów Projektu, w szczególności przeprowadzenie           
w 10 podległych jednostkach penitencjarnych 254 szkoleń dla 3 378 osadzonych, 
z których 67,4% uzyskało zatrudnienie. Jednakże działania Inspektoratu nie zawsze 
przebiegały prawidłowo. I tak m.in. w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie 71 cykli szkoleniowo-aktywizujących w 2019 r., 
Inspektorat zastosował klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3  
w związku z ust. 2a ustawy PZP. Ograniczył zatem krąg wykonawców mogących 
ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego do takich, którzy, osiągnęli 
odpowiedni poziom zatrudnienia osób z grup społecznie marginalizowanych 
                                                      
57 Dz. Urz. MF poz. 28. 
58 Dz. U. z 2020 r. poz. 848, ze zm. 
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wskazanych przez zamawiającego. Inspektorat nierzetelnie opracował 
dokumentację postępowania, w której nie uwzględniono mechanizmu 
zapobiegającego realizacji zasadniczej części zamówienia przez podmioty 
niespełniające warunków określonych w zastosowanej w postępowaniu klauzuli 
społecznej. W efekcie aż 55 z 71 szkoleń w ramach tego zamówienia wykonanych 
zostało przez lub z udziałem podwykonawców niespełniających warunku 
wynikającego z klauzuli społecznej, a rzeczywiste zaangażowanie grup społecznie 
marginalizowanych w realizację zamówienia było incydentalne. Dotyczyło to bowiem 
zaledwie siedmiu pracowników wykonawcy, co pozostawało w sprzeczności z celem 
zastosowanej do wybory wykonawcy klauzuli społecznej tj. aktywizacją osób 
pozbawionych wolności lub opuszczających zakład karny przy realizacji 
zamówienia. Inspektorat zaniechał również egzekwowania od wykonawców szkoleń 
realizowanych w latach 2017-2020 (I kwartał), obowiązków uzyskiwania zgody 
zamawiającego na powierzenie podwykonawcom realizacji całości lub części 
zamówienia. Ponadto nierzetelnie określił wartość szacunkową  
i nie w pełni prawidłowo udokumentował przebieg postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację usług szkoleniowych w 2019 r. Kontrola 
wykazała również, że zespół koordynujący realizację Projektu został powołany przez 
Dyrektora OSW w niepełnym składzie, a obowiązki jego członków nie zostały 
określone na piśmie. Zaniechano również egzekwowania od wykonawców szkoleń 
obowiązków umownych w zakresie potwierdzania faktu przekazania materiałów 
i sprzętu do realizacji szkoleń (zajęć praktycznych) w latach 2018-2020 stosownym 
oświadczeniem, a  od części wykładowców realizujących szkolenia w latach 
2018=2019 nie uzyskano dokumentów potwierdzające ich kwalifikacje.   

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 zwraca uwagę, że:  

1. Zastosowanie klauzuli społecznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego, których głównym przedmiotem było prowadzenie szkoleń 
specjalistycznych realizowanych w ramach Projektu w latach 2016-2020, budzi 
wątpliwości co do celowości jej wykorzystania. Podmioty, których działalność 
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności lub 
zwalnianych z zakładów karnych, a w szczególności zatrudniane przez nie osób  
z grup społecznie marginalizowanych, nie posiadają zazwyczaj odpowiednich 
kwalifikacji i umiejętności do przeprowadzania specjalistycznych szkoleń. 
Potwierdza to m.in., wskazany przez MIGB Mazovia, niski poziom zaangażowania 
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych zatrudnionych w tym 
podmiocie w realizację umowy nr 1/POWER/2019/WRO z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
Dotyczyło to zaledwie siedmiu pracowników wykonujących prace porządkowe oraz 
polegające na pakowaniu i transporcie paczek. Celowym rozwiązaniem byłoby 
ogłaszanie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach 
ogólnych, tj. takich w których mógłby wziąć udział szeroki krąg wykonawców 
wyspecjalizowanych w prowadzaniu szkoleń. Przy czym, z uwagi na skalę 
zamawianych usług, w postępowaniach takich na szczególne uwzględnienie 
zasługiwałaby możliwość składania ofert częściowych lub podzielenia zamówienia 
na części. 

Ponadto NIK zwraca uwagę, że jednym z obowiązków zamawiającego wynikającym 
z art. 7 ust. 1 ustawy PZP jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
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zgodnie z zasadą proporcjonalności. Zasada ta jest realizowana przede wszystkim 
poprzez wymogi nałożone na zamawiającego w art. 22 ust. 1a ustawy PZP, zgodnie 
z którym zamawiający określa m.in. warunki udziału w postępowaniu w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Tym samym, proporcjonalność to nic 
innego jak tylko obowiązek podejmowania przez zamawiającego wyłącznie takich 
działań, które są konieczne i niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Skoro zaś 
celem zastosowania klauzuli społecznej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ww. 
ustawy, miała być społeczna i zawodowa integracja osób pozbawionych wolności 
lub zwalnianych z zakładów karnych, które to osoby miały stanowić nie mniej niż 
30% osób zatrudnionych przez wykonawcę (przy czym – w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek ten musiał być 
spełniony przez każdego z wykonawców oddzielnie), to nic też nie stało na 
przeszkodzie, aby zamawiający zastosował mechanizm, który zapobiegłby realizacji 
zasadniczej części zamówienia przez podmioty niespełniające warunków 
określonych w zastosowanej w postępowaniu klauzuli społecznej. 

2. W zawartych z wykonawcami Umowach szkoleniowych Inspektorat nie 
przewidział kar umownych w zakresie niewywiązywania się z obowiązku 
uzyskiwania zgody zamawiającego na powierzenie podwykonawcom realizacji 
całości lub części zamówienia. W ocenie NIK powinno być to standardem przy 
umowach o zamówienia publiczne, w których przewiduje się zasady udziału 
podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy. Kara umowna w tym zakresie jest 
bowiem instrumentem umożliwiającym skuteczne zabezpieczenie interesów 
zamawiającego, zarówno o charakterze prewencyjnym, poprzez dyscyplinowanie 
wykonawcy do wywiązywania się z obowiązków umownych w toku realizacji 
zamówienia, jak i następczym, umożliwiającym zamawiającemu dochodzenie 
roszczeń po wykonaniu umowy, gdy okaże się, że wykonawca nie wywiązywał się 
należycie ze swoich obowiązków. 

  Zapewnienie realizacji klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie 1.
zamówienia publicznego, poprzez ustanawianie wymogu ich spełniania nie tylko 
przez wykonawcę, ale również przez podwykonawców, którym powierzono 
realizację zasadniczej części zamówienia.  

 Egzekwowanie od wykonawców projektów szkoleniowych realizowanych na 2.
rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację zawodową obowiązku 
uzgadniania z Inspektoratem możliwości powierzenia ich realizacji 
podwykonawcom. 

 Uwzględnianie w umowach o zamówienie publiczne kar umownych w zakresie 3.
niewywiązywania się z obowiązku uzyskiwania przez wykonawcę zgody 
zamawiającego na powierzenie podwykonawcom realizacji całości lub części 
zamówienia. 

 Zapewnienie stosowania standardów kontroli zarządczej w zakresie struktury 4.
organizacyjnej jednostki do określania zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
pracowników OISW biorących udział w realizacji projektów szkoleniowych na rzecz 
resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację zawodową. 

 Egzekwowanie od wykonawców projektów szkoleniowych realizowanych na 5.
rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację zawodową, obowiązków 
umownych w zakresie potwierdzania faktu przekazania materiałów i sprzętu 
niezbędnego do realizacji zajęć praktycznych oraz przekazywania Inspektoratowi 
dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowców. 

 Rzetelne określanie wartości szacunkowej zamówień publicznych w przedmiocie 6.
szkoleń realizowanych na rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację 
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zawodową oraz prawidłowe dokumentowanie przebiegu postępowań na ich 
udzielenie.  

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 we Wrocławiu. 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 wykorzystania 
uwag i 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. 

 

Wrocław, 30 listopada 2020 r.  
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