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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Karny w Zarębie, ul. Leśna 4, 59-800 Lubań (dalej: „Zakład” lub „ZK”)  

 

Kapitan Daniel Workun, Dyrektor Zakładu Karnego, od dnia 1 stycznia 2020 r.1  
(dalej: „Dyrektor”) 

 

1. Rozpoznanie potrzeb w celu prowadzenia działań na rzecz zwiększenia zdolności 
do zatrudniania 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 Kontroli2                   
(dalej: „ustawa o NIK”) 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura we Wrocławiu 

 

1. Marian Karbarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/106/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.  

2. Andrzej Zygmunt, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli                                        
nr LWR/110/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-7) 

                                                      
1 Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, dyrektorami Zakładu byli: kpt. Andrzej Koszela od 16 sierpnia 2010 r. 
do 30 czerwca 2017 r.; mjr Marek Kaczmarski, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.   
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Zakład zapewnił realizację działań na rzecz resocjalizacji osadzonych, poprzez ich 
aktywizację zawodową, zaplanowanych w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu 
odbywania kary pozbawienia wolności”4 (dalej: „Projekt”). W celu prawidłowego 
zaplanowania tematyki szkoleń zawodowych przeprowadzano rozpoznanie i analizę 
potrzeb osadzonych oraz lokalnego rynku pracy. Zapewniono również odpowiednią 
liczbę uczestników cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych i dokonano ich rekrutacji 
zgodnie z przyjętymi w Projekcie kryteriami, niemniej jednak proces ten nie został  
w pełni prawidłowo udokumentowany. Osadzonym uczestniczącym w Projekcie 
zapewniono zatrudnienie na poziomie 94% przeszkolonych, przy czym dla szkoleń 
zakończonych przed dniem 1 października 2018 r. nie zawsze zgodne  
z przedmiotem odbytego szkolenia. 
Dyrektor sprawował skuteczny nadzór nad prawidłowością realizacji cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych, w ramach Projektu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie zwiększenia zdolności 
do zatrudniania osób pozbawionych wolności w ramach 
Projektu 
1.1. W latach 2016-2020 (I kwartał) w Zakładzie zaplanowano przeprowadzenie                
30 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla 392 osadzonych. Ostatecznie 
zrealizowano łącznie 28 szkoleń, zaplanowanych dla 368 osadzonych, w których 
udział wzięło 340 osadzonych5. Wszyscy uczestnicy kursów ukończyli szkolenie.  

Zgodnie z dyspozycją Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 
w Warszawie6, realizacja dwóch zaplanowanych do realizacji w I kwartale 2020 r. 
cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, tj. kursu „spawacza” i „elektryka”, ze względu na 
sytuację epidemiologiczną, została przełożona na późniejszy termin. 

(akta kontroli str. 8-10) 

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora na liczbę kursantów przystępujących i kończących 
szkolenia wpływ miały sytuacje powodujące zakończenie pobytu osadzonego w ZK 
w wyniku m.in.: nakazu sądu przetransportowania osadzonego z uwagi na udział  
w czynnościach procesowych, postanowienia sądu dotyczącego zwolnienia osoby 
pozbawionej wolności z Zakładu (np. wstrzymanie wykonania kary pozbawienia 
wolności, otrzymanie warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy  
w wykonaniu kary, odbywanie reszty kary w systemie dozoru elektronicznego), 
reklasyfikacji oraz skierowania do dalszego odbywania kary pozbawienia wolności  
w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego.   

(akta kontroli str. 11-18, 352-355) 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020. 
5 W 2016 r. w jednym cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnym uczestniczyło 12 osadzonych (na 12 zaplanowanych), 
w 2017 r. w ośmiu cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych uczestniczyło 111 osadzonych (na 112 
zaplanowanych), w 2018 r. w siedmiu cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych uczestniczyło 75 osadzonych na                
89 zaplanowanych (co stanowiło 84,3%), w 2019 r. w 10 cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych uczestniczyło     
115 osadzonych na 126 zaplanowanych (co stanowiło 91,3%), w I kwartale 2020 r. w dwóch zrealizowanych 
cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych uczestniczyło 27 osadzonych na 29 zaplanowanych (co stanowiło 93,1%). 
6 Pismo z dnia 13 marca 2020 r. 
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Planowanie szkoleń w ramach Programu odbywało się w  oparciu o wytyczne 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu (dalej: „OISW”). Plany 
szkoleń kursowych, na dany rok kalendarzowy, po przedłożeniu przez Dyrektora, 
były zatwierdzane przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu 
(dalej: „Dyrektor OSW”).   

 (akta kontroli str. 19-38)     

1.2. Zakład dysponował informacjami o potrzebach zawodowych osób osadzonych. 
Źródłem ich były m.in. rozmowy prowadzone przez wychowawców penitencjarnych  
z osadzonymi oraz korespondencja kierowana przez więźniów do Dyrektora w tym 
zakresie. Analizowane były również dane zawarte w teczkach osobopoznawczych 
osadzonych, aktach ewidencyjnych oraz informacje dostępne w Centralnej Bazie 
Danych Osób Pozbawionych Wolności (dalej: „CBDOPW”). 

(akta kontroli str. 11-18)     

Zakład podejmował również działania na rzecz określenia potrzeb zawodowych 
występujących na lokalnym rynku pracy. W tym celu wystąpiono z pismem do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu7 oraz analizowano zapotrzebowanie na 
pracowników zgłaszane przez przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne działające 
na lokalnym rynku oraz w strefie ekonomicznej „Nowogrodziec/ Wykroty”8. Analiza 
obejmowała m.in. przegląd ofert zatrudnienia dostępnych na portalach 
informacyjnych zawierających lokalne oferty pracy oraz na stronach internetowych 
oferujących zatrudnienie na terenie województwa dolnośląskiego. W działaniach 
tych wykorzystywano również informacje zamieszczane na stronach internetowych 
samorządów gmin i powiatów. Na okoliczność dokonywania powyższych analiz nie 
sporządzano odrębnej dokumentacji. 

 (akta kontroli str. 39-41)     

Jak wskazał Zastępca Dyrektora analiza potrzeb lokalnego rynku pracy 
przeprowadzana była w sposób cykliczny, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Prowadzony monitoring rynku pracy wykazał, że największe zapotrzebowanie na 
pracowników istnieje w branży ogólnobudowlanej i gastronomicznej. Tendencja ta 
utrzymuje się od kilku lat. Szkolenia w ramach Projektu w ZK planowano tak, aby 
odpowiadały zarówno potrzebom rynku pracy, jak i osób pozbawionych wolności. 
Nie zdarzyła się sytuacja, w której Zakład nie był w stanie przeprowadzić kursu, ze 
względu na brak kandydatów.  

(akta kontroli str. 11-18)     

W piśmie z dnia 10 czerwcu 2016 r. OISW został poinformowany, że ZK planuje 
organizację w ramach Projektu kursów zawodowych w kierunku zawodu brukarza, 
pracownika ogólnobudowlanego, obsługi minikoparki oraz spawacza. Wskazał także 
lokalnych pracodawców, którzy wyrazili chęć zatrudnienia absolwentów szkoleń 
z ww. kierunków.    

(akta kontroli str. 39-41) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zakładu w zakresie 
analizowania potrzeb osadzonych oraz lokalnego rynku pracy na etapie planowania 
tematyki szkoleń zawodowych realizowanych w ramach Projektu.  
 
 

                                                      
7 Pismo z dnia 12 października 2015 r. 
8 Stanowiącej podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej 
Górze. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Realizacja zadań przewidzianych w Projekcie 
2.1. W Zakładzie powołany został zespół koordynujący postęp i realizację Projektu 
(dalej również: „Zespół”) w składzie zapewniającym reprezentację służb, w tym 
penitencjarnej, finansowo-księgowej, kwatermistrzowskiej. Pismem z dnia 
20 kwietnia 2016 r. informacja o powołaniu Zespołu przekazana została do OISW. 
Jego skład został dwukrotnie zmieniony, tj. zarządzeniem Dyrektora Zakładu 
Karnego w Zarębie Nr 21/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.9 oraz aneksem z dnia 6 maja 
2020 r. do tego zarządzenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 kwietnia 2016 r., skład Zespołu umożliwiał 
aktywną współpracę przedstawicieli wyodrębnionych w ZK pionów. 

(akta kontroli str. 11-18, 43-50, 350-355) 

2.2. Zakład zapewnił osadzonym dostęp do informacji o możliwościach uczestnictwa 
w cyklach szkoleniowo -aktywizacyjnych realizowanych w ramach Projektu. W tym 
celu wykorzystywano dostępne środki przekazu, w tym radiowęzeł i  tablice 
ogłoszeń znajdujące się w każdym pawilonie mieszkalnym. Akcja informacyjna 
prowadzono była również przez wychowawców m.in. podczas codziennych wizytacji 
cel mieszkalnych. Ich celem było zachęcenie i zmotywowanie skazanych do 
uczestnictwa w kursach zawodowych. Akcja informacyjna nie była oddzielnie 
dokumentowana. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że dowodem potwierdzającym fakt przeprowadzenia 
akcji informacyjnej oraz efektywnego popularyzowania Projektu przez kadrę działu 
penitencjarnego ZK, są liczne prośby skazanych o zakwalifikowanie do nauczania.  

(akta kontroli str. 11-18, 42) 

2.3. Badanie prawidłowości rekrutacji uczestników cyklów szkoleniowo-
aktywizacyjnych w ramach Projektu przeprowadzone zostało na próbie dziewięciu 
kursów szkoleniowo-aktywizacyjnych10. Objęto nim łącznie 126 osadzonych w ZK 
uczestników kursów11. Wszyscy osadzeni wytypowani zostali do udziału w kursie na 
zasadach określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu12, a następnie 
zakwalifikowani przez Komisję Penitencjarną działającą na podstawie art. 76 § 1              
pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy13, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu i trybu nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych14. We 
wszystkich przypadkach do Projektu zakwalifikowano mężczyzn: 

� dobrowolnie zgłaszających się do udziału w szkoleniach;  

� posiadających nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności 
(nie więcej niż 2 lata) lub nie więcej niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych 
pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie  
z pozostałej części kary;  

� zainteresowanych nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych 
kwalifikacji zawodowych. 
                                                      
9 W sprawie zadań oraz szczegółowego podziału kompetencji podczas realizacji przez Zakład Karny w Zarębie 
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  
i Rozwój 2014-2020. 
10 Analizą objęto następujące kursy: „brukarz” z 2016 r. (zorganizowano tylko jeden kurs); kucharz” i „ogrodnik”  
z 2017 r., „brukarz” i „pilarz” z 2018 r., „elektryk” i „kucharz” z 2019 r., „technolog robót wykończeniowych” 
i  „kucharz” z 2020 r. Próba ta została wyznaczona do wszystkich badań kontrolnych opisanych poniżej. 
11 Po 12 uczestników i po dwie osoby z listy rezerwowej każdego kursu. 
12 Wniosek o dofinansowanie Projektu stanowi załącznik nr 2 Porozumienia z 12 lipca 2016 r., zawartego 
pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Instytucją Pośredniczącą), a Centralnym Zarządem 
Służby Więziennej (Beneficjentem). 
13 Dz. U. z 2020 r. poz. 523 ze zm. 
14 Dz. U. poz. 2004. 
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Wsparciem w pierwszej kolejności zostali objęci skazani nieposiadający żadnego 
wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. 
Warunkiem przyjęcia osadzonego na kurs każdorazowo było uzyskanie 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie. 

Wstępna kwalifikacja osadzonych do udziału w Projekcie nie została prawidłowo 
udokumentowana, co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 55-58, 97-110, 345-348) 

2.4. Badaniem prawidłowości realizacji szkoleń objęto dziewięć cyklów szkoleniowo-
aktywizacyjnych w ramach Projektu.  

Dokonana analiza potwierdziła skuteczność działań ZK na rzecz zapewnienia 
prawidłowej realizacji szkoleń. Wykazała m.in., że wszystkie zaplanowane w ramach 
cyklów szkoleniowo-aktywizacyjnych zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem, 
uczestnictwo poszczególnych osadzonych w zajęciach zostało prawidłowo 
udokumentowane, a odnotowana frekwencja dla badanej próby szkoleń wyniosła 
średnio 95,7%. 

(akta kontroli str. 111-114, 215-222) 

2.5. Skazani uczestniczący w cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych otrzymywali 
dokumenty (certyfikaty) potwierdzające uzyskane wsparcie w Projekcie. 

Badaniem wydawania dokumentów poświadczających ukończenie szkolenia 
w ramach Projektu objęto dziewięć cyklów szkoleniowo-aktywizacyjnych. Dokonana 
analiza potwierdziła skuteczność działań ZK na rzecz zapewnienia uzyskania przez 
uczestników Projektu certyfikatów potwierdzających otrzymane wsparcie15. 
Wykazała m.in., że wszyscy osadzani, który ukończyli szkolenia, otrzymali 
zaświadczenie (certyfikaty) o ich ukończeniu. Dokumenty te były wydawane jedynie 
osobom faktycznie uczestniczącym w zajęciach w co najmniej minimalnym zakresie 
(80% godzin szkoleniowych) wymaganym do ukończenia szkolenia. Nie zawierały 
informacji o tym, że zostały uzyskane w czasie wykonywania kary pozbawienia 
wolności lub tymczasowego aresztowania, tj. zgodnie z przepisem § 21 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu i trybu nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych. 
Dokumenty te były przekazywane uczestnikom cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych,  
a ich kopie dołączane do dokumentacji osadzonego przechowywanej w Zakładzie.  

(akta kontroli str. 111-114, 215-222) 

2.6. W wyniku realizacji Projektu w latach 2016-2020 (I kwartał) zatrudnienie 
uzyskało łącznie 320 uczestników cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych 
(zrealizowanych w ramach Projektu), co stanowiło 94% ogółu uczestników tych 
szkoleń (340 osadzonych), w tym:  

� 226 na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (211 nieodpłatnie,                 
15 odpłatnie)16; 

� 10 (nieodpłatnie) w przywięziennych zakładach pracy17; 

�  68 na rzecz zewnętrznych przedsiębiorców (cztery nieodpłatnie, 64 odpłatnie)18; 
16 (nieodpłatnie) na rzecz podmiotów wyznaczonych przez właściwy organ gminy, 

                                                      
15 Zgodnie z pkt 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu oraz 3.4 Krótki opis wniosku o dofinansowanie Projektu.  
16 W poszczególnych latach objętych kontrolą: w 2016 r. cztery osoby (nieodpłatnie), w 2017 r. 85 osób                        
(80 nieodpłatnie, pięć odpłatnie), w 2018 r. 36 osób (30 nieodpłatnie, sześć odpłatnie), w 2019 r. 76 osób                           
(72 nieodpłatnie, cztery odpłatnie), w 2020 r. 25 osób (nieodpłatnie). 
17 W poszczególnych latach odpowiednio: w 2018 r. trzy osoby (nieodpłatnie), w 2019 r. siedem osób 
(nieodpłatnie). 
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 na podstawie art. 123a § 6 ustawy Kodeks karny wykonawczy19.   

 (akta kontroli str. 78-79, 115-121) 

W odniesieniu do struktury zatrudnienia osadzonych Zastępca Dyrektora wyjaśnił, 
że przyjęto ścieżkę zatrudniania osadzonych, po zakończonych kursach, na terenie 
ZK. Pozwalało to – w jego ocenie – na ukończenie procesu dydaktycznego                             
i podyktowane było również zapotrzebowaniem na pracę skazanych w grupach 
wykonujących pracę na rzecz ZK, który jest jednostką typu półotwartego, gdzie 
zatrudnienie osadzonych poza jego terenem (w tym u kontrahentów zewnętrznych) 
odbywa się w systemie bez konwojenta (tj. bez nadzoru funkcjonariusza Służby 
Więziennej). W związku z powyższym skierowanie osadzonego do tej formy 
zatrudnienia wymaga spełnienia określonych warunków związanych z szeroko 
pojętą ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Oprócz wymagań 
formalnych takich jak rodzaj przestępstwa, za które osadzony odbywa karę, wymiar 
pozostałej kary do odbycia, analizuje się również jego sytuację prawną i osobistą, 
posiadane deficyty, funkcjonowanie podczas odbywania obecnego wyroku, jak                       
i poprzednich, a także informacje z czynności profilaktycznych. Analiza powyższych 
czynników jest procesem wymagającym nakładu czasowego, co z kolei przekłada 
się na czas potrzebny do zatrudnienia osadzonego poza terenem jednostki na rzecz 
kontrahentów. Niemniej jednak osadzeni, którzy pozytywnie przeszli proces 
weryfikacji dotyczący zatrudnienia poza terenem jednostki, w dalszej kolejności 
zatrudniani byli na rzecz samorządów gmin oraz u lokalnych przedsiębiorców.  

 (akta kontroli str. 11-18) 

Nie we wszystkich przypadkach zatrudnienie osadzonych miało bezpośredni 
związek z przedmiotem zakończonego szkolenia – uzyskanymi w Projekcie 
kwalifikacjami. 

Badanie zatrudnienia osób osadzonych, które ukończyły dziewięć objętych kontrolą 
cykli szkoleniowo-aktywizujących, wykazało, że:  

� w 2016 r. po kursie „brukarz”, dwie osoby (z 12, które ukończyły kurs) zostały 
zatrudnione zgodnie z uzyskanymi w czasie kursu kwalifikacjami, tj. 17%; 

� w 2017 r., po kursie „kucharz”, siedem osób (z 14) zostało zatrudnionych 
zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami, tj. 50% oraz po kursie „ogrodnik” 11 osób  
(z 13), tj. 85%; 

� w 2018 r. po kursie „brukarz” i „pilarz”, po siedem osób (z 11) zostało 
zatrudnionych zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami, tj. po 64%; 

� w 2019 r. po kursie „elektryk” sześć osób (z 12) zostało zatrudnionych zgodnie 
z uzyskanymi kwalifikacjami, tj. 50% oraz po kursie „kucharz” 11 osób (z 12),                     
tj. 92%; 

� w 2020 r. po kursie „technolog robót wykończeniowych”, żadna osoba20 nie 
została zatrudniona zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami, a po kursie „kucharz”                 
11 osób (z 14), tj. 79%. 

(akta kontroli str. 78-79) 

Zgodnie z zasadami wdrożenia Projektu, przed dniem 1 października 2018 r. 
beneficjenci ostateczni Projektu powinni podejmować zatrudnienie odpowiadające 
umiejętnościom zawodowym uzyskanym w ramach szkoleń, których byli 

                                                                                                                                       
18 W poszczególnych latach odpowiednio: w 2016 r. dwie osoby (odpłatnie), w 2017 r. 19 osób (odpłatnie), 
w 2018 r. 26 osób (odpłatnie), w 2019 r. 19 osób (cztery nieodpłatnie, 15 odpłatnie), w 2020 r. dwie osoby 
(odpłatnie). 
19 W poszczególnych latach odpowiednio: w 2017 r. siedem osób, w 2018 r. pięć osób, w 2019 r. cztery osoby. 
20 Spośród 13 osadzonych, którzy ukończyli kurs. 
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uczestnikami. Nieprawidłowości w tym zakresie zostały opisane w sekcji dotyczącej 
„Stwierdzonych nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 345-349) 

2.7. Zakład nie dysponował informacjami o zatrudnieniu uczestników Projektu, 
którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności. Ankieta dotycząca sytuacji 
na rynku pracy uczestników Projektu była kierowana do osadzonych, którzy opuścili 
ZK21 oraz do skazanych, przetransportowanych do innych jednostek 
penitencjarnych. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że Zakład nie dokonywał analizy, ani nie 
wykorzystywał danych z ankiet. Ankiety były anonimowe, a dane z nich pozyskane 
miały posłużyć określeniu poziomu zadowolenia kursantów oraz skuteczności 
i efektywności prowadzonych działań po zakończeniu Projektu. Wskazał również, że 
Zakład nie uwzględniał informacji o zatrudnieniu tych osób w comiesięcznych 
sprawozdaniach, w których przedstawiane były informacje dotyczące absolwentów 
kursu ze wskazaniem daty zatrudnienia oraz zwolnienia z ZK, bądź 
przetransportowania do innej jednostki Służby Więziennej. 

(akta kontroli str. 11-18) 

Analiza objętych badaniem dziewięciu cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, wykazała, 
że 97 kursantów wypełniło ankiety (86,6%), z czego 66 osób stwierdziło „aktualnie 
pracuję” (tj. 58,9%), a 41 (tj. 36,6%) potwierdziło pracę „w specjalności uzyskanej po 
kursie w Zakładzie Karnym”. 

(akta kontroli str. 215-222) 

2.8. Zakład wyłaniał podmioty zatrudniające osadzonych w oparciu o uregulowania 
zawarte w przepisach ogólnych22 oraz zgodnie z zasadami określonymi  
w zarządzeniu Nr 92/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie z dnia 29 grudnia 
2017 r.23. Skazanemu zapewniano w miarę możliwości świadczenie pracy, za jego 
pisemną zgodą lub na jego wniosek. Dyrektor mógł zezwolić na nieodpłatne 
zatrudnienie przy pracach porządkowych oraz pomocniczych24. Ponadto osadzeni 
byli zatrudniani odpłatnie u zewnętrznych przedsiębiorców (kontrahentów) na 
warunkach określonych przez Dyrektora, których nieprzestrzeganie stanowiło 
podstawę do cofnięcia zgody na zatrudnienie. Podstawą zatrudnienia była umowa 
zawarta pomiędzy Dyrektorem i  kontrahentem. Podmiot zatrudniający osadzonego 
był zobowiązany do przekazywania do ZK informacji o warunkach zatrudniania 
osadzonego oraz o przypadkach jego negatywnego zachowania. 

Zakład nie zawarł porozumień z samorządami gmin, powiatów i lokalnymi 
przedsiębiorcami w przedmiocie zatrudniania skazanych po ukończeniu konkretnych 
kursów w ramach Projektu. Posiadał natomiast umowy z kontrahentami, u których 
zatrudniani byli, kończący te kursy, osadzeni. 

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, w celu pozyskania nowych kontrahentów 
prowadzone były akcje informacyjne oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami 
zewnętrznymi. Współpraca ta uwarunkowana była spełnieniem określonych 

                                                      
21 Z informacją o potrzebie przesłania wypełnionej ankiety na adres OISW. 
22 Na podstawie art. 121-123 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 523), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zatrudniania skazanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1887). 
23 W sprawie rodzaju i zasad zatrudniania osadzonych oraz współdziałania poszczególnych służb w zakresie 
zatrudniania osadzonych i prowadzenia ewidencji zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Zarębie. 
24 Wykonywanych na rzecz: samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub 
województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek 
prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa. Właściwy 
organ gminy wyznacza podmioty, które zgłosiły zapotrzebowanie lub wyraziły zgodę na zatrudnienie skazanych 
i przekazuje informację pisemną Dyrektorowi. 
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wymogów, w tym m.in. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej na zasadach 
obowiązujących w przedsiębiorstwie. W przypadku zatrudnienia osadzonych 
w odległości powyżej 1000 metrów od Zakładu, również zorganizowania transportu.  

Przed skierowaniem osadzonych do zatrudnienia, dokonywano rozpoznania miejsca 
pracy, pod kątem możliwości prowadzania nadzoru nad osadzonymi w miejscu 
pracy, sposobu informowania o zagrożeniach lub sytuacjach mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo, a także postępowania kontrahenta w przypadku wystąpienia 
zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem zatrudnianego osadzonego. 

 (akta kontroli str. 11-18, 122-214) 

2.9. Zakład nie dokonywał zakupów sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby 
realizacji Projektu. Nie ponosił na ten cel wydatków. Zapotrzebowanie na sprzęt 
przeznaczony i wykorzystywany na potrzeby kursów prowadzonych w ramach 
Projektu zgłaszane było do OISW, zgodnie z planem kursów dla Zakładu na dany 
rok.  

(akta kontroli str. 55-58) 

W latach 2016-2020 (I kwartał) ZK otrzymał, zakupiony przez OISW na potrzeby 
realizacji cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w ramach Projektu, sprzęt i narzędzia               
o łącznej wartości 75 638 zł. Wyniki przeprowadzonych oględzin znajdującego się 
na terenie ZK sprzętu (czterech sztuk o najwyższej wartości zakupu) potwierdziły 
jego kompletność, sprawność i wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem na 
potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych, dla uczestników następujących kursów:  
„technolog robót wykończeniowych” (młot wyburzeniowy25), „brukarz” (zagęszczarka 
płytowa26), „kucharz” (mikser ręczny27), „ogrodnik” (kosiarka spalinowa 
z napędem28). 

 (akta kontroli str. 322-344) 

2.10. Dane dotyczące realizacji Projektu przez Zakład gromadzone były za pomocą 
wdrożonego na potrzeby Projektu systemu sprawozdawczości i przekazywane do 
OISW, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach OISW z dnia 22 stycznia 2018 r. 
i 15 stycznia 2020 r. 
W ramach tego systemu gromadzone były dane umożliwiające weryfikację poziomu 
wskaźników realizacji celów, tj. liczbę zrealizowanych cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych, liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających wsparcie 
w Projekcie oraz liczbę osadzonych objętych wsparciem. W ramach systemu 
sprawozdawczości ZK przekazywał do OISW: dane uczestników poszczególnych 
szkoleń, a po zakończonym kursie, informacje dotyczące m.in. liczby kursantów, 
którzy rozpoczęli, zakończyli lub przerwali udział w Projekcie, protokoły z egzaminu, 
listy uczestników i listy obecności na zajęciach, informacje dotyczące zatrudnienia 
osadzonych po ukończonym kursie. Wskaźnik rezultatu, monitujący poziom 
zatrudnienia (liczba więźniów oraz byłych więźniów pracujących po opuszczeniu 

                                                      
25 Firmy BOSCH o symbolu GSH 16-28, z wyposażeniem podstawowym: szpicak (400 mm), smar w tubie, 
wózek transportowy; przeznaczony do najcięższych prac wyburzeniowych, wyposażony w system umożliwiający 
redukcje szkodliwych dla zdrowia drgań. 
26 Firmy LUMAG o symbolu RP-160 HPC – dwukierunkowa zagęszczarka płytowa przeznaczona do pracy na  
różnego rodzaju piaskach i żwirach oraz na kostce brukowej, posiadająca możliwość zagęszczania do przodu 
oraz do tyłu na trudnym terenie, z wyposażeniem standardowym: rama ochronna, koła, gumowa mata. 
27 Firmy ROBOT COPE o symbolu CMP 250 Combi – do uzyskiwania różnych produktów spożywczych 
w zależności zastosowanej końcówki, zastosowanie do przygotowania zup jarzynowych, przecierów, sosów, 
farszów, kremów, omletów, sufletów; z wyposażeniem: ruzga ze stali nierdzewnej i różne końcówki, pojemność 
naczynia min. 15 litrów. 
28 Firmy MAKITA o symbolu MPLM 4819, przeznaczona do koszenia terenów zielonych o powierzchni min.                   
2 200 m2, wyposażona w tryb mulczowania (rozdrabniania resztek trawy aż staną się nawozem) z funkcją 
wyrzutu bocznego. 
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Programu) był przekazywany do systemu sprawozdawczości Projektu w formie 
comiesięcznych tabel, przesyłanych do OISW. 

Ponadto Zakład wprowadzał do CBDOPW dane w zakresie form udzielonej pomocy 
postpenitencjarnej uczestnikom cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych Projektu29  
i zamieszczał notatkę dotycząca ukończenia kursu przez danego osadzonego,  
z uwzględnieniem zdobytych kwalifikacji. 

(akta kontroli str. 83-97) 

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

1. Wstępna kwalifikacja osadzonych w ZK do udziału w Projekcie nie była 
prawidłowo dokumentowana. Dla wszystkich 126 osadzonych uczestniczących 
w dziewięciu, objętych szczegółowym badaniem, kursach nie sporządzono pisemnej 
oceny spełnienia wymogów formalnych i proceduralnych udziału w Projekcie. 
Wymóg sporządzenia i przedstawienia Komisji Penitencjarnej pisemnej oceny w ww. 
zakresie przewidziany zostało we wniosku o dofinansowanie Projektu. Ponadto dla 
części z nich nie sporządzono również oceny okresowej osadzonego z propozycją 
udziału w kursie. Brak realizacji Projektu zgodnie z ww. wnioskiem stanowiło 
również naruszenie § 2 pkt 1 ppkt 2 zarządzenia Nr 36/16 Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej z dnia 27 lipca 2016 r.30. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że brak wymaganej dokumentacji wstępnej kwalifikacji 
osadzonych do szkolenia w ramach Projektu, tj. zarówno pisemnej oceny 
osadzonych pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz proceduralnych 
udziału w Projekcie, jak i projektu oceny okresowej z propozycją udziału w kursie, 
spowodowany był niedostateczną znajomością założeń wniosku o dofinansowanie 
Projektu. Wskazał również, że dołożono wszelkich starań do rzetelnej kwalifikacji 
osadzonych na kurs, z braku dostatecznej wiedzy zabrakło jedynie pisemnej oceny 
spełniania kryteriów. 

(akta kontroli str. 55-58, 97-110, 345-348) 

2. Na 79 osadzonych, którzy ukończyli kursy objęte badaniem szczegółowym przed 
dniem 1 października 2018 r. i zostali skierowani do odbycia praktyki zawodowej 
(zatrudnienia), w 18 przypadkach zatrudnienie nie miało bezpośredniego związku  
z przedmiotem szkolenia. Zgodnie z zasadami wdrożenia Projektu, przed dniem 
1 października 2018 r. beneficjenci ostateczni Projektu powinni podejmować 
zatrudnienie odpowiadające umiejętnościom zawodowym uzyskanym w ramach 
szkoleń, których byli uczestnikami. Natomiast w stosunku do uczestników 
kończących kurs po dniu 1 października 2018 r. nie obowiązywała zasada 
zatrudniania skazanych w zawodzie, w którym ukończyli szkolenie lub zawodzie 
pokrewnym31. 

Jak wyjaśnił m.in. Zastępca Dyrektora, zatrudnienie osadzonych biorących udział 
w Projekcie nie zawsze było zgodne z przedmiotem szkolenia, ponieważ brak było 
wytycznych wskazujących taką konieczność. Głównym celem Projektu był wzrost 
aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do 
zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Cel 

                                                      
29 Dane zamieszczane w CBDOPW: X001POWER – ukończył szkolenie zawodowe, X002POWER – ukończył 
zajęcia aktywizacji zawodowej, X003POWER – podjęcie zatrudnienia. 
30 W sprawie realizacji przez Służbę Więzienna Projektu „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. 
31 Pismem Dyrektora OSW z dnia 19 listopada 2018 r., w związku z zawartym aneksem w dniu 31 października 
2018 r. do wniosku o dofinansowanie Projektu, wyrażono zgodę na zatrudnienie osadzonych w innym zawodzie 
niż ten, w profilu którego ukończono szkolenie. 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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ten został osiągnięty, przez cały okres trwania Projektu zatrudnionych zostało 94% 
beneficjentów ostatecznych. Spowodowało to osiągnięcie zarówno wskaźnika 
rezultatu Projektu, jak i realizację ustawowych zadań Służby Więziennej, czyli  
prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób 
skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie 
pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie na innym 
stanowisku niż profil ukończonego szkolenia pozwala na zwiększenie kompetencji 
zawodowych osób pozbawionych wolności. Dzięki temu skazani objęci są szerszym 
wachlarzem wsparcia, co pozwala im lepiej odnaleźć się na rynku pracy po 
opuszczeniu Zakładu. Należy również wziąć pod uwagę możliwości etatowe 
zarówno ZK, jak i podmiotów zewnętrznych. Brak miejsc pracy na stanowisku 
związanym z ukończonym kursem powodowałby brak zatrudnienia. Zatrudnienie na 
innym stanowisku daje możliwość rozwoju zawodowego, powoduje u skazanych 
wyrobienie nawyku pracy, przyczynia się do wzrostu ich samooceny. W ocenie 
Zastępcy Dyrektora cel Projektu został osiągnięty, ponieważ poza szkoleniami 
zawodowymi prowadzone były kursy związane z aktywizacją zawodową, które 
spowodowały wzrost umiejętności społecznych skazanych, dzięki którym są oni 
bardziej zmotywowani do podjęcia zatrudnienia, wiedzą jak kształtuje się droga 
rozwoju zawodowego. 

(akta kontroli str. 78-349, 352-355)    

W Zakładzie prawidłowo powołano zespół koordynujący postęp i realizację Projektu. 
Zapewniono również odpowiednią liczbę uczestników cykli szkoleniowo- 
aktywizacyjnych i dokonano ich rekrutacji zgodnie z przyjętymi w Projekcie 
kryteriami, niemiej jednak proces ten nie został w pełni prawidłowo 
udokumentowany. Osadzonym uczestniczącym w Projekcie zapewniono 
zatrudnienie na poziomie 94% osób przeszkolonych, przy czym dla szkoleń 
zakończonych przed dniem 1 października 2018 r. nie zawsze zgodne  
z przedmiotem odbytego szkolenia. Dyrektor sprawował skuteczny nadzór nad 
prawidłowością realizacji cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje 
o zapewnienie dokumentowania procesu rekrutacji osadzonych do udziału  
w cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych, zgodnie z wymogami prowadzonych 
projektów na rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację zawodową. 

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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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, dnia       listopada 2020 r.  

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy: p.o. Dyrektor 
Marcin Kaliński Andrzej Zygmunt 

Doradca techniczny 

 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

Marian Karbarz 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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podpis  

 


