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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów (dalej: „Zakład” lub „ZK”) 

 

Podpułkownik Andrzej Zalewski, Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie, od dnia 
1 października 2015 r. (dalej: „Dyrektor”) 

 

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 

 

Mariusz Orawczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/99/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. 

(akta kontroli: tom I str. 1-3)

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna2 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”3 (dalej: „Projekt”). W celu prawidłowego 
zaplanowania tematyki szkoleń zawodowych przeprowadzono rozpoznanie i analizę 
potrzeb osadzonych oraz lokalnego rynku pracy. Zapewniono również odpowiednią 
liczbę uczestników cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych oraz dokonano ich rekrutacji 
zgodnie przyjętymi w Projekcie kryteriami, niemniej jednak proces ten nie został  
w pełni prawidłowo udokumentowany. Osadzonym uczestniczącym w Projekcie 
zapewniono zatrudnienie na poziomie 87% przeszkolonych, przy czym dla szkoleń 
zakończonych przed dniem 1 października 2018 r. nie zawsze zgodne  
z przedmiotem odbytego szkolenia. 
Nierzetelnie sprawowany był nadzór nad realizacją Projektu, w szczególności  
w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących realizacji przez osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie kursów zajęć niezgodnie z harmonogramem oraz  
w przedmiocie różnic pomiędzy udokumentowaną liczbą skazanych opuszczających 
oddział mieszkalny i obecnych na zajęciach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie zwiększenia 
zdolności do zatrudnienia osób pozbawionych wolności 
w ramach Projektu 
1.1. W latach 2016-2020 (I kwartał) w Zakładzie w ramach Projektu zaplanowanych 
zostało łącznie 30 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych z 378 uczestnikami, przy czym 
zrealizowano 27 szkoleń, w których wzięło udział 338 osadzonych. Ostatecznie 
szkolenia ukończyło 330 uczestników (co stanowiło 97,6%)4. 
Zgodnie z dyspozycją Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 
w Warszawie5, realizacja trzech cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, w tym kursu 
technolog wykończenia wnętrz, opiekun osób starszych, brukarz, zaplanowanych do 
realizacji w I kwartale 2020 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną, została 
zawieszona od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania.  
Różnice pomiędzy liczbą osadzonych przystępujących do kursu, a liczbą 
osadzonych, którzy ukończyli kurs, wynikały z zakończenia pobytu osadzonych 
w Zakładzie w wyniku: nakazu sądu w celu przetransportowania osadzonego 
z uwagi na udział w czynnościach procesowych, dokonania negatywnej oceny 
postępów w resocjalizacji, reklasyfikacji oraz skierowania do dalszego odbywania 

                                                      
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 W poszczególnych latach odpowiednio: w 2016 r. zaplanowano i zrealizowano dwa cykle szkoleniowo-
aktywizacyjne, w których uczestniczyło 24 osadzonych – szkolenie ukończyli wszyscy uczestnicy; w 2017 r. 
zaplanowano i zrealizowano siedem cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, w których uczestniczyło 95 osadzonych 
– szkolenie ukończyło 90 uczestników; w 2018 r. zaplanowano i zrealizowano osiem cykli szkoleniowo-
aktywizacyjnych, w których uczestniczyło 95 osadzonych – szkolenie ukończyło 93 uczestników; w 2019 r. 
zaplanowano i zrealizowano osiem cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, w których uczestniczyło 96 osadzonych – 
szkolenie ukończyło 95 osadzonych; w I kwartale 2020 r. zaplanowano pięć cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, 
w których miało uczestniczyć 68 osadzonych, natomiast zrealizowano dwa, w których uczestniczyło 
28 osadzonych – szkolenie ukończyli wszyscy uczestnicy.  
5 Pismo z dnia 13 marca 2020 r. 
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kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, jak 
również nieukończenie kursu ze względu na niską frekwencję w zajęciach.   

Plany szkoleń kursowych, na dany rok kalendarzowy, po przedłożeniu przez 
Dyrektora, były zatwierdzane przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we 
Wrocławiu (dalej: „Dyrektor OSW”). Planowanie, w ramach Projektu, do 
zrealizowania w danym roku przez Zakład poszczególnych cykli  
szkoleniowo-aktywizacyjnych odbywało się w oparciu o wytyczne zawarte  
w zarządzeniu nr 36/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 lipca 
2016 r.6 oraz w zarządzeniu nr 39/2016 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej 
we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2016 r.7. 

 (akta kontroli: tom I str. 31-44, 56-57, 89, 93-95; tom II str. 132-135) 

1.2. Zakład dysponował informacjami o potrzebach zawodowych osób osadzonych. 
Pozyskiwano je od osadzonych w ramach działań prowadzonych przez 
wychowawców penitencjarnych. Przed planowanym kursem każdorazowo 
przeprowadzano również sondę wśród osadzonych celem rozpoznania 
zapotrzebowania na dany kurs. Ponadto funkcjonariusze Zakładu analizowali 
ogłoszenia dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie w celu określenia 
potrzeb zawodowych występujących na lokalnym rynku pracy i na podstawie tych 
analiz corocznie przekazywali Dyrektorowi meldunek o zapotrzebowaniu na 
pracowników w deficytowych zawodach. Dodatkowo prowadzono korespondencję 
z kontrahentami zewnętrznymi, z którymi Zakład prowadził współpracę, na temat 
możliwości zatrudnienia osadzonych po ukończonym kursie, biorąc pod uwagę 
umiejętności oraz nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną potencjalnych 
pracowników. Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, decyzje co do tematyki oraz 
kierowania na kursy osadzonych były oparte na analizie danych zebranych od 
personelu działu penitencjarnego, rozmów ze skazanymi, analizie danych 
w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności oraz analizie teczek 
osobopoznawczych w zakresie wykształcenia i posiadanych kwalifikacji 
osadzonych. Ponadto przy planowaniu tego zapotrzebowania pod uwagę była brana 
również możliwość organizacji kursu na terenie Zakładu. Wnioski z powyższych 
analiz przekazywanie były do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we 
Wrocławiu (dalej: „OISW”) telefonicznie oraz pisemnie i za pomocą poczty 
elektronicznej. 

 (akta kontroli: tom I str. 89-90, 101-124) 

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. 

 

 

 

                                                      
6 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. 
7 W sprawie zasad współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej a jednostkami 
podległymi w trakcie realizacji zadań rzeczowych oraz rozliczeń finansowych w ramach Projektu pn. 
”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania 
kary pozbawienia wolności”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Realizacja zadań przewidzianych w Projekcie  
 

2.1. W Zakładzie powołany został zespół koordynujący postęp i realizację Projektu8 
(dalej: „Zespół”), w składzie obejmującym osoby zatrudnione w poszczególnych 
działach służby ZK, w szczególności: penitencjarnej, finansowo-księgowej, 
kwatermistrzowskiej, ochronnej, kadrowej. Określono również zakres czynności 
członów Zespołu, co zostało także uwzględnione9 w szczegółowych zakresach 
działania komórek organizacyjnych Zakładu. 

(akta kontroli: tom I str. 4-24, 90, 96-100) 

2.2. Akcja informacyjna o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach i kursach 
aktywizacji zawodowej w ramach Projektu polegała na bezpośrednim, ustnym 
informowaniu osadzonych przez wychowawców o planowanych kursach oraz 
wywieszaniu broszur informacyjnych w gablotach znajdujących się w pawilonach 
mieszkalnych, w miejscach ogólnie dostępnych. Ponadto podczas tworzenia 
indywidualnych programów oddziaływania skazany był informowany o możliwości 
podniesienia swoich kwalifikacji, a w przypadku braku wykształcenia był to jeden 
z punków tego programu. W Zakładzie nie opracowano wewnętrznych zasad 
udostępniania informacji o możliwościach uczestnictwa w Projekcie. Nie 
dokumentowano zakresu i formy prowadzenia akcji reklamowej. 

(akta kontroli: tom I str. 90, 152) 

2.3. Badanie prawidłowości rekrutacji uczestników cyklów szkoleniowo-
aktywizacyjnych w ramach Projektu przeprowadzone zostało na próbie 10 kursów, 
po dwa (rozpoczęte i zakończone) w danym roku okresu objętego kontrolą10. Objęto 
nim łącznie 137 osadzonych11 w Zakładzie. Badanie wykazało, że rekrutacja 
uczestników cyklów szkoleniowo-aktywizacyjnych przeprowadzana była zgodnie 
z art. 76 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy12 
(dalej: „kkw”) oraz § 13 i § 29 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia                    
28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach 
karnych i aresztach śledczych13 (dalej: „rozporządzenie w sprawie nauczania  
w ZK”), tj. w szczególności: 

� osadzeni dobrowolnie zgłaszali się do udziału i spełniali wymagane kryteria 
(posiadali nieodległy termin końca kary pozbawienia wolności – nie więcej niż 
dwa lata – lub nie więcej niż dwa lata do nabycia formalnych uprawnień do 

                                                      
8 Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie nr 17/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,                      
nr 10/2018 z dnia 2 marca 2018 r. oraz nr 35/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do 
realizacji projektu systemowego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER. 
9 Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie nr 22/2016 z dnia 17 maja 2016 r.,                          
nr 35/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., nr 69/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz nr 66/2018 z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Zakładu Karnego 
w Głogowie. 
10 Analizą objęto następujące kursy: 
�w 2016 r.: Technolog Robót Wykończeniowych (od dnia 14 października do dnia 9 grudnia 2016 r.) oraz 

Operator Wózków Widłowych (od dnia 7 października do dnia 29 listopada 2016 r.); 
�w 2017 r.: nr 36/Wrocław/2017 Technolog Robót Wykończeniowych (od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca                 

2017 r.) oraz nr 66/Wrocław/2017 Pilarz (od dnia 23 września do dnia 30 października 2017 r.); 
�w 2018 r.: nr 38/Wrocław/2018 Technolog Rozbioru Drobiu (od dnia 11 do dnia 30 września 2018 r.) oraz                   

nr 37/Wrocław/2018 Malarz-glazurnik (od dnia 23 sierpnia do dnia 29 września 2018 r.); 
�w 2019 r.: nr 6/Wrocław/2019 Zagospodarowanie Terenów Zielonych (od dnia 26 kwietnia do dnia 7 lipca   

2019 r.) oraz nr 1/Wrocław/2019 Malarz-glazurnik (od dnia 16 kwietnia do dnia 7 maja 2019 r.); 
�w 2020 r. nr 1/Wrocław/2020 Technolog Robót Wykończeniowych (od dnia 31 stycznia do dnia 14 lutego    

2020 r.) oraz nr 2/Wrocław/2020 (od dnia 19 lutego do dnia 4 marca 2020 r.). Próba ta została wyznaczona do 
wszystkich badań kontrolnych opisanych poniżej. 

11 W tym 127 uczestników (po 14 dla kursów nr 68/Wrocław/2017, 1/Wrocław/2020, 2/Wrocław/2020, 13 dla 
kursu nr 36/Wrocław/2017, po 12 dla kursów w 2016 r. i nr 38/Wrocław/2018, 37/Wrocław/2019, 
1/Wrocław/2019) oraz 10 osadzonych z list rezerwowych. 
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 523 ze zm. 
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 2004. 
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ubiegania się warunkowe przedterminowe zwolnienie, pozostały wymiar kary nie 
był krótszy niż okres trwania szkolenia zawodowego, nie posiadali żadnego 
wykształcenia bądź wykształcenie gimnazjalne lub byli zainteresowani nabyciem,  
podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych, ich stan 
zdrowia pozwalał na udział w kursie); 

�  wszyscy osadzeni zostali zakwalifikowani do szkolenia przez Komisję 
Penitencjarną w Zakładzie; 

� w ramach procesu rekrutacji wychowawcy penitencjarni dokonywali wstępnej 
rekrutacji osadzonych na konkretne kursy, co miało odzwierciedlenie 
w projektach oceny okresowej postępów skazanego w procesie resocjalizacji lub 
we wnioskach do Komisji Penitencjarnej o zakwalifikowanie skazanego do kursu 
zawodowego; sporządzane były także indywidualne programy oddziaływania na 
skazanego (bądź ich aktualizacje), w których określano potrzebę uzyskania lub 
podniesienia kwalifikacji zawodowych osadzonego poprzez szkolenie w celu 
znalezienia pracy po opuszczeniu Zakładu; 

� w dwóch przypadkach skazani przed Komisją Penitencjarną, która 
zakwalifikowała ich do udziału w szkoleniu, nie posiadali wstępnej kwalifikacji 
wychowawcy wyrażonej w projekcie oceny okresowej lub we wniosku do komisji. 
Jak wyjaśnił Dyrektor, zadaniem Komisji Penitencjarnej jest kierowanie 
osadzonych do nauczania w szkołach i na kursach i to Komisja Penitencjarna 
podejmuje ostateczną decyzję, która może być inna/odmienna od propozycji 
wychowawcy. Ponadto wskazał, że to osadzeni dobrowolnie brali udział w kurach 
zgodnie z oświadczeniem oraz deklaracją uczestnictwa.  

 (akta kontroli: tom I str. 214-223; tom II str. 138) 

2.4. Badaniem prawidłowości realizacji szkoleń przeprowadzone na próbie                        
10 kursów (cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych), wykazało m.in., że: 

a) osoby odpowiedzialne za prowadzenie ośmiu kursów wchodziły i opuszczały14 
teren Zakładu niezgodnie15 z harmonogramem zajęć lub nie przebywały na jego 
terenie w dniach, w których powinno być realizowane szkolenie,  tj.  w szczególności 
w odniesieniu do kursów: 
� nr 6/Wrocław/2019, przez dziewięć na 15 dni trwania kursu, osoba 

odpowiedzialna za prowadzenie kursu wchodziła i opuszczała teren ZK 
niezgodnie z harmonogramem zajęć, tj. w dniach 28 i 30 kwietnia oraz 4, 7, 8, 
11, 12, 15 i 16 maja 2019 r. powinna przebywać na terenie ZK w godz. 7:15-
16:20, natomiast faktycznie przebywała odpowiednio: 8:01-14:28, 7:32-15:23, 
7:37-12:03, 11:00-16:00, 8:05-19:00, 8:30-12:00, 8:05-12:00, 8:18-16:00 
oraz 6:35-15:27; 

� nr 1/Wrocław/2019, przez 14 na 20 dni trwania kursu, osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie kursu wchodziła i opuszczała teren ZK niezgodnie  
z harmonogramem zajęć, tj.: (1) w dniach 18, 19 i 26 kwietnia oraz 6 i 7 maja 
2019 r. powinna przebywać na terenie ZK w godz. 15:35-18:00, natomiast 
faktycznie przebywała odpowiednio: 15:20-16:30, 15:20-15:55, 15:20-16:25, 
15:20-16:00, 15:20-16:15; (2) w dniach 20, 27 i 28 kwietnia oraz 1, 4, i 5 maja 
2019 r. powinna przebywać na terenie ZK w godz. 8:00-17:05, natomiast 
faktycznie przebywała odpowiednio: 8:27-10:20, 8:29-12:46, 7:59-13:00, 8:05-
12:42, 7:51-12:54, 8:10-12:46; (3) w dniach 24 kwietnia i 2 maja 2019 r. powinna 
przebywać na terenie ZK w godz. 15:35-16:20 oraz w dniu 3 maja 2019 r.  
– w godz. 8:00-17:05, natomiast w tych dniach osoba ta nie przebywała na 
terenie ZK; 

                                                      
14 Zgodnie z Książką ruchu osób i pojazdów w biurze przepustek Zakładu. 
15 Więcej niż +/- 30 min.  
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� nr 37/Wrocław/2018, przez trzy na 12 dni trwania kursu, osoba odpowiedzialna 
za prowadzenie kursu wchodziła i opuszczały teren ZK niezgodnie  
z harmonogramem zajęć, tj. w dniach 15, 22 i 29 września 2018 r. powinna 
przebywać na terenie ZK w godz. 7:45-16:50, natomiast faktycznie przebywała 
odpowiednio: 7:58-15:41, 8:00-13:00 oraz 8:02-10:45; 

� nr 38/Wrocław/2018, w dniach 23 i 30 września 2018 r. osoba odpowiedzialna 
powinna na terenie Zakładu (oddział mieszkalny) prowadzić zajęcia aktywizacji 
zawodowej w godz. 7:30-15:45, natomiast faktycznie przebywała na terenie 
Zakładu odpowiednio: 7:53-12:54 oraz 8:15-10:00; 

� nr 36/Wrocław/2017, przez cztery na 19 dni trwania kursu, osoba odpowiedzialna 
za jego prowadzenie wchodziła i opuszczała teren ZK niezgodnie  
z harmonogramem zajęć, tj. w dniach 6, 8, 23 i 24 czerwca 2017 r. powinna 
przebywać na terenie ZK w godz. 8:00-15:25, natomiast faktycznie przebywała 
odpowiednio: 7:55-10:45, 8:25-14:58, 8:30-14:58 oraz 8:25-10:53; 

� nr 66/Wrocław/2017, przez 11 na 15 dni trwania kursu, osoba odpowiedzialna 
wchodziła i opuszczała teren ZK niezgodnie z harmonogramem zajęć,                            
tj. w dniach 23 i 30 września oraz 2, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 20 i 21 października  
2017 r. powinna przebywać na terenie ZK w godz. 8:00-17:05, natomiast 
faktycznie przebywała odpowiednio: 7:56-10:02, 8:05-10:10, 7:50-12:25, 6:52-
8:19, 8:05-14:18, 14:21-16:00, 7:46-14:10, 7:52-15:15, 7:55-15:24, 7:52-13:13 
oraz 7:42-12:01; 

� Operator wózków widłowych (2016), przez jeden na 16 dni trwania kursu, osoba 
odpowiedzialna wchodziła i opuszczała teren ZK niezgodnie  
z harmonogramem zajęć, tj. w dniu 7 października 2016 r. powinna przebywać 
na terenie ZK w godz. 8:00-15:30, natomiast faktycznie przebywała 8:00-13:10; 

� Technolog Robót Wykończeniowych (2016), przez 17 na 22 dni trwania kursu, 
osoba odpowiedzialna wchodziła i opuszczała teren ZK niezgodnie  
z harmonogramem zajęć, tj.: (1) w dniu 14 października 2016 r. powinna 
przebywać na terenie ZK w godz. 15:30-18:30, natomiast faktycznie przebywała 
8:45-12:55; (2) w dniach 7-10, 15-18, 21, 23, 25 i 28 listopada 2016 r. powinna 
przebywać na terenie ZK w godz. 9:00-15:30, natomiast faktycznie przebywała 
odpowiednio: 9:30-13:01, 9:24-13:10, 9:25-11:08, 9:12-12:49, 9:06-13:00, 9:04-
12:50, 9:02-13:48, 9:00-12:34, 9:04-14:32, 9:16-13:45, 9:35-12:48 i 9:06-13:09; 
(3) w dniach 29 i 30 listopada 2016 r. powinna przebywać na terenie ZK w godz. 
9:00-16:15, natomiast faktycznie przebywała odpowiednio: 9:30-13:08 i 9:11-
12:57; (4) w dniu 2 grudnia 2016 r. powinna przebywać na terenie ZK w godz. 
14:00-16:15, natomiast faktycznie przebywała 9:21-10:35; (5) w dniu 5 grudnia 
2016 r. powinna przebywać na terenie ZK w godz. 8:00-12:30, natomiast w tym 
dniu osoba ta nie przebywała na terenie ZK;  

b) sześć kursów odbywało się w całości na terenie oddziału mieszkalnego i ze 
względu na półotwarty charakter Zakładu, brak było wpisów w książce ruchu 
osadzonych o osobach które brały udział w kursach; 
c) zajęcia praktyczne czterech kursów odbywały się poza oddziałem mieszkalnym, 
przy czym w trzech kursach wykazywano w książce ruchu osadzonych inną liczbę 
skazanych opuszczających oddział mieszkalny niż liczba podpisów na liście 
obecności na zajęciach, tj. podczas realizacji kursu: 
� nr 6/Wrocław/2019, w dniach 28 kwietnia oraz 15 i 16 maja 2019 r. opuściło 

oddział mieszkalny odpowiednio: 11, osiem i osiem osadzonych, a listę 
obecności podpisało za każdym razem 12 osadzonych; 

� nr 38/Wrocław/2018, w dniach 11, 15 i 17 września 2018 r. opuściło oddział 
mieszkalny odpowiednio: dziewięć, 11 i 12 osadzonych, natomiast listę 
obecności podpisało odpowiednio: 12, osiem i 11 osadzonych; 
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� nr 66/Wrocław/2017, w dniach 6, 10 i 20 października 2017 r. opuściło oddział 
mieszkalny odpowiednio: 10, 11 i 10 osadzonych, a listę obecności podpisało za 
każdym razem 12 osadzonych. 

Jak wyjaśnił Dyrektor, w celu wyeliminowania (podczas trwania kursów oraz 
w kursach przewidzianych do realizacji) powyższych problemów, do bezpośredniego 
nadzoru nad realizacją kursów w ramach Projektu wyznaczony został wychowawca, 
który przedstawiał raporty po zakończonym kursie i był w bezpośrednim kontakcie 
telefonicznym z wykonawcą kursów – wszelkie uwagi kierowane były bezpośrednio 
do wykonawcy kursów drogą elektroniczną bądź telefonicznie. 

(akta kontroli: tom I str. 227-229; tom II str. 138) 

Wśród osób, które były odpowiedzialne za realizację szkoleń dla osadzonych 
w ramach Projektu, byli trzej funkcjonariusze Zakładu. Prowadzili lub 
współprowadzili oni w latach 2017-2019 łącznie 15 kursów16. Badanie szczegółowe 
realizacji pięciu kursów wykazało, że funkcjonariusze uzyskali zgodnie z art. 160 
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej17 zgody Dyrektora18 na 
podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, a prowadzone zajęcia szkoleniowe nie 
zakłócały wykonywania przez nich obowiązków służby więziennej (były prowadzone 
po służbie, w dni wolne lub podczas urlopu). 

NIK zauważa, że jakkolwiek w rozumieniu Prawa zamówień publicznych19 Zakład 
nie był zamawiającym20 w ramach Projektu, to brał udział w realizowanych na jego 
rzecz zamówieniach publicznych, w szczególności z uwagi na dedykowane 
Projektowi sformalizowane zasady współpracy z zamawiającym21. Zakład jest 
również jednostką podległą zamawiającemu. Z tych względów, w związku 
z zamówieniami publicznymi realizowanymi w ramach Projektu, Zakład powinien ze 
wszech miar w sposób obiektywny i bezstronny reprezentować interesy 
zamawiającego. 

Tymczasem, stwierdzone w wyniku kontroli przypadki realizacji w ramach Projektu 
szkoleń przez funkcjonariuszy Zakładu doprowadziły do sytuacji, w której 
pracownicy jednostki obowiązanej do ochrony interesów zamawiającego, 
reprezentowali interesy wykonawcy oraz – co nie mniej istotne – interesy własne. 

Występowanie takich okoliczności może skutkować zaistnieniem sytuacji, w których 
troska o osobisty interes przeważa nad troską o interes publiczny, tj. konfliktu 
interesów22. Nawet hipotetyczna możliwość występowania konfliktu interesów 
oznacza potrzebę przedsięwzięcia odpowiednich środków zaradczych. Wykluczenie 
konfliktu interesów to przede wszystkim ścisłe oddzielenie działalności publicznej 
urzędników czy funkcjonariuszy od ich działalności prywatnej i prywatnych 
interesów.  

W związku z powyższym NIK zwraca uwagę, że Dyrektor powinien rozważyć 
zasadność wydawania w przyszłości zezwoleń na podejmowanie przez podległych 
mu funkcjonariuszy poza służbą takich zajęć zarobkowych, które będą wiązały się 

                                                      
16 Dwa kursy w 2017 r., dziewięć – w 2018 r. i cztery – w 2019 r. 
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 ze zm. 
18 Były to zgody na konkretny rok kalendarzowy na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą lub zgody na 
prowadzenie konkretnych kursów. 
19 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  
20 Funkcję tę realizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. 
21 Na podstawie zarządzenia Nr 39/2016 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu z dnia                     
30 sierpnia 2016 r.  
22 Od wielu lat NIK stoi na stanowisku, co należy wyraźnie podkreślić, że z konfliktem interesów mamy do 
czynienia nie tylko wtedy, gdy urzędnik w danej sprawie działa w osobistym interesie, ale także wtedy, gdy 
istnieje obawa, że tak może działać, w sytuacji choćby tylko teoretycznej możliwości, że troska o osobisty interes 
przeważa nad troską o interes publiczny (ZAGROŻENIE KORUPCJĄ w świetle badań kontrolnych Najwyższej 
Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003, Warszawa 2004 r.). 
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z występowaniem po stronie wykonawcy zamówienia publicznego, w realizację 
którego zaangażowany jest Zakład. 

(akta kontroli: tom II str. 201, 221-247) 

2.5. Badanie ww. 10 kursów (cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych) wykazało również, 
że osadzanym, którzy ukończyli szkolenie, wydano na podstawie § 22                               
ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.                          
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych23 zaświadczenia                   
o ukończeniu kursu. Zaświadczenia te, zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia                         
w sprawie nauczania w ZK, nie zawierały informacji o tym, że zostały uzyskane                      
w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności. Ponadto ww. osadzeni otrzymali 
certyfikaty ukończenia, w ramach cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego, szkolenia 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęć z aktywacji 
zawodowej. Przekazanie uczestnikom szkoleń zaświadczeń i certyfikatów 
dokumentowane było podpisem osadzonego na liście (rejestrze) wydanych 
zaświadczeń lub certyfikatów. Dokumenty te były wydawane jedynie osobom 
faktycznie uczestniczącym w zajęciach, co najmniej w minimalnym (80% godzin 
szkoleniowych) zakresie wymaganym do jego ukończenia. 

                             (akta kontroli: tom I str. 224-229, 258-267, 295-298, 329-332, 359-
362, 378-381, 412-418, 438-447; tom II str. 14-24, 42-56, 79-85) 

2.6. Zgodnie z § 2 ust. 14 i 15 zarządzenia nr 39/2016 Dyrektora Okręgowego 
Służby Więziennej we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2016 r., do zakresu zadań 
i kompetencji dyrektorów zakładów karnych w szczególności należy zabezpieczenie 
miejsc pracy dla skazanych objętych Projektem oraz nadzór nad utrzymaniem 
wskaźników zatrudnienia uczestników kursów na poziomie co najmniej 56%.  

W latach 2016-2020 (I kwartał), w ramach realizacji przez Zakład Projektu, zostało 
zatrudnionych łącznie 287 uczestników cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, co 
stanowiło 87% ogółu uczestników, którzy ukończyli te szkolenia (330 osadzonych), 
w tym:  
� 164 osadzonych zostało zatrudnionych na rzecz jednostek organizacyjnych 

Służby Więziennej (147 nieodpłatnie i 17 odpłatnie)24; 
� 123 osadzonych zostało zatrudnionych u zewnętrznych przedsiębiorców                      

(28 nieodpłatnie i 95 odpłatnie)25. 

Żaden z ww. uczestników nie został zatrudniony w przywięziennych zakładach 
pracy oraz w podmiotach wyznaczonych przez właściwe organy gmin. 

(akta kontroli: tom I str. 92-93) 

Badanie zatrudnienia osadzonych na podstawie 10 kursów (cykli  
szkoleniowo - aktywizacyjnych) wykazało, że: 
a) na 123 osadzonych, którzy ukończyli kurs, 12 z nich nie skierowano po szkoleniu 

do zatrudnienia, w tym sześciu ze względu na bliski koniec kary, dwóch –
 transport do innego zakładu karnego o podwyższonym rygorze; 

b) na 111 osadzonych, którzy po ukończeniu kursu zostali skierowani do 
zatrudnienia: 
� 48 osadzonych zatrudnionych zostało odpłatnie na pełny etat, a wymiar czasu 

pracy 10 osadzonych był równy lub mniejszy niż cztery godziny na dobę 
i przeciętnie 20 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy; 

                                                      
23 Dz. U. poz. 652. 
24 W 2016 r. sześć osób (cztery nieodpłatnie i dwie odpłatnie), w 2017 r. 44 osoby (40 nieodpłatnie i cztery 
odpłatnie), w 2018 r. 32 osoby (25 nieodpłatnie i siedem odpłatnie), w 2019 r. 64 osoby (60 nieodpłatnie i cztery 
odpłatnie), w 2020 r. 18 osób (nieodpłatnie). 
25 W 2016 r. dwie osoby (jedna nieodpłatnie i jedna odpłatnie), w 2017 r. 39 osób (dziewięć nieodpłatnie                            
i 30 odpłatnie), w 2018 r. 54 osoby (13 nieodpłatnie i 41 odpłatnie), w 2019 r. 27 osób (cztery nieodpłatnie                     
i 23 odpłatnie), w 2020 r. jedną osobę (odpłatnie). 



 

10 

� 43 osadzonych zostało zatrudnionych nieodpłatnie zgodnie z art. 123a § 1 
kkw (praca do 90 godzin w miesiącu); 

� 17 osadzonych skierowano do zatrudnienia od trzech do ośmiu miesięcy po 
zakończeniu szkolenia; 

� tylko w 19 przypadkach zatrudnienie miało bezpośredni związek 
z przedmiotem szkolenia; 

� w każdym przypadku łączny okres cyklu (szkolenia) i zatrudnienia nie był 
krótszy niż dwa miesiące; 

� wszyscy skazani zatrudnieni zostali na podstawie skierowania do pracy. 

Jak wyjaśnił Dyrektor, wszystkich skazanych skierowanych do zatrudnienia po 
ukończeniu kursu należy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to skazani, którzy 
mogą być zatrudnieni poza terenem jednostki i wykonują swoją pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Druga grupa to skazani, którzy do czasu zniwelowania 
deficytów nie wyjdą do pracy. Tacy osadzeni są kierowani do zatrudnienia na terenie 
Zakładu. Ta grupa dzieli się na zatrudnienie odpłatne (zgodnie z zarządzeniem 
Dyrektora od 2/8 do maksymalnie 7/8 etatu) i na zatrudnienie nieodpłatne zgodnie  
z art. 123a § 1 kkw (praca do 90 godzin w miesiącu) oraz zgodnie z art. 123a § 2 
kkw (praca ponad 90 godzin w miesiącu). Osobną grupę stanowią skazani, którzy 
nie są kierowani do pracy poza terenem Zakładu, i są to skazani za przestępstwa                 
z art 197-203 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny26. 

(akta kontroli: tom I str. 90, 153; tom II str. 94-97, 140) 

2.7. Minimum trzy miesiące po zakończonym kursie przekazywano osobom27, które 
je ukończyły, ankietę dotyczącą sytuacji na rynku pracy uczestników Projektu. 
Ankieta była anonimowa. Całość zebranych ankiet była przekazywana do OISW. 
Zakład nie prowadził analizy, ani nie wykorzystywał danych w nich zawartych. 
W przypadku gdy uczestnik kursu zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności, 
ankieta była przesyłana na jego adres zamieszkania z informacją o potrzebie 
przesłania wypełnionej ankiety na adres OISW. W ramach comiesięcznego 
monitoringu poziomu wskaźnika rezultatu Projektu nie były wykazywane dane co do 
osób, które opuściły ZK oraz ich dalszych działań na rynku pracy. Jak wyjaśnił 
Dyrektor, skazani nie mieli obowiązku, przez co nie przekazywali takich danych do 
jednostki penitencjarnej po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. 
Wskazał również, że Służba Więzienna nie dysponuje narzędziami do tego typu 
działań. 

 (akta kontroli: tom I str. 90, 153; tom II str. 94-97) 

2.8. Zgodnie z art. 121-123 kkw, w myśl § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zatrudniania skazanych28 oraz zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora 
Zakładu Karnego w Głogowie29, osadzonym w Zakładzie zapewniano w miarę 
możliwości świadczenie pracy u zewnętrznych przedsiębiorców (kontrahentów). 
Podstawą zatrudnienia były umowy (porozumienia) zawarte pomiędzy Dyrektorem 
i kontrahentami, którzy byli zainteresowani zatrudnianiem osadzonych oraz przeszli 
weryfikację pod kątem spełnienia warunków ich zatrudnienia w zakresie płacy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, transportu osadzonych, ochrony oraz nadzoru nad 
pracującymi skazanymi. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany był dostarczyć do 
Zakładu wymagane dokumenty (m.in. zaświadczenie o niezaleganiu 
w płaceniu składek w ZUS oraz w Urzędzie Skarbowym, wpis do Krajowego 

                                                      
26 Dz. U. z 2020 r. poz.1444. 
27 W tym również przetransportowanym do innych jednostek penitencjarnych. 
28 Dz. U. z 2018 r. poz. 1887. 
29 Zarządzenia wewnętrzne nr: 67/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz 56/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.  
w sprawie zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających kararę w Zakładzie Karnym w Głogowie. 
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Rejestru Sądowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Trzej 
przedsiębiorcy, którzy spełnili powyższe warunki oraz dawali rękojmie właściwego 
wywiązywania się z obowiązków zatrudniali osadzonych, którzy ukończyli kursy 
w ramach Projektu, poza terenem Zakładu. 

 (akta kontroli: tom I str. 90, 110-122; tom II str. 142-165) 

2.9. Zakład nie dokonywał zakupów sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby 
realizacji Projektu. Tym samym nie ponosił na ten cel wydatków.  

Niezbędne materiały i sprzęt do realizacji kursów w ramach Projektu były 
zapotrzebowane przez Zakład w OISW, zgodnie z planem kursów dla Zakładu 
zatwierdzonym przez Dyrektora OSW na dany rok. Następnie przyjmowane na stan 
magazynowy Zakładu. 
W latach 2016-2020 (I kwartał) ZK otrzymał na potrzeby realizacji cyklów 
szkoleniowo-aktywizacyjnych w ramach Projektu, sprzęt i narzędzia o łącznej 
wartości 291 333,02 zł. 

(akta kontroli: tom I str. 153-213; tom II str. 172-186) 

W ramach kontroli przeprowadzono oględziny pomieszczenia magazynowego 
i składowanego/przechowywanego tam sprzętu przeznaczonego na potrzeby 
realizacji Projektu. Oględzinom poddano dwie sztuki sprzętu (o najwyższej wartości 
zakupu), tj.: 
� zestaw COMBO firmy MILWAUKEE, na który składało się: wiertarko-wkrętarka 

udarowa, szlifierka kątowa, klucz udarowy, z wyposażeniem podstawowym 
(skrzynie PACKOUT, akumulatory, ładowarka sekwencyjna); 

� ubijak wibracyjny Scheppach VS1000 z mechanizmem transportowym. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono kompletność ww. urządzeń, 
a ich stan wskazywał na zdatność do użytkowania. 

(akta kontroli: tom II str. 168-171) 

2.10. Dane sprawozdawcze dotyczące realizacji Projektu gromadzone były 
i przekazywane do OISW w formie elektronicznej i papierowej. Z zakresu 
zatrudnienia osadzonych, którzy ukończyli kurs w ramach Projektu, dane 
przekazywane były do OISW do dziesiątego dnia każdego miesiąca w latach 2016-
2017 oraz do drugiego dnia każdego miesiąca w latach 2017-2020 w formie 
papierowej oraz pocztą elektroniczną. Zawierały one aktualne informacje o każdym 
osadzonym, który ukończył kurs, tj. datę ukończenia kursu, datę zatrudnienia oraz 
datę zwolnienia. Dane te raportowano przez upoważnionych funkcjonariuszy 
Zakładu z wymaganą częstotliwością, a badanie dokumentacji źródłowej wybranych 
10 szkoleń nie wykazało nieprawidłowości w tym zakresie. 

 (akta kontroli: tom I str. 91; tom II str. 187-188, 192-200) 

Po zakończonym kursie każdy uczestnik miał odnotowaną pomoc postpenitencjarną 
w systemie Centralna Bazia Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako: 
POWER – ukończył szkolenie zawodowe, POWER – ukończył zajęcia aktywizacji 
zawodowej, a skazani którzy podjęli zatrudnienie mieli odnotowaną pomoc: POWER 
– podjęcie zatrudnia. Ponadto w ww. bazie osadzonym sporządzana była notatka 
osobopoznawcza dotyczącą ukończenia kursu. 

(akta kontroli: tom II str. 98-131, 194-195) 

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

1. Typując osadzonych do udziału w Projekcie w ZK nie były opracowywane 
pisemne oceny spełnienia przez nich wymogów formalnych oraz proceduralnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Taka ocena, zgodnie z pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie Projektu30, miała być 
przedstawiana Komisji Penitencjarnej kwalifikującej do udziału w szkoleniu. 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. 

(akta kontroli: tom I str. 214-223) 

Jak wyjaśnił Dyrektor, każdy skazany zainteresowany podjęciem kursu był 
weryfikowany pod względem formalnym, tj. w szczególności w zakresie końca kary, 
terminu do warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz ochronnym 
w przypadku realizacji części zajęć poza terenem jednostki. Dokonywano oceny 
okresowej kandydata, weryfikowano indywidualny program oddziaływania 
(pisemnie) podczas Komisji Penitencjarnej. 

(akta kontroli: tom I str. 152) 

2. Nierzetelnie sprawowany był nadzór nad realizacją Projektu. Kontrola wykazała 
bowiem nieprawidłowości w zakresie dotyczącym realizacji przez osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie kursów zajęć niezgodnie z harmonogramem oraz  
w przedmiocie różnic pomiędzy udokumentowaną liczbą skazanych opuszczających 
oddział mieszkalny i obecnych na zajęciach (co zostało szczegółowo opisane                            
w pkt 2.4 niniejszego wystąpienia). 

Dyrektor nie prowadził bieżącego nadzoru oraz nie monitorował i nie raportował na 
bieżąco Dyrektorowi OSW o wystąpieniu ww. istotnych problemów w realizacji 
Projektu. Tym samym pomimo występujących nieprawidłowości w przypadku ośmiu 
spośród 10 objętych szczegółowym badaniem kursów potwierdzono pełną 
poprawność ich wykonania. Powyższe stanowiło podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia wykonawcy przez OISW. Obowiązki nadzorcze Dyrektora w tym 
zakresie wynikały z § 3 pkt 2 i § 18 pkt 2 zarządzenia nr 36/16 Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 lipca 2016 r. oraz § 1 pkt 10 i 16 
zarządzenia nr 39/2016 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia                            
30 sierpnia 2016 r. Bieżące raporty przesyłane do OISW po zakończeniu każdego 
kursu w ramach Projektu nie zawierały informacji o ww. problemach w ich realizacji. 
Informacje o nieprawidłowościach w realizacji kursów przekazywane były jedynie na 
żądanie31 Dyrektora OSW, zobowiązujące Dyrektora do przeprowadzenia 
wewnętrznej kontroli dokumentów projektowych32.  

(akta kontroli: tom I str. 31-44, 56-57, 131- 139; tom II str. 203-220) 

Jak wyjaśnił Dyrektor, o wszelkich trudnościach, które występowały podczas 
realizacji kursów w ramach Projektu raportował odpowiedzialny pracownik (który już 
nie pracuje w ZK) do komórki w OISW zajmującej się Projektem. Przekazywał te 
informacje w formie telefonicznej i e-mailowej (brak dostępu do służbowej skrzynki 
tego pracownika) oraz na piśmie po zakończonym kursie. 

NIK wskazuje, że w toku kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających 
działania pracowników Zakładu w zakresie m.in. bieżącego informowania Dyrektora 
OSW o ww. nieprawidłowościach.  

(akta kontroli: tom II str. 202) 

3. Na 64 osadzonych, którzy ukończyli objęte badaniem kursy przed dniem  
1 października 2018 r. i zostali skierowani do zatrudnienia, tylko w 15 przypadkach 
zatrudnienie miało bezpośredni związek z przedmiotem szkolenia. Zgodnie 

                                                      
30 Wniosek o dofinansowanie Projektu stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia z 12 lipca 2016 r., zawartego 
pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Instytucją Pośredniczącą), a Centralnym Zarządem 
Służby Więziennej (Beneficjentem). 
31 Np. pismo z dnia 13 maja 2019 r. i z dnia 12 czerwca 2019 r.  
32 Pismo z dnia 7 czerwca 2019 r. i z dnia 17 czerwca 2019 r.  
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z zasadami wdrożenia Projektu w stosunku do uczestników kończących kurs przed 
dniem 1 października 2018 r. beneficjenci ostateczni Projektu powinni podejmować 
zatrudnienie odpowiadające umiejętnościom zawodowym uzyskanym w ramach 
szkoleń, których byli uczestnikami. Od dnia 1 października 2018 r. nie obowiązywała 
zasada zatrudniania skazanych w zawodzie, w którym ukończyli szkolenie lub 
zawodzie pokrewnym33. 

(akta kontroli: tom II str. 94-97, 187-191) 

Dyrektor wyjaśnił, że osadzeni którzy po ukończeniu kursu nie zostali zatrudnieni 
w zawodzie, w którym ukończyli szkolenie lub zawodzie pokrewnym, należeli do 
grupy skazanych, którzy nie mogli wyjść do pracy poza teren Zakładu do czasu 
zniwelowania deficytów (ustabilizowania sytuacji rodzinnej, poprawienie zachowania 
w warunkach izolacji więziennej, nieposiadania aktualnej karty OZS, zlecone zostały 
konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne, odmowa udziału w zajęciach 
terapeutycznych lub programach niwelujących deficyty czy też zaplanowane terminy 
terapii, drugie sprawy, negatywne opinie z miejsca zamieszkania, wcześniejsze 
niepowroty z przepustek, oddalenia z miejsc pracy podczas uprzednich pobytów, 
kontakty z narkotykami i dopalaczami) – tacy osadzeni byli kierowani do 
zatrudnienia na terenie Zakładu. 

(akta kontroli: tom I str. 140) 

Osadzonym uczestniczącym w Projekcie zapewniono zatrudnienie na poziomie 87% 
osób przeszkolonych, przy czym przy czym dla szkoleń zakończonych przed dniem 
1 października 2018 r. nie zawsze zgodne z przedmiotem odbytego szkolenia. 
Nierzetelnie sprawowany był nadzór nad prawidłowością realizacji cykli 
szkoleniowo-aktywizacyjnych, w zakresie bieżącej weryfikacji dokumentacji 
prowadzonych zajęć oraz uczestnictwa wykładowców i osadzonych na tych 
zajęciach. W tym zakresie Dyrektor nie prowadził bieżącego nadzoru oraz nie 
monitorował i nie raportował na bieżąco Dyrektorowi OSW o wystąpieniu istotnych 
problemów w realizacji Projektu. 

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

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujące wnioski: 

1. Zapewnienie dokumentowania procesu rekrutacji osadzonych do udziału  
w cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych, zgodnie z wymogami prowadzonych 
projektów na rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację zawodową. 

2. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie rzetelnego nadzoru nad 
prawidłowością realizacji zajęć w ramach projektów szkoleniowych na rzecz 
resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację zawodową,  
w szczególności poprzez bieżącą weryfikację dokumentacji prowadzonych zajęć 
oraz uczestnictwa w nich wykładowców i osadzonych. 

3. Zapewnienie bieżącego raportowania OISW o występowaniu istotnych 
problemów z wykonywaniem zadań związanych z realizacją projektów 
szkoleniowych na rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez ich aktywizację 
zawodową.  

                                                      
33 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.  

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 



 

14 

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. 

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 

Kontroler: p.o. Dyrektor 

Marcin Kaliński 
 

Mariusz Orawczak 
Specjalista kontroli państwowej 
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