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I. Dane identyfikacyjne
Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta od 1998 r.
(akta kontroli str.3)

1. Działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach
2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa

Lata 2019-2020 (do czasu zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów
sporządzonych przed tym okresem.

art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli1

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Alicja Szczepaniak, doradca ekonomiczny, upowaznlema do kontroli:
nr LGD/44/2020 z 03.03.2020 r. i nr LGD/101/2020 z 10.06.2020 r.

(akta kontroli str.1-2)

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ,ustawa o NIK'
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
Miasto Sopot w latach 2019-2020 (do czasu zakończenia kontroli) rzetelnie
realizowało działania dla zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w prowadzonych
11 szkołach oraz efektywnie współpracowało z podmiotami zewnętrznymi,
właściwymi w sprawach bezpieczeństwa.

Działania te były poprzedzone analizą ryzyka z wykorzystaniem analiz podmiotów
zewnętrznych, m.in. Policji i Straży Pożarnej, które znalazły odzwierciedlenie
w opracowaniach o perspektywie wieloletniej: Program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Sopotu
na lata 2018-20203 (dalej: "Program zapobiegania przestępczości") i Strategia
Integracji i Polityki Społecznej Sopotu na lata 2017-20264 (dalej: "Strategia
integracji"). Do realizacji niektórych zadań Sopot włączył środki pozyskane
z rządowych programów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego
i zewnętrznego.
Prowadzone przez Miasto szkoły przygotowały własne procedury, na bazie
uzyskanych od Urzędu procedur Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej: "MEN")
pn. "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" (dalej: "Bezpieczna szkoła").
Miasto nie dokonało jednak ich praktycznej weryfikacji, bez której nie można
uzyskać zapewnienia, że wesprą one działanie dyrektorów szkół w sytuacji
kryzysowej.
Dla pracowników szkół przygotowano i przeprowadzono szkolenia związane
z tematyką agresji, a dla dzieci i młodzieży szkolnej szereg wydarzeń o charakterze
edukacyjnym.
Protokoły z corocznych kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania
z obiektów należących do szkół były weryfikowane przez pracowników Urzędu,
a w przypadkach konieczności poprawy warunków, Miasto przekazywało
placówkom odpowiednie środki finansowe.
W sprawach bezpieczeństwa, Miasto Sopot aktywnie współpracowało z podmiotami
zewnętrznymi (m.in.: z Policją, Strażą Pożarną, Uniwersytetem Humanistyczno-
Społecznym SWPS). Zasady współpracy określono w Programie zapobiegania
przestępczości oraz Strategii integracji i oparto na procedurze MEN Bezpieczna
szkoła.

2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
3 Przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XU53212018 z dnia 24.04.2018 r.
4 Przyjęta uchwałą Rady Miasta nr XXl/328/2017 z dnia 08.11.2017 r.
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III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe5 kontrolowanej działalności

1. Realizacja działań dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach

1.1.Miasto Sopot w latach 2018-2019 było organem prowadzącym dla 11 szkół:
siedmiu podstawowych i czterech średnich.

(akta kontroli str.620)

a) W badanym okresie zarządzanie ryzkiem w Mieście Sopocie odbywało się na
podstawie Zarządzenia nr 1398/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia
41ipca 2018 r. (ze zmianami) w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta
Sopotu i Jednostkach Organizacyjnych Miasta. W dokumencie tym uregulowano
m.in. tryb zarządzania ryzykiem informacji i ochrony danych osobowych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach oświaty.
Ujęte w Zarządzeniu nr 1398/2018 kategorie ryzyk zostały określone zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.,
poz. 56. Nie stwierdzono w nim ryzyk związanych z zagrożeniami dla
bezpieczeństwafizycznego w szkołach.
Prezydent wyjaśnił, że przyjęte w Zarządzeniu kategorie (obszary) ryzyk
nie stanowią zamkniętego katalogu. Gmina Miasta Sopotu posiada 30 jednostek
organizacyjnych, o różnym profilu działalności, dlatego też kierownicy jednostek
organizacyjnych identyfikują ryzyka w kierowanej przez siebie jednostce i mogą
rozszerzyć katalog ryzyk występujących w swojej jednostce.

(akta kontroli str.315-339)

b) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 - Prawa oświatowego6, do zadań organu
prowadzącego szkołę i placówkę oświatową należy zapewnienie warunków
działania szkoły i placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki. Miasto Sopot przekazywało prowadzonym
przez siebie szkołom i placówkom oświatowym środki finansowe, m.in. na
zapewnienie przez szkoły optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
i nauki oraz odpowiednich warunków sanitarnych?
Miasto Sopot rozpoznawało i diagnozowało zagrożenia dla bezpieczeństwa
w oparciu o zgłaszane i uzasadnione potrzeby szkół w tym zakresie. Przedmiotowa
tematyka omawiana była Uak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Oświaty) podczas
bieżących wizyt w jednostkach, spotkań i rozmów z dyrektorami w Urzędzie oraz
analizowana przez Wydział Oświaty na podstawie informacji ze sporządzonych
przez szkoły protokołów kontroli bezpiecznych warunków korzystania z obiektów
oświatowych. Ponadto śledzono i analizowano na bieżąco aktualne trendy i typy
zagrożeń.

(akta kontroli str.482-563)

5 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.

6 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
7 Szkoły, zgodnie z art. 44 ustawy prawo oświatowe, miały obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
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Pracownicy Wydziału Oświaty przypominali mailem szkołom o konieczności
opracowania, na podstawie wytycznych Bezpieczna szkoła, procedur i zasad
postępowania w szkołach na wypadek zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych.
Miasto organizowało spotkania z dyrektorami w sprawie bezpieczeństwa szkół
(szkolenie Komendy Miejskiej Policji "Profilaktyka i zapobieganie przestępstwom
narkotykowym", szkolenie Urzędu Miasta o tematyce obronnej).

(akta kontroli str.566)
Ponadto sprawa bezpieczeństwa w szkołach była omawiana na naradach
z dyrektorami oraz podczas rozmów bezpośrednich.

(akta kontroli str.482-559)
Miasto zapewniło wszystkim podległym szkołom warunki lokalowe, dostosowane do
potrzeb uczniów. Nie stwierdzono braku reakcji pracowników Urzędu na zgłoszone
przez szkoły potrzeby pilnej naprawy usterek w obiektach szkolnych, które mogłaby
powodować niebezpieczeństwo dla uczniów.

Takim placówkom zwiększano środki na remonty i modernizację (w tym instalację
monitoringu) oraz uzupełnienie wyposażenia.

(akta kontroli str.482-559)
Pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu analizowali, a Prezydent
zatwierdzał organizację pracy szkół, która umożliwiała realizację nauki i pracy
w odpowiednich warunkach.

(akta kontroli str. 482-559)
Funkcjonariusze Straży Miejskiej Sopotu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla
uczniów szkół podstawowych, z zakresu m.in. bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych i letnich.

(akta kontroli str. 482-559)
W ramach Programu zapobiegania przestępczości, sopocki WOPR8 przeprowadził
spotkania edukacyjne dat. bezpiecznych wakacji.

Miasto posiłkowało się w diagnozie i identyfikacji zagrożeń informacjami zawartymi
w sprawozdaniu z ww. Programu.

(akta kontroli str. 482-559)
Miasto Sopot wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS Sopot oraz
Pracownią Badań Sopot stworzyły Sopocką Platformę Profilaktyczną9 dla
publicznych placówek w mieście, która była narzędziem do diagnozowania
zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole. Był
to element wspólnego projektu naukowo-badawczego na rzecz sopockiej
społeczności szkolnej. Rezultatem będzie raport z przeprowadzonych badań, który
będzie podstawą do stworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego w każdej
ze szkół oraz Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji
psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na 2021 r.

(akta kontroli str. 482-559)

8 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się
wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym.
9 http://profilaktykasopot.pbs.pl
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c) Standardy i wytyczne, przygotowane woparciu o zaproponowane przez MEN
procedury z sierpnia 2017 r. "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecenia działania
profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów",
obowiązywały w sopockich szkołach od 2017 r.

(akta kontroli str.482-559)

Urząd nie przygotował własnych wytycznych dot. zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego dla szkół. Wydział Oświaty przekazał szkołom
program MEN, podkreślając w emailu z dnia 16 września 2019 r., że w tym
dokumencie zostały określone zagrożenia i zalecenia działań profilaktycznych
w szkołach.

(akta kontroli str.482-559)

Program zapobiegania przestępczości został opracowany na podstawie wniosków
i propozycji członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Policji, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Sanepidu, naczelników Urzędu)
złożonych w celu poprawy bezpieczeństwa w Mieście Sopot. Propozycje zadań
zawarte w Programie oparto na statystykach, analizach, sprawozdaniach
z działalności służb miejskich i innych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo
w mieście.
W części dotyczącej Bezpieczeństwa w szkole, wyodrębniono m.in. zadania: stały
monitoring i nadzór szkół pod względem zapewnienia bezpiecznych i przyjaznych
warunków nauki i zabawy uczniom; prowadzenie działalności edukacyjnej,
profilaktycznej skierowanej do uczniów, kadry nauczycielskiej i rodziców;

(akta kontroli str. 340-383)
d) Pracownicy Urzędu przekazywali na naradach dyrektorom szkół informacje

o priorytetowych zadaniach oświatowych na dany rok szkolny. M.in. takim zadaniem
na rok szkolny 2019/2020 było "zapewnienie uczniom i wychowankom bezpiecznych
warunków do nauki i opieki - realizacja polityki ,Szkoła przyjazna i bezpieczna'''.
Przy udziale Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Urząd przygotował
i przeprowadził szkolenia o tematyce bezpieczeństwa dla nauczycieli (szerszy opis
w pkt. 1.7. wystąpienia).

(akta kontroli str. 567-570)
1.2.W dniu 25 listopada 2015 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na

dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Należy siebie poznać, aby się
polubić", w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+". Łączne wydatki wyniosły
22,9 tys. zł, w tym dotacja 15,4 tys. zł (67%).
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania obejmował m.in. zakupy środków
i warsztaty szkoleniowe.
Zadaniem objęto jedną szkołę; w ramach projektu programem objęto 250 uczniów
i 40 nauczycieli.
Projekt zakończono w 2016 r. Jako trwałe rezultaty osiągnięte w wyniku programu
wskazano przeszkolenie uczniów w tematyce komunikacji rówieśniczej, mediacji
i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, antydyskryminacji i rozładowywania
złych emocji. Stworzono uczniowski zespół mediacyjny do rozwiązywania konfliktów
w szkole. Przeszkolono 40 nauczycieli w relacjach "nauczyciel-uczeń", metod
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z uczniami. Nastąpiła poprawa języka
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komunikacji rowlesnlczej, lepsze radzenie sobie ze stresem, mniej agresji
i przemocy w szkole.

(akta kontroli str. 176-186)
1.3.Mając na uwadze kompletność dokumentu opracowanego przez MEN oraz

obowiązki szkół wynikające z art. 44 ustawy prawo oświatowe, Wydział Oświaty
odstąpił od współuczestniczenia w przygotowaniu procedur postępowania
na wypadek zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Jednocześnie żadna ze szkół
nie zgłosiła problemów z przygotowaniem procedur. Wszystkie procedury dotyczące
bezpieczeństwa fizycznego zostały przekazane przez 10 z 11 szkół do Wydziału
Oświaty. Szkoła Podstawowa nr 11 funkcjonowała w budynku Szpitala
Reumatologicznego i podlegała procedurom obowiązującym w Szpitalu.
Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że procedury postępowania na wypadek
zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych były sprawdzane pod względem treści
w podległym mu Wydziale. W jego opinii, sporządzone na podstawie wytycznych
MEN, obowiązujące w szkołach procedury, były wnikliwie opisane i kompletne pod
względem merytorycznym.

(akta kontroli str.561)
W latach 2019-2020 Miasto Sopot nie weryfikowało w praktyce procedur
postępowania szkół na wypadek zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych.
Prezydent wyjaśnił, że jego zdaniem opracowane przez MEN procedury
postępowania na wypadek zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w szkołach są
właściwie zdefiniowane, dokładnie opisane, jasne i zrozumiałe oraz kompletne pod
względem merytorycznym i do praktycznego stosowania. Pomimo, iż zgodnie z art.
44 ustawy Prawo Oświatowe na dyrektorze ciąży obowiązek tworzenia
i zapewnienia bezpiecznych warunków do realizacji bieżącej działalności
statutowej, w tym skutecznych procedur z zakresu bezpieczeństwa, Miasto Sopot
zadbało i wzmocniło bezpieczeństwo jednostek m.in. realizując liczne
przedsięwzięcia10.

Zdaniem Prezydenta, istniejący podział kompetencji i realizacji zadań oraz
obowiązujące zasady współpracy między organem prowadzącym a szkołami
sprawiały, że sopockie szkoły były bardzo bezpieczne. M.in. dlatego szkoły
ponadpodstawowe cieszyły się dużą popularnością (80% uczniów szkół średnich
stanowiła młodzież spoza Sopotu).

(akta kontroli str.621-623)
1.4.Miasto Sopot wnioskowało o dofinansowanie "Programu ograniczania

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020" na realizację dwóch projektów: "Bezpieczne dzieci na
drodze" 5,8 tys. zł dotacji i "Bezpieczne i zdrowe lato w Sopocie" w kwocie
37,6 tys. zł. Zrealizowano cel szczegółowy nr 3 Przeciwdziałaniezjawiskom patologii
oraz ochrona dzieci i młodzieży cel priorytetowy nr 3b - Zapobieganie
i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

(akta kontroli str. 187-296)
1.5.Spodrd 11 szkół, na terenie ośmiu, dla których organem prowadzącym było Miasto

Sopot, wystąpiły fizyczne zagrożenia wewnętrzne: bójka, bicie, kopanie, szarpanie
(43 w roku szkolnym 2018/2019 i 49 w roku 2019/2020, z tego szarpanie
odpowiednio 37 i 33), przypadki posiadanie przez ucznia ostrego narzędzia Geden
incydent w roku szkolnym 2018/2019 i dwa w roku 2019/2020) oraz incydent hejtu
Gedenw roku szkolnym 2019/2020). 99% przypadków w roku szkolnym 2018/2019
i 100% incydentów w roku szkolnym 2019/2020 wydarzyło się w szkołach

10 opisane w kolejnych punktach wystąpienia

7



podstawowych. Najwięcej incydentów miało miejsce w Szkołach Podstawowych
nr 7, nr 8 i nr 9. Największy wzrost incydentów (z 20 do 30) miał miejsce w Szkole
Podstawowej nr 8 i we wszystkich przypadkach dotyczył szarpania.

(akta kontroli str.619)
Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że do szkół w Sopocie uczęszczało ponad
3,5 tys. uczniów. Stwierdzona liczba przypadków wzrostu agresji nie dowodzi
drastycznego (znacznego liczbowo) wzrostu niepożądanych zachowań uczniów.
Dyrektorzy szkół w każdym przypadku podejmowali adekwatne do konkretnej
sytuacji działania, mające na celu wyjaśnienie powodów i przyczyn takich czynów.
Na spotkaniach z dyrektorami omawiano tematy bezpieczeństwa uczniów,
wskazywano na konieczność podejmowania przez dyrektorów działań w celu
eliminacji agresywnych i niepożądanych zachowań uczniów.

(akta kontroli str.563)

W roku szkolnym 2018/2019 stwierdzono pięć przypadków fizycznego zagrożenia
zewnętrznego. Wszystkie dotyczyły fałszywych alarmów o podłożeniu ładunku
wybuchowego.

(akta kontroli str.619)

Prezydent wyjaśnił, że do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
uczęszcza 1,8 tys. uczniów i w związku z reformą ustroju szkolnego zmieniła się
struktura organizacyjna szkół, z klas l-VI na l-VIII, co skutkowało wzrostem liczby
uczniów w poszczególnych jednostkach.

Prezydent zapewnił, że każdorazowo w przypadku zaistnienia takich zdarzeń
dyrektorzy z własnej inicjatywy podejmowali adekwatne do konkretnej sytuacji
działania mające na celu wyjaśnienie powodów i przyczyn takich zdarzeń i eliminacji
niepożądanych zachowań uczniów.

(akta kontroli str.621-623)

1.6. Wszystkie podległe Miastu Sopot szkoły przekazały do Urzędu protokoły z kontroli
zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do szkół.
Wydział Oświaty na sierpniowych naradach z dyrektorami, poprzedzających
rozpoczęcie roku szkolnego, przedstawiał dyrektorom najważniejsze zadania
i priorytety do realizacji. Każdorazowo omawiany był temat "Bezpieczna i przyjazna
szkoła". Pracownicy Wydziału przypominali o konieczności przekazywania
protokołów.

Nie stwierdzono przypadków niezapeWnIenIa
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

(akta kontroli str. 4-61)

przez dyrektorów szkół

(akta kontroli str. 4-61)

Prezydent wyjaśnił, że obowiązujący w Sopocie system i zasady zarządzania
jednostkami oświatowymi, mają na celu zapewnienie w szczególności skutecznego
i sprawnego funkcjonowania tych placówek. Dlatego też, jeśli pojawiała się potrzeba
lub konieczność poprawy warunków bezpieczeństwa w szkole, niezwłocznie i na
bieżąco podejmowane były działania formalne, a następnie finansowe i praktyczne,
które w efekcie w krótkim czasie rozwiązywały problem. Stąd też w ww. protokołach
bardzo rzadko wystąpiły uzasadnione wnioski, uwagi i zastrzeżenia.

(akta kontroli str. 621-623)

1.7. Miasto Sopot, jako organ prowadzący zapewniło wszystkim 11 prowadzonym
szkołom szkolenia w zakresie identyfikacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

8



W łącznie 72 szkoleniach z tematyki związanej z zagrożeniami udział wzięło
482 uczestników (pracowników szkół).

Tematy szkoleń to m.in.: Procedury bezpieczeństwa, czynniki warunkujące
bezpieczeństwo w szkole i obowiązki wynikające z poszanowania prawa;
Wtargnięcie napastnika; Bezpieczeństwo osobiste i w budynku szkoły;
Postępowanie w przypadku zamachu terrorystycznego (prowadzone przez Miejska
Komenda Policji w Sopocie), Zagrożenia oraz metody zapobiegania zagrożeniom
w szkołach (Wydział Kryzysowy UM Sopot), Szkolenie dot. różnych zaburzeń
psychicznych, emocjonalnych występujących u dzieci i młodzieży (lekarz
psychiatra), szkolenia z zakresu ppoż (Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej). Szkolenia bhp (pracownicy szkół), Obowiązki szkoły w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikające z przepisów prawa oświatowego,
procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych (dyrektorzy szkół).

(akta kontroli str. 624-629)
Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował od 1 stycznia 2019 r.
do 19 maja 2020 r. sześć szkoleń dla wszystkich nauczycieli sopockich szkół
z tematyki bezpieczeństwa uczniów. Szkolenia te, pod wspólnym tematem ,,Agresja
w szkole" dotyczyły: profilaktyki przemocy, diagnozy przemocy, strategii
przeciwdziałania przemocy, pracy po incydencie przemocy, pracy z rodzicami, gdy
w klasie jest przemoc. W szkoleniach wzięło udział 99 uczestników.

(akta kontroli str. 464-481)

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

OCENA CZĄSTKOWA Miasto Sopot rzetelnie realizowało działania dla zapewnienia bezpieczeństwa
w prowadzonych szkołach w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych. Działania te wynikały z analizy ryzyka, analiz własnych oraz
podmiotów zewnętrznych. Opracowano Program zapobiegania przestępczości, który
był poprzedzony analizą i sporządzony we współpracy z innymi instytucjami.
Ponadto Sopot uczestniczył w rządowych programach dotyczących bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego.
Prowadzone przez Miasto szkoły uzyskały wsparcie od Urzędu w postaci
przekazania procedur MEN Bezpieczna szkoła, na bazie których przygotowały
własne procedury bezpieczeństwa. Miasto nie dokonało jednak ich praktycznej
weryfikacji, co może przynieść negatywne skutki w przyszłości, gdyż bez
praktycznej weryfikacji przygotowanych przez szkoły procedur nie można uzyskać
zapewnienia, że wesprą one działanie dyrektorów szkół w sytuacji kryzysowej.
Dla pracowników szkół przygotowano i przeprowadzono szkolenia związane
z tematyką agresji, a dla dzieci i młodzieży szkolnej szereg wydarzeń o charakterze
edukacyjnym.
Protokoły z corocznych kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania
z obiektów należących do szkół były przez pracowników Urzędu weryfikowane,
a w przypadkach konieczności poprawy warunków, Miasto przekazywało
placówkom odpowiednie środki.
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Opis stanu
faktycznego

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami
bezpieczeństwa

2.1. Ogólne zasady współpracy szkół z jednostkami właściwymi w sprawach
bezpieczeństwa określone zostały w Programie zapobiegania przestępczości oraz
w Strategii integracji.

Inne działania wynikały z obowiązków tych podmiotów i powtarzalności działań. Było
to m.in.: przeprowadzanie kontroli w szkołach przez Państwową Straż Pożarną,
Straż Miejską; wspólna organizacja konkursu wydarzeń edukacyjnych; udział
w wydarzeniach i festynach szkolnych; prowadzenie zajęć profilaktycznych,
edukacyjnych w szkołach, organizacja akcji, programów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy; niezwłoczne powiadamianie służb porządkowych i organu
prowadzącego o sytuacjach kryzysowych lub wypadkach losowych; spotkania,
rozmowy z udziałem służb porządkowych; stały kontakt szkoły/pedagoga
ze służbami porządkowymi w przypadku pojawienia się sytuacji problemowej.
Wg Naczelnika Wydziału Oświaty, były to działania, które sprawdzały się
w praktyce, przynosiły konkretne efekty i były stosowane we wszystkich placówkach.

W Programie zapobiegania przestępczości, w obszarze Bezpieczeństwo w szkole,
określono, jaka służba (podmiot) jest odpowiedzialny za wykonanie zadania i z jaką
służbą (podmiotem) współpracuje w wykonywaniu zadania. Dla poszczególnych
zadań wymieniono tu zarówno dyrektorów szkół jak i wszystkie jednostki właściwe
w sprawach bezpieczeństwa, w tym: Państwową Straż Pożarną, Policję, WOPR,
organizacje pozarządowe. W Programie nie określono zasad współpracy pomiędzy
Miastem lub szkołami, a tymi jednostkami.

Strategia integracji zawierała zapisy o współpracy pomiędzy Miastem Sopot
a Policją w sprawach bezpieczeństwa, natomiast nie zawierała zapisów
o współpracy z innymi jednostkami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa.
W dokumencie tym również nie określono zasad współpracy w sprawach
bezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 340-383 i 619-680)

Szczegółowe procedury i jednolite zasady współpracy, postępowania, reakcji
i działania prowadzonych przez Miasto Sopot szkół z jednostkami właściwymi
(Policja, Straż Pożarna, pogotowie ratunkowe), zostały zawarte w procedurach szkół
przygotowanych w oparciu o procedury MEN Bezpieczna szkoła.

(akta kontroli str.590-595)

2.2. W sprawie kontroli przez organ prowadzący wdrożenia przez prowadzone szkoły
ustalonych zasad współpracy i monitorowania współpracy z jednostkami właściwymi
w sprawach bezpieczeństwa, Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że pracownicy
Wydziału, podczas wizyt w szkołach, sprawdzali funkcjonowanie szkoły/obiektu pod
względem bezpieczeństwa (np. procedury wejść i wyjść).

(akta kontroli str.563)
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2.3. Miasto Sopot współpracowało na rzecz bezpieczeństwa z jednostkami właściwymi
w tych sprawach. I tak:

a) współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej (dalej: "KMP PSP")
w Sopocie polegała głównie na:

- prowadzeniu przez Wydział Operacyjno-Kontrolna-Rozpoznawczy czynności
kontrolno-rozpoznawczych w obiektach związanych z oświatą w tym m.in.
w szkołach, zgodnie z rocznym planem kontroli (ustalany do końca roku
poprzedzającego rok objęty planem);

- prowadzeniu przez Wydział Operacyjno-Kontrolna-Rozpoznawczy kontroli
w związku z prowadzeniem kolonii i półkolonii w obiektach oświaty;

- prowadzeniu raz na dwa lata próbnych ewakuacji w szkołach pod nadzorem
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sopocie, która weryfikowała proces
ewakuacji z obiektu, przeszkolenie osób odpowiedzialnych za ewakuację oraz
zapoznawała się po ewakuacji z rozmieszczeniem urządzeń
przeciwpożarowych, głównych zaworów gazu, dróg ewakuacyjnych, wyjść
ewakuacyjnych.

b) Komenda Miejska Policji (dalej: "KM Policji") w Sopocie w sposób ciągły
monitorowała dworce pod kątem zagrożeń natury terrorystycznej. Komenda
przeprowadziła w 2017 r. ćwiczenia zarządzania kryzysowego, uwzględniające
atak terrorystyczny na terenie Zespołu Szkół nr 1, pn. "Wtargnięcie na teren
szkoły w Sopocie nIn mężczyzny - groźba użycia materiałów wybuchowych,
wzięcie zakładnika". Celem ćwiczenia było doskonalenie gotowości uczniów,
kadry kierowniczej i pedagogicznej oraz pracowników Szkoły do działania w
warunkach zagrożenia sytuacją kryzysową doskonalenie procesu wypracowania
decyzji do działań w sytuacji zagrożenia, w tym: przygotowania i doskonalenie
oceny skutków zagrożenia, przewidywanie rozwoju sytuacji oraz wyboru
optymalnego sposobu likwidacji zagrożenia, sprawdzenie przygotowana i
efektywności reagowania sił i środków przeznaczonych do działania, zgranie
współdziałania podmiotów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu
Ratownictwa Miasta Sopotu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych w
rejonie potencjalnie zagrożonym zadaną sytuacją kryzysową.

(akta kontroli str.590-595)

2.4. Miasto Sopot, wspólnie z podmiotami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa,
organizowało i prowadziło następujące kampanie informacyjno-edukacyjne
w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom:

- z KMP PSP w Sopocie - przeprowadzano kampanie w szkołach, m.in.:
Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Stop pożarom traw, Czujka na straży
twojego bezpieczeństwa, Ratujmy i uczymy ratować. W ramach kampanii
odbywały się pogadanki, pokazy i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy; organizowano konkursy plastyczne dotyczące zagrożeń oraz
działalności Straży Pożarnej;

- z KM Policji w Sopocie - akcje edukacyjne: Bezpieczeństwo pieszego cieszy
każdego, W Sopocie jest modą bezpieczeństwo nad wodą Kręci mnie
bezpieczeństwo, Uczę się bezpieczeństwa; działania edukacyjne skierowane do
przedszkolaków i dzieci z nauczania początkowego;

- z Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW - szkolenie dla pracowników
administracji publicznej z zakresu prewencji terrorystycznej (kampania
społeczna 4U);
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- z WOPR - zajęcia edukacyjne dot. bezpiecznych wakacji,

- z Uniwersytetem Humanistycznym SWPS (opisana wcześniej platforma),
z Fundacją TREFL (edukacja związana z letnim wypoczynkiem), z Sopockim
Stowarzyszeniem Sportowym Automobilklub Orski (bezpieczeństwo ruchu
drogowego), z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
(podnoszenie świadomości zagrożeń dla zdrowia).

(akta kontroli str.590-595)

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

OCENA CZĄSTKOWA Miasto Sopot aktywnie współpracowało z dwoma najważniejszymi lokalnie
podmiotami zewnętrznymi w sprawach bezpieczeństwa (Policją i Państwową Strażą
Pożarną).
Główne dokumenty planistyczne o charakterze wieloletnim (Program zapobiegania
przestępczości i Strategia integracji), zawierały zapisy podnoszące temat
współpracy Miasta z tymi podmiotami na poziomie ogólnych sformułowań.
Natomiast procedury współpracy szkół z tymi podmiotami były ujednolicone dzięki
wprowadzeniu jednakowych działań we wszystkich prowadzonych przez Miasto
szkołach, opartych na Procedurze "Bezpieczna szkoła". Zawarte w tych procedurach
zapisy dotyczyły konkretnych działań w określonych sytuacjach we współpracy
z odpowiednimi służbami.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. 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.

Gdańsk, 13 sierpnia 2020 r.

Kontroler
Alicja Szczepaniak

Doradca ekonomiczny

t4o/~~~~L
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