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I. Dane identyfikacyjne
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku1

Plac Narutowicza 15, 82-200 Malbork

Paweł Guzow, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Malborku2, od 01.09.2016 r.

1) Działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach w sytuacji wystąpienia
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
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 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

1. Alicja Szczepaniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/41/2020 z 03.03.2020 r.

2. Marta Gajewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/57/2020 z 23,03.2020 r. oraz upoważnienie do kontroli nr
LGD/103/2020 z 18.06.2020 r.

(akta kontroli str. 1-8)

1 Dalej: "Szkoła".
2 Dalej: "Dyrektor".
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ,ustawa o NIK',
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności
W okresie objętym kontrolą Dyrektor podejmował działania dla zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na wypadek wystąpienia zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych, jednak nie zawsze były one realizowane rzetelnie.
Dyrektor podejmował współpracę z instytucjami właściwymi w sprawach
bezpieczeństwa (Policja, Straż Pożama), mającą na celu upowszechnianie wśród
uczniów wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowaniu właściwych postaw wobec
zagrożeń. Wobec zagrożeń wewnętrznych, które wystąpiły w Szkole, postępowano
zgodnie z procedurami oraz podejmowano działania profilaktyczno-wychowawcze
w celu zapobieżenia w przyszłości podobnym zdarzeniom.
W Szkole rzetelnie zdiagnozowano potencjale zagrożenia. Stwierdzono jednak, że
przygotowane procedury postępowania na wypadek ich wystąpienia nie były
kompletne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dyrektor nie zapewnił zapoznania się z procedurami przez wszystkich uczniów
i pracowników Szkoły. Ponadto nie przeprowadzono ćwiczeń i szkoleń na wypadek
wystąpienia większości zidentyfikowanych w procedurach zagrożeń.
W Szkole nie w pełni zapewnione zostały bezpieczne i higieniczne warunki do pracy
i nauki5. Braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych nie dawały gwarancji
przeprowadzenia sprawnej ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Ponadto stwierdzono,
że stanowisko monitoringu wizyjnego nie było obsługiwane w czasie rzeczywistym,
co uniemożliwiało bieżącą obserwację i reagowanie w przypadku wystąpienia
zdarzenia.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe6 kontrolowanej działalności

1. Działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach
w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych

W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 do Szkoły uczęszczało odpowiednio 455
i440 uczniów, zatrudnionych było 66 i 63 pracowników?
1.1. W Szkole opracowano procedury na wypadek wystąpienia zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych, tj.:
- w ramach procedur postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego
opracowano procedury postępowania m.in.: wobec osób wchodzących na teren
szkoły, w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły, w przypadku stwierdzenia naruszenia godności
nauczyciela lub innego pracownika Szkoły, wobec ucznia, który został
poszkodowany w wyniku czynu karalnego oraz wobec ucznia będącego sprawcą
czynu karalnego, w przypadku stwierdzenia kradzieży dokonanej przez ucznia,
- regulamin wyjść i wycieczek szkolnych, dyżuru nauczycieli,

4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną
albo ocenę w formie opisowej.
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, dalej: "rozporządzenie MEN".
6 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.
7 W tym odpowiednio 53 i 50 nauczycieli. Pozostali to pracownicy administracji i personel obsługi -
odpowiednio trzy i 10 osób.
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- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określająca zasady prowadzenia ewakuacji
wraz z planami ewakuacji,
- regulamin systemu monitoringu wizyjnego - rozwiązania techniczne i zasady
funkcjonowania.
W Szkole przyjęto opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zbiór
rekomendacji i wytycznych "Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania
profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"8.
Procedur tych, m.in. w zakresie dotyczącym: reagowania w przypadku wtargnięcia
napastnika (terrorysty) do Szkoły, podłożenia ładunku wybuchowego oraz
podejrzanego pakunku, a także na wypadek skażenia chemicznego lub
biologicznego zostały przyjęte wprost, nie dostosowano do potrzeb
i warunków Szkoły, o czym szerzej w pkt 1 sekcji "Stwierdzone nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 69-212, 237-327, 621-710)
Ww. procedury9nie zostały wprowadzone zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Szkoły,
tj. zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora Szkoły, o czym szerzej w pkt 6 sekcji
"Stwierdzone nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 283-327, 811-815)
Analiza procedur1o wykazała, że:
a) katalog potencjalnych zagrożeń, mogących mieć miejsce w Szkole oraz zasady
przeciwdziałania, profilaktyki i prewencji były spójne z założeniami zawartymi
w rekomendacjach Bezpieczna Szkoła,
b) nie wystąpiło bezpośrednie krzyżowanie się przyjętych procedur,
c) w Szkole obowiązywał tylko jeden rodzaj sygnału alarmowego - sygnał
natychmiastowej ewakuacji budynku. Nie opracowano sygnałów alarmowych na
wypadek wtargnięcia do Szkoły napastnika oraz rozpoczęcia procedury
ukrycia/barykadowania pomieszczeń,
d) nie ustalono sygnałów dżwiękowych odwołujących ogłoszony alarm,
e) system powiadamiania alarmowego oparty był na dzwonkach zasilanych energią
elektryczną, a w przypadku braku zasilania11 obowiązywało alarmowanie
dzwonnikiem ręcznym lub głosem, nie ustalono natomiast treści alarmowych
komunikatów głosowych za wyjątkiem sytuacji zagrożenia pożarowego,
~ plany ewakuacji opracowane w ramach Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
były czytelne i przejrzyste, oznaczono w nich m.in. wyjścia i drogi ewakuacyjne,
kierunki ewakuacji, lokalizację kluczy do drzwi ewakuacyjnych, główny zawór gazu
iwyłącznik prądu12,

g) nie opracowano alternatywnych tras ewakuacji (zmiany kierunków) na wypadek
wtargnięcia do Szkoły napastnika tak, aby wybrać wyjścia ewakuacyjne
umożliwiające szybką i bezpieczną ewakuację,
h) w procedurze wejścia na teren Szkoły osoby obcej nie uwzględniono schematu
działania na wypadek wtargnięcia do placówki napastnika,
i) Bezpieczna Szkoła jest zbiorem rekomendacji, a zapisy w niej zawarte mają
ogólny charakter i mogą posłużyć, jako podstawa do opracowania uproszonych

8 Dalej: "Bezpieczna Szkoła".
9 Za wyjątkiem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która została wprowadzona Zarządzeniem
nr 2JAl2020.
10 Analiza procedur została przeprowadzona przez biegłego powołanego postanowieniem Dyrektora
Delegatury NIK w Gdańsku w dniu 3 lipca 2020 r.
11 Lub w przypadku braku możliwości jego użycia - zainstalowania dodatkowego przycisku dzwonka
alarmowego.
12 Biegły wskazał ponadto, że należałoby rozważyć udostępnienie ww. dokumentacji, jaki i rysunków
przekrojowych budynku i rzutów kondygnacji, dokumentację opisową i zdjęciową, przyłącza mediów
oraz telefony kontaktowe służbom właściwym w sprawach bezpieczeństwa.
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instrukcji postępowania na wypadek m.in. wtargnięcia napastnika oraz podłożenia
ładunku wybuchowego,
j) nie opracowano procedur systemu szybkiego informowania o sytuacjach
zagrożenia z wykorzystaniem m.in. telefonów stacjonarnych, komunikatorów,
gwizdków na wyposażeniu pracowników Szkoły z podziałem na piętra, jako
dodatkowe żródło alarmowania,
k) za wyjątkiem procedur dotyczących pożaru i ewakuacji oraz zagrożeń
wewnętrznych, nie przypisano konkretnym pracownikom ról i obowiązków na
wypadek wystąpienia zagrożenia,
I) w procedurach nie wskazano13, jakie służby przejmują zarządzanie w określonych
sytuacjach oraz nie wskazano jakie w związku z tym zadania przypisano
pracownikom Szkoły,
ł) lokalizacja miejsca zbiórki do ewakuacji14 w sytuacji zagrożenia eksplozją
wewnątrz placówki lub w przypadku przebywania w Szkole uzbrojonego napastnika
nie zapewniała bezpieczeństwa ewakuowanych osób oraz ograniczała możliwość
obserwacji budynku i podjęcia ucieczki.
Zagadnienia wskazane pod lit. c, d, e, g, h, i, j, k, I opisano szerzej w pkt 1 sekcji
"Stwierdzone nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 9-18, 69-212, 237-327, 799-807)

Procedury, tj. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i regulamin wyjść
i wycieczek, nie uwzględniały potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o czym
szerzej w pkt 1 sekcji "Stwierdzone nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 70-94, 190-209,331-332,341-343,353-620)
We wrześniu 2019 r. przeprowadzona została w Szkole diagnoza środowiska
szkolnego15. W ramach ww. diagnozy przeprowadzano m.in. analizę stanu
bezpieczeństwa w Szkole poprzez badanie ankietowe uczniów i rodziców16. Wynik
ankiety wśród uczniów wykazał, że 172 uczniów spotkało się z przemocą na terenie
Szkoły, najczęstszą formą przemocy było wyzywanie, obraźliwe słowa (wybrało 195
uczniów), bicie i popychanie (wskazało odpowiednio 178 i 159 uczniów). 158
uczniów biorących udział w ankiecie wskazało, że w Szkole czuje się bezpiecznie.
Badanie ankietowe na temat zagrożeń, które przeprowadzono na populacji 90
rodziców wykazało m.in., że 83 rodziców uważa, że dziecko czuje się w Szkole
bezpiecznie, 40 nie wskazało przyczyny ewentualnego zagrożenia ich dziecka na
terenie Szkoły, 38 wskazało korytarz w czasie przerw, jako miejsce najbardziej
niebezpieczne w Szkole, 71 wskazało, że Szkoła podejmuje działania zmierzające
do eliminacji zagrożeń.

(akta kontroli str. 213-236)

1.2. Dyrektor nie zapewnił zapoznania się wszystkich nauczycieli i pozostałych
pracowników Szkoły z procedurami postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń,
o czym szerzej w pkt 2 sekcji "Stwierdzone nieprawidłowości".
Podczas rady pedagogicznej zapoznano z procedurami postępowania zawartymi
w opracowaniu Bezpieczna Szkoła 42 uczestniczących w posiedzeniu nauczycieli17

(tj. 80,8% zatrudnionych w Szkole w roku szkolnym 2018/2019). Z ww. procedurami

13 Nie dotyczy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
14 Opinia sporządzona na podstawie planów ewakuacji stanowiących załącznik do instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego z lutego 2020 r.
15 M.in. na potrzeby opracowania "Programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny
2019/2020".
16 Badaniem objęto uczniów klas 3-8 (łącznie 337 uczniów) oraz rodziców dzieci z klas 1-8.
17 Jeden nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych, nie uczestniczył w radach
pedagogicznych.
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nie zostali zapoznani pracownicy administracji oraz pozostały personel, łącznie 13
osób. Kadra pedagogiczna (47 z 50 nauczycieli) zapoznała się z regulaminem
dyżuru nauczycieli18. Podczas dwóch rad pedagogicznych, Dyrektor zobowiązał
nauczycieli m.in. do zapoznania się z procedurami dotyczącymi zasad ewakuacji,
zasadami przebywania na terenie Szkoły osób z zewnątrz i zasadami zachowania
w sytuacjach nietypowych oraz zmienionym regulaminem wyjść i wycieczek
szkolnych. W ww. posiedzeniach rady pedagogicznej nie uczestniczyło 18 i sześciu
nauczycieli19 oraz nie byli obecni pozostali pracownicy Szkoły (tj. 13 pracowników
administracji i obsługi).
W okresie objętym kontrolą Dyrektor nie weryfikował znajomości procedur, za
wyjątkiem corocznie przeprowadzanych ćwiczeń z ewakuacji budynku20.

Pracownikom przypisano funkcje wynikające z procedur21 oprócz procedur
przyjętych wprost z opracowania Bezpieczna Szkoła.

(akta kontroli str. 69-327, 344-710, 809-810)
W okresie objętym kontrolą zapoznawano uczniów z procedurami i zasadami
bezpieczeństwa. Powyższe zagadnienia zostały przedstawione w trakcie zajęć
przeprowadzonych w 17 klasach (z 22) w roku szkolnym 2018/2019 oraz w 10
klasach (z 21) w roku szkolnym 2019/2020. Wśród uczniów prowadzono działania
edukacyjno-wychowawcze w zakresie potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych22.

(akta kontroli str. 26-30, 339-340, 353-620, 711-784)
1.3a. W okresie objętym kontrolą w Szkole nie wystąpiły zagrożenia zewnętrzne,
tj. wtargnięcie napastnika, podłożenie ładunku wybuchowego lub podejrzanego
pakunku, skażenie chemiczne lub biologiczne. Wystąpiły przypadki fizycznych
zagrożeń wewnętrznych, tj. bójki, bicie, kopanie, szarpanie23 - 18 i 17 zdarzeń
odpowiednio w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 oraz posiadanie przez
ucznia ostrego narzędzia - jedno zdarzenie w roku szkolnym 2018/2019.

(akta kontroli str. 341-343, 711-798, 808)
1.3b. Wobec zaistniałych zdarzeń pracownicy podejmowali działania zgodne
z procedurą postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec
innych uczniów. We wszystkich przypadkach wobec uczestników zdarzenia podjęto
odpowiednie działania wychowawcze, w tym m.in. rozmowy wychowawcze
i dyscyplinujące, spotkania z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Ponadto
w przypadku ośrriiu zdarzeń pedagog szkolny przeprowadził rozmowę z rodzicami,
na okoliczność dwóch zdarzeń24 sporządzone zostały notatki służbowe. W Szkole
systematycznie prowadzono działania profilaktyczne mające na celu budowanie
właściwych relacji w kontaktach rówieśniczych poprzez propagowanie życzliwości,
wzajemnej pomocy, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją.

(akta kontroli str. 237-251, 341-352, 621-784)

18 Dyrektor i Wicedyrektor oraz nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych nie
zapoznawali się z regulaminem, ponieważ nie pełnili dyżurów.
19 Tj. z 52 nauczycieli Ueden oddelegowany do pracy w związkach zawodowych) zatrudnionych
w roku szkolnym 2019/2020 oraz 49 nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2018/2019.
20 Opisano w pkt 1.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
21 Tj. w Regulaminie Dyżurów Nauczycieli, Procedurach Postępowania Interwencyjnego
i Zapobiegawczego, Regulaminie Wyjść i Wycieczek Szkolnych, Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego.
22 Opisano w pkt 2.1 wystąpienia pokontrolnego.
23 Żadne ze zdarzeń nie były połączone z kradzieżą.
24 Tj. Jedna notatka sporządzona z bójki w dniu 16 maja 2019 r. w wyniku, której poszkodowany
został jeden z jej uczestników, zdarzenie zostało zgłoszone na Komendę Powiatową Policji oraz
druga sporządzona w dniu 18 marca 2019 r. na okoliczność posiadania przez ucznia ostrego
narzędzia, uczeń został ukarany naganą Dyrektora Szkoły.
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Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że większość zaistniałych zdarzeń miała charakter
drobnych incydentów, które rozwiązywane były między uczestniczącymi w zdarzeniu
uczniami. Jedynie, gdy zachodziła konieczność, pedagog szkolny przeprowadzał
rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zajścia. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że tylko
jedno zdarzenie zostało zgłoszone na Policję, ponieważ pozostałe nie wymagały jej
interwencji.

(akta kontroli str. 341-352, 621-710)
1.4. W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 w Szkole przeprowadzono dwa
ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji25 przy
udziale Państwowej Straży Pożarnej. W ćwiczeniach brało udział odpowiednio
64,5% i 56,9% członków społeczności szkolnej26.W Szkole nie przeprowadzono
innych ćwiczeń na wypadek zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
zidentyfikowanych w procedurach, o czym szerzej w pkt 2 sekcji "Stwierdzone
nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 328-330, 344-352, 621-710, 785-784)

Dyrektor wyjaśnił, że cała społeczność szkolna nie brała udziału w próbnej
ewakuacji z uwagi na pracę Szkoły w trybie dwuzmianowym oraz nieobecności
w danym dniu poszczególnych osób.

(akta kontroli str. 341-343)

1.5. W okresie objętym kontrolą pracownikom nie zapewniono szkoleń w zakresie
identyfikacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych27,o czym szerzej w pkt 2 sekcji
"Stwierdzone nieprawidłowości".
Dyrektor zapewnił pracownikom szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej28,
które przeprowadzono w lutym 2019 r. W szkoleniu uczestniczyło 58 pracowników,
w tym 45 nauczycieli, trzech pracowników administracji oraz 10 pracowników
obsługi.

(akta kontroli str. 785-798)

Dyrektor wyjaśnił, że sześciu nauczycieli nie zostało przeszkolonych z udzielania
pierwszej pomocy, ponieważ byli to pracownicy zatrudnieni w Szkole na część etatu,
a kursy pierwszej pomocy przedmedycznej ukończyli w macierzystych placówkach,
co potwierdzili okazanymi do wglądu zaświadczeniami o ukończeniu kursu, jeden
przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, po upływie, którego nie wrócił do
pracy w Szkole, natomiast jeden uczestniczył w szkoleniu, jednak omyłkowo nie
został wpisany na listę obecności.

(akta kontroli str. 328-330, 353-710)
1.6. W Szkole zapewniono warunki, o których mowa w § 5, § 7 ust. 1, 3, 4, § 20
rozporządzenia MEN, tj. plany ewakuacji placówki umieszczono w widocznych
miejscach, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp, ogrodzono teren Szkoły,
zabezpieczono otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia terenu, szlak
komunikacyjny wychodzący poza teren placówki był zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wejście na jezdnię, pomieszczenia tj. pokój
nauczycielski, pracownia chemiczna, świetlica, kuchnia, sekretariat oraz gabinet
pielęgniarki były wyposażone w apteczki zaopatrzone m.in. w środki opatrunkowe.

25 W trakcie przeprowadzania ćwiczeń nie stwierdzono nieprawidłowości.
26 Odpowiednio 336 z 521 osób oraz 268 z 503 osób. Przebieg ćwiczeń został udokumentowany.
27 Za wyjątkiem jednego nauczyciela, który uczestniczył w warsztatach ,Jak radzić sobie
z agresywnym zachowaniem w szkole" oraz Dyrektora, który uczestniczył w szkoleniu "Organizacja
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie profilaktyki negatywnych zachowań społecznych
uczniów".
28 Szkolenie przeprowadziła Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą
w Warszawie.
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Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie29 zapewniono możliwość ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce na
zewnątrz budynku, wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne były zamykane
drzwiami, drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne otwierały się na zewnątrz (zgodnie
§ 236 ust. 1, 3, 4). Drogi i wyjścia ewakuacyjne były drożne.
W Szkole nie zapewniono spełnienia wymagań, o których mowa w rozporządzeniu
MEN, tj.: oznakowania dróg ewakuacyjnych30 (§ 5 ust. 2), równej nawierzchni
chodnika na dziedzińcu Szkoły31 (§ 7 ust. 2 pkt 2) wyposażenia poręczy schodów
w elementy zabezpieczające przed ewentualnym zsuwaniem się po nich32 oraz
zabezpieczenia otwartej przestrzeni między biegami schodów klatki schodowej przy
sali informatycznej (§ 16 ust. 1 i 2), wyposażenia wszystkich pomieszczeń,
w których znajdowały się apteczki w instrukcje dotyczące zasad udzielania pierwszej
pomocy (§ 20), o czym szerzej w pkt 3 sekcji "Stwierdzone nieprawidłowości".
Ponadto stwierdzono, że:
- Szkoła była wyposażona w dwa systemy monitoringu, w tym jeden nieczynny.
Monitoringiem był objęty wjazd na teren Szkoły, wejście do budynku oraz główne
ciągi komunikacyjne w budynku, system był obsługiwany z gabinetu Dyrektora, na
stanowisku nie było pracownika sprawującego stały nadzór nad monitoringiem.
Jakość obrazu umożliwiała identyfikację twarzy. Na terenie Szkoły znajdowały się
dodatkowe cztery kamery monitoringu, bez możliwości obserwacji rejestrowanego
przez nie obrazu, o czym szerzej w pkt 3 sekcji "Stwierdzone nieprawidłowości".
- lokalizacja punktu zbiórki w trakcie ewakuacji nie była zgodna z lokalizacją
wskazaną na planie sytuacyjnym33, o czym szerzej w pkt 3 sekcji "Stwierdzone
nieprawidłowości" .

(akta kontroli str. 19-30)

1.7. W okresie objętym kontrolą, pracownicy Szkoły przeprowadzili trzy34 kontrole
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
o których mowa w § 3 rozporządzenia MEN. W wyniku przeprowadzonych kontroli
nie stwierdzono niespełnienia wymagań oraz nie sformułowano wniosków35,
z ustaleń sporządzono protokoły i przekazano do organu prowadzącego.
Ww. kontrola nie została przeprowadzona w 2020 r.

(akta kontroli str. 31-68)

Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że w 2020 r. kontrola zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki nie została jeszcze przeprowadzona z uwagi na
przyjętą w Szkole praktykę przeprowadzania jej pod koniec okresu wakacyjnego.
W czasie przerwy wakacyjnej na terenie Szkoły przeprowadzane są remonty

29 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, dalej: "warunki techniczne".
30 Tj. Brak oznakowania dróg: z zaplecza kuchennego (parter), od węzła cieplnego do klatki
schodowej (piwnica), zmiany kierunku przebiegu drogi ewakuacyjnej do wyjścia nr 2 i 4 (parter),
oznakowania wyjścia ewakuacyjnego nr 4 oraz dwustronnego oznakowania klatek schodowych
(I piętro).
31 Zapewniono równość nawierzchni pozostałych przejść, dróg, boiska szkolnego, placu zabaw.
32 Dotyczy klatki schodowej przy zapleczu kuchennym, schodów zewnętrznych przy wyjściu
ewakuacyjnym nr 2 i 4, schodów wewnętrznych w holu głównym oraz klatki schodowej przy sklepiku
(zabezpieczenie niekompletne).
33 Załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - aktualizacja: luty 2020.
34 Tj. jedną w 2018 r. oraz dwie w 2019 r. W wyniku jednej kontroli przeprowadzonej w 2019 r.
stwierdzono brak możliwości bezpiecznego zamontowania siatki w celu zabezpieczenia otwartych
przestrzeni między biegami schodów.
35 W wyniku niniejszej kontroli NIK stwierdzono, że nie spełniono wszystkich wymogów
bezpieczeństwa, o czym szerzej w pkt 1.6 w sekcji "Opis stanu faktycznego".
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Stwierdzone
nieprawidłowości

i naprawy przygotowujące placówkę do nowego roku szkolnego, a kontrola jest
przeprowadzana na podsumowanie tych prac i jednocześnie sprawdzenie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu.

(akta kontroli str. 711-784)

1.8. Szkoła nie realizowała zadań w ramach programu "Bezpieczna+ oraz
"Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

(akta kontroli str. 785-798)

1.9. W okresie objętym kontrolą w Szkole nie wystąpiły przypadki, w których nie
zrealizowano zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym
i zewnętrznym z powodu braku środków finansowych.

(akta kontroli str. 785-798)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono nieprawidłowości:
1. Niekompletne oraz niedostosowane do potrzeb Szkoły procedury postępowania
na wypadek wystąpienia zagrożeń, gdyż:
- nie ustalono sygnałów alarmowych (obowiązywał jeden rodzaj sygnału

alarmowego, tj. sygnał natychmiastowej ewakuacji budynku) na wypadek
wtargnięcia do Szkoły napastnika oraz rozpoczęcia procedury ukrycia /
barykadowania pomieszczeń,

- nie ustalono sygnałów dżwiękowych odwołujących ogłoszony alarm,
- nie ustalono treści alarmowych komunikatów głosowych za wyjątkiem sytuacji
zagrożenia pożarowego,

- nie opracowano alternatywnych tras ewakuacji (zmiany kierunków ewakuacji) na
wypadek wtargnięcia do Szkoły napastnika,

- nie opracowano uproszonych instrukcji postępowania na podstawie przyjętych
w Szkole procedur Bezpieczna Szkoła, dostosowanych do realiów i możliwości
Szkoły, upraszczających proces decyzyjno-informacyjny od momentu wystąpienia
zdarzenia do wdrożenia sygnałów alarmowych oraz powiadomienia odpowiednich
służb,

- nie opracowano systemu informowania o sytuacjach zagrożenia umożliwiającego
szybkie przekazanie informacji do pracowników Szkoły bez wykorzystania
dzwonka alarmowego,

- nie przypisano konkretnym pracownikom ról i obowiązków na wypadek wystąpienia
zagrożeń zewnętrznych,

- nie wskazano, jakie służby przejmują zarządzanie w określonych sytuacjach,
- nie uwzględniono w procedurze wejścia na teren Szkoły osoby obcej schematu
działania na wypadek wtargnięcia do placówki napastnika,

- nie uwzględniono potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
(akta kontroli str. 9-18, 69-212, 237-327, 621-710)

Dyrektor wyjaśnił, że:
- obowiązujący w Szkole sygnał alarmowy uznał za wystarczający do
powiadomienia o zagrożeniu, nie przewidział natomiast konieczności stosowania
alarmu informującego o rozpoczęciu procedury barykadowania/ukrycia się na
wypadek wtargnięcia do Szkoły napastnika,
- w wyniku przeoczenia w obowiązujących w Szkole procedurach nie ustalono
sygnałów odwołujących ogłoszony alarm,
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- w wyniku przeoczenia nie ustalono treści alarmowych komunikatów głosowych na
wypadek wystąpienia zagrożeń innych niż pożar,
- nie przewidział konieczności opracowania alternatywnych dróg ewakuacji na
wypadek wtargnięcia do Szkoły napastnika,
- procedury zawarte w opracowaniu Bezpieczna Szkoła zostały opracowane
w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji
Narodowej z udziałem ekspertów, po konsultacji z innymi instytucjami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, dlatego uznał, że zapisy w nim zawarte były
wzorcowe i nie wymagały wprowadzania zmian,
- w Szkole nie opracowano systemu szybkiego informowania, ponieważ
dotychczasowe formy informowania o zagrożeniu uznano za wystarczające,
- zgodnie z przyjętą w Szkole niepisaną zasadą na zdarzenie reaguje osoba będąca
jego świadkiem, która ma obowiązek powiadomić sekretariat i dalej Dyrektora.
Zasada ta była wypracowana od lat i każdy z pracowników znał ścieżkę
postępowania,
- nie uznał za konieczne wskazywanie w procedurach służb, które przejmowały
dowodzenie w określonych sytuacjach oraz przypisanie odpowiednich zadań
pracownikom Szkoły,
- uznał obowiązujące w Szkole procedury za wystarczające, dlatego w procedurze
postępowania wobec osób obcych wchodzących na teren Szkoły nie uwzględniono
ewentualnego wtargnięcia napastnika,
- w procedurach nie przewidziano potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponieważ
do Szkoły nie uczęszczały osoby niepełnosprawne ruchowo, które wymagały
pomocy przy poruszaniu się. Ponadto uczniowie z niepełnosprawnościami
traktowani byli w Szkole, jako całość społeczności szkolnej. Uczęszczający do
Szkoły uczniowie z Zespołem Aspergera w czasie pobytu w Szkole byli pod opieką
nauczyciela wspomagającego, natomiast inni uczniowie, tj. słabowidzący,
słabosłyszący, upośledzeni intelektualnie (w stopniu lekkim i umiarkowanym),
zagrożeni niedostosowaniem społecznym byli uczniami klas integracyjnych,
w których opiekę nad nim sprawował dodatkowy nauczyciel wspomagający.
Ponadto w kwestii Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Dyrektor wyjaśnił, że
zapewni jej aktualizację o zapisy dotyczące osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 331-338, 341-620)

W ocenie NIK, braki stwierdzone w procedurach nie zapewniają właściwego
poziomu bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych, ponieważ nie uwzględniają możliwych do przewidzenia scenariuszy
zdarzeń oraz szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W sytuacjach
kryzysowych istotną rolę odgrywa czas powiadomienia o zagrożeniu,
a zróżnicowanie sygnałów alarmowych pozwala osobom przebywającym w obiekcie
na podjęcie działań odpowiednich do zaistniałej sytuacji. Ponadto zdaniem NIK
opracowanie Bezpieczna Szkoła jest zbiorem rekomendacji w przypadku
wystąpienia różnych zagrożeń, a zapisy w nim zawarte mają ogólny charakter
i powinny zostać poddane analizie i dostosowane do indywidualnych potrzeb Szkoły.

2. Nierzetelne przygotowanie uczniów i pracowników Szkoły do stosowania
procedur postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń.
W okresie objętym kontrolą Dyrektor nie zapewnił zapoznania się z procedurami
postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń przez wszystkich uczniów (tj. 24,8
% i 56,4 % uczniów odpowiednio w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020)
i pracowników (tj. 64,6 % z procedurami Bezpieczna Szkoła, 100 % z procedurami
postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego oraz 12,5 % z regulaminem
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wyjść i wycieczek szkolnych) oraz nie weryfikował ich znajomości wśród
pracowników. W Szkole nie przeprowadzono ćwiczeń na wypadek zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych (za wyjątkiem próbnych ewakuacji) zidentyfikowanych
w procedurach dla całej społeczności szkolnej oraz szkoleń w zakresie identyfikacji
zagrożeń dla wszystkich pracowników Szkoły.

(akta kontroli str. 336-338, 621-710, 785-798, 809-810)

Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że z procedurami zawartymi w opracowaniu
Bezpieczna Szkoła zostali zapoznani nauczyciele podczas rady pedagogicznej oraz
uczniowie na lekcjach z wychowawcami klas, a nieobecni na radzie pedagogicznej
nauczyciele zostali ustnie zobowiązani do zapoznania się z ww. dokumentem.
Pozostali pracownicy Szkoły nie zostali z nimi zapoznani w wyniku przeoczenia.
W przypadku pozostałych obowiązujących w Szkole procedur postępowania na
wypadek zagrożenia Dyrektor wyjaśnił, że procedury zostały sporządzone dłuższy
czas temu i uznał je za obowiązujące, jednak zobowiązywał nauczycieli do
zapoznania się z nimi podczas posiedzeń rady pedagogicznej. Nieobecni na radach
nauczyciele zostali ustnie zobowiązani do zapoznania się z procedurami, obowiązek
ten nie został nałożony na pozostałych pracowników Szkoły.
Dyrektor zadeklarował, że przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego pracownicy
administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurami Bezpieczna Szkoła oraz
zapewni ponowne zapoznanie się przez wszystkich pracowników i uczniów
z pozostałymi procedurami. Ponadto w sprawie zapoznania uczniów
z procedurami Dyrektor wyjaśnił, że wychowawcy zostali zobowiązani do
zapoznania uczniów z procedurami i zasadami bezpieczeństwa, jednak nie zawsze
było to odnotowane w formie tematu zajęć. Nauczyciele na bieżąco przypominali
uczniom obowiązujące zasady bezpieczeństwa w ramach działań profilaktycznych.
W zakresie szkoleń dotyczących identyfikacji zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych, Dyrektor wyjaśnił, że nauczyciele zostali zapoznani z procedurami
Bezpieczna Szkoła oraz uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach
realizacji planów doskonalenia nauczycieli, które odpowiadały kierunkom polityki
oświatowej państwa m.in. w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach,
kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijania kreatywności,
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, bezpiecznego korzystania z zasobów
dostępnych w sieci, a także innym potrzebom Szkoły. Dyrektor wyjaśnił także, że
w Szkole nie przeprowadzano ćwiczeń na wypadek zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych zidentyfikowanych w procedurach, ponieważ ich przeprowadzenie
nie było wymogiem koniecznym, ponadto kierunki polityki oświatowej kładły nacisk
na inne zagadnienia.

(akta kontroli str. 333-340, 344-710, 785-798, 809-810)
Zdaniem NIK, zapewnienie znajomości procedur przez społeczność szkolną,
szkolenia z identyfikacji zagrożeń oraz ćwiczenia na wypadek ich wystąpienia są
elementem realizacji obowiązków Dyrektora, o których mowa wart. 68 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe36. Ponadto zapewniają
wypracowanie mechanizmów reagowania i właściwych zachowań w sytuacji
zagrożenia, czym przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole.
3. W Szkole nie zapewniono warunków bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w rozporządzeniu MEN, tj. wyrażnego oznakowania dróg
ewakuacyjnych (§ 5 ust. 2), równej nawierzchni chodnika na dziedzińcu Szkoły (§ 7
ust. 2 pkt 2), wyposażenia części poręczy schodów w elementy zabezpieczające
przed ewentualnym zsuwaniem się po nich oraz zabezpieczenia otwartej przestrzeni

36 Dz. U. z 2020 r. poz. 910, dalej: "ustawa Prawo oświatowe".
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między biegami schodów klatki schodowej (§ 16 ust. 1 i 2), wyposazema
pomieszczeń, w których znajdowały się apteczki w instrukcje dotyczące zasad
udzielania pierwszej pomocy (§ 20).

(akta kontroli str. 19-25)
Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że dotychczas przeprowadzone w Szkole kontrole
warunków bezpieczeństwa nie wykazały nieprawidłowości w zakresie:
niezabezpieczenia otwartej przestrzeni miedzy biegami schodów, konieczności
montażu na poręczach schodów elementów zabezpieczających przez zsuwaniem
się oraz uzupełnienia oznakowania dróg ewakuacyjnych. Ponadto Dyrektor wyjaśnił,
że schody na zapleczu kuchennym były ciągiem komunikacyjnym dla personelu,
a jedynym przypadkiem korzystania z nich przez uczniów było przejście pod opieką
nauczyciel do salki gimnastycznej, dlatego ich poręcze nie były zabezpieczone
przed zsuwaniem się. Brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy
w pomieszczeniach wyposażonych w apteczki wynikał natomiast z niedopatrzenia.
W sprawie remontu nawierzchni chodnika Dyrektor wyjaśnił, że w pierwszej
kolejności zajmował się sprawami najbardziej pilnymi, tj. naprawą chodnika i izolacji
budynku z uwagi na liczne zalania piwnic, remontem sanitariatów dla uczniów.
Dyrektor zadeklarował, że wyposaży poręczę w odpowiednie zabezpieczenia przed
zsuwaniem się oraz zabezpieczy otwartą przestrzeń między biegami schodów,
uzupełni oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyposaży stanowiska z apteczkami
w instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz sporządzi wycenę remontu
nawierzchni chodnika i wystąpi do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych
środków.

(akta kontroli str. 344-352, 621-710)

4. Stwierdzono, że rzeczywista lokalizacja miejsca zbiórki do ewakuacji nie była
zgodna z jego umiejscowieniem wskazanym na planie sytuacyjnym będącym
załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

(akta kontroli str. 19-25,70-94)

Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że omyłka w lokalizacji miejsca zbiórki do
ewakuacji na planie sytuacyjnym mogła wynikać z faktu, że niegdyś w tym miejscu
faktycznie znajdował się punkt zbiórki.
W trakcie kontroli zaktualizowano plan sytuacyjny o faktyczną lokalizację miejsca
zbiórki do ewakuacji.

(akta kontroli str. 344-352, 621-628)

5. W Szkole nie zapewniono stałego nadzoru nad stanowiskiem monitoringu w celu
obserwacji obrazu w czasie rzeczywistym, co uniemożliwiało podjęcie niezwłocznej
reakcji w przypadku wystąpienia zdarzenia.

(akta kontroli str. 19-25)

Dyrektor wyjaśnił, że nie miał pracownika, który sprawował nad monitoringiem stały
nadzór z uwagi na brak środków finansowych na zatrudnienie dodatkowej osoby.
Wobec ograniczonej puli środków, którymi dysponował organ prowadzący, w Szkole
wprowadzano oszczędności kosztem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, łączono
grupy, aby zmniejszyć liczbę godzin pracy nauczycieli, redukowano etaty
nauczycielskie.

(akta kontroli str. 624-628)

Zdaniem NIK pełne wykorzystanie możliwości technicznych, jakie dawał monitoring
wizyjny, wpłynęłoby na poprawę warunków bezpieczeństwa w Szkole poprzez
umożliwienie podjęcia niezwłocznych działań w przypadku wtargnięcia do Szkoły
napastnika lub w innych sytuacjach kryzysowych.
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6. Procedury postepowania na wypadek zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
(za wyjątkiem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) nie zostały wprowadzone do
stosowania zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora Szkoły, co stanowiło naruszenie
§ 140 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
"Zasad techniki prawodawczej"37w związku z § 134 pkt 2 ww. rozporządzenia
i art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo oświatowe.

Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że w przypadku procedur "Bezpieczna Szkoła"
zostały one wprowadzone do stosowania podczas posiedzenia rady pedagogicznej,
jednak przez przeoczenie nie wprowadzono ich poprzez zarządzenie. Dyrektor
wyjaśnił, że przeoczenie było także przyczyną nie wprowadzenia zarządzeniami
pozostałych procedur.

(akta kontroli str. 69-327, 811-815)
W okresie objętym kontrolą Dyrektor podejmował działania dla zapewnienia
bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
jednak nie wszystkie były realizowane rzetelnie. Opracowane w Szkole procedury
były spójne z rekomendacjami zawartymi w opracowaniu Bezpieczna Szkoła
w zakresie potencjalnych zagrożeń i działań prewencyjnych, jednak nie były one
kompletne i dostosowane do potrzeb Szkoły. Stwierdzono także, że Dyrektor nie
zapewnił zapoznania się całej społeczności szkolnej z procedurami oraz nie
zapewnił pracownikom szkoleń z identyfikacji zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych. W Szkole nie odbywały się także ćwiczenia na wypadek zagrożeń
zidentyfikowanych w procedurach, za wyjątkiem systematycznie prowadzonych
ćwiczeń ewakuacji. Dyrektor zapewnił pracownikom szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
W Szkole podejmowano prawidłowe działania wobec zaistniałych zagrożeń
wewnętrznych oraz prowadzono systematyczne działania profilaktyczno-
wychowawcze w celu ograniczania ich występowania.
W okresie objętym kontrolą przeprowadzano systematyczne kontrole zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do
Szkoły, jednak ich wyniki nie potwierdziły się w niniejszej kontroli NIK.
Budynek Szkoły nie spełniał wszystkich wymogów wynikających z rozporządzenia
MEN - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania dróg ewakuacyjnych,
równości nawierzchni chodnika, wyposażenia poręczy schodów w elementy
zabezpieczające przed ewentualnym zsuwaniem się po nich oraz zabezpieczenia
otwartej przestrzeni między biegami schodów klatki schodowej, wyposażenia
pomieszczeń, w których znajdowały się apteczki w instrukcje dotyczące zasad
udzielania pierwszej pomocy.

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się
sprawami bezpieczeństwa

2.1. Dyrektor realizował obowiązek upowszechniania wśród dzieci i młodzieży
wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń oraz
podejmował współpracę z podmiotami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa
poprzez realizację:
- działań własnych Szkoły, tj. zajęcia lekcyjne w czasie, których m.in. omawiano
zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią procedury zachowania w sytuacjach
nadzwyczajnych, prowadzano zajęcia warsztatowe na temat przemocy, poruszano

37 Dz. U. z 2016 r. poz. 283.
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zagadnienia dotyczące agresji, radzenia sobie ze złością, konfliktów i ich
rozwiązywania, zasad współżycia z innymi,
- działań we współpracy z Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień ("Reaguj na
przemoc"), Policją ("Bezpieczna droga do szkoły", "Odpowiedzialność nieletnich za
czyny zabronione"38). Szkoła we współpracy z Wojskiem i Strażą Pożarną
zorganizowała festyny szkolny "Kazimierki"39.
Powyższymi działaniami w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 zostało objętych
odpowiednio 941 i 661 uczniów (współpracą z podmiotami właściwymi w sprawach
bezpieczeństwa zostało objętych odpowiednio 74 i 73 uczniów).
Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że zaplanowane na wiosnę 2019 r. warsztaty
"Uczymy ratować" we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Malborku nie odbyły się ze względu na strajk pracowników oświaty, natomiast
inne zajęcia planowane w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 nie zostały
zrealizowane ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych z powodu sytuacji
epidemiolog icznej.

(akta kontroli str. 26-30, 336-338, 353-620, 711-784)
W okresie objętym kontrolą, Dyrektor nie podejmował współpracy z instytucjami
właściwymi w sprawach bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia obiektu Szkoły
przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dyrektor podjął współpracę
z prywatnym podmiotem w celu opracowania procedur postępowania na wypadek
zagrożenia pożarowego oraz ewakuacji obiektu.
Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że nie podejmowano współpracy z podmiotami
właściwymi w sprawach bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia obiektu Szkoły,
ponieważ uznano, że dotychczasowe działania Szkoły były wystarczające.

(akta kontroli str. 336-338, 711-784)
2.2. W okresie objętym kontrolą organy zewnętrzne nie przeprowadzały w Szkole
kontroli związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

(akta kontroli str. 711-784)
Stwierdzone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie

nieprawidłowości stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA Dyrektor podejmował działania mające na celu upowszechnianie wśród uczniów
wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń.
Działanie te realizowane były we własnym zakresie oraz we współpracy
z podmiotami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa (Policja, Straż Pożarna,
Wojsko, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień).

IV. Uwagi i wnioski
Wnioski W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na

podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wnioski o:
1. Zapewnienie kompletności i dostosowania procedur postępowania na wypadek
wystąpienia zagrożeń do potrzeb Szkoły.
2. Zapoznanie z procedurami na wypadek zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
całej społeczności szkolnej.
3. Przeprowadzenie dla pracowników szkoleń z identyfikacji zagrożeń.
4. Przeprowadzenie ćwiczeń na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa.

38 Spotkania dla rodziców i uczniów nie były obowiązkowe.
39 Uczestnictwo w festynie nie było obowiązkowe.

14



Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków działania Szkoły,
a w szczególności: uzupełnienie oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz elementów
zabezpieczających poręcze przed zsuwaniem się, zabezpieczenie otwartej
przestrzeni między biegami schodów, wyposażenie pomieszczeń w instrukcje
dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, zapewnienie równości nawierzchni
chodnika.
6. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie nadzoru nad monitoringiem w
czasie rzeczywistym.
7. Wdrożenie mechanizmów kontrolnych zapewniających zgodne z § 140
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
"Zasad techniki prawodawczej" wprowadzenie do stosowania procedur
postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń, zarządzeniami Dyrektora.

v. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w 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.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 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
zastrzeże~/w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Gdańsk,hsierpnia 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
11o) WICEDYREKTOR DELEGATURYI NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI
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