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I. Dane identyfikacyjne 
II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 2, 42-400 
Zawiercie1 

 

Paweł Chmura, Dyrektor II LO od dnia 1 września 2017 r.2 

 

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, tj. 16 kwietnia 2020 r.), 
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 Katowicach 

 

 
1. Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKA/73/2020 z 3 marca 2020 r. oraz nr LKA/186/2020 z dnia 13 lipca 
2020 r., 
2. Monika Bukowiec, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/74/2019 z 3 marca 2020 r. oraz LKA/156/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. 

(akta kontroli str.1-5) 

 

                                                      
1 Dalej: II LO, Liceum lub 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 kontrolowanym okresie obowiązywały w II LO procedury bezpieczeństwa, które 
nie były w sposób wystarczający dostosowane do potrzeb Szkoły. Zdiagnozowane 
zagrożenia nie były kompletne co uniemożliwiło opracowanie rzetelnych procedur 
bezpieczeństwa. Społeczność szkolna była zapoznawana corocznie z treścią 
procedur na lekcjach wychowawczych rozpoczynających rok szkolny, przy czym ich 
weryfikacja ograniczyła się do przeprowadzenia alarmu przeciwpożarowego, 
standardowo organizowanego raz do roku. Dyrektor również corocznie weryfikował 
zabezpieczenie obiektów należących do szkoły przed zagrożeniami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. W sprawach dotyczących wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowania 
właściwych postaw wobec zagrożeń, Szkoła utrzymywała współpracę 
z zewnętrznymi instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, w tym 
Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, a także organizacjami 
pozarządowymi (zawierciańska Fundacja z Pomysłem).  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

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

1.1  Procedury na wypadek zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ustanowione dla 
Liceum obejmowały:  

1. Procedurę postępowania w sytuacjach kryzysowych w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu obejmującą 
sposób postępowania w przypadku m.in.: 

a. zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem,  

b. stwierdzenia na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub 
substancji nie będących w posiadaniu uczniów,  

c. obecności na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących 
się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu 
uczniów,  

d. posiadania przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji 
niebezpiecznych oraz substancji uzależniających,  

e. zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole,  

2. Aneks do procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych 
uwzględniający: 

a. wystąpienie sytuacji kryzysowej wymagającej ewakuacji,  

b. wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły, 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
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. 

OCENA OGÓLNA 

Opis stanu 
faktycznego 
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c. podłożenie ładunku wybuchowego,  

d. podłożenie podejrzanego pakunku,  

3. Instrukcję postępowania na wypadek pożaru,  

4. Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, 

5. Regulamin BHP,  

6. Regulamin dyżurów nauczycieli,  

7. Sygnały alarmowania wewnętrznego w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, 

8. Diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu w roku szkolnym 
2019/2020. 

(akta kontroli: str. 23-83) 
W wymienionych powyżej procedurach wskazano: 

− osoby odpowiedzialne za zarządzanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
oraz przydzielono im role i zadania (zgodnie z rozdziałem IV procedur 
„Bezpieczna szkoła”), 

− procedury wejścia/wyjścia ze Szkoły (zgodnie z rozdziałem I pkt 2 str. 13 
procedur „Bezpieczna szkoła”), 

− plan ewakuacyjny i oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz punktów 
ewakuacyjnych (zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach), 

− ustalono system alarmowy i zasady jego ogłaszania (zgodnie z rozdziałem I pkt 
2 str. 13 procedur „Bezpieczna szkoła”),  

− określono sposób komunikowania się podczas zdarzeń kryzysowych, 

− wyznaczono miejsce przechowywania kluczy do drzwi wyjść ewakuacyjnych 
(zgodnie z rozdziałem I pkt 2 str. 14 procedur „Bezpieczna szkoła”), 

− zidentyfikowano zagrożenia i wskazano scenariusze postępowania na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowych (zgodnie z rozdziałem IV procedur 
„Bezpieczna szkoła”), 

− wskazano sposoby ewakuowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz 
wyznaczono opiekunów uczniów II LO ze stwierdzoną niepełnosprawnością 
(nie było przypadków niepełnosprawności narządów ruchu, wzroku i słuchu) 
na czas ewakuacji. 

(akta kontroli str. 84-87, 153-155) 

Powołany w toku kontroli biegły w dziedzinie bezpieczeństwa ocenił powołane 
powyżej procedury bezpieczeństwa II LO jako zgodne z opracowaniem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej z września 2019 r. „Bezpieczna Szkoła – Procedury reagowania 
w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych”. 
Wskazał przy tym na potrzebę doprecyzowania procedur do indywidualnych potrzeb 
Liceum i wniósł do nich następujące uwagi: 

−  zwiększeniu skuteczności reagowania na zagrożenia służyć może 
powołanie tzw. lidera/ów bezpieczeństwa, tj. osoby/osób przeszkolonych do 
reagowania w sytuacjach zagrożenia w szkole (ostrzeganie, alarmowanie, 
ewakuacja, udzielanie pierwszej pomocy) posiadających dedykowane 
wyposażenie (elementy odblaskowe, środki łączności, torby sanitarne), 

− wskazana jest Zmiana komunikatu głosowego w przypadku zagrożenia 
terrorystycznego (komunikat „nastąpi atak terrorystyczny” może 
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spowodować wystąpienie paniki), a także rozbudowanie sygnałów 
alarmowych o tzw. sygnały zakamuflowane, znane jedynie pracownikom 
Szkoły. 

 (akta kontroli str. 84-87) 

1.2  Rada Pedagogiczna II LO została zapoznana z obowiązującymi procedurami 
postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 
w trakcie posiedzeń odbytych dnia 1 września 2017 r. (instrukcja przeciwpożarowa 
regulująca zasady przeprowadzania ewakuacji) oraz 27 września 2017 r. i 27 maja 
2019 r. (procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych). Dyrektor zweryfikował 
znajomość procedur na wypadek pożaru w wyniku przeprowadzenia próby 
ewakuacji Szkoły. Na wypadek zaistnienia pozostałych zagrożeń ćwiczeń nie 
zapewniono, bowiem jak wytłumaczył Dyrektor (…) nie wystąpiły jakichkolwiek 
zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, które sugerowałyby taką konieczność 
przeprowadzenia dodatkowych ćwiczeń (…). 

Pracownikom II LO przypisano konkretne funkcje wskazane w ww. procedurach. 

(akta kontroli str. 139, 153-154) 

W dniu 2 września 2019 r.6 wszyscy uczniowie Liceum na pierwszych spotkaniach 
z wychowawcą klasy zostali zapoznani z procedurami postępowania na wypadek 
zaistnienia zagrożeń, zasadami BHP, bezpieczeństwa na terenie szkoły, drogami 
ewakuacyjnymi oraz sygnalizacją dzwonków szkolnych i alarmowych. W dniu 
11 marca 2020 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora, wszystkim 
uczniom ponownie przypomniano procedury stosowane w przypadku zagrożeń 
(w tym zaistniałego zagrożenia z tytułu covid-19), sygnały alarmowe oraz wytyczne 
zachowań w niebezpiecznych sytuacjach7.   

 (akta kontroli str. 105-124, 127) 

Według wyjaśnień Dyrektora, w prowadzonych wśród uczniów II LO działaniach 
edukacyjno-wychowawczych dotyczących potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych nie uczestniczyły żadne organizacje młodzieżowe, ponieważ na 
terenie szkoły działał tylko Samorząd Uczniowski. 

(akta kontroli str. 128) 

 

1.3 a) W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki wewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa. Natomiast miały miejsce cztery zdarzenia zewnętrzne 
oddziałujące na bezpieczeństwo w Szkole: 

− w dniach 6 i 7 maja 2019 r. (odpowiednio w dniu rozpoczęcia egzaminu 
maturalnego i w dniu następnym), na adres poczty elektronicznej Szkoły 
wpłynęły maile informujące o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkole 
i groźbie jego detonacji, 

− w trakcie odbywania się egzaminu maturalnego w dniach 8 i 9 czerwca 
2020 r., na adres poczty elektronicznej Szkoły wpłynęły dwa maile, 
z których pierwszy zawierał groźbę dokonania czynu zabronionego na 

                                                      
6 Rok szkolny 2019/2020. 

7 Ponadto, wszyscy uczniowie klas I, zgodnie z podstawą programową, na lekcji „Edukacja dla bezpieczeństwa”, 
również zostali zapoznani z systemem wykrywania zagrożeń i alarmowania, zasadami ewakuacji, 
postępowaniem na miejscu wypadku, pierwszą pomocą i środkami pierwszej pomocy. 
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uczennicach szkoły, natomiast drugi groźbę przeprowadzenia ataku 
chemicznego wobec uczniów. 

(akta kontroli str. 89, 92, 128, 151) 

1.3  b) W wyniku otrzymanego maila z groźbą podłożenia i detonacji ładunku 
wybuchowego w Szkole, Dyrektor telefonicznie (pod nr 997) powiadomił policję 
o zaistniałej sytuacji, która w trybie natychmiastowym wysłała na miejsce 
funkcjonariuszy operacyjnych KP Policji w Zawierciu wraz z pirotechnikami. 
Sprawdzone zostały wszystkie pomieszczenia szkolne oraz wytypowany sprzęt 
elektroniczny. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i zdrowia, 
dlatego egzamin odbył się bez zakłóceń. Po otrzymaniu drugiego maila o tej samej 
treści w dniu następnym, postępowanie Dyrektora było identyczne jak w pierwszym 
przypadku. Do dnia zakończenia egzaminu maturalnego tj. do 20 maja 2019 r. 
Dyrektor wraz z funkcjonariuszami KP Policji w celu zapewnienia właściwego 
zabezpieczenia obiektu Szkoły zarządził codzienne plombowanie drzwi i okien po 
zamknięciu Szkoły i sprawdzanie nienaruszalności plomb po jej otwarciu w dniu 
następnym. 

(akta kontroli str. 89, 92, 128, 151) 

W przypadku otrzymanych maili informujących o groźbie dokonania czynu karalnego 
wobec uczennic oraz groźbie ataku chemicznego, Dyrektor wyjaśnił, iż ze względu 
na uzyskane wcześniej informacje od Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej8 
w Jaworznie oraz KP Policji w Zawierciu o możliwości wystąpienia prób zakłócenia 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego za pomocą maili zawierających treści 
karalne, był w stałym kontakcie z Policją. Każdego dnia  Dyrektor informował 
KP Policji i OKE o otrzymaniu takiego maila. Policja, która oceniła informacje 
zawarte w mailach jako mało wiarygodne (mające charakter kaskadowy), 
z zaleceniem dla obiektów – „nie ewakuować”, stale monitorowała obszar wokół 
Szkoły. Zaplanowane egzaminy maturalne odbyły się planowo.  

(akta kontroli str. 89, 92, 128, 151) 

1.4 Jedynym ćwiczeniem symulującym wystąpienie w Liceum zagrożenia 
zewnętrznego i wewnętrznego był alarm przeciwpożarowy przeprowadzony w dniu 
4 października 2019 r. Dyrektor nie zapewnił systematycznych ćwiczeń na wypadek 
innych zagrożeń, co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości; 

(akta kontroli str. 152) 

1.5 W latach 2019-2020 Dyrektor zapewnił pracownikom dydaktycznym pięć szkoleń 
dotyczących identyfikacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, z tego trzy 
szkolenia9 Dyrektor przeprowadził osobiście („Zapoznanie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach”, „Przedstawienie obowiązków w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów, wynikające z przepisów prawa oświatowego, 
przypomnienie procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych”, 
„Przedstawienie rezultatów społecznego przeglądu BHP i przypomnienie instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz planów ewakuacji szkoły na wypadek 
pożaru oraz innych zagrożeń oraz zasad higieny pracy”), a dwa szkolenia10 

                                                      
8 Dalej: OKE. 

9 Przeprowadzonych w dniach: 9 stycznia, 27 maja i 30 sierpnia 2019 r. 

10 Przeprowadzone w dniach: 13 marca 2019 r. i 11 marca 2020 r.   
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przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji11 w Zawierciu 
(„Odpowiedzialność nieletnich za popełnienie czynów karalnych i demoralizację 
z uwzględnieniem problematyki narkomanii i dopalaczy", „Profilaktyka: 
cyberprzemocy i demoralizacji wśród młodzieży" oraz przekazanie informacji 
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego ryzyka zakażenia 
koronawirusem). 

(akta kontroli str. 144) 

W ww. szkoleniach przeprowadzonych przez Dyrektora wzięło udział odpowiednio 
27, 31 i 33 nauczycieli tj. 75,0%, 86,1% i 91,7% ogółu zatrudnionych. W pozostałych 
dwóch szkoleniach, przeprowadzonych przez KP Policji uczestniczyło 27 i 37 
nauczycieli tj. 75,0% i 85,7% ogółu zatrudnionych.  

(akta kontroli str. 144, 146-149) 

W dniu 27 września 2017 r., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora12, 
pracownicy administracji i obsługi zapoznali się z obowiązującymi w Liceum 
procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

(akta kontroli str. 139-140) 

Dyrektor zapewnił również pracownikom Szkoły szkolenia z udzielania pierwszej 
pomocy, które zostały przeprowadzone w dniach: 23 stycznia oraz 9 października 
2019 r. przez pracownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego13 
w Zawierciu.  

(akta kontroli str. 145) 

W szkoleniach wzięło udział odpowiednio 23 i 38 nauczycieli tj. 63,9% i 84,4% ogółu 
zatrudnionych14. Natomiast spośród dziewięciu zatrudnionych w Szkole 
pracowników administracji i obsługi, przeszkoleni zostali wszyscy pracownicy15.   

(akta kontroli str. 145-148, 150) 

1.6 Oględziny budynku Szkoły i terenu wokół niej wykazały, że: 

− liczba kondygnacji, pomieszczeń, wejść/wyjść, klatek schodowych, 
umiejscowienie ogrodzenia wokół terenu należącego do Szkoły 
odpowiadają planom obiektu znajdującym się w książce obiektu 
budowlanego II LO oraz instrukcji p.poż. II LO, 

− w Szkole jest zabudowany system monitoringu składający się z 6 kamer 
wewnętrznych (obejmują swoim zasięgiem korytarze Szkoły) oraz 3 kamer 
zewnętrznych (obejmują swoim zasięgiem wejście główne do Szkoły oraz 
dodatkowe wyjście ewakuacyjne na plac szkolny) i monitora w gabinecie 
Dyrektora (jakość obrazu została oceniona jako dobra – twarze na ekranie 
były dobrze widoczne), monitoring był wykorzystywany do obserwacji 
bieżącej tylko w przypadku przebywania Dyrektora lub innych pracowników 
Szkoły w tym pomieszczeniu, a w pozostałych przypadkach mógł być 
wykorzystywany jedynie do odtwarzania zdarzeń przeszłych, co opisano 

                                                      
11 Dalej: KP Policji. 

12 Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z dnia 27.09.2017 r. 

13 Dalej: WOPR. 

14 Pozostali nauczyciele zostali przeszkoleni w szkołach macierzystych lub byli nieobecni z powodu przebywania 
na urlopie wypoczynkowym, urlopie dla poratowania zdrowia lub zwolnieniu lekarskim.  

15 Ośmiu pracowników odbyło szkolenie 23 stycznia 2019 r. i jeden pracownik 9 października 2019 r. 
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w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości, 

− plan ewakuacji był umieszczony przy wyjściu głównym z budynku w miejscu 
łatwo dostępnym, 

− drogi ewakuacyjne zostały oznaczone w sposób wyraźny i trwały, 
spełniający wymogi p.pożarowe, 

− przebieg dróg ewakuacji w budynku był zgodny z przebiegiem wskazanym 
na planie sytuacyjnym oraz w instrukcji p.poż. II LO, 

− drogi ewakuacyjne i drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne były drożne,  

− każde drzwi wyjść ewakuacyjnych z budynku (5 szt.) otwierały się 
na zewnątrz, 

− klucze do zamkniętych drzwi ewakuacyjnych były dostępne na portierni 
(zgodnie z postanowieniami instrukcji p.poż.), a Dyrektor oraz jego 
Zastępca znali miejsce przechowywania kluczy (wskazanymi kluczami 
faktycznie można było otworzyć każde z zamkniętych drzwi 
ewakuacyjnych), 

− szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne Szkoły była nie 
mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej znajdującej się najbliżej tego 
wyjścia, 

− miejscem docelowym ewakuacji był plac szkolny, co było zgodne 
z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w instrukcji p.poż. II LO, 

− pokój nauczycielski, pracownia chemiczna oraz pokój nauczycieli WF były 
wyposażone w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, 

− wejście na teren Szkoły jest nadzorowane przez dwie pracownice portierni, 
które weryfikują i rejestrują w książce wejść/wyjść dane osób niebędących 
uczniami lub pracownikami Szkoły, które wchodzą na jej teren, a osoby 
te potwierdzają własnoręcznym podpisem godzinę wejścia i wyjścia. 

(akta kontroli str. 6-22) 

1.7 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach16, Dyrektor dokonał w dniach: 29 sierpnia 
2019 r. i 22 maja 2020 r. kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki. Kopie protokołów przekazano do Starostwa 
Powiatowego w Zawierciu (organu prowadzącego) odpowiednio w dniach: 9 marca 
i 22 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 129, 136-137) 

1.8 Szkoła nie realizowała zadań w ramach programu „Bezpieczna+” oraz 
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. 

(akta kontroli str. 129) 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2020 r.  poz. 1166. 
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1.9  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. 126, 129) 

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

1. Nierzetelnie opracowane procedury bezpieczeństwa, nieregulujące sposobu 
postępowania w przypadku części zagrożeń, tj.: 

− procedura wtargnięcia na teren Szkoły uzbrojonego napastnika nie 
uwzględnia ataku podczas przerwy pomiędzy lekcjami, użycia sygnału 
alarmowego „Azyl” oraz nie wskazuje sposobu zachowania 
(np. barykadowanie, ewakuacja ze zmianą kierunku ewakuacji), 

− w procedurach ewakuacji brak wskazania i rozróżnienia sposobów ewakuacji 
na wypadek zagrożenia terrorystycznego i uwzględnienia niestandardowych 
dróg ewakuacyjnych (np. okna na parterze), 

− procedura postępowania w przypadku podejrzanego ładunku nie wskazuje 
konkretnie sposobu w jaki należy odizolować miejsce znajdowania się 
podejrzanego pakunku. 

(akta kontroli str. 34-39, 85-86) 

W ocenie NIK, w przypadku ziszczenia się ww. zagrożeń uczniowie i nauczyciele 
nie będą wiedzieli jak się zachować. Przykładowo, w przypadku wtargnięcia 
napastnika na teren Szkoły, zachodzi ryzyko, że część osób będzie się 
ewakuowała na korytarz, narażając się na bezpośredni kontakt z napastnikiem. 
Istniejące procedury, będące „szablonem” powielonym z opracowania 
Bezpieczna Szkoła – Procedury reagowania w przypadku wystąpienia 
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych wydanym przez Departament  
Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie 
są w wystarczającym stopniu dostosowane do specyfiki danej placówki 
oświatowej. 

 

2. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących II LO nie uwzględnia 
zagrożeń związanych z aktami terroru, w tym wtargnięcia napastnika lub 
pozostawienia podejrzanego pakunku. 

(akta kontroli str. 59-83, 85) 

Zdaniem NIK, wskazuje to na nierzetelne zdiagnozowanie zagrożeń, czego 
skutkiem było opracowanie procedur bezpieczeństwa regulujących 
nieprecyzyjnie sposób postępowania w przypadku ziszczenia się zagrożenia. 

 

3. Niezapewnienie przez Dyrektora Szkoły ćwiczeń na wypadek innych 
zagrożeń niż pożar. 

(akta kontroli str. 152) 

Dyrektor wyjaśnił, że nie podjął decyzję o organizacji dodatkowych ćwiczeń 
innych niż treningi ewakuacyjne z uwagi na brak wystąpienia jakichkolwiek 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, które sugerowałyby taką konieczność. 

(akta kontroli str. 139) 

Stwierdzone 
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W ocenie NIK, tylko ćwiczenia mogą spowodować wyuczenie pewnych 
automatyzmów w działaniu, które są ważne w sytuacjach stresowych, a takimi są 
zagrożenia, które mogą zmaterializować się w Szkole. 
 

4. Brak wykorzystania monitoringu wizyjnego Szkoły do stałej obserwacji 
(w celach interwencyjnych) obrazu z kamer przez pracownika szkoły. 
Monitoring był wykorzystywany do bieżącej obserwacji sytuacji na terenie 
szkoły tylko w przypadku przebywania Dyrektora lub innych pracowników 
Szkoły w gabinecie Dyrektora. W pozostałych przypadkach mógł być 
wykorzystywany jedynie do odtwarzania zdarzeń przeszłych (w celach 
dowodowych). 

(akta kontroli str. 6, 10, 17) 

Zdaniem NIK wykorzystywanie istniejącego w Szkole systemu monitoringu 
wizyjnego do bieżącego obserwowania sytuacji na terenie szkoły, umożliwiłoby 
podjęcie reakcji w czasie rzeczywistym (np. obserwowanie napastnika, który 
wdarł się na teren szkoły i podejmowanie decyzji o ewakuacji albo o pozostaniu 
w klasach). 

 
Istniejące w II LO procedury bezpieczeństwa,  które oparto na niepełnym katalogu 
możliwych zagrożeń, nie zostały dostosowane w wystarczającym stopniu do 
indywidualnych potrzeb placówki oświatowej. Poza jedną próbą ewakuacji na 
wypadek pożaru, Dyrektor nie zapewnił systematycznych ćwiczeń na wypadek 
wystąpienia innych zagrożeń w ramach obowiązujących procedur, przy czym 
społeczność szkolna była zapoznawana corocznie z ich treścią na lekcjach 
wychowawczych rozpoczynających rok szkolny.  

Dyrektor zapewnił również weryfikację zabezpieczenia obiektów Szkoły przed 
zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez kontrole zapewnienia 
bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły.  

 

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami 
bezpieczeństwa 

2.1  Upowszechnianie wśród uczniów Liceum wiedzy o bezpieczeństwie 
i kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń odbywało się w kontrolowanym 
okresie na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa, lekcjach wychowawczych oraz 
zajęciach z informatyki. Nauczyciele oraz wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia 
m.in. z następujących tematów: 

− zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania w przypadku zagrożeń 
na terenie szkoły oraz sygnały alarmowania wewnętrznego17, 

− zagrożenia współczesności – terroryzm, subkultury18, 

− problem wzrastającej agresji wśród młodzieży19, 

− czynniki warunkujące bezpieczeństwo w Szkole, procedury zachowania 
w sytuacjach nadzwyczajnych20, 

                                                      
17 Zajęcia przeprowadzone przez wychowawców klas wśród wszystkich uczniów Liceum w pierwszych dniach 

roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020. 

18 Zajęcia przeprowadzono w dniu 21 stycznia  2019 r. dla klasy 2c. 

19 Zajęcia przeprowadzono w dniu 10 lutego 2019 r. dla klasy 1d. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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− system wykrywania i alarmowania oraz zasady ewakuacji21, 

− postępowanie w miejscu wypadku22, 

− pierwsza pomoc w przypadku omdleń, epilepsji23, 

− nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych – mowa nienawiści24, 

− współczesny świat, rozwiązywanie sporów; wojny; terror, problem 
uchodźców25. 

(akta kontroli str. 103, 105-124) 

2.2  W celu wspierania prowadzonej działalności związanej z zapobieganiem 
zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym oraz poprawą bezpieczeństwa, w tym 
upowszechniania wśród uczniów26 wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania 
właściwych postaw uczniów wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, Szkoła 
prowadziła współpracę z lokalnymi instytucjami takimi jak: 

− KP Policji w Zawierciu, która przeprowadziła dwa spotkania z uczniami: 
w dniu 13 marca 2019 r. nt. „Odpowiedzialność nieletnich za popełnianie 
czynów karalnych.”27 oraz 19 grudnia 2019 r. nt. „Odpowiedzialność karna 
nieletnich za popełnianie czynów karalnych, demoralizację. Substancje 
psychoaktywne.”28 

− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu, która przeprowadziła 
jedno spotkanie z uczniami w dniu 3 kwietnia 2019 r. nt. „Umiejętność 
radzenia sobie ze stresem.”29, 

− Fundacja z Pomysłem w Zawierciu, która zorganizowała jedno spotkanie 
z uczniami w dniu 5 lutego 2019 r. nt. „Przemoc w rodzinie”30, 

− Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny w Zawierciu, gdzie w dniu 4 kwietnia 
2019 r. uczniowie klasy 2b31 uczestniczyli w rozprawie sądowej w sprawie 
karnej. 

W szkole w dniach 5 i 17 lutego 2020 r. odbyły się również szkolenia z pierwszej 
pomocy, w których przeszkolono łącznie 88 uczniów32. 

(akta kontroli str. 91, 143) 

2.3  Organy zewnętrzne nie przeprowadzały w szkole kontroli związanych 
z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.  

(akta kontroli str. 89-90, 93-101) 

                                                                                                                                       
20 Zajęcia odbyły się 27 maja 2019 r. wśród uczniów klas 1c, 1d, 2a, 2b i 2c oraz 29 maja 2019 r. wśród uczniów 

klasy 1b. 

21 Zajęcia przeprowadzono w dniach 13 i 16 września 2019 r. dla wszystkich klas pierwszych. 

22 Zajęcia przeprowadzono w dniach 8 i 11 listopada 2019 r. dla wszystkich klas pierwszych. 

23 Zajęcia przeprowadzono w dniach 9 i 13 grudnia 2019 r. dla wszystkich klas pierwszych. 

24 Zajęcia przeprowadzono 16 grudnia 2019 r. wśród uczniów klasy 3b. 

25 Zajęcia przeprowadzono w dniu 3 lutego 2020 r. dla uczniów klasy 2a i 2b. 

26 Liczba uczniów wg stanu na dzień 30 września 2018 r. i 2019 r. wynosiła odpowiednio 388 i 548 uczniów. 

27 W spotkaniu uczestniczyło 25 uczniów  z klasy 1d. 

28 W spotkaniu uczestniczyło 258 uczniów z wszystkich siedmiu oddziałów klas pierwszych. 

29 W spotkaniu uczestniczyło 25 uczniów z klasy 3b. 

30 W spotkaniu uczestniczyło 52 uczniów  z klasy 1b i 2 b. 

31 W liczbie 33. 

32 Szkolenie 5 lutego przeprowadziło koło Polskiego Czerwonego Krzyża w Zawierciu, a 17 lutego ratownik 
medyczny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

W ocenie NIK, Dyrektor podejmował efektywną współpracę z innymi instytucjami 
zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa tj. KP Policji, Sądem Rejonowym, 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, 
organizacjami pozarządowymi (Fundacja z Pomysłem). Kontakty uczniów 
z przedstawicielami ww. instytucji/organizacji służyły upowszechnianiu wiedzy 
o bezpieczeństwie, kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń.  

 

 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Wprowadzenie do zasad zachowania w poszczególnych sytuacjach 
zagrożenia wytycznych Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tzw. 4U (Uważaj, Uciekaj, Ukryj się, 
Udaremnij atak). 

2. Przeprowadzenie diagnozy ryzyka i czynników chroniących, 
uwzględniającą potencjalne zagrożenia związane z atakami terroru. 

3. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu uaktualnionych procedur 
bezpieczeństwa dla kadry dydaktycznej, a w późniejszym etapie dla 
uczniów za zgodą rodziców oraz ćwiczeń związanych z ewakuacją 
wplatając zagadnienia określone w procedurach „4U”.  

4. Zapewnienie bieżącej obserwacji z kamer przy pomocy istniejącego 
w Szkole monitoringu wizyjnego. 
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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 Katowicach. 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. 

Katowice, 11 sierpnia 2020 r. 

 

 

 
Kontroler 

Monika Bukowiec 
Inspektor kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 
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