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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Edukacji Narodowej1, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

 

Dariusz Piontowski, Minister Edukacji Narodowej, od dnia 4 czerwca 2019 r.2 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła: Anna 
Zalewska, od dnia 16 listopada 2015 do dnia 3 czerwca 2019 r.3 

Działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach. 
 

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

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Łodzi 

 

 

Rafał Gorgoń, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLO/87/2020 z 15 czerwca 2020 r. 

(akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dalej: Ministerstwo, MEN. 

2 Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.7.2019 o zmianie w składzie 
Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 477) 

3 Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady 
Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 1091) 

4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Minister Edukacji Narodowej6 rzetelnie realizował zadania dla zapewnienia 
bezpiecznych warunków nauki w szkole. 

Zagrożenia zewnętrzne7 i wewnętrzne8 były należycie identyfikowane, w tym na 
potrzeby opracowania i wdrożenia Poradnika „Bezpieczna szkoła”9. Zdaniem NIK 
fakultatywny charakter „Bezpiecznej szkoły” mógł skutkować niewykorzystaniem 
przez część szkół materiałów istotnych z punktu widzenia zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom. Minister rzetelnie realizował zadania przypisane Mu 
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”10, tj. popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz 
bezpieczeństwa, jak również edukację dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Minister nie realizował odrębnej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej 
bezpieczeństwa szkół, prowadzona była natomiast z wykorzystaniem narzędzi 
komunikacji cyfrowej bieżąca działalność informacyjna obejmująca m.in. tę tematykę. 
Minister podejmował współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności 
z wojewodami, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach. Realizacja przez 
Ministerstwo Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 
„Bezpieczna+”11 zapewniła m.in. wzrost kompetencji pracowników szkół w zakresie 
reagowania w sytuacjach zagrożenia. W raporcie końcowym sporządzonym 
w ramach ewaluacji zewnętrznej Programu12 podano wartości wskaźników 
osiągnięte dla poszczególnych celów, jednakże nie określono ich wartości 
docelowych. Zdaniem NIK takie zaprojektowanie wskaźników uniemożliwiło rzetelną 
końcową ocenę realizacji celów założonych w Programie „Bezpieczna+”. Ponadto, 
w ocenie NIK, decyzja o braku kontynuacji tego programu ograniczyła szansę 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa w części szkół. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa 
w szkołach 

1. Za bezpieczeństwo w szkołach odpowiadały organy prowadzące szkoły13, 
dyrektorzy szkół14 oraz nauczyciele15. Zadaniem Ministra było przede 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Dalej: Minister. 

7 Na potrzeby kontroli za zagrożenia zewnętrzne uważa się zagrożenia fizyczne wynikające m.in. z wtargnięcia napastnika do 
szkoły, podłożenia ładunku wybuchowego bądź podejrzanego ładunku oraz ze skażenia chemicznego lub biologicznego. 

8 Na potrzeby kontroli za zagrożenia wewnętrzne uważa się zagrożenia fizyczne spowodowane m.in. posiadaniem przez 
ucznia na terenie szkoły noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, bójki (bicie, kopanie, popychanie, 
szarpanie). 

9 „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego 
uczniów”; dalej: Poradnik, „Bezpieczna szkoła”. 

10 Ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 6 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (M.P. z 2018 r. poz. 167; dalej: 
Program „Razem bezpieczniej”. 

11 Ustanowiony uchwałą nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. (RM-111-104-15); dalej: Program 
„Bezpieczna+”, Program. 

12 Raport końcowy w ramach ewaluacji zewnętrznej Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” 
realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2018 r. został opracowany przez Centrum Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 

13 Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910; dalej: Prawo 
oświatowe) do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania 
szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa 
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wszystkim tworzenie przepisów prawa zapewniających bezpieczne 
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. 

(akta kontroli str. 4-5) 

W celu identyfikacji zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Ministerstwie 
prowadzono analizy ryzyka w oparciu o m.in. wystąpienia i pisma Rzecznika 
Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, organów prowadzących, 
dyrektorów szkół i rodziców. Ryzyka skatalogowane w Poradniku „Bezpieczna 
szkoła” zostały zidentyfikowane w trakcie prac nad jego treścią, o czym szerzej 
w pkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia zewnętrznego lub wewnętrznego, MEN 
podejmowało niezwłoczne działania. Przykładowo, w związku z wydarzeniem 
w Szkole Podstawowej nr 195 w Warszawie16, Ministerstwo skierowało w dniu 11 
maja 2019 r. do wszystkich kuratorów oświaty pismo z zaleceniami dotyczącymi 
pilnego podjęcia przez dyrektorów szkół działań w zakresie wzmocnienia 
bezpieczeństwa w szkołach. Działania te miały polegać na: 

 zwołaniu rad pedagogicznych poświęconych wynikającym z przepisów 
Prawa oświatowego obowiązkom zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 
oraz procedurom zachowania w sytuacjach kryzysowych, 

 przeprowadzeniu godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników 
warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania 
w sytuacjach nadzwyczajnych oraz obowiązków wynikających 
z poszanowania drugiego człowieka, 

 wzmocnieniu współpracy z rodzicami (zorganizowanie spotkań 
poświęconych szkolnym procedurom bezpieczeństwa i utworzenie 
anonimowych skrzynek na sygnały). 

Ponadto, ponownie przekazano informację o możliwości skorzystania przez 
szkoły i placówki z dokumentu „Bezpieczna szkoła”. 

Kuratorzy oświaty zostali również zobowiązani do przeprowadzenia w czerwcu 
2019 r. kontroli 10% szkół i placówek w celu weryfikacji realizacji wskazanych 
powyżej zaleceń. Skontrolowano ponad 24% szkół i placówek, w przypadku 
stwierdzenia braku realizacji wskazanych powyżej działań wydano zalecenia 
pokontrolne. 

(akta kontroli str. 16-17, 235-242) 

2. W latach 2015-2018 Ministerstwo realizowało Program „Bezpieczna+”. Jego 
celem głównym była poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania 
prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 
zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw 
i nawyków bezpiecznego zachowania. Jednym z czterech celów 
szczegółowych było upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły 

                                                                                                                                       
oświatowego organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw 
administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

14 Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego dyrektor szkoły lub placówki w szczególności wykonuje zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. 
Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166; dalej: rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach) dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a 
także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami 
należącymi do tych jednostek. 

15 Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215; dalej: Karta 
Nauczyciela) nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

16 Pchnięcie ucznia nożem przez innego ucznia, w wyniku którego ofiara zmarła. 
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umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia, w tym: 

 poprawa bezpieczeństwa szkoły poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa 
szkoły, 

 opracowanie rekomendacji do szkolnych procedur postępowania 
w sytuacjach zagrożenia na podstawie przeglądu stanu bezpieczeństwa 
szkoły, 

 praktyczne zapoznanie pracowników szkoły z zasadami postępowania 
w sytuacjach kryzysowych. 

W raporcie końcowym sporządzonym w ramach ewaluacji zewnętrznej 
wskazano, że cele Programu „Bezpieczna+” zostały osiągnięte. Potwierdzono 
m.in. wzrost kompetencji pracowników szkół w zakresie reagowania 
w sytuacjach zagrożenia oraz wskazano m.in. na wysoko ocenioną w ankietach 
przeprowadzonych wśród podmiotów korzystających ze wsparcia w ramach 
Programu przydatność: 

 działań szkoleniowych i doradczych, dotyczących postępowania 
w sytuacjach zagrożenia, 

 tworzonych procedur działania w sytuacjach kryzysowych. 

W raporcie podano także wartości wskaźników osiągnięte dla poszczególnych 
celów17, jednakże w Programie „Bezpieczna+” nie określono ich wartości 
docelowych/oczekiwanych. Zdaniem NIK zaprojektowanie wskaźników realizacji 
celów bez określenia ich wartości docelowych uniemożliwiło skuteczny 
monitoring i rzetelną końcową ocenę realizacji celów założonych w Programie 
„Bezpieczna+”. 

(akta kontroli str. 38-39, 57-58, 66, 78) 

W Programie „Bezpieczna+” w latach 2015-2018 udział wzięło odpowiednio 
1.201, 1.544, 1789 i 301 szkół18, odpowiednio 366, 396, 401 i 42 organów 
prowadzących19 oraz 14 innych beneficjentów (organizacji pozarządowych 
i uczelni wyższych)20. 

(akta kontroli str. 22, 27, 243-244) 

MEN nie podjęło decyzji o kontynuacji Program „Bezpieczna+”, ponieważ w jego 
ocenie: 

 została zapewniona trwałość rezultatów działań podjętych w ramach jego 
realizacji, 

 założone w nim cele zostały osiągnięte, 

 Minister określił na lata 2019-2020 nowe priorytety w „Podstawowych 
kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa”. 

(akta kontroli str. 28) 

Zdaniem NIK decyzja o braku kontynuacji Programu „Bezpieczna+” ograniczyła 
szansę podniesienia poziomu bezpieczeństwa w części szkół. Osiągnięcie 

                                                      
17 Dla celu szczegółowego nr 3 zaprojektowane w Programie „Bezpieczna+” wskaźniki „Liczba opracowanych procedur 
postępowania w sytuacjach zagrożenia” oraz „Liczba szkół, w których przeprowadzono działania szkoleniowe i doradcze, 
dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia” osiągnęły wartość odpowiednio osiem i 2.862 (stan na październik 2018 r.). 

18 Dane dotyczą szkół realizujących zadania w ramach celu szczegółowego nr 2, w przypadków celów szczegółowych nr 1, 3 i 
4 beneficjentami Programu „Bezpieczna+” nie były szkoły a inne podmioty (organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe). 

19 Dane dotyczą organów prowadzących realizujących zadania w ramach celu szczegółowego nr 2, w przypadku celów 
szczegółowych nr 1, 3 i 4 beneficjentami Programu „Bezpieczna+” nie były organy prowadzące a inne podmioty (organizacje 
pozarządowe i uczelnie wyższe). 

20 W przypadku celów szczegółowych nr 1, 3 i 4 beneficjentami Programu „Bezpieczna+” nie były szkoły i organy prowadzące 
a inne podmioty (organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe). 
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celów oraz trwałość rezultatów to czynniki odnoszące się wyłącznie do 
podmiotów, które wzięły udział w Programie w czasie jego realizacji. Podmioty 
(w tym organy prowadzące i szkoły), które nie wzięły w nim udziału z uwagi na 
jego zakończenie, zostały pozbawione jednej z możliwości podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. 

3. „Bezpieczna szkoła” została przygotowana w 2017 r. w Departamencie 
Wychowania i Kształcenia Integracyjnego21 MEN do wykorzystania przez 
dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli i rodziców. Do udziału w pracach nad 
dokumentem Ministerstwo zaprosiło ekspertów, przedstawicieli resortów 
i instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz podmioty 
realizujące zadania z Programu „Bezpieczna+”22. Wybrane podmioty 
zaangażowane w przygotowanie Poradnika dysponowały odpowiednią wiedzą 
oraz praktyką w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
fizycznego, a wśród nich: 

 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który posiadał doświadczenie 
w realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie wśród wszystkich 
pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz 
wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”23, w ramach 
którego m.in. przeprowadzano przeglądy stanu bezpieczeństwa szkół, 
a następnie w oparciu o ich wyniki, przy udziale specjalistów z Policji, 
trenerów dokonujących przeglądów oraz przedstawicieli szkół wyższych 
posiadających w ofercie edukacyjnej kierunki związane z bezpieczeństwem, 
sporządzano rekomendacje przekazywane placówkom oświatowym, 

 MSWiA, które z racji nadzorowania służb (Policji, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej) realizowało zadania 
w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i neutralizacji 
skutków zamachów. 

W dokumencie zawarto katalog możliwych zagrożeń i ogólne schematy 
reagowania na sytuacje kryzysowe. Zagrożenia zidentyfikowane zostały w trakcie 
dyskusji i uzgodnień, w których uczestniczyły podmioty zaangażowane w pracę 
nad Poradnikiem, w oparciu o posiadane przez nie kompetencje i doświadczenia. 

Przy opracowaniu „Bezpiecznej szkoły” uwzględniono także doświadczenia 
zdobyte w trakcie realizacji Programu „Bezpieczna+”, a w szczególności 
w trakcie przeprowadzania przeglądów stanu bezpieczeństwa szkół, 
przygotowywania rekomendacji dla szkolnych procedur postępowania oraz 
realizacji praktycznych szkoleń nauczycieli i innych pracowników szkół. 

Ministerstwo nie kontrolowało wdrożenia oraz nie monitorowało funkcjonowania 
w szkołach procedur określonych w „Bezpiecznej szkole”. Zastępca Dyrektora 
DWKI wyjaśniła, że dokument ten nie miał charakteru wiążącego, mógł być 
wykorzystywany przez szkoły fakultatywnie. MEN nie przyznało Poradnikowi 
statusu zaleceń/wytycznych wiążących dla dyrektorów szkół i nauczycieli, 
ponieważ nie było ku temu podstaw prawnych. 

                                                      
21 Dalej: DWKI. 

22 Przy opracowaniu „Bezpiecznej szkoły” MEN współpracowało z: Ministerstwem Cyfryzacji (MC), Naukową i Akademicką 
Siecią Komputerową NASK), Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Ministerstwem Sprawiedliwości, 
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE), Kuratorium Oświaty w Warszawie, beneficjentami Programu „Bezpieczna+” 
(Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, Fundacją Nowoczesna Polska, Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych”), 
Fundacją Orange, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, 
Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Jarosławiu. 

23 Zadanie publiczne zrealizowane na podstawie umowy zawartej z podmiotem w dniu 29 czerwca 2016 r. w ramach Programu 
„Bezpieczna+”. 
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Zdaniem NIK fakultatywny charakter „Bezpiecznej szkoły” mógł skutkować 
niewykorzystaniem przez część szkół materiałów istotnych z punktu widzenia 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, których przygotowanie wiązało się 
z dużym nakładem pracy. 

Ministerstwo nie posiadało danych dotyczących liczby szkół, w których 
wdrożono Poradnik. Zastępca Dyrektora DWKI wyjaśniła, że nie gromadzono 
informacji statystycznych dotyczących korzystania z udostępnianych przez 
MEN materiałów, a taki status miała „Bezpieczna szkoła”. 

W Ministerstwie nie zdecydowano się na ujednolicenie procedur 
bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach, ponieważ każda placówka miała 
swoją własną specyfikę, na którą składały się cechy budynku szkoły, sposób jej 
funkcjonowania (zmianowość) oraz możliwości organizacyjne (wyposażenie 
techniczne i kadra). W ocenie MEN nie było więc możliwe utworzenie jednego 
wspólnego modelu procedur dla wszystkich szkół. Procedury powinny być 
dostosowane do specyfiki danej placówki, dlatego „Bezpieczna szkoła” 
stanowiła jedynie swoiste ramy do wykorzystania po ich uprzednim 
dostosowaniu do specyfiki szkoły. 

Poradnik został zaktualizowany we wrześniu 2019 r., w wyniku weryfikacji 
powołanych w jego treści przepisów prawa oraz treści dotyczących 
bezpieczeństwa cyfrowego. W lutym 2020 r. w MEN rozpoczęły się prace 
z udziałem podmiotów zewnętrznych24 nad kolejną aktualizacją dokumentu, 
obejmującą m.in. uwzględnienie w procedurach alarmowych specyfiki 
funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. sygnałów 
alarmowych dla osób słabo słyszących). Zakończenie prac zaplanowano na 
wrzesień 2020 r., aby zaktualizowany dokument był gotowy na nowy rok 
szkolny 2020/2021. 

(akta kontroli str. 21-24, 227-228, 231, 233) 

4. Ministerstwo brało udział w realizacji Programu „Razem bezpieczniej”, którego 
celem głównym było wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności 
lokalnych. Na cel główny składały się cztery cele szczegółowe, w tym: 

 przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (cel 
szczegółowy nr 3), w ramach którego Minister był podmiotem wiodącym dla 
działania 3.3 – popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki 
rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, 

 edukacja dla bezpieczeństwa (cel szczegółowy nr 4), w ramach którego 
Minister był podmiotem wiodącym dla działania 4.1 – edukacja dla 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m.in. z zakresu patologii społecznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej. 

Wzrost popularności wolontariatu (szacunkowe dane za 2019 r. wskazywały, że 
szkolne koła wolontariatu działały w ok. 77% szkół) został osiągnięty przez 
zmiany wprowadzone w Prawie oświatowym oraz rozwiązania wynikające z: 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych25 - 
wpisywanie na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach 
ukończenia szkoły szczególnych osiągnięć uczniów w aktywności na rzecz 
innych osób lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu, 

                                                      
24 W pracach wzięli udział przedstawiciele Departamentu Cyberbezpieczeństwa w MC, MSWiA, Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej, Zespołu Usług Bezpieczeństwa NASK, Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE. 

25 Dz. U. z 2019 r. poz. 1700. 



 

8 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum 
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum26 – przyznawanie w procesie rekrutacji do 
szkół ponadgimnazjalnych trzech punktów za osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej. 

Minister popularyzował wolontariat wśród dzieci i młodzieży także przez udział 
w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2019 r. 
w jednej ze szkół podstawowych oraz skierowanie podziękowań do wolontariuszy 
oraz opiekunów szkolnych kół wolontariatu w całej Polsce. Ponadto Sekretarz 
Stanu w MEN w dniu 10 grudnia 2019 r. wzięła udział w Forum Wolontariatu 
Szkolnego, które odbyło się w ramach działań Korpusu Solidarności – Programu 
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2020. Zaś 
przedstawiciel MEN uczestniczył w Ursynowskim Forum Wolontariatu, które 
odbyło się 11 stycznia 2020 r. w jednej z ursynowskich szkół podstawowych, 
podczas którego przekazał wolontariuszom i ich opiekunom list gratulacyjny od 
Dyrektora DWKI. Przedstawiciele Ministerstwa brali również udział w pracach 
zespołu ekspertów ds. opracowania koncepcji wolontariatu szkolnego w Korpusie 
Solidarności. Dodatkowo Minister objął patronatem honorowym szereg inicjatyw 
popularyzujących wśród dzieci i młodzieży profilaktykę rówieśniczą oraz 
wolontariat na rzecz bezpieczeństwa. 

(akta kontroli str. 193-195, 223-224) 

Z kolei edukacja dla bezpieczeństwa została ujęta w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego27 oraz podstawie programowej dla szkół 
ponadpodstawowych28. MEN w celu podkreślenia wagi edukacji dla 
bezpieczeństwa udostępniło na dedykowanej stronie internetowej29 informacje 
dotyczące kształtowania postaw dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych. 
Strona zawierała spis aktów prawnych regulujących szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo, opisy różnych projektów edukacyjnych, w realizację których 
mogą włączyć się szkoły, jak również standardy pracy, wytyczne i dobre praktyki 
dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. 

Ponadto Ministerstwo podjęło współpracę z Komendą Główną Policji w ramach 
planowanego ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Hejt”, dotyczącego 
ograniczenia mowy nienawiści oraz przemocy rówieśniczej ze szczególnym 
uwzględnieniem cyberprzemocy. 

Przeciwdziałaniu zjawiskom agresji i przemocy rówieśniczej oraz profilaktyce 
zachowań problemowych/ryzykownych (patologicznych) dzieci i młodzieży 
poświęcono również materiały edukacyjne udostępnione na stronie internetowej 
Ośrodka Rozwoju Edukacji30. 

(akta kontroli str. 195-199) 

                                                      
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 586 ze zm. 

27 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 poz. 356 ze zm.). 

28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467). 

29 www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl  

30 https://www.ore.edu.pl/2015/03/agresja-i-przemoc-2/ ;https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-wychowania-i-
profilaktyki/wydzial-wychowania-i-profilaktyki-aktualnosci/  

http://www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
https://www.ore.edu.pl/2015/03/agresja-i-przemoc-2/
https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-wychowania-i-profilaktyki/wydzial-wychowania-i-profilaktyki-aktualnosci/
https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-wychowania-i-profilaktyki/wydzial-wychowania-i-profilaktyki-aktualnosci/
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Przedstawiciel MEN brał udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. 
Programu „Razem bezpieczniej”, wspomagającego koordynację Programu przez 
MSWiA. 

(akta kontroli str.185, 200) 

5. MEN nie prowadziło odrębnej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej 
bezpieczeństwa szkół, w szczególności z zakresu zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych. W 2019 r. na stronie www Ministerstwa oraz w mediach 
społecznościowych prowadzona była natomiast bieżąca działalność informacyjna 
obejmująca m.in. tę tematykę a do placówek oświatowych wysyłane były na 
bieżąco wiadomości elektroniczne. W 2020 r. działalność informacyjna MEN 
skoncentrowana została na zagadnieniach związanych z zapobieganiem 
rozwojowi pandemii COVID-19. 

(akta kontroli str. 28, 245-259) 

6. Zgodnie z art. 43 Prawa oświatowego Minister realizując politykę oświatową 
państwa współdziałał z wojewodami będąc koordynatorem Programu 
„Bezpieczna+” (przy pomocy powołanego Zespołu Koordynującego), który na 
poziomie województwa koordynowali wojewodowie (przy pomocy wojewódzkich 
zespołów koordynujących). MEN współpracowało także z innymi organami 
i jednostkami organizacyjnymi, w tym w szczególności z: 

 MSWiA, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym 
w ramach zawartego porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki 
profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, 

 Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komendą 
Główną Policji, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 
opracowania wytycznych Ministra Edukacji Narodowej do współpracy szkół 
i placówek oświatowych z Policją i Państwową Inspekcją Sanitarną, jako 
ważnymi partnerami w profilaktyce narkomanii; Ministerstwo zobowiązało 
wojewódzkich kuratorów oświaty do przekazania informacji o podpisanym 
porozumieniu dyrektorom nadzorowanych przez nich szkół oraz do wsparcia 
realizacji działań z zakresu profilaktyki narkomanii, 

 Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie działań związanych z cyfryzacją, w tym 
bezpieczeństwem w sieci, oraz przy realizacji Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej, 

 Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przy opracowaniu pakietów 
edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
zorganizowaniu szkolenia e-learningowego na temat systemu ostrzegania 
ludności o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych, 

 kuratoriami oświaty, placówkami doskonalenia nauczycieli, szkołami oraz 
placówkami, z którymi zakres tematyczny współpracy był corocznie określany 
w „Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa”. 

(akta kontroli str.29-33, 112-183) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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 Prezesa NIK. 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. 

 

Warszawa,   28.08. 2020 r. 
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