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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/18/001 – Przygotowanie jednostek publicznych województwa wielkopolskiego do 

ewakuacji osób niepełnosprawnych 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Zuzanna Kaźmierczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LPO/42/2018 z dnia 1 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 

kontrolowana 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,  

Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska (dalej: Ośrodek). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Maria Tomaszewska, dyrektor Ośrodka (dalej: dyrektor). 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 1 
Ośrodek był przygotowany do ewakuacji osób o ograniczonej percepcji,  

w nienależytym stopniu określono natomiast sposób postępowania w sytuacji 

zagrożenia w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. 

 

W Ośrodku na bieżąco analizowano stan sprawności i liczebność 

niepełnosprawnych użytkowników obiektów Ośrodka. Z udziałem osób 

o ograniczonej sprawności i przedstawicieli straży pożarnej prowadzono 

systematyczne ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji 

i warunków ewakuacji użytkowników obiektów Ośrodka. Podejmowano także 

stosowne działania edukacyjno-informacyjne dotyczące postępowania 

użytkowników Ośrodka, w tym osób niepełnosprawnych w razie zagrożenia. 

W obowiązujących procedurach ewakuacji wskazano sposoby postępowania na 

wypadek zagrożenia, uwzględniając możliwości wynikające z ograniczonej 

percepcji, pominięto jednak określenie sposobu ewakuacji wychowanków 

z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dodatkowo, z ustaleń kontroli wynika, że 

sposób organizacji ewakuacji tej grupy osób również nie  był precyzyjnie określony. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
W obowiązującej w Ośrodku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego2 (dalej: 

Instrukcja) określono sposób ewakuacji osób o ograniczonej sprawności poruszania 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
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się wskazując, że: „wychowawcy powinni formować z dzieci łańcuch (dzieci powinny 

trzymać się za ręce) i tak wyprowadzić ich do bezpiecznej strefy”. Założono, że  

w pierwszej kolejności należy ratować i ewakuować osoby najbardziej 

poszkodowane, nie mogące ewakuować się samodzielnie. Przewidziano 

zastosowanie sygnału alarmowego dźwiękowego. Instrukcja była na bieżąco 

aktualizowana. Zalecono przy tym szczególną rozwagę przy podejmowaniu decyzji 

o ogłaszaniu alarmu, z uwagi na podatność osób o ograniczonej sprawności na 

uleganie panice. 

(dowód: akta kontroli str. 7-65) 

W Ośrodku zastosowano rozwiązania mające na celu usprawnienie poruszania się 

po obiekcie. Na większości dróg ewakuacyjnych zainstalowano na ścianach 

poręcze lub listewki ułatwiające poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Z 

portierni Ośrodka prowadzono monitoring części obiektu, który, jak wyjaśnił 

zastępca dyrektora, zostanie rozbudowany w ramach realizowanego projektu 

rewitalizacji Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

Sposób organizacji pracy w Ośrodku uwzględniał również kwestie bezpieczeństwa. 

Wejście do budynku monitorowano z portierni, a zajęcia w których uczestniczyły 

osoby spoza Ośrodka (np. sale rehabilitacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju, 

stołówka) zorganizowano na parterze budynku. Od 2013 r. zwiększono także 

obsadę kadrową na dyżurach nocnych w internacie: w 2013 r. z 3 pracowników 

pedagogicznych do 4, a w 2017 r. z 4 do 5 pracowników3. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

Od 2013 r. w Ośrodku systematycznie, minimum raz w roku, prowadzono ćwiczenia 

w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, w tym  

w 2017 r. dwukrotnie: w czerwcu i październiku. Praktycznego sprawdzenia 

dokonywano również z udziałem straży pożarnej. Wnioski wynikające z próbnych 

ewakuacji dotyczyły konieczności m.in.: zapoznawania wychowanków z kwestiami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i pożądanego zachowania w sytuacji zagrożenia, 

powtarzania ćwiczeń ewakuacyjnych, pozostawiania otwartych pomieszczeń, bez 

zamykania ich na klucz, przestrzegania zakazu korzystania z wind oraz realizacji 

obowiązku zabierania ze sobą dzienników przez nauczycieli. W latach 2016-2017 

próbna ewakuacja trwała nie dłużej niż 7 minut.  

(dowód: akta kontroli str. 66-93) 

W Ośrodku organizowano działania edukacyjno-szkoleniowe dotyczące 

bezpieczeństwa. Wychowankowie byli szkoleni z zakresu orientacji przestrzennej, 

która umożliwia, jak wyjaśniła dyrektor Ośrodka, samodzielne poruszanie się na 

terenie budynku. Z kolei pracownicy, w tym z dysfunkcją wzroku, byli 

systematycznie szkoleni z zakresu ppoż. i zapoznawani z Instrukcją 

Bezpieczeństwa Pożarowego. Odczyt instrukcji w czarnodruku, jak wyjaśniła 

dyrektor Ośrodka, był możliwy za pomocą urządzenia READ EASY MOVE 2, 

w czytelni Ośrodka. W dniu 28 października 2013 r. w Ośrodku odbyło się 

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pt. „Warunki  

i organizacja ewakuacji w obiektach dla osób o ograniczonej zdolności poruszania 

się – niewidomych”. Spotkanie oparte było na systemie pracy warsztatowej  

                                                                                                                                                    
2 Aktualizacja wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora SOSW nr 7/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. 
3 Dane dotyczą liczby pracowników przewidzinaych do pracy przy pełnej obsadzie wychowanków. Do pomocy przewidziano 
każdorazowo także pracownika portierni.  
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i zakończyło się ćwiczeniami praktycznej ewakuacji Ośrodka. W warsztatach brali 

udział przedstawiciele służb i instytucji publicznych4. W ramach ćwiczeń 

opracowano szczegółowy scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 77-90, 105-105-121, 123-124) 

W dokumentacji projektowej realizowanego w Ośrodku zadania inwestycyjnego pn. 

„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” zawarto 

szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia w obiekcie nowego systemu ppoż. 

Założenia dotyczyły m.in. wprowadzenia nowego systemu sygnalizacji pożaru, 

opartego np. na uruchomieniu dźwiękowym sygnału alarmowania o pożarze  

w sposób zrozumiały dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Sygnał dżwiękowy 

ma ułatwić również ewakuację osób niewidomych. Założono, że sygnalizator przy 

wyjściach ewakuacyjnych będzie włączony na 3 sekundy, a inne sygnalizatory po 1 

sekundzie. Dźwięk ma prowadzić w stronę drzwi ewakuacyjnych. Nowo 

wprowadzony system ma umożliwić również automatyczne wyprowadzenie sygnału 

do centrum monitoringu straży pożarnej. W ramach projektu, jak wyjaśnił z-ca 

dyrektora, przewidziano także eliminację utrudnień i barier architektonicznych dla 

osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu realizacji powyższego zadania 

inwestycyjnego założono przeprowadzenie próbnego alarmu nocnego z udziałem 

straży pożarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 128-148) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie przewidziano sposobu prowadzenia 
ewakuacji osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (np. poruszających się na wózkach, z 
pomocą tzw. balkoników), mimo iż osoby takie były stałymi użytkownikami obiektu. Co 
więcej, sposób organizacji ewakuacji tej grupy osób w Ośrodku również nie był precyzyjnie 
określony. Z wyjaśnień złożonych przez zastępcę dyrektora Ośrodka wynikało, że 
ewakuacja osób poruszających się na wózkach odbywa się poprzez wyniesienie osoby na 
wózku przez pozostałych wychowanków. Z kolei dyrektor Ośrodka podała, że wytyczne 
dotyczące ewakuacji osób poruszających się na wózkach są przekazywane pracownikom w 
trakcie szkoleń, wobec tego wszyscy nauczyciele i wychowawcy wiedzą, w jaki sposób 
ewakuować osoby niepełnosprawne ruchowo. 

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowalnych i terenów5, w obiektach należy zapewnić warunki ewakuacji zapewniające 
możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem 
dostosowane do liczby i stanu sprawności osób w nich przebywających. Zgodnie z kolei z § 
6 ust. 1 ww. rozporządzenia, zarządcy obiektów zapewniają i wdrażają instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego zawierającą m.in. warunki i organizację ewakuacji ludzi, 
sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia oraz zadania i obowiązki w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.  
Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że wytyczne dotyczące ewakuacji osób z dysfunkcją narządu 
ruchu są przekazywane pracownikom w trakcie prowadzonych szkoleń. Nie wyznacza się 
osób indywidualnie odpowiedzialnych, gdyż każdego dnia wychowankowie są pod opieką 
innej osoby. Dodała, że wszyscy nauczyciele i wychowawcy wiedzą w jaki sposób 
ewakuować dziecko niepełnosprawne ruchowo. Zdaniem dyrektor, żadna instrukcja nie jest 
skuteczna, jeśli osoby nią objęte nie są świadome wagi swojego postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 122-124) 

                                                           
4 Przedstawiciele m.in. Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych w 
Poznaniu. 
5 Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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NIK wskazuje, że z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż uwzględnienie 
w wewnętrznych regulacjach sposobu ewakuacji osób o ograniczonej sprawności ruchowej 
(jeżeli są one użytkownikami obiektu, a taka sytuacja w przedmiotowym przypadku 
zachodzi) jest obowiązkiem zarządzającego obiektem.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli6, wnosi o określenie w Instrukcji Bezpieczenstwa 

Pożarowego i wdrożenie w Ośrodku sposobu ewakuacji osób z dysfunkcją narządu 

ruchu. 

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 

wniosku pokontrolnego 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. 

 

Poznań, dnia 6  kwietnia 2018 r. 

  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz Zuzanna Kaźmierczak 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ ........................................................ 

podpis podpis 
 

 

                                                           
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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