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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/51/2015 z dnia 16 marca 2018 r. i nr LPO/65/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 

kontrolowana 
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 5A,  

60-838 Poznań (dalej: Teatr) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu (dalej: dyrektor) 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 1 
NIK pozytywnie ocenia wypracowanie i wdrożenie metod ewakuacji osób 

niepełnosprawnych w budynku Teatru. W ocenie NIK, w obowiązujących w Teatrze 

procedurach, w niewystarczającym stopniu określono jednak przyjęte sposoby 

postępowania w sytuacji zagrożenia w odniesieniu do osób o ograniczonej 

sprawności, w zależności od rodzaju dysfunkcji, którą są one dotknięte. 

W Teatrze analizowano stan sprawności i liczebność użytkowników obiektu. 

Z udziałem przedstawicieli osób niepełnosprawnych wypracowywano warunki 

sprzyjające korzystaniu z obiektu, jak i niezbędne do prowadzenia sprawnej 

ewakuacji. Kwalifikacje pracowników odpowiedzialnych za pomoc widzom 

podnoszono w trakcie specjalistycznych szkoleń i warsztatów, uwzględniając 

zróżnicowane ograniczenia i potrzeby osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do 

osób o ograniczonej sprawności podejmowano stosowne działania edukacyjno-

informacyjne, dotyczące zarówno fizycznej dostępności obiektu, jak i właściwego 

przygotowania personelu. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (dalej, również 

w skrócie: Instrukcja) wskazano, przykładowe sposoby postępowania na wypadek 

zagrożenia, dotyczące osób o ograniczonej sprawności, nie określono jednak 

wypracowanych i wdrożonych w Teatrze procedur ewakuacji osób 

niepełnosprawnych, uwzgledniających różne dysfunkcje tych osób. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
W obowiązującej w Teatrze Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego2 określono 

przykładowe sposoby ewakuacji osób o ograniczonej sprawności, wskazując 

                                                           
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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możliwe do stosowania przez ratowników sposoby wynoszenia osób ze strefy 

zagrożenia. Nie opisano natomiast szczegółowo przyjętych w Teatrze sposobów 

ewakuacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli str. 8-56)  

W Teatrze uwzględniono rozwiązania architektoniczne i techniczne sprzyjające 

korzystaniu z obiektu przez osoby niepełnosprawne, jak i niezbędne do 

prowadzenia sprawnej ewakuacji. Dwie sale były dostępne z poziomu parteru, do 

trzeciej prowadziła winda. Jak wyjaśnili pracownicy obsługi widowni, każdorazowo 

osobie niepełnosprawnej w windzie towarzyszy osoba z obsługi widowni. W Teatrze 

zapewniono toalety dla osób niepełnosprawnych. W pierwszych rzędach 

przewidziano miejsca dla osób poruszających się na wózkach, w razie potrzeby 

istniała możliwość wymontowania w pierwszym rzędzie krzeseł. Informacja  

o dostępności Teatru dla osób niepełnosprawnych była zamieszczona zarówno 

m.in. na stronach akcji Dostępna Kultura, jak i na stronie internetowej Teatru. 

Pilnowanie porządku i udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia, było wskazane  

w zakresie obowiązków pracowników obsługi widowni3. Przy obsłudze widowni 

zatrudnionych było, jak wyjaśniła koordynator tej obsługi, celowo więcej mężczyzn 

niż kobiet (9 z 11). Działanie tego rodzaju, jak dodała, było podyktowane m.in. 

ewentualną koniecznością zapewnienia sprawnej pomocy w razie np. potrzeby 

wyniesienia widza poruszającego się na wózku. Pracownicy obsługi widowni złożyli 

stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją. Uczestniczyli również  

w szkoleniach dotyczących postępowania z osobami niepełnosprawnymi, w tym  

w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. W trakcie szkoleń pozyskiwana była 

wiedza m.in. w jaki sposób kierować osoby w stronę wyjść ewakuacyjnych za 

pomocą głosu, widocznych znaków, ale także w razie potrzeby, jakie metody 

zastosować w celu wyprowadzenia bądź konieczności wyniesienia osoby 

niepełnosprawnej w bezpieczne miejsce. Teatr brał udział m.in. w projekcie 

kulturalny Poznań bez barier, w ramach którego podjęto m.in. działania edukacyjne, 

dotyczące osbługi widza niepełnosprawnego. Jak wynika z uzyskanych 

zaświadczeń, w trakcie spotkań udzielano również wskazówek dotyczących 

architektonicznej dostępności budynków. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 102) 

W 2015 r. w Teatrze przeprowadzano, bez udziału osób niepełnosprawnych, 

praktyczne ćwiczenia dotyczące ewakuacji. Nie stwierdzono w nich 

nieprawidłowości. Umiejętności i wiedzę w przedmiotowym zakresie pracownicy 

odpowiedzialni za obsługę widzów pozyskiwali w trakcie praktycznych warsztatów. 

Metody służące bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych omawiano, jak wyjaśnił 

dyrektor, również z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń organizujących pobyt 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w Teatrze Nowym4. Od 2010 r. 

współpraca tego rodzaju była prowadzona systematycznie. W Teatrze nie 

zastosowano elementów specjalistycznego wyposażenia dotyczącego ewakuacji 

osób niepełnosprawnych, jak wyjaśnił dyrektor Teatru – z uwagi na jego wysokie 

koszty. W Teatrze był zainstalowany i stosowano dźwiękowy sygnał alarmowy  

i bezpośrednie monitorowanie przez straż pożarną. Teatr zawarł umowę na tzw. 

                                                                                                                                                    
2 Zarządzenie Nr ZD05/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z dniem 10 lutego 2016 r., 
zaktualizowane 6 kwietnia 2018 r. 
3 Stanowisko – szatniarz-bileter. 
4 Podejmowano współpracę  m.in. z: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło, Studenckie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Stowarzyszenie Afazja, 
Stowarzyszenie POMAGAM, Stowarzyszenie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących Spojrzenie z Łodzi, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci Specjalnej Troski z Morąga. 
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dyżury asystencyjne ppoż. Na każdym spektaklu obecna jest osoba odpowiedzialna 

za bezpieczeństwo widzów. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Obecność osób o ograniczonej percepcji, odnotowywano przede wszystkim  

w trakcie grupowych spektakli dedykowanych osobom niepełnosprawnym  

– z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy. Koordynator obsługi widowni 

wyjaśniła, że przypadki korzystania przez te osoby z udziału w spektaklach ogólno 

dostępnych są zgłaszane obsłudze widowni przez opiekunów. Dotychczas nie 

odnotowano samodzielnego pobytu osób niepełnosprawnych w Teatrze. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 81) 

W Teatrze zatrudniono dwie osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, których rodzaj 
i stopień nie wymagał jednak wdrożenia szczególnych metod postępowania na wypadek 
zagrożenia. 

(dowód: akta kontroli str.) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i w innych procedurach obowiązujących 
 w Teatrze, nie określono przyjętego sposobu prowadzenia ewakuacji osób  
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mimo iż osoby te były użytkownikami obiektu. 
Dyrektor wyjaśnił, iż wynikało to z braku obowiązku w przedmiotowym zakresie. Dyrektor 
dodał, że specjalista ppoż. przygotował Instrukcję opierając się na obowiązujących 
przepisach.  
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 a 
także sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.  
NIK wskazuje, że z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż uwzględnienie  
w wewnętrznych regulacjach sposobu ewakuacji osób o ograniczonej sprawności,  
z uwzględnieniem rodzaju tej niepełnosprawności (dysfunkcji), jeżeli są one użytkownikami 
obiektu (a taka sytuacja w przedmiotowym przypadku zachodzi) jest obowiązkiem 
zarządzającego obiektem. 

(dowód: akta kontroli str. 57-60) 
 

IV. Wniosek 
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 uwzględnienie w Instrukcji Bezpieczeńśtwa 

Pożarowego wypracowanych i wdrożonych sposobów ewakuacji osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                           
5 Dz. U. Nr 109, poz. 719. 

6 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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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      12 kwietnia 2018 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz Zuzanna Kaźmierczak 

specjalista kontroli państwowej 
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........................................................ 

podpis podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


