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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 

Kontrolerzy Tomasz Otworowski, starszy inspektor kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr LPO/47/2018 z 9 marca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz  

(dalej: OSiR) 

 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Maciej Szymkowiak, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu1 

(dalej: Dyrektor OSiR)  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena 2 kontrolowanej działalno ści 
Zarządzający Ośrodkiem Sportu i Rekreacji nie zapewnił należytego przygotowania obiektu 
krytej pływalni do ewakuacji osób niepełnosprawnych. 

 

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (dalej: Instrukcja) nie przyjęto szczególnych 
rozwiązań dotyczących ewakuacji osób niepełnosprawnych, uwzgledniających różne 
dysfunkcje. Co prawda sprawne i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji osób o 
ograniczonej sprawności mogło polegać na wykorzystaniu części, określonych w Instrukcji, 
ogólnych zasad postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia, niemniej 
jednak, sposób ten nie uwzględniał w pełni specyfiki ograniczeń tej grupy osób.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Kryta pływalnia jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, wyposażonym 

w dwie niecki basenowe: główną oraz rekreacyjną3 o projektowym obciążeniu 80 

osób/h. Wejście główne wyznaczono w górnej kondygnacji na poziomie hali basenowej. W 
dolnej zlokalizowano natomiast szatnie wraz z sanitariatami, do których prowadziło zejście 
schodami usytuowane w strefie kas biletowych przy wejściu głównym. Komunikacja 
wewnętrzna między kondygnacjami odbywała się wyłącznie z wykorzystaniem schodów. 
Hala basenowa wyposażona była w trybuny dla publiczności o całkowitej liczbie miejsc 
siedzących dla 300 osób. Do obiektu prowadził podjazd dla osób niepełnosprawnych 
wyznaczony z poziomu terenu do głównego wejścia i dalej do kas. Na poziomie niecek 
basenowych zapewniono jedną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.   

(dowód: akta kontroli str. 22-39, 95-100) 

                                                           
1 Od 12 lutego 2016 r. 
2 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. 
3 O wymiarach odpowiednio 25,00x12,50 m oraz 12,50x2,40 m (łączna powierzchnia 342,5 m) i głębokości 1,2 m oraz 1,4 – 
1,85 m. 
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Kondygnację 1 zakwalifikowano z uwagi na odrębne strefy pożarowe, do kategorii 
zagrożenia ludzi4 ZL-III (użyteczności publicznej), natomiast hali basenowej i kas 
(kondygnacja 2) do kategorii ZL-I (zawierające pomieszczenia przeznaczone do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a 
nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania 
się). 

(dowód: akta kontroli str. 40) 

Obiekt został wybudowany w latach 90-tych poprzedniego wieku i nie posiadał rozwiązań 
w zakresie przystosowania do pełnego użytkowania dla osób niepełnosprawnych. Jak dodał 
Dyrektor OSiR, opracowano koncepcję projektową dotyczącą modernizacji krytej pływalni, 
w ramach której przewidziano całkowite dostosowanie obiektu do specyficznych potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019-2021. 

(dowód: akta kontroli str. 22-32, 95-100) 

OSiR opracował Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego5 (dalej: Instrukcja), w 

której określono sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków 

ewakuacji ludzi. Zastępca Dyrektora OSiR, jako nadzorujący obiekt, zobowiązany 

był do zorganizowania akcji ewakuacyjnej poprzez wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za kierowanie przebiegiem ewakuacji.    

W Instrukcji lub innych dokumentach nie zostały przyjęte odrębne procedury 

ewakuacji uwzględniające specyficzne potrzeby osób o ograniczonej sprawności 

(z różnymi jej rodzajami). Jak wyjaśnił Dyrektor OSiR, osoba niepełnosprawna, 

korzystająca z pływalni, nadzorowana była przez personel obiektu, gotowy do 

udzielenia natychmiastowej wszelkiej pomocy, w szczególności do ewakuacji w 

sytuacji wystąpienia zagrożenia.  
 (dowód: akta kontroli str. 4-15, 33-93, 95-100) 

W ramach udostępniania pływalni organizacjom i stowarzyszeniom zajmującym się 
problematyką osób niepełnosprawnych, były prowadzone, jak stwierdził Dyrektor OSiR, 
rozmowy i konsultacje na temat oczekiwań i potrzeb takich osób dotyczące warunków 
korzystania z obiektu.  

(dowód: akta kontroli str. 95-103) 

Zarządzający obiektem nie prowadził ewidencji osób przebywających na pływalni, 
zawierających m.in. informacje o stanie ich sprawności oraz nie wyznaczał formalnie osoby 
(asystenta) do pomocy w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia. Według wyjaśnień 
Dyrektora OSiR, informacje takie pozyskiwane były przez pracowników kas biletowych i 
niezwłocznie przekazywane ratownikom6, którzy w sytuacji wystąpienia niebezpieczeństwa, 
zobowiązani byli do reagowania i niesienia pomocy przy ewakuacji. Z wyjaśnień Dyrektora 
OSiR wynikało również, że z pływalni regularnie korzystała wyłącznie jedna 
niepełnosprawna ruchowo osoba poruszająca się na wózku. Ponadto obiekt został 
jednorazowo udostępniony w 2017 r. na potrzeby organizacji zawodów sportowych  z 
udziałem niepełnosprawnych uczestników. OSiR wprowadził również bezpłatne wejście na 
pływalnie przysługujące opiekunowi osoby niepełnosprawnej.  

(dowód: akta kontroli str. 95-100) 

Dyrektor dodatkowo wyjaśnił, że obiekt został wyposażony w niezbędny sprzęt ratunkowy, 
o którym mowa w §  2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 
lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów 
wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz 
sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne7, w tym koła ratunkowe z linką, akustyczny 
sygnał alarmowy typu gwizdek (na każdym stanowisku ratowniczym) i tubę oraz deskę 
ortopedyczną. Pływalnia była też wyposażona w wózek do przemieszczania osoby o 
ograniczonej sprawności ruchowej. W przypadku wyłączenia zasilania energii elektrycznej 
uruchomione miało zostać tzw. oświetlenie ewakuacyjne. 
Niewyposażenie obiektu w urządzenia ostrzegawcze wzrokowe, skierowane m.in. do osób 

                                                           
4 Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.). 
5 Z 20 grudnia 2016 r. 
6 Na każdej zmianie dyżur na hali pływalni pełniło dwóch ratowników. 
7 Dz. U. poz. 261 ze zm. 
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głuchych i niedosłyszących, Dyrektor OSiR wyjaśnił brakiem wymagań wynikających z 
przywołanego wyżej rozporządzenia. Natomiast dobór  
i charakterystyka przyjętego wyposażenia były konsultowane i uzgadniane ze specjalistą z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej8.   

(dowód: akta kontroli str. 94-103) 

OSiR zatrudniał 15 osób do obsługi pływalni, z których jedna miała stwierdzoną 
niepełnosprawność w stopniu lekkim. Dyrektor OSiR wyznaczył9 dwoje pracowników, 
zatrudnionych na stanowisku ratownika, do udzielania pierwszej pomocy oraz do 
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Personel 
pływalni odbył szkolenie10 w zakresie przeprowadzania działań ewakuacyjnych, bez 
szczególnego uwzględnienia procedury ewakuacji osób niepełnosprawnych.  
OSIR nie prowadził działań (skierowanych np. do szkół, przedszkoli, organizacji 
pozarządowych) informacyjno-edukacyjnych dotyczących przyjętego sposobu ewakuacji, z 
uwagi na, jak wyjaśnił Dyrektor OSIR, brak wymagań w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 95-103) 

Według wyjaśnień Dyrektora OSiR, do tej pory nie przeprowadzano praktycznych 

ćwiczeń ewakuacyjnych z uwagi na brak takiego obowiązku oraz brak 

zapewnionych osób do pozoracji. Dyrektor zadeklarował jednocześnie 

przeprowadzenie takich ćwiczeń w maju 2018 r, w tym wykorzystanie pozoracji do 

ewakuacji osób o ograniczonej sprawności i zastosowanie różnych technik 

ewakuacyjnych. W ćwiczeniach zaplanowano również udział przedstawicieli 

Państwowej Straży Pożarnej. 
(dowód: akta kontroli str. 95-100) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

OSiR nie wypracował i nie wdrożył do stosowania metod zapewnienia 

bezpieczeństwa i ewakuacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

(sensorycznymi, ruchowymi).  

Jak wyjaśnił Dyrektor OSiR, w Instrukcji ujęto wyłącznie ogólne zasady ewakuacji 

użytkowników pływalni w razie wystąpienia sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. 

Natomiast zasady ewakuacji niepełnosprawnych osób, zdaniem Dyrektora, oparte 

były na prowadzeniu stałego monitoringu tych osób i odpowiednim reagowaniu 

personelu basenu.  

(dowód: akta kontroli str. 33-93, 95-100) 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej11 zarządzający obiektem powinien zapewnić wszystkim  
przebywającym w nim osobom (w tym niepełnosprawnym) bezpieczeństwo i możliwość 
ewakuacji. Ponadto, konieczność przyjęcia sposobu ewakuacji  dostosowanego do stopnia 
sprawności osób, wynikała również z § 6 ust. 1 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów12. Według przywołanych wyżej przepisów, uwzględnienie 
w wewnętrznych regulacjach sposobu ewakuacji osób o ograniczonej sprawności (jeżeli są 
one użytkownikami obiektu, a taka sytuacja w przedmiotowym przypadku zachodzi) jest 
obowiązkiem zarządzającego obiektem. W ocenie NIK, brak określonych zasad ewakuacji 
osób niepełnosprawnych w Instrukcji, przy jednoczesnym odstąpieniu od przeprowadzania 
praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych uwzględniających udział w nich takich osób, obniża 

                                                           
8 Starszy kapitan PSP w stanie spoczynku. 
9 Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora OSiR w Rawiczu z 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji osób. 
10 Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach ogólnego szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
11 Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm. 
12 Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719. 
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skuteczność prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych w celu ochrony życia i 
zdrowia użytkowników pływalni.   

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 

art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13, 

wnosi o wypracowanie i wdrożenie na terenie krytej pływalni zasad ewakuacji osób 

o różnym rodzaju niepełnosprawności.  

 

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 zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Poznań, 4 kwietnia 2018 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 
 

Kontroler Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz 

 

Tomasz Otworowski 

starszy inspektor kontroli państwowej 

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

podpis podpis 

 

 

                                                           
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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