
 

 

 
 
LPO.411.001.07.2018 

I/18/001 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Sylwia Zakrzewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/61/2018 z 27 marca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 

 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań  

(dalej: Centrum bądź Brama Poznania ICHOT) 

 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Robert Mirzyński, dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 

(dalej: dyrektor Centrum)  

(dowód: akta kontroli str. 230-231) 

 

II. Ocena 1 kontrolowanej działalno ści 
Centrum było przygotowane do ewakuacji osób o ograniczonej percepcji. W ocenie 

NIK, w niewystarczającym stopniu określono jednak sposób postępowania 

w sytuacji zagrożenia w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.  

 

 
W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjęto rozwiązania dotyczące ewakuacji osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu lub wzroku, a metody postępowania w 
odniesieniu do osób z dysfunkcją narządu ruchu uwzględnione zostały w wytycznych 
dyrektora Centrum wydanych do tej instrukcji. Instrukcja ta została zaktualizowana z 
pięciomiesięcznym opóźnieniem. Zdaniem NIK, sposób ewakuacji osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, z uwagi na specyfikę budynku i możliwości osób pełniących funkcję 
opiekunów tych osób, nie pozwalał na szybką i bezpieczną ewakuację tej grupy osób. Na 
podkreślenie zasługuje fakt zaplanowania w Instrukcji i przeprowadzania praktycznych 
ćwiczeń ewakuacyjnych w celu sprawdzenia obowiązujących procedur, co najmniej raz 
w roku.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Centrum jako budynek wolnostojący, pięciokondygnacyjny o łącznej powierzchni 

zabudowy 666,34 m2 i wyposażony w dwie śluzy o łącznej powierzchni 334,72 m2 

może przyjąć jednorazowo 420 osób. W budynku tym zastosowano rozwiązania mające 
na celu usprawnienie poruszania się po obiekcie oraz przyjęcie osób o różnym rodzaju 
niepełnosprawności, m.in.: obiekt został wyposażony w szerokie drzwi automatyczne 

                                                           
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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umożliwiające przejazd na wózku, windę, sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z 
dysfunkcją ruchu, pętle indukcyjne, a ponadto umożliwiono w nim wypożyczenie wózków 
dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Dodatkowo, na amfiteatr nad rzeką, osoby z 
niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się za pomocą platformy. 
Informacje na temat przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami publikowane 
są na stronie internetowej Centrum oraz na portalu: www.zerobarier.pl. W ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem NaTak powstały dwa przewodniki, jeden dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, drugi dla opiekunów dzieci  
i młodzieży o szczególnych potrzebach, które są wysyłane grupom planującym odbyć 
wizytę w Bramie Poznania oraz udostępniane na stronie internetowej Centrum.  

(dowód: akta kontroli str. 51-99, 161-167) 

Poszczególne kondygnacje obiektu zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi2 ZL-III 
(użyteczności publicznej) i 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. 161-167) 

Centrum opracowało Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego3, w której określono 

sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi.  

W Instrukcji przyjęto rozwiązania dotyczące ewakuacji osób niepełnosprawnych  

z dysfunkcją narządu słuchu lub wzroku wskazując, że dla opieki nad tymi osobami 

należy wyznaczyć opiekuna – lidera, którego obowiązkiem w przypadku wystąpienia 

zagrożenia, będzie poinformowanie oraz bezpieczne wyprowadzenie danej osoby 

na zewnątrz budynku w bezpieczne miejsce. W Instrukcji tej nie zostały natomiast 

przyjęte procedury ewakuacji uwzględniające specyficzne potrzeby osób  

o ograniczonej sprawności ruchowej. Uzupełnieniem do tej Instrukcji były jednak 

wytyczne dyrektora Centrum, w których m.in. wskazał, że jeżeli ewakuacja osób  

o ograniczonej zdolności do poruszania się przekracza możliwości osoby funkcyjnej, 

opiekuna-lidera, osobę taką przemieszcza się najdalej od źródła niebezpieczeństwa 

i postępuje się zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji. Zastępca dyrektora 

Centrum w wyjaśnieniach podała, że funkcja opiekuna – lidera stosowana jest 

również w odniesieniu do osób z dysfunkcją narządu ruchu i zostanie  uwzględniona 

w Instrukcji.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-11, 104-182) 

W 2017 r., w Centrum, przeprowadzono ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia 
organizacji i warunków ewakuacji, bez udziału jednostki straży pożarnej, która została 
powiadomiona o terminie planowanych ćwiczeń stosownie do § 17 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010r . w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów4. Zalecenia wynikające z próbnej ewakuacji dotyczyły m.in.: 
dokładnego sprawdzania pod kątem przebywania ludzi w bezpośredniej strefie pożaru i 
pomieszczeniach socjalnych, nieotwierania drzwi celem zatrzymania rozprzestrzeniania się 
ognia, zbierania się ewakuowanych pracowników na trawniku, a nie drodze pożarowej, 
długości trwania ewakuacji (14 minut).  

(dowód: akta kontroli str.12-17) 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta (dalej: BOK) pozyskiwali na bieżąco informacje  
o stanie sprawności osób zwiedzających. Dodatkowo, w przypadku wizyt grup,  
w skład których wchodziły osoby z  niepełnosprawnościami, szef zmiany BOK wyznaczał 
na opiekuna grupy pracownika będącego jednocześnie jego przewodnikiem i którego 
zadaniem była również pomoc przy ewentualnej ewakuacji tych osób. 
Zastępca dyrektora Centrum wyjaśniła, że liczba pracowników BOK opiekujących się daną 
grupą z niepełnosprawnościami zależy m.in. od liczebności tejże grupy, jej stopnia 
                                                           
2 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.). 
3 W październiku 2015 r. zaktualizowaną w marcu 2018 r. 
4 Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719. 
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niepełnosprawności oraz liczby opiekunów, którzy z nią przybywają do Bramy Poznania. 
Jest zatem wartością zmienną każdorazowo dopasowywaną do okoliczności i potrzeb grupy. 
Dodała ponadto, że szef zmiany BOK może dokonywać na bieżąco elastycznych korekt w 
harmonogramie dziennym i w razie potrzeby kierować do wsparcia grupy dodatkowe osoby. 
Zasady te nie są ustalone na „sztywno”, a wynikają z dobrej praktyki, doświadczenia szefa 
zmiany  
i aktualnych możliwości obsady kadrowej stanowisk pracy. Do zadań BOK należy ponadto, 
informowanie przed wejściem na ekspozycję, iż na salach ekspozycyjnych znajdują się 
pracownicy (ubrani w niebieskie koszule), do których należy się zgłaszać w przypadku 
potrzeby pomocy, w tym w przypadku ewakuacji. Jak wynika z wyjaśnień zastępcy 
dyrektora Centrum wybór metody ewakuacji osoby  
z dysfunkcją narządu ruchu podlega ocenie dopiero w momencie zaistnienia 
niebezpieczeństwa.  

(dowód: akta kontroli str. 183, 216-221, 224-229) 

Centrum, w 2017 r., zatrudniało 50 osób, w tym trzy o stwierdzonej niepełnosprawności w 
stopniu umiarkowanym, a jedną o stopniu znacznym. Rodzaj  
i stopień niepełnosprawności ww. osób nie wymagały wdrożenia szczególnych metod 
postępowania na wypadek zaistnienia zagrożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 18) 

W Centrum organizowano działania edukacyjno-szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa, w 
tym ewakuacji osób  niepełnosprawnych. Dotyczyły one  ponadto, zdobywania 
praktycznych umiejętności w zakresie obsługi klienta  
z niepełnosprawnością, nawiązywania kontaktów z takimi osobami, udzielania pomocy oraz 
korzystania z obiektu z perspektywy osoby z niepełnosprawnością. Pracownicy Centrum 
byli również systematycznie szkoleni z zakresu ppoż.  
i zapoznawani z Instrukcją Bezpieczeństwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-50, 100-103, 184-215) 

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

1. W ocenie NIK, Centrum nie wypracowało bezpiecznego sposobu ewakuacji osób 

z dysfunkcją narządu ruchu, a pozostawienie osoby o ograniczonej zdolności 

poruszania się, co prawda „najdalej od źródła niebezpieczeństwa”, ale jednak  

w miejscu zaistnienia zagrożenia, stwarza ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażającej 

zdrowiu i życiu ludzkiemu. Co więcej, jak wyjaśniono, przyjęte metody są ustalane 

„elastycznie”, w sytuacji zagrożenia. 

Zastępca dyrektora Centrum w wyjaśnieniu podała, że zasady, jak i kierunki 

ewakuacji są takie same dla wszystkich osób przebywających na terenie Bramy 

Poznania, gdyż inne sposoby prowadzenia akcji ewakuacyjnej, w tym odmienne dla 

osób z niepełnosprawnościami, mając na uwadze specyfikę obiektu, nie są możliwe. 

NIK zwraca jednak uwagę, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej5 to 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 wynika 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 terenów. Zdaniem NIK, brak wypracowania  
i wdrożenia bezpiecznych metod ewakuacji osób z dysfunkcją narządu ruchu może 
utrudniać działania w razie zaistnienia zdarzenia powodującego zagrożenie zdrowia lub 
życia tych osób.  

(dowód: akta kontroli str. 104-182, 224-229) 

2. Niezgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

                                                           
5 Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm. 
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budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, aktualizacji Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego dokonano po upływie pięciu miesięcy od daty utraty 

jej ważności oraz 29 miesięcy od daty jej opracowania. 

Zastępca dyrektora Centrum wyjaśniła, że aktualizacji Instrukcji dokonano z 

opóźnieniem wynikającym z przyczyn organizacyjnych, gdyż podmiot zewnętrzny 

świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa BHP oraz ppoż., posiadający 

najpełniejszą wiedzę praktyczną o funkcjonowaniu instytucji utracił  

w międzyczasie uprawnienia niezbędne do aktualizacji tej Instrukcji. Konieczne było 

zatem wyłonienie nowego wykonawcy, przeprowadzenie nowego audytu  

i zapoznanie go ze specyfiką obiektu. 

 (dowód: akta kontroli str. 106-182, 224-229) 

 

IV. Wniosek 
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 Kontroli6, 

wnosi o wypracowanie, przyjęcie w Instrukcji i wdrożenie zasad prowadzenia 

bezpiecznej 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 zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Poznań, 25 czerwca 2018 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 
 

Kontroler Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz 

 

Sylwia Zakrzewska 

specjalista kontroli państwowej 

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

podpis podpis 

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