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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 Marek Gutraj, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/59/2018 z 26 marca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 

 

Tarnowskie Termy sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 54, 62-080 
Tanowo Podgórne (dalej „Spółka”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Anita Stellmaszyk, prezes Zarządu (dalej „prezes”)  

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

II. Ocena 1 kontrolowanej działalno ści 
Spółka zarządzająca budynkiem Aquaparku „Tarnowskie Termy” (dalej „Aquapark”) 
zapewniła przygotowanie tego obiektu do ewakuacji osób niepełnosprawnych. Sposób 
przygotowania obiektu do tego celu, zdaniem NIK, nie był jednak w pełni optymalny. 

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (dalej „Instrukcja”) uwzględnione zostały 
działania dotyczące ewakuacji osób niepełnosprawnych ruchowo, nie określono natomiast 
sposobów i metod postępowania na wypadek zagrożenia w odniesieniu do osób o 
ograniczonej percepcji. Co prawda, bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji osób 
o ograniczonej sprawności może polegać na wykorzystaniu przyjętych w obiekcie ogólnych 
zasad postępowania, niemniej jednak sposób ten nie uwzględnia w pełni specyfiki tej grupy 
osób. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obiekt wyposażono w wielofunkcyjny System 
Sygnalizacji Pożarowej (dalej „SSP”) oraz inne urządzenia przeciwpożarowe, które w 
efektywny sposób usprawniały organizację ewakuacji ludzi, w tym osób 
niepełnosprawnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Aquapark jest budynkiem wolnostojącym, posiadającym dwie kondygnacje 
naziemne oraz jedną podziemną. Wewnątrz budynku rozlokowano: 
a) w piwnicy - salkę fitness, siłownię, salkę spinning, szatnie oraz pomieszczenia 

socjalne, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia niekomercyjne (podbasenie, 
pomieszczenia z chemią basenową, wentylatornię, rozdzielnie elektryczne oraz 
hydrofornię), 

b) na parterze - bar mokry, bar suchy, zaplecze kuchenne, szatnie saun, szatnie 
basenu sportowego, szatnię koedukacyjną, halę basenu do nauki pływania oraz 
halę basenową rekreacyjną,  

c) na piętrze - pomieszczenia SPA-Sauny, pomieszczenie z kominkiem, 
pomieszczenia administracyjne, gabinety lekarskie, widownie basenu 
sportowego, antresolę, gabinety kosmetyczne, kawiarnię z tarasem i zapleczem 
oraz salę konferencyjną. 

Budynek ten, prawie w całości (poza częścią piwnicy), został zaliczony do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I2. Niekomercyjne pomieszczenia w piwnicy zaliczono natomiast 
                                                           
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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do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe) bez pomieszczeń przeznaczonych dla 
ludzi. Obiekt wyposażono w dwie windy, w tym jedną specjalistyczną przeznaczoną 
dla osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 85-87,164-170) 

Aquapark podzielono na sześć stref pożarowych. W jego pomieszczeniach nie 
przewidziano możliwości składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz 
nie określono stref zagrożonych wybuchem (z uwagi na brak materiałów mogących 
tworzyć mieszaniny wybuchowe w normalnych warunkach pracy).  

 (dowód: akta kontroli str. 87-88,165,171) 

Obiekt wyposażano w następujące urządzenia przeciwpożarowe: SSP, mechaniczny system 
oddymiania klatek schodowych i szybu dźwigowego (łącznie pięć układów), awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne (w całym obiekcie na poziomie 5 lx), hydranty wewnętrzne o 
średnicy 25 mm (w całym obiekcie, łącznie 18 szt.), przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz 
przeciwpożarowe klapy oddymiające. Uzupełnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynku są gaśnice przenośne. 

 (dowód: akta kontroli str. 92-96, 180-182) 

 
Czujki SSP zamontowano we wszystkich pomieszczeniach Aquaparku. System ten 
podłączono do Alarmowego Centrum Odbiorczego Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu (dalej „PSP w Poznaniu”). Do głównych zadań systemu należy: wysyłanie 
sygnału alarmowego do PSP w Poznaniu, zamykanie przeciwpożarowych klap odcinających 
na kanałach wentylacyjnych, uruchamianie sygnalizacji optyczno-dźwiękowej, wyłączenie 
klimatyzacji i wentylacji, otwieranie drzwi rozsuwanych, uruchomienie systemu 
oddymiania, zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu oraz zwolnienie kołowrotów i 
bramek. System ten w sposób istotny usprawniał organizację ewakuacji ludzi, w tym osób 
niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 92-93, 180) 

Szczegółowe warunki i organizacja ewakuacji ludzi z budynku Aquaparku, w przypadku 
wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, zostały określone w Instrukcji. Zgodnie z jej 
zapisami, sygnałem do ewakuacji jest uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych 
przez SSP, w sytuacji wykrycia pożaru. Ogłoszenie ewakuacji może odbywać się również 
głosowo przez zarządcę budynku lub osobę przez niego wyznaczoną. Droga ewakuacyjna z 
piętra budynku przebiega przez cztery oddymiane klatki schodowe.  Łącznie, w obiekcie 
wyznaczono 14 wyjść ewakuacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 89-92, 98) 

Z Instrukcji wynikało, że obiektu nie wyposażono w specjalistyczny sprzęt i środki 
ewakuacyjne do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się.  Zgodnie z jej 
zapisami, w razie potrzeby ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się, należy 
użyć dostępnych w obiekcie elementów wyposażenia – np. krzeseł. Prezes Spółki wyjaśniła, 
że pomocne w ewakuacji osób niepełnosprawnych mogą być również dwa lekkie wózki 
inwalidzkie będące na wyposażeniu basenu, specjalne nosze do przenoszenia rannych (takie 
same jak na wyposażeniu Pogotowia Ratunkowego) oraz schodołaz umożliwiający 
wjechanie i zjechanie wózkiem po schodach. 
W przypadku części basenowej Aquaparku dodatkowe zadania w zakresie 
ewakuacji nałożono na ratowników wodnych - w Ogólnej procedurze ewakuacji 
z niecek i hali basenowej. Zgodnie z jej zapisami, w przypadku konieczności 
ewakuacji osób niepełnosprawnych lub potrzebujących pomocy, kierownik zmiany 
winien przydzielić takiej osobie opiekuna (ratownika) i poinformować o tym służby. 

(dowód: akta kontroli str. 129-130, 231) 
                                                                                                                                                    
2 Zgodnie z § 209 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze 
zm.) do kategorii zagrożenia ludzi ZL I zalicza się budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy 
pożarowe, 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. 
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Prezes Spółki wyjaśniła, że Tarnowskie Termy zostały zaprojektowane 
i wybudowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając tym samym niezbędne warunki do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich.  Zaznaczyła również, że po 
oddaniu budynku do eksploatacji, Spółka nie gromadzi informacji o stanie 
sprawności osób korzystających z Aquaparku. 

(dowód: akta kontroli str. 237-239) 

Spółka zatrudniała 83 pracowników. Jeden z pracowników miał stwierdzoną 
niepełnosprawność ruchową w stopniu lekkim, której rodzaj nie wymagał zastosowania 
szczególnych procedur postępowania na wypadek zagrożenia. Poza pracownikami Spółki, 
budynek Aquaparku jest także miejscem pracy dla osób zatrudnionych przez sześć innych 
firm (prowadzących głównie działalność usługową – np.: usługi gastronomiczne, medyczne 
i rehabilitacyjne oraz usługi kosmetyczne) 3. Prezes Spółki wyjaśniła, że dziennie w 
budynku Aquaparku przebywa około 20 pracowników firm zewnętrznych. Instrukcja 
udostępniania jest tym firmom z chwilą podpisania stosownych umów oraz po każdej 
aktualizacji lub zmianie. Zaznaczyła również, że pracownicy tych firm uczestniczą w 
szkoleniach przeciwpożarowych organizowanych przez specjalistę BHP i ochrony 
przeciwpożarowej zatrudnionego przez Spółkę.  

(dowód: akta kontroli str. 243-245) 

Szkolenia z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji dla 
pracowników Spółki oraz firm zewnętrznych zostały przeprowadzone  
w kontrolowanym okresie dwukrotnie (tj. w dniu 16 marca 2017 r. oraz  
23 października 2017 r.). Z przedłożonego w toku kontroli NIK programu szkoleń 
(w formie prezentacji multimedialnej) wynikało, że w ich trakcie omawiano m. in. warunki i 
organizację ewakuacji ludzi z Aquaparku. Zakres tych szkoleń nie obejmował natomiast 
nabywania, przez osoby szkolone, praktycznych umiejętności z zakresu ewakuacji osób 
niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 196-206) 

Ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji 
budynku Aquaparku przeprowadzono w dniu 20 października 2017 r. w obecności 
przedstawicieli PSP w Poznaniu oraz Straży Gminnej. W ramach ćwiczeń 
ewakuowano 96 osób, w tym 29 dzieci (z piętra ewakuowano 16 osób, z parteru – 
70 osób oraz z przyziemia – 10 osób). Ewakuacja trwała 20 minut. Podczas 
ewakuacji stwierdzono, że kilka osób zamiast przystąpić do ewakuacji próbowało 
dostać się do kas w celu uzyskania rekompensaty za bilet. Pracownicy pokierowali 
te osoby do wyjścia. Ponadto stwierdzono, że dwa samochody zaparkowały na 
kopercie przeznaczonej dla służb. Właściciele aut zostali pouczeni. 
Prezes Spółki wyjaśniła, że w ćwiczeniach uczestniczył jeden niepełnosprawny 
pracownik Spółki (z lekkim stopniem niepełnosprawności). Wskazała jednocześnie, 
że nie posiada wiedzy o tym, czy w grupie ewakuowanych użytkowników Aquaparku 
były inne osoby niepełnosprawne.  

(dowód: akta kontroli str. 191-195, 243-245) 

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

Spółka, określając w Instrukcji warunki i organizację ewakuacji osób z budynku 
Aquaparku, nie uwzględniła w wystarczającym zakresie specyficznych potrzeb osób 
o ograniczonej percepcji. Co więcej, nie podejmowała działań mających na celu 
weryfikację skuteczności przyjętego sposobu postępowania na wypadek zagrożenia 
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Prezes Spółki wyjaśniła, że Instrukcja 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, z których żaden nie 

                                                           
3 Dane na 31 grudnia 2017 r. 
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wymaga wyodrębniania indywidualnych potrzeb określonej grupy 
niepełnosprawnych traktując wszystkich tak samo, zgodnie z zasadą równego 
traktowania. 
NIK wskazuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej4 zarządzający obiektem powinien zapewnić 
wszystkim przebywającym w nim osobom (w tym niepełnosprawnym) bezpieczeństwo i 
możliwość ewakuacji. Ponadto, konieczność przyjęcia sposobu ewakuacji  dostosowanego 
do stanu sprawności osób, wynika 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 terenów5. 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), z uwzględnieniem stanu tej sprawności, jest 
obowiązkiem zarządzającego obiektem.  

(dowód: akta kontroli str. 237-240) 

 
NIK wskazuje ponadto, że przywołaną w powyższych wyjaśnieniach zasadę równego 
traktowania winno się urzeczywistniać właśnie poprzez zapewnienie, w sytuacji zagrożenia, 
wszystkim użytkownikom Aquaparku możliwości bezpiecznej ewakuacji, bez względu na 
ograniczenia wynikające z posiadanych przez osoby niepełnosprawne dysfunkcji. Zdaniem 
NIK, podejmowanie działań mających na celu wypracowanie skutecznych metod 
postępowania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych - np. poprzez przeprowadzanie 
praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych z udziałem takich osób lub objęcie pracowników 
szkoleniami z zakresu praktycznych umiejętności ewakuacji osób niepełnosprawnych może 
wpłynąć na istotną poprawę skuteczności prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych 
w sytuacji realnego zagrożenia.   

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 Kontroli6, 
wnosi o wypracowanie i wdrożenie w Aquaparku 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, 13 kwietnia 2018 r.  

                                                           
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 620. 
5 Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz 

 
Marek Gutraj 

st. inspektor kontroli państwowej 
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