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I. Dane identyfikacyjne 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie (dalej: „Szkoła” 
lub „Liceum”) 

 

Zbigniew Hypiak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, od dnia 
8 czerwca 2013 r. 

 

1. Działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.  

 

Lata 2019-2020 (do czasu zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

Paweł Rakowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/37/2020 z dnia 27.02.2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W Liceum ustalono procedury w zakresie zachowań na wypadek wystąpienia 
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, a z obowiązującymi 
w Szkole procedurami zapoznawano nauczycieli i uczniów. 
W Szkole funkcjonował system nadzoru wizyjnego, który dostarczał dobrej jakości 
obraz monitorowanych pomieszczeń. Szkoła zaopatrzona była w środki, służące 
udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, na korytarzach rozwieszone 
były plany ewakuacyjne oraz w prawidłowy sposób oznaczono drogi ewakuacyjne.  
W Szkole odbywały się ćwiczenia z zakresu ewakuacji pracowników i uczniów, 
a także ustalono osoby, odpowiedzialne za przeprowadzenie takiej ewakuacji oraz 
za udzielanie pierwszej pomocy.  
Zdecydowana większość nauczycieli uczestniczyła w szkoleniach zewnętrznych 
i wewnętrznych, dotyczących potencjalnych zagrożeń.  
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż w ustanowionych w Szkole procedurach 
bezpieczeństwa nie wzięto pod uwagę specyficznych potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz nie ustanowiono procedur wejść/wyjść ze Szkoły, 
a ponadto w ocenie NIK, stan techniczny budynków Szkoły oraz terenów wokół niej 
wymaga zdecydowanej poprawy. 
NIK zwraca również uwagę na konieczność weryfikacji, wśród pracowników Szkoły, 
procedur dotyczących potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 
a także konieczność przeprowadzenia szkoleń wszystkich pracowników Szkoły 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 
 

1. Działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach 
w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 
1.1a. W Szkole przy tworzeniu procedur bezpieczeństwa (wewnętrznego 
i zewnętrznego) nie korzystano ze zbioru rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów 
szkół i organów prowadzących szkoły, opracowanego przez Departament 
Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, pn. 
Bezpieczna Szkoła.  

(akta kontroli str. 7, 61) 
 

1.1b. W Szkole, w okresie objętym kontrolą, nie prowadzono diagnoz w zakresie 
potencjalnych wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń.  

(akta kontroli str. 184-189, 308-309) 
 

1.1c. W Szkole opracowano następujące procedury na wypadek stwierdzenia 
zewnętrznych lub wewnętrznych zagrożeń: 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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- Instrukcję alarmową postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu 
lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej 
(z 2018 r.); 

- Procedurę postepowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją 
w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją 
(z 2016 r.); 

- Procedurę korzystania z monitoringu wizyjnego oraz regulamin funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego (z 2018 r.);  
- Procedurę interwencji pedagogicznej w sytuacjach trudnych (z 2018 r.); 
- Procedurę w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia (z 2014 r.); 
- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcję alarmową (z 2014 r.).  
Ponadto w Szkole ustalono Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia 
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Szkole oraz zagrożeń 
bezpieczeństwa cyfrowego (z 2018 r.). W procedurze tej ujęto ogólne zasady 
ewakuacji z miejsca zagrożenia oraz sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
takich zagrożeń jak: 
- wtargnięcia napastnika (terrorysty) na teren Szkoły; 
- podłożenia ładunku wybuchowego; 
- podłożenia podejrzanego pakunku; 
- skażenia chemicznego lub biologicznego. 
We wskazanej Procedurze określono sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia w Szkole takich zdarzeń jak: 
- wystąpienie agresywnych zachowań w Szkole lub tzw. fali; 
- cyberprzemoc; 
- znalezienia w Szkole substancji psychoaktywnych; 
- kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych; 
- wystąpienia przypadków pedofilii w Szkole; 
- wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w Szkole; 
- wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w Szkole; 
- w przypadku wypadku ucznia w Szkole; 
- na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego w Szkole, a także 
w sytuacji, gdy uczeń stał się przedmiotem czynu karalnego; 
- wystąpienia w Szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.  
Obowiązujące w Szkole procedury na wypadek wystąpienia zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych nie uwzględniały wszystkich rodzajów zagrożeń, opisanych 
w wytycznych Departamentu Wychowania i Kształcenia MEN „Bezpieczna szkoła – 
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów”.  

  (akta kontroli str. 8-39, 156-169, 190-273) 
 

1.1d. W obowiązujących w Szkole procedurach nie uwzględniono specyficznych 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa na 
wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego. 
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że Szkoła ze względów finansowych nie zapewnia 
kompleksowych warunków przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych, a mimo 
tych warunków, Szkoła minimalizuje trudności dla uczniów niepełnosprawnych, 
organizując zajęcia w budynku dolnym.  
Wszystkie zajęcia lekcyjne są organizowane zarówno dla uczniów 
niepełnosprawnych, jak również dla tych uczniów, którzy mają przejściowe kłopoty 
(złamania, zwichnięcia).  
Szkoła również zorganizowała klasę integracyjną w latach 2018 – 2020.  
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Ponadto pragnę wskazać, iż instrukcje (procedury), wydawane przez ministerstwo 
i inne organy stanowią jedynie wytyczne i rekomendacje i nie ma obowiązku ich 
ścisłego stosowania.  

(akta kontroli str. str. 8-39, 184-189, 274) 
 

W Szkole nie ustanowiono procedury wejść/wyjść z budynków Szkoły.  
Pan Zbigniew Hypiak – Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w zakresie wyjść i wejść nie 
ustanowiono szczególnej procedury, gdyż nie ma możliwości zatrudnienia na etat 
portiera/nowego pracownika. Młodzież w trakcie wejść i wyjść jest obserwowana 
przez woźnego Szkoły oraz monitoring.  

(akta kontroli str. str. 184-189, 274) 
 

1.2. Zarówno uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy Szkoły zostali zaznajomieni 
z obowiązującymi w Szkole procedurami. Pracownicy Szkoły zostali zobowiązani do 
przestrzegania procedur, określonych w ustanowionych dokumentach, dotyczących 
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym w szczególności do 
postępowania zgodnie z zasadami, określonymi w procedurach ewakuacyjnych. 
W Szkole, w ramach obowiązujących procedur, ustanowiono pracowników 
odpowiedzialnych za poszczególne zadania, w szczególności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz ewakuacji. 
Ponadto ustalono osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy 
(pracownicy ci przeszli odpowiednie szkolenia).  
Dyrektor Szkoły weryfikował znajomość procedur, dotyczących zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych, poprzez arkusz diagnostyczny, obserwację zajęć 
wychowawczych i imprez szkolnych, wycieczek szkolnych oraz zawodów 
sportowych. Znajomość procedur sprawdzana była także podczas ćwiczeń 
ewakuacyjnych.  
Innego rodzaju weryfikacji nie prowadzono. 

 (akta kontroli str. 39-44, 275-307) 
 

Uczniowie byli zapoznawani z obowiązującymi procedurami, podczas lekcji, 
prowadzonych przez wychowawców poszczególnych klas4.  
Praktyczne aspekty procedur przekazywane były uczniom oraz ćwiczone przez 
pracowników Szkoły oraz inne osoby, podczas corocznej ewakuacji Szkoły. 
Innej formy weryfikacji znajomości procedur dotyczących wewnętrznych 
i zewnętrznych zagrożeń, w szczególności wśród pracowników Szkoły nie 
prowadzono.  
Dyrektor Szkoły wyjaśnił: pracownicy Szkoły zostali zapoznani z obowiązującymi 
procedurami, co potwierdzili, składając stosowne podpisy po szkoleniach.  
Nie sposób jest weryfikować znajomość tych procedur bez praktycznego działania. 
Procedury są weryfikowane w praktyce podczas próbnych ewakuacji, natomiast 
odrębnych ćwiczeń nie prowadzimy. 

 (akta kontroli str. 184-189, 274) 
 

1.3. W Szkole w okresie objętym kontrolą nie wystąpiło zdarzenie, noszące 
znamiona zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia dla uczniów.  

 (akta kontroli str. 181-183) 
 

1.4. W latach 2019-2020 w Szkole przeprowadzono jedno ćwiczenie na wypadek 
wystąpienia zagrożenia, którego przebieg został udokumentowany w formie 
protokołu.  

                                                      
4 Zostało to odnotowane w dziennikach zajęć; 
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W dniu 9 października 2019 r. przeprowadzono alarm ewakuacyjny.  
W ramach tych ćwiczeń dodatkowo przeprowadzono dla nauczycieli, pracowników 
oraz uczniów Szkoły praktyczne szkolnie w zakresie użycia gaśnic.  
We wskazanych ćwiczeniach brała udział Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubaczowie oraz przedstawiciel zewnętrznego podmiotu (osoba ta robiła 
tzw. zadymienie, pokaz używania gaśnic i inne).  
W ćwiczeniach tych udział brało 28 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji 
i obsługi (na 49 zatrudnionych w Szkole), 512 uczniów (na ogółem 557 
uczęszczających do Szkoły), trzy osoby postronne (jeden przedstawiciel 
Państwowej Straży Pożarnej oraz dwóch przedstawicieli firmy zewnętrznej). 
W związku z faktem, iż w ćwiczeniach tych nie uczestniczyli wszyscy uczniowie ani 
nauczyciele, Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że nie wszyscy byli tego dnia obecni.  
Innych ćwiczeń nie prowadzono.  

(akta kontroli str. 149-153, 182, 310-316) 
 

1.5. W latach 2019 – 2020 w Szkole nie prowadzono szkoleń w zakresie udzielania 
pomocy przedmedycznej, szkolenie takie planowane jest w bieżącym roku.  
W Szkole zatrudnione były trzy osoby, które ukończyły kursy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Jeden z pracowników ukończył taki kurs w 2010 r., a dwójka 
w 2012 r.  
W związku z powyższym Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż zgodnie z § 21 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach, pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, a takie szkolenie dla wszystkich pracowników szkoły jest 
planowane na miesiąc listopad tego roku.  
Pracownicy Szkoły uczestniczyli w latach 2019 – 2020 w szkoleniach z zakresu:  
- postępowania w przypadku sytuacji trudnych (uczestniczyło 46 nauczycieli, 
a szkolenie prowadziło kierownictwo Szkoły); 
- w zakresie postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego 
i zagrożenia terrorystycznego (szkolenie przeprowadził inspektor ds. BHP 
i uczestniczyło w nim 50 pracowników Szkoły); 
- bezpieczeństwa w sieci (udział brało 41 nauczycieli, a szkolenie prowadzone było 
przez zewnętrzny podmiot) oraz podczas wycieczek (47 nauczycieli, a szkolenie 
prowadzone było przez zewnętrzny podmiot).  

 (akta kontroli str. 42-46, 183) 
 
1.6. Szkoła składa się z dwóch budynków, znajdujących się na różnych poziomach, 
połączonych ze sobą klatką (korytarzem).  
Monitoring w Szkole jest prowadzony za pomocą czterech kamer na zewnątrz 
budynków oraz sześciu wewnątrz, a obraz z tych kamer był przekazywany do 
pokoju dyrektora Szkoły, wicedyrektora, pedagoga szkolnego oraz informatyka - 
jakość obrazu należy określić, jako dobrą.  
Obraz przekazywany z tych kamer obejmował teren wokół Szkoły (boisko szkolne, 
drzwi wejściowe), a w dniu oględzin działały wszystkie kamery.  
W każdym z budynków, na korytarzach znajdowały się plany ewakuacyjne, niemniej 
jednak jeden z tych planów, w nazewnictwie nie odpowiadał rzeczywistym funkcjom 
pomieszczeń (gabinet wicedyrektora był inaczej nazwany).  
W kwestii planu ewakuacyjnego Dyrektor wyjaśnił, iż nie ma niezgodności planu 
z rzeczywistym rozkładem pomieszczań, a jedynie w przypadku gabinetu 
wicedyrektora, na planie ewakuacyjnym zostało pomieszczenie inaczej nazwane, 
błąd ten zostanie natychmiast skorygowany. 
Na planach wyznaczono docelowe miejsce ewakuacji, zgodne z wewnętrznymi 
regulacjami w zakresie procedur ewakuacji.  
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Do budynku Szkoły można się dostać przez łącznie pięć wejść/wyjść, a drogi 
i wyjścia ewakuacyjne były oznaczone w sposób wyraźny i trwały.  
Drzwi otwierane były w kierunku zewnętrznym. W dniu prowadzenia oględzin 
wszystkie drzwi były otwarte, a Szkoła nie pracowała. 
Ponadto stwierdzono, iż nie cały teren Szkoły był ogrodzony - brak było ogrodzenia 
od strony rzeki (na niższym poziomie, na którym znajduje się sala gimnastyczna 
oraz budynek, w którym odbywają się lekcje).  
Sam budynek zlokalizowany jest przy ruchliwej ulicy, wejście na jezdnię 
zabezpieczone jest łańcuchami, rozwieszonymi pomiędzy słupkami.  
Apteczki znajdowały się w pokoju nauczycielskim, sekretariacie Szkoły, gabinecie 
pielęgniarki i wicedyrektora, pracowni biologicznej, chemicznej oraz pokoju 
nauczyciela wychowania fizycznego.  
Materiały znajdujące się w apteczkach nie były przeterminowane, a w apteczkach 
znajdowały się instrukcje, dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. 
W Szkole nie prowadzono weryfikacji osób wchodzących (brak portiera, książki 
wejść, kart magnetycznych, innych zabezpieczeń). 
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że sprawy związane z wejściami, czy też wyjściami ze 
Szkoły są monitorowane na bieżąco poprzez systemem monitoringu, a ponadto 
nauczyciele i pracownicy Szkoły, w przypadku obcej osoby, reagują natychmiast 
żądaniem informacji o cel wizyty, na podstawie obowiązujących procedur w zakresie 
bezpieczeństwa.               
              (akta kontroli str. 170-172, 184-189, 274) 

 
1.7. Stosownie do postanowień § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach5, Dyrektor Szkoły prowadził kontrole 
w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z obiektów, należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki. 
Kontrola stanu technicznego obiektów Szkoły została przeprowadzona w dniu 
26 sierpnia 2019 r.  
Z kontroli tej sporządzono protokół, który został przekazany do organu 
prowadzącego.  
Ponadto w dniu 21 grudnia 2019 r. zewnętrzny podmiot przeprowadził kontrolę 
stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku Szkoły.  

 (akta kontroli str. 47-49, 78-112) 
 

1.8 Szkoła nie uczestniczyła w realizacji zadań w ramach „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018 - 2020”6 ani też nie realizowała zadań w zakresie 
„Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów, prowadzących 
szkoły, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach – „Bezpieczna+”7. 

 (akta kontroli str. 61) 

                                                      
5 Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69. 
6 Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-
2020” (M.P. z 2018 r., poz. 167). 
7 Ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. (RM-111-104-15) . 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego 
programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 972 ze zm.). 



 

8 

1.9. W Szkole w latach 2019 – 2020 wystąpiły przypadki niezrealizowania zadań 
z zakresu zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym z powodu braku 
środków finansowych.  
Przypadki te dotyczyły, m.in. wykonania remontu instalacji elektrycznej.  
Zły stan tej instalacji został potwierdzony podczas oględzin, podczas których 
stwierdzono zwisające z sufitu przewody elektryczne, brak elementów 
zabezpieczających przewody, ubytki w podłogach, niezabezpieczone grzejniki, 
niezabezpieczony bojler w jednej z łazienek, brak certyfikatów i atestów na 
użytkowane meble, odpryski na ścianach i sufitach, wyłączoną z użytkowania salę 
gimnastyczną oraz korozję na rurach kanalizacyjnych.  
Dyrektor Szkoły zwracał się do organu prowadzącego Szkołę o dofinansowanie 
remontu Szkoły8, niemniej jednak organ prowadzący nie przyznawał środków na ich 
realizację. 

(akta kontroli str. 62-148) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. W obowiązujących procedurach bezpieczeństwa Szkoły nie uwzględniono 

potrzeb uczniów/osób z niepełnosprawnościami, nie ustanowiono procedury 
wejść/wyjść do/ze Szkoły ani też nie weryfikowano znajomości, obowiązujących 
procedur, wśród pracowników Szkoły.  

2. Nie przeprowadzono szkoleń pracowników Szkoły w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  

(akta kontroli str. 8-44, 156-169, 190-273) 
 
 

W Szkole prowadzono roczne przeglądy techniczne, o których mowa 
w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
W Szkole funkcjonował monitoring, umożlwiający nadzór nad bezpieczeństwem 
młodzieży, a pracownicy Szkoły uczestniczyli w szkoleniach z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego. 
Obowiązujące w Szkole procedury na wypadek wystąpienia zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych nie uwzględniały wszystkich rodzajów zagrożeń, opisanych 
w wytycznych Departamentu Wychowania i Kształcenia MEN „Bezpieczna szkoła – 
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów”, w szczególności w Szkole nie ustanowiono, 
w obowiązujących procedurach, potrzeb osób niepełnosprawnych, nie określono też 
zasad wejść i wyjść ze Szkoły oraz (wbrew zapisom § 21 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) nie 
wszyscy pracownicy Szkoły zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy.   
W wyniku oględzin ustalono, iż stan techniczny budynków Szkoły wymaga poprawy, 
której nie dokonano z uwagi na brak środków finansowych. 
 
 
 
 
 

                                                      
8 W dniu 10 lutego 2020 r. o dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej, w dniu 24 lutego 
2020 r. o środki na przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej, a także o konieczności wykonania 
hydrantów zewnętrznych.  
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2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się 
sprawami bezpieczeństwa 

 
2.1. We wszystkich klasach przeprowadzane były godziny wychowawcze, 
poświęcone upowszechnianiu wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowaniu właściwych 
postaw wobec zagrożeń.  
Na powyższych zajęciach omawiano procedury ewakuacyjne oraz inne, 
obowiązujące w Szkole procedury, a także instruowano uczniów odnośnie 
zachowań w przypadku wystąpienia któregokolwiek z zagrożeń, opisanych w tych 
procedurach.  

(akta kontroli str. 149-153, 173-180) 
 
2.2. W szkole, w okresie objętym kontrolą, została przeprowadzona kontrola przez 
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie, której przedmiotem był stan techniczny budynków Szkoły9. 
Po przeprowadzeniu kontroli, w dniu 24 lutego 2020 r. Podkarpacki Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał decyzję, nakazującą organowi 
prowadzącemu Szkołę, doprowadzenie do należytego stanu technicznego, tzw. 
małej sali gimnastycznej.  
O wynikach kontroli Dyrektor Szkoły powiadomił Starostę Powiatu Lubaczowskiego.  
Ponadto w dniach 7 i 9 czerwca 2020 r. w Szkole kontrolę przeprowadziła Komenda 
Powiatowa Policji w Lubaczowie.  
Kontrola dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
sprawdzenia budynków Szkoły pod kątem pirotechnicznym. 

 (akta kontroli str.  154-155) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Dyrektor Szkoły współpracował z instytucjami, zajmującymi się sprawami 
bezpieczeństwa, w tym z Policją i Strażą Pożarną, a Szkoła podejmowała działania, 
mające na celu uświadomienie uczniom, istnienia potencjalnych zagrożeń.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Uwzględnienie w szkolnych procedurach bezpieczeństwa potrzeb 
uczniów/osób z niepełnosprawnościami oraz ustanowienie procedury wejść 
i wyjść do/ze Szkoły.  

2. Podjęcie działań, mających na celu weryfikację znajomości procedur 
bezpieczeństwa, wśród pracowników Szkoły.  

3. Stosownie do zapisów § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 
przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy tych pracowników 
Szkoły, którzy dotychczas nie odbyli takiego szkolenia.  

 
 

                                                      
9 Kontrola ta została przeprowadzona w dniu 13 lutego 2020 r.  
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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 Rzeszowie. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

 

Rzeszów, 14/08/2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Paweł Rakowski  

Starszy inspektor k. p.  
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Dyrektor 

Wiesław Motyka 
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