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I. Dane identyfikacyjne
Urząd Miasta w Malborku, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork (dalej: "Urząd").

Marek Charzewski, Burmistrz Miasta Malborka (dalej: "Burmistrz") od 08 grudnia
2014 r.

(akta kontroli str. 3-6)

1. Działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach.
2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Lata 2019-2020 (do zakończenia kontroli).

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie KontrolP
(dalej: "ustawa o NIK").

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku.

1. Jacek Polak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/98/2010 z 09 czerwca 2020 r.

2. Joanna Szychalewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/49/2020 z 06 marca 2020 r.

(akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA W okresie objętym kontrolą Miasto Malbork (dalej: "Miasto") podejmowało działania

dla zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach na wypadek wystąpienia fizycznych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym podejmowało współpracę ze
służbami i instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
Miasto przekazywało do szkół informacje o prowadzonych przez inne podmioty
szkoleniach, działaniach i kampaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa, w tym fizycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Nie
organizowało oraz nie współorganizowało takich szkoleń (działań, kampanii),
pozostawiając to w gestii dyrektorów szkół w ramach przydzielonych im budżetów.
W ramach planu szkoleń indywidualnych na 2020 r. uwzględniono specjalność
"edukacja dla bezpieczeństwa".
Miasto rzetelnie weryfikowało protokoły z zapewnienia bezpieczeństwa warunków
korzystania z obiektów należących do szkół.
Miasto przeprowadziło z własnej inicjatywy dwie częściowe analizy związane
z identyfikacją zagrożeń dla bezpieczeństwa w szkołach. Miasto również podjęło
aktywne działania nadzorując wykonanie przez szkoły polecenia Pomorskiego
Kuratora Oświaty. Natomiast nie dokonało udokumentowanej, kompleksowej analizy
zagrożeń.
Wszystkie prowadzone przez Miasto szkoły posiadały samodzielnie wprowadzane
procedury bezpieczeństwa na wypadek fizycznych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych. Poza jedną szkołą, wykorzystane zostały procedury opracowane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dz. U. z 2020 r. poz. 1200
Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę
w formie opisowej.
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faktycznego

Stwierdzono jednak, że nie we wszystkich aspektach działania te były podejmowane
z należytą starannością. Miasto nie nadzorowało i nie koordynowało wprowadzania
procedur w podległych szkołach. Nie podejmowało też działań, które potwierdziłyby
ich skuteczność. W efekcie w procedurze jednej ze szkół stwierdzono braki.
Nie podejmowało również działań nadzorczych:
- wobec poszczególnych szkół, w reakcji na odnotowane w nich przypadki

fizycznych zagrożeń wewnętrznych (tj. np. bójek, bicia, kopania, zastraszania
itp.),

- związanych ze współpracą szkół z jednostkami właściwymi w sprawach
bezpieczeństwa, w tym zmierzających do ujednolicenia zasad takiej współpracy.

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe3 kontrolowanej działalności

1. Realizacja działań dla zapewnienia bezpieczeństwa
w szkołach
1.1. Miasto Malbork w latach 2019-2020 było organem prowadzącym dla siedmiu
szkół podstawowych.
Miasto podejmowało działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
w szkołach, polegające m.in. na:
- Opracowaniu przez pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (dalej:

"Wydział Oświaty"), w formie tzw. checklisty, arkuszy kontroli przestrzegania
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: "arkusze kontroli
BHP"), na podstawie których sporządzony został dokument4 pn. "Nadzór nad
działalnością placówek oświatowych podległych Miastu Malbork w zakresie
zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki" (dalej: "arkusz nadzoru")
zawierający analizę - ocenę stopnia spełnienia wymagań przez szkoły
w powyższym zakresie. Arkusz nadzoru uwzględniał m.in. takie aspekty jak:
prawidłowe oznaczenie dróg ewakuacyjnych wraz z prawidłowym
zamieszczeniem planów ewakuacyjnych, posiadanie kontroli wejścia do
budynku szkoły, ogrodzenia terenu, czy przeszkolenie pracowników w zakresie
udzielenia pierwszej pomocy.
W otrzymanym od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 arkuszu kontroli BHP
zawarta została informacja o braku kontroli wejść do budynku szkoły. Jednakże
Miasto nie podjęło działań zmierzających do wyjaśnienia i ewentualnego
rozwiązania ww. kwestii, o czym szerzej w pkt 1 sekcji "Stwierdzone
nieprawidłowości".
Uczestnictwie w lutym 2020 r. przez Burmistrza i Naczelnika Wydziału Oświaty
w konferencji Rad Rodziców malborskich szkół, w której programie znalazły się
m.in. tematy z zakresu agresji wśród młodzieży, działań prewencyjnych Policji,
mediacji szkolnych, w której udział wzięli m.in. przedstawiciel Policji oraz
przedstawiciel Sądu Rejonowego w Malborku będący koordynatorem do spraw
mediacji.
Przekazaniu do poszczególnych szkół, a następnie monitorowaniu wykonania,
polecenia Pomorskiego Kuratora Oświaty przeprowadzenia zebrań rad
pedagogicznych oraz zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów i zajęć

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.

4 Znak OKS.251.50.3.2019.MK.
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z samymi uczniami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów w szkołach, w tym
w szczególności procedur bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowych
i nadzwyczajnych5.

- Przekazywaniu szkołom, opracowanych i udostępnionych do wykorzystania
przez inne podmioty, procedur w zakresie zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych - przy czym Miasto samodzielnie nie opracowywało procedur
(wytycznych, standardów) służących zapewnieniu bezpieczeństwa (co zostało
opisane w pkt 1.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego).

- Informowaniu szkół o kampaniach informacyjno-edukacyjnych, służących
zapewnieniu bezpieczeństwa, organizowanych przez inne podmioty oraz
współorganizowaniu kampanii odnoszących się do ogólnie pojętego
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej (co zostało opisane w pkt 2.1.
niniejszego wystąpienia pokontrolnego).

- Powołaniu i organizowaniu prac Zespołu ds. zagrożeń związanych z organizacją
pracy przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto
w związku planowanym strajkiem nauczycieli6 (dalej: "Zespół ds. zagrożeń
związanych ze strajkiem"), w skład którego wchodzili pracownicy Urzędu
i przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych Miasta?

- Współpracy ze służbami, przede wszystkim poprzez przekazywanie dyrektorom
otrzymanych od nich informacji w zakresie bezpieczeństwa, przekazywaniu
otrzymanych od służb i innych podmiotów dostępnych żródeł informacji
i procedur dotyczących prewencji, jak również w sytuacjach nadzwyczajnych
poprzez zwracanie się do służb o podjęcie działań (co zostało opisane w pkt
2.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego).

- Dokonaniu, na podstawie art. 10Sa ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe8 (dalej: "Prawo oświatowe"), uzgodnień z dyrektorem jednej
ze szkół, dla której miasto Malbork było organem prowadzącym, w zakresie
warunków przechowywania nagrań z monitoringu szkoły.

Miasto nie korzystało z analiz i opracowań specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa
w szkołach, co jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Oświaty, było spowodowane
brakiem środków finansowych.
Podejmowane przez Miasto działania, nie były poprzedzone udokumentowaną,
kompleksową identyfikacją zagrożeń dla bezpieczeństwa w szkołach, ale były
prowadzone częściowe analizy związane z tymi zagrożeniami - w ramach arkuszy
kontroli BHP oraz w ramach prac Zespołu ds. spraw związanych ze strajkiem.
W okresie objętym kontrolą Miasto nie prowadziło działań edukacyjno-
informacyjnych dla prowadzonych szkół w zakresie fizycznych zagrożeń
wewnętrznych i wewnętrznych. Natomiast informowało o prowadzonych tego typu
działaniach przez inne podmioty (co zostało opisane w pkt 2.1 niniejszego
wystąpienia pokontrolnego).

(akta kontroli str. 49-317, 339-376, 663-669)

1.2. Miasto, ani prowadzone przez nie szkoły, nie uczestniczyło w Rządowym
programie wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły

Polecenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. zagrożeń związanych z organizacją pracy przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Malbork w związku z planowanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty.

7 Dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, Dyrektor Muzeum Miasta Malborka oraz Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

8 Dz.U. z 2020 r. poz. 910
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w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach -
"Bezpieczna+"9.

(akta kontroli str, 51-56, 318-322)

1.3. Procedury postępowania na wypadek fizycznych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych zostały wdrożone w każdej z siedmiu szkół, dla których Miasto było
organem prowadzącym. Działania dotyczące wprowadzania procedur w szkołach
polegały głównie na przekazywaniu szkołom opracowanych procedur przez inne
podmioty, w tym w szczególności zaktualizowanego dokumentu opracowanego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Bezpieczna Szkoła". Zagrożenia i zalecane
działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"
(dalej: "procedury Bezpieczna Szkoła")10 oraz instrukcji alarmowej przekazanej
przez Wojewodę Pomorskiego11.Miasto nie opracowywało wzorcowych procedur.
W okresie objętym kontrolą Miasto nie podejmowało działań dotyczących
koordynacji oraz nadzoru nad czynnościami związanymi z wdrożeniem
i funkcjonowaniem procedur, w tym nie poddawało ich weryfikacji, czy opiniowaniu
pod kątem ich merytorycznej poprawności i kompletności oraz adekwatności
i skuteczności zastosowanych rozwiązań, ani nie pozyskiwało ich (ich kopii) ze
szkół. Przy czym, w przypadku czterech z siedmiu szkół, zapewniony był
bezpośredni do nich dostęp poprzez strony internetowe tych szkół.
W sześciu szkołach skorzystano z procedur Bezpieczna Szkoła. Natomiast jedna
szkoła posiadała procedury w zakresie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
zamieszczone w Statucie szkoły, przy czym nie zawierały one sposobu
postępowania w przypadku wtargnięcia do szkoły napastnika, o czym szerzej w pkt 2
sekcji "Stwierdzonenieprawidłowości".

(akta kontroli str. 49-56, 61-81, 334-352, 363-365, 377-418,530)

1.4. Miasto Malbork, ani prowadzone przez nie szkoły, nie uczestniczyło
w Programie ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-202012.
Burmistrz wyjaśnił, że w 2019 r. Miasto składało wniosek na realizację projektu
ze środków z ww. programu, jednakże dotyczyło to celu szczegółowego:
"Bezpieczne przejście dla pieszych", co miało być kontynuacją inwestycji
realizowanej wcześniej ze środków innego programu13.Ostatecznie wniosek ten nie
został uwzględniony. Burmistrz dalej wyjaśnił, że nie składano wniosku w ramach
innych celów szczegółowych, gdyż z uwagi na konieczność zapewnienia środków
własnych w kosztach projektu, w pierwszej kolejności zdecydowano się złożyć
wniosek na ww. cel.

(akta kontroli str. 51-56, 318-333)
1.5. W szkołach, dla których organem prowadzącym było Miasto, w zakresie
fizycznych zagrożeń wewnętrznych, w roku szkolnym 2018/2019 wystąpiło łącznie
88 tego typu zdarzeń, zaś w roku szkolnym 2019/202014 - 71 (spadek o około 19%).
Najwięcej wystąpiło bójek, bicia, kopania i szarpania - 81 w roku szkolnym
2018/2019 i 63 w roku szkolnym 2019/2020 (spadek o ok. 22%). Drugim najczęściej

9 Uchwała Rady Ministrów nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programie
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki wychowania i opieki w szkołach - ,Bezpieczna+',

10 Pierwotna wersja dokumentu również została przekazana szkołom - w dniu 6 listopada 2017 r.
11 ,Instrukcja alarmowa - zasady postepowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub

zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej' przekazana przy piśmie
Wojewody Pomorskiego znak BZK-IV,68,35,2019.JS z 23.09,2019 r,

12 Wprowadzony uchwałą Rady Ministrów nr 6 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ,Programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im, Władysława Stasiaka na lata 2018-2020'
(M, P. poz, 167)

13 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II.
14 Do dnia przekazania danych, tj. 29,06,2020 r.
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występującym typem zdarzeń były przypadki zastraszeń - pięć w roku szkolnym
2018/2019 i sześć w roku szkolnym 2019/2020 ( wzrost o 20%). Ponadto wystąpiły
przypadki posiadania przez ucznia ostrego narzędzia (po jednym w roku szkolnym
2018/2019 i 2019/2020). W roku szkolnym 2018/2019 wystąpił jeden przypadek
dewastacji mienia szkoły, a w roku szkolnym 2019/2020 jeden przypadek
przyniesienia do szkoły petardy. W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 nie
wystąpiły przypadki fizycznych zagrożeń zewnętrznych. Przy czym wskazane wyżej
lata nie są w pełni porównywalne, gdyż w roku szkolnym 2019/2020 prowadzenie
zajęć szkolnych zostało zawieszone z dniem 11 marca 2020 r.15i dni z zajęciami
było istotnie mniej od planowanych16.
Miasto nie podejmowało bezpośrednich działań stanowiących reakcję na
występujące w poszczególnych szkołach zdarzenia związane z zagrożeniami
wewnętrznymi. Każda szkoła samodzielnie podejmowała działania w reakcji na te
zdarzenia (w razie potrzeby z udziałem psychologa, pedagoga, czy funkcjonariuszy
Policji). Powyższe opisane zostało szerzej w pkt 3 sekcji "Stwierdzone
nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 49-70, 96, 257-260, 274-286, 341-362,419-477)
1.6. Kopie protokołów z ustaleń kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z obiektów szkolnych (dalej: "protokoły BHP"), o których
mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach17,były sporządzane i przekazywane jeden raz w roku do Urzędu przez
wszystkie szkoły prowadzone przez Miast018. Protokoły te były poddawane przez
pracowników Wydziału Oświaty analizie w zakresie spełnienia przez daną szkołę
bezpiecznych i higienicznych warunków. Analizy te były prowadzone łącznie
na podstawie przekazanych protokołów BHP oraz arkuszy kontroli BHP i przy
uwzględnieniu zaleceń pokontrolnych służb i inspekcji sprawujących nadzór nad
przestrzeganiem w szkołach zasad BHp19.
Tylko w przypadku dwóch szkół w protokołach BHP wskazano na występowanie
nieprawidłowości, przy czym w przypadku jednej szkoły dotyczyło to drobnych
spraw20. Natomiast w przypadku drugiej szkoły wskazano przede wszystkim na brak
zabezpieczenia wyjść przed bezpośrednim wejściem na jezdnię. Miasto podjęło
działania w celu usunięcia tej nieprawidłowości, a następnie monitorowało, czy
zostało to wykonane.

(akta kontroli str. 85-92, 98-185, 478-525)
1.7. W okresie objętym kontrolą pracownicy pięciu szkół uczestniczyli w szkoleniach
w zakresie identyfikacji fizycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, które
były organizowane przez poszczególne szkoły i prowadzone przez dyrektorów tych

15 Na podstawie § 2 us!. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.)

16 Zamiast planowanych 185 dni zajęć, odbyło się 115 dni. Przy wyliczeniu uwzględniono dni robocze, po
odjęciu dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 2019/2020 (tj. 02.09.2019r. i 26.06.2020 r.), Dnia
Edukacji Narodowej, dnia po Święcie Bożego Ciała oraz dni zaplanowanych przerw świątecznych i ferii
zimowych dla województwa pomorskiego. Nie korygowano, z uwagi na uproszczenie, o dni egzaminów. Na
łączną liczbę 185 dni złożyły się w następujących miesiącach: wrzesień - 20 dni, pażdziernik - 22 dni,
listopad -19 dni, grudzień 15 dni, styczeń -11 dni, luty - 20 dni, marzec - 22 dni, kwiecień -18 dni, maj -
20 dni, czerwiec -18 dni.

17 Dz. U. z 2020 r. poz. 1166.
18 Zgodnie z przyjętą praktyką, Szkoły przekazywały Urzędowi protokoły BHP przed rozpoczęciem danego

roku szkolnego. Z tego względu analizie poddano protokoły BHP, które zostały przekazane do Urzędu pod
koniec sierpnia 2019 r.

19 Przede wszystkim Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej.
20 Przykładowo wskazano na konieczność: naprawy ogrodzenia, remontu ławek, remontu wybranych

pomieszczeń, drobnych napraw (drzwi, instalacji elektrycznej itp.), usunięcia niepotrzebnych przedmiotów
z pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w szkole itp.
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szkół, Pomorskie Kuratorium Oświaty i podmioty zewnętrzne. Łącznie odbyło się 11
szkoleń z powyższego zakresu, zaś w ramach tych szkoleń jednorazowo
uczestniczyło od 1 do 89 pracowników - w zależności od szkolenia i szkoły, w której
się odbyło. W ramach wszystkich ww. szkoleń udział wzięło łącznie 283
uczestników.
W złożonych wyjaśnianiach Burmistrz wskazał, że w jednej z dwóch szkół, w których
nie odbyły się szkolenia z ww. zakresu, zostało uwzględnione szkolenie w planie
szkoleń na 2020 r.21
Działania Miasta w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników szkół, w tym
dotyczących zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, polegały przede wszystkim na
zapewnieniu finansowania ze środków wskazanych wart. 70a22 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela23. Przed podziałem środków, do Urzędu były
przekazywane przez dyrektorów poszczególnych szkół roczne plany dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok budżetowy (dalej: "plany
dofinansowania szkoleń"), w których dyrektorzy wskazywali m. in. tematy szkoleń.
Następnie Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie dofinansowania szkoleń na
poszczególne lata, w których określił m.in. plan dofinansowania szkoleń
a w zakresie szkoleń indywidualnych - specjalności kształcenia nauczycieli, na które
dofinansowanie jest przyznawane (zarządzenia nie określały tematów/specjalności
szkoleń prowadzonych w innych formach). W zarządzeniu w sprawie
dofinansowania szkoleń na 2020 L W ramach specjalności indywidualnych szkoleń,
na które dofinansowanie zostanie przyznane, wskazana została m. in. "edukacja dla
bezpieczeństwa".
W przedstawionych przez dyrektorów szkół planach szkoleń na 2019 L, w dwóch
szkołach zaplanowano po jednym szkoleniu powiązanym z tematyką dotyczącą
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, tj. "Przemoc-Stop" oraz "Zachowania
autodestrukcyjne rozpoznawanie, reagowanie, zjawisko uzależnień i zachowań
patologicznych", przy czym te drugie szkolenie się nie odbyło. W planach szkoleń na
2020 r. łącznie zaplanowano w trzech szkołach po jednym takim szkoleniu24.

Jak wyjaśnił Burmistrz, zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach zgodnie z art. 68
ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego spoczywa na dyrektorach szkół, dlatego w tym
zakresie szkolenia były organizowane przez dyrektorów poszczególnych szkół
w ramach ich budżetów, dla których Miasto Malbork zabezpieczyło środki (wydając
zarządzenia w sprawie dofinansowania szkoleń), na podstawie otrzymanych planów
dofinansowania szkoleń. Natomiast Miasto co roku organizowało szkolenia dla
dyrektorów szkół z różnego zakresu, w których była też poruszana kwestia
bezpieczeństwa uczniów, w szczególności przy omawianiu pomocy psychologiczno-
społecznej. Ponadto pod koniec 2018 r. odbyło się szkolenie z udziałem podmiotu
zewnętrznego, na którym poruszona została tematyka zmian w przepisach
w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków organizacji
i kształcenia25. Miasto posiadało także wiedzę, że Pomorskie Kuratorium Oświaty
organizowało w 2019 L dla dyrektorów szkół szkolenie z zakresu zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych26.

21 Tj. szkolenie pn. ,stosowanie zasad bezpieczeństwa w szkole'
22 Tj. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
23 Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.
24 Z uwagi fakt, że szkolenia zaplanowane na rok 2020 mogą być jeszcze realizowane, nie poddano planów

szkoleń na ten rok analizie w tym zakresie.
25 Szkolenie pl. ,Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 roku w zakresie: oceny pracy nauczyciela,

awansu zawodowego oraz innych rozporządzeń, regulujących organizację pracy szkoły/placówki
oświatowej', które odbyło się 27.11.2018 r.

26 Szkolenie pl. ,Obowiązki szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Zasady współpracy
z mediami w przypadku sytuacji z udziałem uczniów'.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

Burmistrz dodatkowo wskazał, że z uwagi na zadania organu prowadzącego
w zakresie zapewnienia warunków działania szkół, Miasto podejmie działania w celu
zorganizowania w 2020 r. szkolenia dla dyrektorów, w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Burmistrz wyjaśnił, że określenie potrzeb szkoleniowych pracowników
poszczególnych szkół jest rolą dyrektorów, dlatego Miasto tego nie analizowało.
Rolą Miasta było zapewnienie środków na szkolenia. Dyrektorzy nie występowali
o dodatkowe środki, ponad te uwzględnione w zarządzeniach w sprawie
dofinansowania szkoleń. Z uwagi na powyższe nie analizowano również przyczyn,
dlaczego nie odbyło się jedno z zaplanowanych szkoleń.

(akta kontroli str. 526-656)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1) Pomimo otrzymania informacji od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9

w Malborku (dalej: IISP 9") o braku kontroli wejścia do budynku Szkoły, Miasto
nie podejmowało działań na podstawie kompetencji wynikających z art. 57 ust. 1
i 2 Prawa oświatowego zmierzających do wyjaśnienia i w razie konieczności
poprawy sytuacji z tym związanej, mającej bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo uczniów w zakresie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
a tym samym w ramach ww. czynności nadzorczych nie dochowano należytej
staranności.
Informacja ta została zamieszczona w wypełnionym przez Dyrektora SP 9
arkuszu kontroli BHP, który poddany został analizie przez pracowników Urzędu.
Znajdowała się ona w części pn. "czy szkoła prowadzi rejestr wypadków
i analizuje ich przyczyny" w pozycji "inne uwagi", w ramach którego
m.in. wskazany został wyznacznik "kontrola wejść do budynku szkoły"27.
Jak wyjaśnił Burmistrz, w powyższym przypadku nie podjęto czynności
zmierzających do ustalenia przyczyn podania informacji o braku kontroli wejść
do budynku SP 9, gdyż przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nie nakładają takiego
obowiązku. Ponadto z informacji uzyskanych z narad z dyrektorami wynikało, że
kontrola wejść i wyjść jest prowadzona28. Jednak jak dalej wyjaśnił, pozycja ta
została uwzględniona w arkuszach kontroli BHP, bo kwestia ta jest niezwykle
istotna w zakresie bezpieczeństwa. Burmistrz zadeklarował, że na naradzie
z dyrektorami szkół, która jest planowana w sierpniu 2020 r., dokonana zostanie
analiza tego zagadnienia i podjęte zostaną działania zmierzające do
ujednolicenia zasad wejść do budynków szkół,

(akta kontroli str. 98-105,177-185,302-307)
2) Miasto nie monitorowało wdrażania procedur dotyczących bezpieczeństwa

fizycznego w szkołach, tym samym z nie w pełni należytą starannością
wykonywało działania nadzorcze, o których mowa wart. 57 ust. 1 i 2 Prawa
oświatowego. Nie podejmowało także działań, które w praktyce potwierdziłyby
skuteczność zatwierdzonych przez dyrektorów szkół procedur.
Skutkowało to brakiem zapewnienia kompletności i adekwatności
zastosowanych przez szkoły rozwiązań. W jednej ze szkół stwierdzono
przypadek braku w posiadanych przez szkołę procedurach zapisów
określających sposób postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika,

27 Pozostałe opcje to ,działania profilaktyczne szkoły', analiza skarg i wniosków rodziców', ,analiza wyników
kontroli wewnętrznych',

28 Przede wszystkim przez nauczycieli dyżurujących i pracowników obsługi oraz w formie monitoringu,
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Burmistrz wyjaśnił, nie wskazując przyczyn, że procedury te nie były
sprawdzane przez pracowników Miasta w zakresie ich skuteczności
w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Podjęte będą jednak
działania dotyczące analizy funkcjonujących procedur bezpieczeństwa
w szkołach w ramach wspólnego udziału dyrektorów szkół z przedstawicielami
Policji, Straży Miejskiej oraz komórki Urzędu właściwej ds. zarządzania
kryzysowego.

(akta kontroli str. 49-56,61-70,334-352,377-378,391-395,411-418,530)
3) Miasto nie podejmowało działań stanowiących reakcję na występujące

w poszczególnych szkołach zdarzenia związane z fizycznymi zagrożeniami
wewnętrznymi. Nie wydawało też zaleceń bądź rekomendacji w ww. sprawach,
za czym przemawiały względy staranności działań dla zapewnienia warunków
działalności szkół w zakresie bezpieczeństwa.
Burmistrz wyjaśnił m.in., że dyrektorzy informowali go o podjętych reakcjach na
zdarzenia związane z ww. zagrożeniami na odbywających się naradach
i spotkaniach. Bieżące działania m.in. w zakresie agresji w szkołach prowadzili
ich dyrektorzy, bo to wynikało z przepisów Prawa oświatoweg029. Miasto
zawsze wspierało dyrektorów w działaniach dotyczących poszczególnych
fizycznych zagrożeń, jeżeli o takie wsparcie wystąpił dyrektor - co przykładowo
miało miejsce w 2015 L, kiedy pracownicy Urzędu włączyli się do mediacji
w związku z konfliktem uczennic w jednej ze szkół. Ponadto Miasto
podejmowało działania w zakresie bezpieczeństwa do ogółu szkół (co zostało
opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym). Niezależnie od tego była
zauważalna różnica w zakresie liczby zdarzeń pomiędzy szkołami, w związku
z czym Miasto już przygotowuje działania wspomagające szkoły w powyższym
zakresie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

(akta kontroli str. 49-70, 96, 341-344, 419-477)

OCENA CZĄSTKOWA Miasto podejmowało działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach
w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Miasto przekazywało do szkół informacje o prowadzonych przez inne podmioty
szkoleniach i działaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa,
w tym fizycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Uwzględniło też
w ramach planu szkoleń indywidualnych na 2020 r. specjalność "edukacja dla
bezpieczeństwa". Nie organizowało oraz nie współorganizowało takich szkoleń
(działań, kampanii), pozostawiając to w gestii dyrektorów szkół w ramach
przydzielonych im budżetów.
Miasto rzetelnie weryfikowało protokoły z zapewnienia bezpieczeństwa warunków
korzystania z obiektów należących do szkół.
Miasto przeprowadziło dwie częściowe analizy związane z identyfikacją zagrożeń
dla bezpieczeństwa w szkołach, z których jedna była wykonana w ramach
spełnienia w szkołach wymogów bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
opieki i wychowania (przy czym badano również elementy mające wpływ na
bezpieczeństwo związane z zagrożeniami fizycznymi), zaś druga w związku
z planowanym strajkiem nauczycieli. Działania te Miasto podjęło z własnej
inicjatywy. Miasto również podjęło aktywne działania nadzorując wykonanie przez
szkoły polecenia Pomorskiego Kuratora Oświaty. Natomiast nie dokonało
udokumentowanej, kompleksowej analizy zagrożeń.

29 Tj. art. 68 ust. 1 pkt 6.
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Opis stanu
faktycznego

Wszystkie prowadzone przez Miasto szkoły posiadały samodzielnie wprowadzane
procedury bezpieczeństwa na wypadek fizycznych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych. Poza jedną szkołą, wykorzystane zostały procedury opracowane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Stwierdzono jednak, że nie we wszystkich aspektach działania te były podejmowano
z należytą starannością. Miasto nie nadzorowało i nie koordynowało wprowadzania
procedur w podległych szkołach. Nie podejmowało też działań, które potwierdziłyby
ich skuteczności. W efekcie w procedurze jednej ze szkół stwierdzono brak zapisów
dotyczących postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika. Nie podejmowało
również działań nadzorczych wobec poszczególnych szkół, jako reakcja na
odnotowane w nich przypadki fizycznych zagrożeń wewnętrznych (tj. np. bójek,
bicia, kopania, zastraszania itp.).

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się
sprawami bezpieczeństwa
2.1. Miasto współpracowało ze służbami i innymi podmiotami, w zakresie zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych. Polegało to mi. in. na:
- wystosowaniu OS kwietnia 2019 r. pisma do Komendanta Powiatowego Policji

w Malborku o podjęcie wzmożonych działań w zakresie monitorowania
i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom w czasie strajku nauczycieli;

- zorganizowaniu 09 czerwca 2020 r. spotkania z inicjatywy Policji z dyrektorami
szkół dotyczącym podstępowania ze spodziewanymi fałszywymi
zawiadomieniami o podłożeniu bomby w okresie egzaminów szkolnych;

- przekazaniu do szkół otrzymanych od Wojewody Pomorskiego pism dot.
zabezpieczenia obiektów przed czynnikami zewnętrznymi oraz instrukcji
alarmowej - do wykorzystania;

- przekazaniu do szkół otrzymanego od Pomorskiego Kuratora Oświaty pisma
dotyczącego współpracy z Państwową Strażą Pożarną w zakresie eliminowania
zagrożeń na terenie szkoły.

Ponadto współpraca Miasta z podmiotami zewnętrznymi obejmowała również
działania odnoszące się do innych placówek oświatowych30 oraz do innych
zagadnień związanych z bezpieczeństwem31.
Miasto nie opracowało jednolitych zasad współpracy, ani nie monitorowało
współpracy szkół z jednostkami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa, o czym
szerzej w sekcji "Stwierdzone nieprawidłowości".
Miasto nie prowadziło samodzielnie, ani we współpracy z innymi podmiotami,
kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących rozpoznawania i zapobiegania
fizycznym zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym. Działania Miasta w tym
zakresie polegały na informowaniu szkół, o prowadzeniu tego typu kampanii przez
inne podmioty32. Ponadto w ramach współpracy z innymi podmiotami i służbami
uczestniczyło33 w prowadzeniu kampanii związanych z ogólnie pojętym
bezpieczeństwem34.

30 Przykładowo wystąpiono do Pomorskiego Kuratora oświaty z prośbą o podjęcie kontroli doraźnej
w przedszkolu niepublicznym, w związku z medialnymi doniesieniami o oddaleniu się dziecka z tej placówki.

31 Miasto podejmowało m.in. działania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracowników i uczniów w odniesieniu do epidemii COVID-19.

32 Miasto informowało m.in. o: Akcji .Bezpieczne Wakacje' organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego
z Zawiercia, Kampanii przeciwko szkolnej agresji organizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka, czy teź
o zajęciach dla dzieci organizowanych przez Placówkę Straźy Granicznej w Elblągu (np.: ,Zasady
Bezpieczeństwa', ,Pomagam bo umiem - Mały ratownik' i inne).

33 Opisywane działania były podejmowane z innymi s!uźbami przez Straź Miejską w Malborku.
34 Kampania pn. ,Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie - Bezpieczne Wakacje' oraz ,Bezpieczna Droga do

Szkoły'.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

Burmistrz wyjaśnił m.in., że szkoły same korzystały z kampanii informacyjno-
edukacyjnych organizowanych przez inne podmioty. Niemniej Miasto przekazywało
informacje o tego typu kampaniach prowadzonych przez inne podmioty, jeżeli
posiadało o nich wiedzę, zaś ich współpraca ze szkołami była prowadzona na tyle
efektywnie, że umożliwiała zapewnienie wystarczającej liczby szkoleń pracowników
lub uczniów (bądż ich rodziców).

(akta kontroli str. 71-81, 96, 255-269, 341-344, 356-376, 657-672)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Miasto nie opracowało jednolitych zasad współpracy szkół ze służbami właściwymi
w sprawach bezpieczeństwa, w szczególności takimi jak Policja, Państwowa Straż
Pożarna, służby medyczne itp. (dalej: "służby"), ani nie monitorowało
wprowadzonych samodzielnie przez poszczególne szkoły takich zasad, za czym
przemawiały względy staranności działań dla zapewnienia warunków działalności
szkół w zakresie bezpieczeństwa.
Burmistrz wyjaśnił, że każda szkoła samodzielnie wypracowała zasady współpracy
ze służbami, których wdrożenie prowadzone było przez dyrektorów poszczególnych
szkół, opierając się o własne doświadczenia i posiadane dane i miały one na celu
usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach
występujących na ich terenie. Współpraca ta wynikać miała bezpośrednio
z obowiązujących przepisów prawa35. Wyznaczeni pracownicy poszczególnych
szkół współpracowali z dzielnicowymi, którzy zobowiązani byli do takiej współpracy
i pomiędzy tymi osobami były ustalane zasady kontaktu. Ponadto służby
utrzymywały stałą współpracę ze szkołami w zakresie profilaktyki zagrożeń, zaś
koordynatorami takiej współpracy byli dyrektorzy lub pedagodzy szkolni. Burmistrz
wyjaśnił również, że współpraca taka była prowadzona sprawnie i efektywnie, nie
wskazując jednak, przy braku monitorowania tej współpracy, na jakiej podstawie
Miasto uzyskiwało takie zapewnienie.
Zdaniem NIK przepisy art. 57 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ prowadzący ma
kompetencje do wykonywania nadzoru, który dotyczy całości spraw zarówno
finansowych, jak i administracyjnych, zaś zgodnie z art. 10 ust. 1 Prawa
oświatowego to organ prowadzący odpowiada za zapewnienie warunków
działalność szkoły, w tym związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki. W zawiązku z czym, powinien on wykonywać
swoje uprawnienia i realizować obowiązki, sprawdzając kluczowe obszary z zakresu
bezpieczeństwa uczniów, jak prowadzenie nadzoru nad współpracą w zakresie
bezpieczeństwa szkół ze służbami a w razie konieczności ujednolicenia zasad takiej
współpracy. Jakkolwiek przywołane wyżej przepisy wprost nie nakładają na Miasto
obowiązku podejmowania ww. konkretnych działań, to jednak przemawiają za tym
związane z nimi względy rzetelności, w tym należytej staranności i sumienności
w przeciwdziałaniu występowaniu w szkołach zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych oraz reagowaniu na te, które już wystąpiły.

(akta kontroli str. 657-662, 670-672)
Miasto współpracowało ze służbami i instytucjami zajmującymi się sprawami
bezpieczeństwa, co miało miejsce w sytuacjach szczególnych lub przy wystąpieniu
konkretnych problemów. Nie prowadziło lub współprowadziło kampanii

35 M.in.: ustawy z dnia 26 października 1982 r . o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 L

poz. 969), ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 L poz. 796),
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 L Kodeks karny (Dz. U. z 2019 L poz. 1950 ze zm.), ustawa z dnia 26
października 1982 L o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 L, poz.
2277 ze zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 L o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 L poz. 852 ze
zm.).
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informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
przekazując jednak informacje o takich kampaniach do szkół. Nie podjęto działań
w zakresie ujednolicenia zasad współpracy prowadzonych szkół z jednostkami
właściwymi w sprawach bezpieczeństwa, ani nie monitorowano współpracy
prowadzonej przez szkoły bezpośrednio z tymi instytucjami.

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

Wnioski 1. Wprowadzenie mechanizmu kontrolnego w zakresie wdrażania i skutecznego
funkcjonowania procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa
w prowadzonych przez Miasto szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem ich
dostosowania do możliwych zagrożeń i specyfiki poszczególnych szkół.

2. Opracowanie standardów postępowania zapewniających działania nadzorcze
nad szkołami, w związku z występującymi w nich przypadkami zagrożeń.

3. Wdrożenie mechanizmu kontrolnego w obszarze współpracy prowadzonych
szkół z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

4. Zastosowanie mechanizmu kontrolnego, zapewniającego reakcję na
nieprawidłowości wskazane w przekazywanych przez szkoły dokumentach.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

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 Gdańsku. 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.

Gdańsk, ,1~ sierpnia 2020 r.

Kontrolerzy:
Jacek Polak

starszy ~nspe~tor k.p.

......................:}b2.."7 .
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

L t~~{i~i;i~yE~~~~6'J
po 9d .

Ew szkli
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