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I. Dane identyfikacyjne
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku,
ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 Malbork (dalej: "Szkoła").
Beata Kacprowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 od 1 września 2014 r. (dalej:
"Dyrektor') .
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 dnia 6 sierpnia 2020 r.), 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 Gdańsku

1. Alicja Szczepaniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli Nr
LGD/42/2020 z 3 marca 2020 r.

2. Joanna Szychalewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli Nr LGD/48/2020 z 6 marca 2020 r. i nr LGD/100/2020 z 9 czerwca
2020 r.

(akta kontroli str. 1-6)

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA W okresie objętym kontrolą Dyrektor podejmowała działania dla zapewnienia

bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na wypadek wystąpienia zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych, jednak nie zawsze były one realizowane rzetelnie.
Dyrektor dokonywała analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa Szkoły oraz badała
stan i poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. W Szkole zapewnione zostały
bezpieczne i higieniczne warunki do pracy i nauki, a opracowany plan ewakuacji
i oznakowanie budynku umożliwiały sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Dyrektor
Szkoły podejmowała działania w celu upowszechniania wśród uczniów
i pracowników wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowaniu właściwych postaw wobec
zagrożeń. Działania te realizowane były we własnym zakresie jak i wspólnie
z podmiotami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa (Policja, Państwowa Straż
Pożarna).
Dyrektor opracowała procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, jednak
dopracowania wymagają zapisy w zakresie sposobu stosowania systemów
alarmowych i działania firmy ochroniarskiej w obiekcie, w zróżnicowanych
sytuacjach taktycznych.
Ponadto stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezapewnIeniu:
systematycznego przeprowadzania szkoleń oraz ćwiczeń na wypadek większości
zagrożeń przewidzianych w ww. procedurach (m.in. ćwiczenia ewakuacyjne),
przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ,ustawa o NIK'.
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie
opisowej.



i braku bieżącej obserwacji za pomocą monitoringu wizyjnego zdarzeń
zachodzących w określonym miejscu.

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oceny
cząstkowe3 kontrolowanej działalności

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

W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 do Szkoły uczęszczało odpowiednio 468
i 531 uczniów i zatrudnionych było 70 i 72 nauczycieli.

Opis stanu faktycznego 1.1. Na podstawie procedury MEN Bezpieczna szkoła4, w Szkole opracowano
procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń fizycznych, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(m.in. niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo). Dla zdiagnozowanych
zagrożeń zewnętrznych opracowano procedury na wypadek:

• ewakuacji w trakcie lekcji i przerwy (zasady postępowania po ogłoszeniu
alarmu),

• wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły,
• podłożenia ładunku wybuchowego,
• podłożenia podejrzanego pakunku,
• skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

Celem tych procedur było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole
poprzez m.in.: wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo
dziecka, usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów, zapewnienie
sprawnej organizacji pracy. Procedury umożliwiały rzetelną diagnozę zagrożeń.
Dla zdiagnozowanych zagrożeń wewnętrznych opracowano procedury
postępowania na wypadek:

• wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali,
• kradzieży, wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych,
• wypadku ucznia w szkole,
• popełnienia przez ucznia czynu karalnego,
• ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

Ujęty w procedurach katalog zagrożeń był zgodny z zapisami zawartymi
w dokumencie "Bezpieczna Szkoła5".

W Szkole obowiązywał Program Wychowawczo-Profilaktyczny, opracowany we
wrześniu 2019 r. na rok szkolny 2019/20206, który stanowił wytyczne do pracy
wychowawczej, skierowane do grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego,
pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających
wychowawczą pracę szkoły. Kontrolę oraz egzekwowanie zasad wchodzenia do

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 Zbiór rekomendacji oraz wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły dotyczący działań
profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze
wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Służy on przygotowaniu koniecznych procedur
bezpieczeństwa, a także ich realizacji przez pracowników szkół i placówek. Ostatnia aktualizacja poradnika
nastąpiła we wrześniu 2019 r. Poradnik dostępny pod adresem: hltps:/Iwww.gov.pl/web/edukacjalporadnik-dla-
dyrektorow-szkol-bezpieczna-szkola (dostęp: 1 lipiec 2020 r.).
5 Poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej: MEN). Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
6 Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.
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szkoły, sprawował - wyznaczony przez Dyrektora - pracownik obsługi. W placówce
przyjęto dwa rodzaje sygnałów alarmowych, których użycie odnosiło się do
ewakuacji oraz pozostania w budynku szkoły. W Szkole przyjęto system
powiadamiania alarmowego oparty na dzwonkach zasilanych energią elektryczną
oraz głośnikami szkolnego radiowęzła. W przypadku braku zasilania wdrażany był
sygnał alarmowania głosem. Podstawową formą komunikacji przyjętą w szkole była
łączność poprzez telefonię komórkową.

(akta kontroli str. 36-54, 117-191, 225-230)

1.2. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zgodnie z procedurą "Bezpieczna Szkoła" był dyrektor Szkoły. Według Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego liderami bezpieczeństwa byli: dyrektor,
wicedyrektor oraz wskazana osoba z personelu obsługi.
W szkole prowadzono działania edukacyjno-wychowawcze wśród uczniów
w zakresie potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, m.in.:
bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i poza nią, radzenie sobie
z zagrożeniami, odpowiednie zachowania w sytuacji zagrożenia, reaguj na przemoc.
Ponadto na godzinach wychowawczych zapoznawano uczniów z procedurami na
wypadek zaistnienia zagrożeń.
Znajomość procedur bezpieczeństwa przez pracowników, Dyrektor weryfikowała
poprzez udział w radach pedagogicznych, ćwiczeniach praktycznych? oraz
spotkania z pracownikami. W dniach 1 kwietnia 2019 r. i 27 maja 2019 r. odbyły się
rady pedagogiczne, na których Dyrektor analizowała z pracownikami tematy
związane z bezpieczeństwem uczniów oraz na wypadek sytuacji kryzysowych
w szkole.
W badanym okresie odbyło się jedno szkolenie: (30 września 2019 r.), na którym
przeszkolono 52 z 73 pracowników Szkoły (lj. 71%), zapoznało się z procedurami
postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń. Nieobecność pozostałych
pracowników była spowodowana przebywaniem w tym czasie na zwolnieniu
lekarskim, urlopie macierzyńskim lub na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Dyrektor wyjaśniła, że dodatkowe szkolenie dla pracowników, w zakresie procedur
postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń, było zaplanowane na marzec
2020 r. Jednak z uwagi na pandemię COVID-19 nie zostało ono zrealizowane.
Każdy nowo przyjęty pracownik był zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi
regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole, co potwierdzał
własnoręcznym podpisem.

(akta kontroli str. 251-254, 373-376)
1.3. W Szkole w rejestrze wypadków uczniów zaewidencjonowano 45 przypadków
fizycznych zagrożeń wewnętrznych, m.in.: bójki, bicie, kopanie, szarpanie - 20
w roku szkolnym 2018/2019 (tj. 4% uczniów) i 23 w roku szkolnym 2019/2020 - do
10 marca (tj. 4% uczniów), posiadanie przez ucznia ostrego narzędzia oraz
przyniesienie do szkoły mini petardy - po jednym przypadku w roku szkolnym
2019/2020. W następstwie ww. wypadków uruchamiana była procedura
postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole oraz
procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
Z ww. procedur wynika, że o stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych
w niej krokach decydował dyrektor Szkoły, a w przypadku jego nieobecności,
wicedyrektor lub pedagog szkolny. W okresie objętym kontrolą, Dyrektor podjęła
czternaście decyzji w związku z wypadkami, jakie miały miejsce w szkole.

7 W dniu 22 września 2016 r. - ewakuacja ćwiczenia, 24 października 2016 r. - zasady postępowania na
wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły, 25-26 marca 2019 r. - udzielanie pierwszej pomocy.
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W latach 2019-2020 w razie zagrożenia życia, pielęgniarka, pedagog lub dyrektor
szkoły czterokrotnie wzywali karetkę pogotowia. Opiekę nad uczniem podczas
udzielenia pomocy medycznej, sprawowała pielęgniarka lub pedagog szkoły.
Następnie wychowawca klasy informował opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji,
co potwierdzają zapisy zawarte w rejestrze wypadków uczniów. Po danym
zdarzeniu, na polecenie Dyrektor, przeprowadzane były pogadanki na lekcjach
wychowawczych dotyczące danego zagrożenia, w celu zapobieżenia w przyszłości
podobnym zdarzeniom.

(akta kontroli str. 205, 213-220, 373-376)

1.4. W 2019 r. w Szkole przeprowadzono 11 ćwiczeń na wypadek zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych, o następującej tematyce:

• udzielanie pierwszej pomocy z udziałem strażaków - uczestniczyło 70%
pracowników szkoły,

• uczymy się jak i kiedy należy wezwać pomoc - uczestniczyło 9% uczniów,
• znaki drogowe, bezpieczne poruszanie się po drogach, oto ja - ratownik,

działania małego ratownika, udzielenie pierwszej pomocy z udziałem
policjantów, bezpieczne ferie, pogadanki z policjantem, rowerzysta
uczestnikiem ruchu drogowego, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach -
uczestniczyło 7% uczniów,

• pieszy świadomym uczestnikiem ruchu drogowego, lodowisko,
przypomnienie zasad bezpieczeństwa jazdy na łyżwach doskonalenie
techniki, pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego -
uczestniczyło4% uczniów,

• pieszy poza miastem, pieszy po mieście - uczestniczyło 3% uczniów,
W 2016 r. w Szkole przeprowadzono ćwiczenia w zakresie ewakuacji (uczestniczyło
54% pracowników i 97 % uczniów) oraz postępowania na wypadek wtargnięcia
napastnika (terrorysty) do szkoły (uczestniczyło 61% pracowników). O ćwiczeniach
przeprowadzanych w szkole były powiadomione (i brały udział) Policja i Straż
Pożarna. Przebieg ćwiczeń był udokumentowany i skonsultowany z ww.
podmiotami.
W Szkole nie przeprowadzano dla całej społeczności szkolnej ćwiczenia, które
obejmowały wszystkie zidentyfikowane w procedurach fizyczne zagrożenia
wewnętrzne i zewnętrzne, o czym szerzej w punkcie 2 sekcji "Stwierdzone
nieprawidłowości".
W wyniku przeprowadzonychw Szkole oględzin8 ustalono, że Dyrektor zastosowała
procedury w przypadku pojawienia się w placówce uzbrojonego napastnika
w sytuacji otwarcia ognia z broni palnej na terenie placówki. Wdrożone procedury
alarmowania personelu oraz uczniów w sytuacji tego typu zagrożenia były jednak
zbyt długie, o czym szerzej w punkcie 1 sekcji "Stwierdzone nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 206-207, 221-230)
1.5. W latach 2019-2020 przeprowadzono trzy szkolenia w zakresie identyfikacji
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym m.in.: o bezpieczeństwie uczniów,
procedury w sytuacjach kryzysowych w szkole, zasady postępowania w przypadku
uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego
w szkole. Łącznie w ramach ww. szkoleń uczestniczyło od 55% do 67% nauczycieli,
wszyscy pracownicy administracyjni oraz 91% pozostałych pracowników.

8 Przeprowadzone w dniu 23 czerwca 2020 r. oględziny dotyczyły podejmowanych przez Dyrektora Szkoły
czynności w warunkach symulowanej sytuacji kryzysowej tj. wtargnięcia do budynku szkoły uzbrojonego
napastnika ,aktywnego strzelca".
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W latach 2019-2020 w Szkole przeprowadzono jedno szkolenie z udzielania
pierwszej pomocy (przeszkolono 58% nauczycieli). Od przeszkolenia w zakresie
pierwszej pomocy9 poszczególnych nauczycieli upłynęło od dwóch do trzech lat1O.

Ponadto w 2019 r. przeszkolono również 62% pozostałych pracowników oraz
wszystkich pracowników administracyjnych.
Nie przeszkolono 13 nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
zatrudnionych od roku do 36 lat, o czym szerzej w pkt 3 sekcji "Stwierdzone
nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 208-212, 399-401, 407-430)

1.6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 200211 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach12 w budynku Szkoły umieszczono w miejscu widocznym
i łatwo dostępnym plany ewakuacji. Drogi ewakuacyjne oraz miejsce ewakuacji były
oznakowane w sposób trwały i wyraźny, a przebieg dróg ewakuacyjnych był zgodny
z planem ewakuacji. W Szkole wyjścia ewakuacyjne otwierane były mechanicznie
od wewnątrz. Wyposażenie szkoły (m.in. apteczki), stan techniczny stałych
elementów wyposażenia, szlaków ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych
odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie13. Wejście do budynku było nadzorowane przez woźną, dyżurującą na
portierni. Nie prowadzono książki wejść i wyjść. W budynku Szkoły zamontowano
monitoring wizyjny. Monitoring obejmował wejście główne do budynku szkoły, bramę
wejściową (od strony skateparku) oraz skatepark. Wyświetlany obraz pochodził
z głównych szlaków komunikacyjnych i kluczowych miejsc (m.in. wejście do
budynku). Podczas oględzin monitoringu wizyjnego, jakość obrazu była dobra
i czytelna. Łącznie było 34 kamer oraz dwa monitoringi: w pokoju dyrektorskim -
obsługiwany przez Dyrektor; na portierni - nie upoważniono żadnego pracownika do
jego obsługi. Monitoring nie był wykorzystywany do stałego nadzoru nad
bezpieczeństwem uczniów i Szkoły, o czym szerzej w pkt 4 sekcji "Stwierdzone
nieprawidłowości".

(akta kontroli str. 231-250)

1.7. Dyrektor, zgodnie z § 3 Rozporządzenia, co najmniej raz w roku, dokonywała
kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
należących do Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Kontrole zostały przeprowadzone 27 sierpnia 2019 i 25 listopada 2019 r. Z ustaleń
kontroli sporządzono protokoły, których kopie zostały przez Dyrektor przekazane
organowi prowadzącemu, tj. Wydziałowi Oświaty Urzędu Miejskiego w Malborku.
Komisja stwierdziła, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla przebywających w nim
i jego zasięgu oddziaływania ludzi, mienia i środowiska i może być użytkowany. Po
dokonanym przeglądzie budynków i terenów stwierdzono, że budynek był
przygotowany do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W 2019 roku w załączniku
do protokołu z 27 sierpnia 2019 r. wymieniono konieczne do przeprowadzenia prace
remontowe w celu poprawy warunków pobytu uczniów w szkole. Do momentu
zakończenia czynności kontrolnych NIK do realizacji pozostało m.in.: naprawa
ubytków tynkarskich na styku z ościeżnicami stolarki okiennej i drzwiowej obiektu,

9 Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
10 W 2017 L przeszkolono ośmiu nauczycieli a w 2018 r. czterech nauczycieli.
11 Dz. U. z 2020 L, poz. 1166.
12 Dalej: ,Rozporządzenie'.
13 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

wymiana płytek gresowych głównie skrajni tarasów zewnętrznych obiektu. Termin
realizacji określono na okres wakacyjny 2020 r.

(akta kontroli str. 294-296, 323-335, 337-343)
1.8. W Szkole nie wykonywano zadań w ramach rządowego programu
"Bezpieczna+"14,którego celem było podniesienie jakości procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół,
opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie
wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji
zagrożenia oraz postępowaniaw sytuacjach kryzysowych.

(akta kontroli str. 294-296)
1.9. W Szkole nie wykonywano zadań w ramach rządowego "Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"15, którego celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, bezpiecznych przejść dla pieszych,
przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży oraz
edukacja dla bezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 294-296)
1.10. W latach 2019-2020 nie wystąpiły przypadki niezrealizowania zadań z zakresu
zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym.
Środki finansowe, którymi dysponowała Szkoła nie zawsze pozwalały na realizację
wszystkich zadań dla zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z obiektów
szkoły.
Dyrektor wielokrotnie zwracała się do Burmistrza Miasta Malborka z prośbą
o zwiększenie budżetu szkoły, w związku z m.in.
- podłączeniemdo sieci ciepłowniczej pomieszczeń przy sali gimnastycznej,
- obowiązkowym przeglądem technicznym dźwigu elektrycznego, z uwagi na
niepełnosprawnychuczniów, którzy poruszali się na wózkach inwalidzkich,
- remontem skateparku, polegającym na wymianie pokrycia, podkonstrukcji
pojazdów i podestów drewnianych oraz ram zabezpieczających pojazdy,
- zapłaceniem ubezpieczenia sali gimnastycznej oraz bloku dydaktycznego,
- zabezpieczeniem opłat za energię elektryczną, cieplną, zużycie wody oraz opłaty
wynikające z umów konserwatorskich na urządzenia techniczne (m.in. centrale
wentylacyjne, winda, monitoring obiektów) z uwagi na okres gwarancyjny tych
urządzeń oraz konieczność zapewnienia poprawnego funkcjonowania
specjalistycznych urządzeń.
W odpowiedzi na ww. wnioski, Burmistrz wskazywał na brak wolnych środków
finansowych zaplanowanych w budżecie lub na możliwość przeniesienia środków
finansowych w ramach środków własnych jednostki.

(akta kontroli str. 351-368)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Nierzetelne przygotowanie niektórych elementów procedur reagowania na
wypadek zagrożeń zewnętrznych, stwierdzono bowiem:

• brak w procedurach reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych
zagrożeń w Szkole, zapisów dotyczących systemów alarmowych

14 Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu
wspomaganiaw latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznychwarunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach - 'Bezpieczna+', Dz. U. poz. 972, ze zm.
15 Uchwala nr 6 Rady Ministrów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie 'Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020', M.P. poz. 167,
strona intemetowa Programu: hltps://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/.
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w odniesieniu do zróżnicowanych zagrożeń, takich jak: aktywny strzelec
(uzbrojony napastnik), podłożenie lub podejrzenie podłożenia ładunku
wybuchowego oraz nieustalenie sygnałów określających odwołanie
ogłoszonego alarmu;

• brak w procedurach reagowania, w przypadku wystąpienia zewnętrznych
zagrożeń w Szkole, zapisów dotyczących alternatywnych źródeł
alarmowania dźwiękowego w postaci megafonów przenośnych,
sygnalizatorów na sprężone powietrze czy gwizdków, z podziałem na piętra
poszczególnych budynków oraz budynki i miejsca przyległe, takie jak hala
sportowa, boisko, place zabaw;

• brak w procedurach reagowania, w przypadku wystąpienia zewnętrznych
zagrożeń w Szkole, zapisów dotyczących alternatywnych środków szybkiej
komunikacji między personelem placówki, w przypadku braku możliwości
użycia systemów zasilanych napięciem (dzwonki, głośniki), zwłaszcza na
terenach przyległych (boisko, place zabaw);

• niedoprecyzowanie w procedurach zakresu działania firmy ochroniarskiej
w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w obiekcie
w zróżnicowanych sytuacjach taktycznych.

W wyniku oględzin procesu decyzyjnego Dyrektora w warunkach symulowanej
sytuacji kryzysowej i opinii powołanego biegłego/specjalisty w dziedzinie
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego ustalono, że proces informacyjno-
decyzyjny od oddania pierwszych strzałów do czasu wdrożenia sygnałów
alarmowych i rozpoczęcia realizacji działania powinien zostać skrócony do
niezbędnego minimum. Odpowiedzialność za procedurę uruchomienia systemów
alarmowania oraz powiadamiania służb, powinna zostać uproszczona i w przypadku
wystąpienia sytuacji dynamicznych scedowana na poziom personelu placówki.
Poprawność działania w sytuacji zagrożenia należałoby jednak sprawdzić poprzez
zastosowanie symulacji praktycznej poprzedzonej panelem szkoleniowym.

Dyrektor wyjaśniła, że nie opracowano szczegółowych procedur w powyższym
zakresie, gdyż do chwili obecnej nie zaistniało takiego rodzaju zagrożenie
zewnętrzne na terenie Szkoły. Ponadto nie otrzymano informacji od innych organów,
m.in. z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Policji i Straży Pożarnej, że opublikowane
procedury "Bezpieczna Szkoła" należy dostosować do istniejących warunków danej
placówki.
Zapisy instrukcyjne zawarte w dokumencie "Bezpieczna Szkoła" były zbiorem
rekomendowanych działań, sugerowanych przez poszczególne służby i zdaniem
NIK posiłkowanie się przesłanymi materiałami nie powinno być pozbawione analizy
nad adekwatnością proponowanych rozwiązań do sytuacji Szkoły.

(akta kontroli str. 117-191, 225-230, 397-398, 404-405)
2. Nierzetelne przygotowanie uczniów i pracowników do stosowania procedur
fizycznych zagrożeń zewnętrznych, gdyż nie wszystkich przeszkolono m.in. z:
ewakuacji, zachowań na wypadek wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły
i zachowań na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego lub podejrzanego
pakunku. Tymczasem taki obowiązek wynika z pierwszego rozdziału procedury
"Bezpieczna Szkoła".
Dyrektor wyjaśniła, że w Szkole nie było możliwe zrealizowanie ćwiczeń dla
wszystkich pracowników w określonym terminie, z powodu rotacji pracowników
(zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, wychowawcze, urlopy dla poratowania
zdrowia), dlatego nowo przyjęci pracownicy mają obowiązek zapoznania się
z regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole. Natomiast ćwiczenia

7



w zakresie ewakuacji nie odbyły się w latach 2017-2020 z uwagi na rozbudowę sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym.
W sierpniu 2019 r. decyzją16 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Malborku, udzielono pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku
Szkoły, obejmującej salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z łącznikiem.
Takie ćwiczenia Dyrektor zaplanowała na rok szkolny 2020/2021.

(akta kontroli str. 206-207, 373-376)

3. 13 z 66 nauczycieli zatrudnionych w Szkole do dnia 30.06.2020 r. (tj. 20%) nie
zostało przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co było niezgodne
z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach17.
Dyrektor wyjaśniła, że pracownicy nie zostali przeszkoleni z powodu m.in.
przebywania na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich,
korzystania z zasiłków chorobowych oraz z powodu braku funduszy. Przeszkolenie
pracowników w późniejszym terminie nie było możliwe w związku z sytuacją
epidemiologiczną COVID-19 i zamknięciem Szkoły od 13 marca 2020 r.
Zdaniem NIK, dokształcanie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole i występujących w niej zagrożeń oraz
obowiązujących procedur, jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
w szkole.

(akta kontroli str. 208-212, 399-430)
4. Niezapewnienie optymalnego wykorzystania monitoringu wizyjnego w celach
interwencyjnych (tj. bieżącej obserwacji obrazu z kamer przez pracownika szkoły).
Szkoła korzystała z systemu monitoringu głównie do odtwarzania przebiegu
zdarzeń, nie wykorzystując go do przeciwdziałania zdarzeniom w czasie bieżącym
(np. obserwowanie napastnika, który wdarł się na teren szkoły i podejmowanie
decyzji o ewakuacji albo o pozostaniu w klasach).
Dyrektor wyjaśniła, że nie upoważniła żadnego pracownika dyżurującego na
portierni do obsługi monitoringu, ponieważ w miarę możliwości sama na bieżąco
obserwowała obraz z kamer. Pracownik zatrudniony na stanowisku konserwatora,
upoważniony do obsługi monitoringu wykonywał głównie prace naprawcze i inne
związane z funkcjonowaniem szkoły. Ponadto w budżecie Szkoły nie było środków
finansowych na zatrudnienie dodatkowego pracownika do obsługi monitoringu.
Zdaniem NIK, wykorzystanie w pełni monitoringu wizyjnego w celach
interwencyjnych, zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa w sytuacji pojawiających się
zagrożeń w Szkole.

(akta kontroli str. 231-250, 347-353, 377-379, 397-398, 404-405)

OCENA CZĄSTKOWA Opracowane przez Szkołę procedury reagowania w przypadku wystąpienia
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych uwzględniały wszystkie
zagrożenia zawarte w dokumencie "Bezpieczna Szkoła" i obejmowały potrzeby osób
z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak były one, w warunkach funkcjonowania
Szkoły, niepełne i zbyt rozbudowane.
Większość uczniów i pracowników Szkoły zaznajomiła się z tymi procedurami,
jednak pomimo, że co roku w Szkole stwierdzano fizyczne zagrożenia wewnętrzne,
prawie 30% pracowników nie wywiązało się z tego obowiązku, a 46% nie brało
udziału w ćwiczeniach w zakresie ewakuacji.

16 Nr PINB.5121 .21 .2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
17 Osoby te były zatrudnione w Szkole od co najmniej jednego roku do 36 lal.
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W całym badanym okresie nie przeprowadzano dla całej społeczności szkolnej
ćwiczeń, które obejmowałyby wszystkie zidentyfikowane w procedurach fizyczne
zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Reakcja pracowników na wypadki uczniów w Szkole była prawidłowa, choć
stwierdzono, że 20% nauczycieli nigdy nie przeszło obowiązkowego szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Budynek Szkoły był zabezpieczony przed potencjalnymi zagrożeniami
wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz systematycznie kontrolowany pod kątem
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
należących do szkoły.
System monitoringu nie był w pełni wykorzystywany do stałego nadzoru nad
bezpieczeństwem uczniów i Szkoły.

Opis stanu faktycznego

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się
sprawami bezpieczeństwa

2.1. W Szkole organizowano dla uczniów zajęcia związane z bezpieczeństwem
wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z rozkładem materiałów obowiązujących na
lekcjach wychowawczych, m.in. pierwsza pomoc przedmedyczna, szkodliwość
narkotyków, dopalaczy, alkoholu i tytoniu, inne substancje psychoaktywne, jak
radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach (szantaż, przemoc, napaść). Dodatkowo
uczniowie uczestniczyli w innych działaniach związanych z bezpieczeństwem
i zdrowiem, np. tydzień promocji zdrowia, bezpieczeństwo na drodze w ramach
programu "Bezpieczni na drodze".

(akta kontroli str. 252-266, 298-322, 351-353)

2.2. Szkoła współpracowała z podmiotami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa,
takimi jak Policja i Straż Pożarna poprzez trzy szkolenia, warsztaty, pogadanki na
lekcjach wychowawczych. Tematy w zakresie bezpieczeństwa obejmowały m.in.
sposoby wzywania pomocy, bezpieczne zachowania w kontaktach z nieznajomymi,
pierwsza pomocy, postępowania w sytuacji konfliktu i przemocy.

(akta kontroli str. 344-346)

2.3. W latach 2019-2020 (do 30 czerwca) w Szkole nie były prowadzone przez
organy zewnętrzne kontrole związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
i zewnętrznym.

(akta kontroli str. 351-353)

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

OCENA CZĄSTKOWA Dyrektor podejmowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami
bezpieczeństwa. Korzystała z fachowej wiedzy tych podmiotów zarówno w zakresie
upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowaniu
właściwych postaw wobec zagrożeń, jak i podejmowania działań na rzecz
identyfikowania zagrożeń, a także właściwego zabezpieczenia obiektów szkoły
przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
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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. Opracowanie uproszczonych schematów działania w zakresie procedury
reagowania w przypadku zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.
2. Przeszkolenie pracowników Szkoły i uczniów w tematyce zagrożeń zewnętrznych,
przewidzianych w obowiązujących w Szkole procedurach.
3. Wprowadzenie mechanizmu kontrolnego, zapewniającego wykonanie
obowiązków wynikających z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach, tj. odbycie przez wszystkich pracowników Szkoły szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy.
4. Podjęcie działań w zakresie bieżącej obserwacji monitoringu wizyjnego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania

NIK o sposobie wyko-
nania 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 dnia 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, dnia 14 sierpnia 2020 r.

Kontroler:
Joanna Szychalewska

Starszy inspektor kontroli państwowej
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku21\. -':='YY'r~Q,yr,ęJ5-:tQJt:LEGATURY
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