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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Zawierciu1 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie 

 

Gabriel Dors, Starosta Zawierciański, pełniący funkcję od 22 listopada 2018 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, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

1. Piotr Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LKA/69/2020 z 3 marca 2020 r. i nr LKA/179/2020 z 7 lipca 2020 r. 

2. Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKA/70/2020 z 3 marca 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Zwane dalej: Starostwem. 

 2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Podejmowane w Powiecie Zawierciańskim w latach 2019-2020 działania dla 
zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach polegały m.in. na wdrożeniu przez szkoły - 
przygotowanych w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej - procedur 
bezpieczeństwa oraz monitorowaniu stanu bezpieczeństwa budynków i obiektów 
poprzez coroczne przeglądy.  

Stan techniczny obiektów nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów i nie 
wymagał podjęcia działań ze strony organu prowadzącego.  

Zdaniem NIK, skala ogółem 14 zdarzeń negatywnych w postaci zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych, jakie wystąpiły w ciągu dwóch lat szkolnych objętych 
kontrolą, była niewielka. W okresie tym nie wystąpiły zagrożenia implikujące 
konieczność wzmocnienia nadzoru nad szkołą lub podjęcia innych działań w celu 
zapobiegania tym zdarzeniom.  

W okresie objętym kontrolą organ prowadzący w ramach nadzoru nad stanem 
bezpieczeństwa pozyskał ze szkół informacje dotyczące używania dopalaczy, które 
wskazywały, że dyrektorzy szkół podejmowali działania profilaktyczne stosownie do 
zagrożeń zidentyfikowanych w poszczególnych szkołach.  

Pracownicy wszystkich zespołów szkół byli szkoleni m.in. w zakresie identyfikacji 
zagrożeń oraz sposobu postępowania w sytuacjach ich wystąpienia. Zakres szkoleń 
wynikał z decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół, stosownie do 
rozpoznanych potrzeb.  

W okresie objętym kontrolą organ prowadzący nie sformalizował zasad współpracy 
z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, ani nie określił zasad tej 
współpracy podległym szkołom, tym samym nie kontrolował ich wdrożenia. 
Ustalenia kontroli wskazują jednakże, że wszystkie zespoły szkół w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i prewencji współpracowały z Policją. Efektem tej 
współpracy było przeprowadzenie w okresie objętym kontrolą łącznie 68 prelekcji 
i spotkań z udziałem przedstawicieli Policji.  

NIK oceniła jako działanie nierzetelne - w świetle określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe4 obowiązku zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w prowadzonych 
szkołach - brak działań dotyczących identyfikacji zagrożeń w szkołach oraz 
przygotowania i wdrożenia procedur postępowania na wypadek ich wystąpienia. Nie 
były również na bieżąco pozyskiwane ze szkół dane o wszystkich stwierdzonych 
zagrożeniach.  

 

 

 

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

opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano ocenę opisową.  
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 910, dalej: Prawo oświatowe. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja działań dla zapewnienia bezpieczeństwa 
w szkołach 

1.1. W okresie objętym kontrolą Starostwo w ramach realizacji zadań organu 
prowadzącego szkoły publiczne nie korzystało z analiz i opracowań specjalistów 
w dziedzinie bezpieczeństwa w szkołach mających na celu identyfikację zagrożeń 
bezpieczeństwa w szkołach.  

Jak wyjaśnił Starosta, organ prowadzący nie rozważał potrzeby korzystania z analiz 
i opracowań specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, gdyż żaden z dyrektorów 
szkół nie zgłaszał w latach 2019-2020 problemów, które w celu identyfikacji 
zagrożeń wymagałyby udziału specjalistów. Wyjaśnił ponadto, że decyzje mające 
bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa w szkołach były autonomicznie 
podejmowane przez dyrektorów szkół w oparciu o diagnozy i analizy stanu 
bezpieczeństwa i zidentyfikowane zagrożenia, na podstawie których dyrektorzy 
modyfikowali wewnętrzne procedury.  

(akta kontroli str. 140)   

Dyrektorzy szkół korzystali z opracowanych we wrześniu 2017 r. w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej materiałów dotyczących procedur reagowania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w szkołach, dobrych praktyk 
i wskazówek dla dyrektorów pn. Bezpieczna szkoła. Procedury reagowania 
w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych 
w szkole. Analogiczne materiały, opracowano we wrześniu 2019 r.   

(akta kontroli str. 191-325)  

W październiku 2019 r. wszystkim jednostkom organizacyjnym Powiatu 
Zawierciańskiego, w tym szkołom, przekazano zgodnie z zaleceniem Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa, „Instrukcję alarmową - zasady postępowania 
w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia 
wybuchowego w obiektach Starostwa Powiatowego w Zawierciu, jednostkach 
organizacyjnych powiatu zawierciańskiego”.  

(akta kontroli str. 70-78)  

W okresie od 8 do 15 marca 2019 r. Wydział Edukacji pozyskał ze szkół informacje 
dotyczące działań profilaktycznych i działań przeprowadzonych od września 2017 r. 
do marca 2019 r. związanych z podnoszeniem świadomości zagrożeń związanych 
z używaniem dopalaczy. W toku kontroli NIK (4 maja 2020 r.) sporządzono także na 
podstawie danych zebranych ze szkół informację zbiorczą w sprawie diagnozy 
zagrożeń dotyczących m.in. postępowań ewakuacyjnych, bezpieczeństwa 
cyfrowego, używania substancji psychoaktywnych i używek, reakcji na przemoc.  
Dokument zawierał także informacje o działaniach szkół podejmowanych w celu 
przeciwdziałania tym zagrożeniom6.    

(akta kontroli str. 143-190, 326-353)  

                                                      
5 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. W niniejszej 
kontroli zastosowano oceny cząstkowe opisowe. 

6 Informację przekazano do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa celem 
wykorzystania w toku realizowania zadań tego Wydziału.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą organ prowadzący nie inicjował działań edukacyjno-
informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, a tym 
samym nie wydatkował żadnych środków na ten cel. 

(akta kontroli str. 4-6)  

1.2. Powiat Zawierciański realizował w IV kw. 2015 r. ze wsparciem środków 
z budżetu państwa (z dotacji w wysokości 50,3 tys. zł wykorzystano 46,2 tys. zł), 
określone w umowie zawartej z Wojewodą Śląskim z dnia 20 listopada 2015 r., 
działania w ramach programu „Bezpieczna+”, których celem było kształtowanie 
i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup niezbędnego wyposażenia. 
W umowie nie określono celów dofinansowanych działań, jednakże wskazano, 
że organ prowadzący zrealizuje projekty dofinansowane dotacją odpowiadające 
określonym wymogom7. Z wniosków stanowiących załączniki do umowy wynikało, 
że środkami publicznymi dofinansowano (nie więcej niż 80,0% kosztów) 
przedsięwzięcia realizowane w czterech zespołach szkół. Polegały one m.in. na 
organizacji przedsięwzięć takich jak: warsztaty dla młodzieży, spotkania 
z przedstawicielami mediów, redakcja i upublicznienie gazetek szkolnych, wyjazdy 
do siedzib mediów, debaty, spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Z przedstawionych rozliczeń wynikało, że środki wykorzystano na 
dofinansowane działań wskazanych we wnioskach. Rezultaty zrealizowanych 
działań udokumentowano zdjęciami z odbytych spotkań i wyjazdów, listami 
obecności uczestników, zdjęciami wypracowanych materiałów (gazetek szkolnych).   

(akta kontroli str. 79-139)  

Odpowiadając na pytanie - czy realizacja przez Powiat Zawierciański programu 
„Bezpieczna+” w IV kw. 2015 r. spowodowała osiągnięcie konkretnych (mierzalnych) 
efektów w zakresie zapobiegania fizycznym zagrożeniom wewnętrznym 
i zewnętrznym w prowadzonych szkołach - Starosta wyjaśnił, że z uwagi na odległy 
czas realizacji programu nie sposób wskazać czy jego realizacja spowodowała 
osiągnięcie mierzalnych efektów w zakresie zapobiegania fizycznym zagrożeniom 
wewnętrznym i zewnętrznym w szkołach. 

(akta kontroli str. 141)  

1.3. Wg danych Starostwa, wszystkie szkoły8 prowadzone przez ten organ wdrożyły 
procedury na wypadek wystąpienia fizycznych zagrożeń zewnętrznych 
i wewnętrznych.  

(akta kontroli str. 11)  

W Starostwie nie opracowano wytycznych dla szkół dotyczących opracowania przez 
prowadzone szkoły procedur postępowania na wypadek zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych, ani też nie posiadano dokumentacji dotyczącej weryfikacji ich 
wdrożenia w poszczególnych szkołach.  

(akta kontroli str. 4-6)   

Brak aktywnego udziału w procesie opracowania i wdrożenia w szkołach procedur 
dotyczących bezpieczeństwa opisano w dalszej treści niniejszego wystąpienia 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

                                                      
7 M.in. uchwały Rady Ministrów nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu 
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach. Zgodnie z okazaną dokumentacją, efekty działań dofinansowanych dotacją nie 
dotyczyły zapobiegania fizycznym zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, ani też jako celów działań nie 
wskazano upowszechniania wśród pracowników szkół umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz 
wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. 
8 19 szkół działających w ramach 11 zespołów szkół i jedna szkoła samodzielna. 
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(akta kontroli str. 140-141) 
1.4. Powiat Zawierciański oraz szkoły, dla których był organem prowadzącym nie 
realizowały zadań w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. 
Jak wyjaśnił Starosta, organ prowadzący nie podejmował działań w ramach 
ww. programu gdyż uczestnictwo w nim nie było „wymagane obligatoryjnie”, a żadna 
ze szkół nie zgłosiła przystąpienia do udziału w tym programie.  

(akta kontroli str. 141)  

1.5. W okresie objętym kontrolą wystąpiło łącznie 10 zdarzeń zakwalifikowanych 
jako zagrożenia wewnętrzne: dwa w roku szkolnym 2018/2019 (bójki, bicie, kopanie, 
szarpanie) oraz osiem w szkolnym 2018/2019 (dwie bójki, bicie, kopanie, szarpanie, 
dwa przypadki posiadania przez ucznia ostrego narzędzia, dwa przypadki 
zniszczenia mienia, jedna kradzież, jeden przypadek podejrzenia znęcania się). 

Organ prowadzący nie dysponował powyższymi danymi. Dane te zebrano ze szkół 
w toku kontroli NIK9.  

Jako zagrożenia zewnętrzne wykazano cztery skierowane do szkół informacje 
o podłożeniu ładunku wybuchowego. Informacje o tych zagrożeniach były 
przekazywane organowi prowadzącemu na bieżąco w momencie ich wystąpienia, 
a sposób postępowania był monitorowany przez organ. 

(akta kontroli str. 19)  

1.6. W 2019 r., zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach10, dyrektorzy wszystkich szkół, dla których 
Powiat Zawierciański był organem prowadzącym, co najmniej raz w roku dokonali 
kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki. Kopie protokołów z tych czynności przekazano organowi prowadzącemu. 
W 2020 r. do organu do dnia 31 lipca wpłynęły cztery ww. protokoły, w pozostałych 
przypadkach nie upłynął okres jednego roku na ich sporządzenie.  
Z nadesłanych protokołów wynikało, że poddane oględzinom obiekty spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów. W pojedynczych 
przypadkach komisje wskazywały na drobne usterki (np. konieczność wymiany 
świetlówek, zakup i montaż sedesu, dokręcenie gniazd) wymagające usunięcia.  

Treść sporządzonych protokołów nie wskazywała na wystąpienie zagrożeń 
wymagających działań dyscyplinujących wobec dyrektorów szkół.  

(akta kontroli str. 22-67)  

1.7. Wg danych Starostwa w latach 2019-2020 (do końca II kw. 2020 r.) szkolenia 
dla pracowników szkół, obejmujące m.in. zagadnienia z zakresu identyfikacji 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych były przeprowadzone we wszystkich 
szkołach (w 11 zespołach szkół i jednej szkole samodzielnej). Szkolenia 
organizowały dla swoich pracowników szkoły, w oparciu o wymogi wynikające 
z prawa pracy. Zakres szkoleń obejmował m.in. procedury reagowania 
w przypadkach wystąpienia zagrożeń, odpowiedzialność małoletnich za czyny 
karalne, zagadnienia agresji w szkole, zagrożeń uzależnieniami i substancjami 
psychoaktywnymi. Szkolenia były prowadzone m.in. przez przedstawicieli Policji, 
firmy z branży usług oświatowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Regionalny 

                                                      
9 Organ prowadzący nie podejmował działań w tych przypadkach, w tym nie wydawał zaleceń bądź 

rekomendacji, gdyż nie przekazywano mu takich informacji. 
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 1166.  
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, dyrektorów szkół. Ogółem 
w 39 szkoleniach wzięło udział 730 osób.  

(akta kontroli str. 15-19)  

Organ prowadzący nie organizował szkoleń i nie ponosił na ten cel wydatków. 
Jak wyjaśnił Starosta, szkolenia związane z zagadnieniami z zakresu 
bezpieczeństwa w szkołach, w tym wybór oferenta prowadzącego szkolenia, 
pozostawał w gestii dyrektorów szkół, którzy w ramach środków na doskonalenie 
zawodowe planują formy i tematykę doskonalenia, zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami w danej szkole. 

(akta kontroli str. 142)  

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

Organ prowadzący nie identyfikował występujących w szkołach zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz nie uczestniczył w procesie przygotowania 
i wdrożenia w szkołach procedur postępowania na wypadek ich wystąpienia. 
Tym samym nierzetelnie wywiązywał się z określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa 
oświatowego obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w prowadzonych szkołach. Nie były również na bieżąco 
pozyskiwane dane ze szkół o negatywnych zdarzeniach - zagrożeniach 
wewnętrznych.  

Jak wyjaśnił Starosta, dyrektorzy szkół w okresie objętym kontrolą posiadali już 
opracowane procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach, a w ich 
opracowaniu korzystali z rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach poradników pn. Bezpieczna Szkoła.  
Wyjaśnił ponadto, że organ prowadzący nie uczestniczył w przygotowaniu 
ww. procedur w żadnej ze szkół, z uwagi na okoliczność korzystania przez 
dyrektorów szkół z procedur zawartych w poradnikach Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w tym zakresie, a zapisy wspomnianych wytycznych zostały w pełni 
zaakceptowane przez organ prowadzący. Ponadto wyjaśnił, że dyrektorzy szkół 
zgłosili wdrożenie procedur i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
w prowadzonych jednostkach, a organ prowadzący nie weryfikował działań 
w zakresie wdrożenia procedur. 

(akta kontroli str. 140-141)  

W ocenie NIK, aktywność dyrektorów szkół oraz wykorzystanie w procesie 
opracowania procedur bezpieczeństwa materiałów opracowanych przez MEN nie 
zwalniały organu prowadzącego z obowiązku monitorowania i weryfikowania tych 
działań w oparciu m.in. o aktualne informacje o występujących w szkołach 
zagrożeniach.  

 

W ocenie NIK, skala zdarzeń negatywnych w postaci 10 zagrożeń wewnętrznych 
i czterech zagrożeń zewnętrznych, jakie wystąpiły w ciągu dwóch lat szkolnych, była 
niewielka. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zagrożenia implikujące 
konieczność wzmocnienia nadzoru nad szkołą lub podjęcia innych działań.  

W marcu 2019 r. organ prowadzący pozyskał ze szkół informacje, wskazujące że 
w okresie analizowanych dwóch lat szkolnych dyrektorzy podejmowali działania 
profilaktyczne w odniesieniu do zidentyfikowanych w poszczególnych szkołach 
zagrożeń dotyczących używania dopalaczy. 

Dyrektorzy wszystkich szkół wywiązali się z obowiązku przeprowadzenia 
przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów oraz przedłożeniach 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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dokumentacji z tych działań. Stan techniczny obiektów nie stanowił zagrożenia dla 
bezpieczeństwa uczniów i nie wymagał podjęcia działań dyscyplinujących ze strony 
organu prowadzącego.  

Pracownicy wszystkich zespołów szkół byli szkoleni m.in. w zakresie identyfikacji 
zagrożeń oraz sposobu postępowania w sytuacjach ich wystąpienia. Zakres szkoleń 
wynikał z decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół, stosownie do 
rozpoznanych potrzeb.  

Organ prowadzący nie identyfikował zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 
występujących w szkołach, nie uczestniczył aktywnie w procesie przygotowania 
i wdrożenia w szkołach procedur postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń. 
Nie weryfikował także sposobu wdrożenia procedur oraz na bieżąco nie pozyskiwał 
ze szkół danych o wszystkich stwierdzonych zagrożeniach. W ocenie NIK, 
powyższe zaniechania wskazują na nierzetelne wywiązywanie się z określonego 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego obowiązku zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w prowadzonych szkołach. 

 

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się 
sprawami bezpieczeństwa 

W okresie objętym kontrolą organ prowadzący nie sformalizował zasad współpracy 
z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa (w tym 
zabezpieczeniem szkół przed zagrożeniami) w postaci zawartych porozumień, ani 
też nie wskazał szkołom zasad współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się 
sprawami bezpieczeństwa. 

Jak wyjaśnił Starosta, brak sformalizowanych zasad współpracy wynikał z aktywnej 
działalności szkół w zakresie współpracy o charakterze profilaktycznym z Komendą 
Powiatową Policji w Zawierciu. W ramach stałej współpracy z Policją 
przeprowadzonych zostało szereg czynności profilaktycznych w każdej ze szkół 
prowadzonych przez Powiat Zawierciański.  
Wyjaśnił także, że ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym11 
nakłada na organ samorządowy szereg zadań publicznych, a jednym z nich jest 
podejmowanie wszelkich możliwych działań, celem zapewnienia mieszkańcom 
powiatu bezpieczeństwa i porządku. W celu realizacji zadań starosty w zakresie 
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli utworzona została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.  
Ww. Komisja odbywa cykliczne posiedzenia, w jej skład wchodzą m.in.: 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Zawierciu oraz Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań Komisji 
należała m.in.:  ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
na terenie powiatu, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 
i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości 
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie projektów 
innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania 
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

                                                      
11 Dz.U. z 2020 r. poz. 920. 
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Wyjaśnił także, że od 5 marca 2020 r. w ramach Komisji przystąpiono do 
opracowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2023. Ww. program w trakcie 
kontroli NIK był w fazie konsultacji i planowany był do przedłożenia Radzie Powiatu 
Zawierciańskiego w najbliższym czasie.  

(akta kontroli str. 354-366)  

Wg danych Starostwa, w okresie objętym kontrolą wszystkie szkoły (11 zespołów 
szkół i jedna szkoła samodzielna) zrealizowały łącznie 68 działań polegających m.in. 
na prelekcjach policjantów przeprowadzonych w szkołach, pogadankach 
i spotkaniach.   

(akta kontroli str. 367-374)    

Jako działania Starostwa dotyczące organizowania i prowadzenia kampanii 
informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom 
wskazano: 

− zainstalowanie w grudniu 2019 r. na terenie gmin należących do Powiatu 
Zawierciańskiego, a także na budynkach Starostwa łącznie 13 nowoczesnych 
defibrylatorów, przydatnych w sytuacjach pilnego ratowania życia 
i upowszechnienie informacji o miejscach ich dostępności,  

− coroczną akcję „Bezpieczne wakacje” z udziałem Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej obejmującą edukacyjne skierowane do uczestników wypoczynku, 
kadry opiekunów w obiektach hotelowych, harcerskich bazach obozowych, 
której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci 
i młodzieży,  

− akcję informacyjną dot. opalania słonecznego „Brązowo, ale czy zdrowo?” oraz 
niebezpieczeństw stosowania substancji psychoaktywnych „Dopalacze 
Wypalacze – groźne narkotyki”, 

− rozpowszechnianie informacji i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego 
o Covid-19.  

Informacje o ww. działaniach publikowano m.in. na stronie www.zawiercie.powiat.pl.  

(akta kontroli str. 375-392)  

Jak wyjaśnił Pan Starosta, aktywna działalność szkół oraz informacje zamieszczane 
na stronie internetowej powiatu, w tym akcje profilaktyczne Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, stanowią ukierunkowane działania, które można uznać 
za kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane także do młodzieży. 

(akta kontroli str. 356) 

Zdaniem NIK, wskazane wyżej działania nie były ukierunkowane na rozpoznawanie 
i zapobieganie zagrożeniom w szkołach.  
 

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

 

W okresie objętym kontrolą organ prowadzący nie sformalizował zasad współpracy 
z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, ani nie określił zasad tej 
współpracy podległym szkołom, tym samym nie kontrolował ich wdrożenia. 
W ocenie NIK, nie wpłynęło to jednakże negatywnie na faktyczną współpracę szkół 
z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prewencji. W okresie objętym 
kontrolą łączna liczba prelekcji i spotkań z udziałem przedstawiciela Policji wyniosła 
68.  
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W okresie objętym kontrolą organ prowadzący nie organizował we własnym 
zakresie, ani we współpracy z innymi instytucjami kampanii informacyjno-
edukacyjnych w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w szkołach, 
natomiast upowszechniał informacje dotyczące ogólnych aspektów bezpieczeństwa, 
takich jak dostęp do defibrylatorów, ostrzeżenia przed używaniem dopalaczy, 
bezpieczne warunki wypoczynku wakacyjnego. Zdaniem NIK, pomimo niewielkiej 
liczby zanotowanych zagrożeń, systematycznie kierowane do społeczności 
szkolnych kampanie informacyjno-edukacyjne mogą stanowić dobrą praktykę 
w zakresie prewencji zagrożeniom w szkołach.  

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

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych występujących w szkołach, 
zapewnienie dla każdej ze szkół adekwatnych procedur postępowania na wypadek 
ich wystąpienia oraz bieżące pozyskiwane i analizowanie danych ze szkół 
o stwierdzonych zagrożeniach.    

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 Katowicach. 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 
wniosku pokontrolnego 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. 

 
Katowice, 12 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Piotr Graca 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
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