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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/18/001 – Przygotowanie jednostek publicznych województwa wielkopolskiego do 

ewakuacji osób niepełnosprawnych 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Zuzanna Kaźmierczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LPO/43/2018 z dnia 1 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 

kontrolowana 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu,  

ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań (dalej: Ośrodek lub SOSW) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jolanta Ruła, Dyrektor Ośrodka (dalej: Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie Ośrodka do ewakuacji 

osób niepełnosprawnych. 

 

W Ośrodku na bieżąco analizowano stan sprawności i liczebność 

niepełnosprawnych użytkowników obiektów Ośrodka, określając w opracowanych 

procedurach ewakuacji sposoby postępowania na wypadek zagrożenia  

w odniesieniu do poszczególnych grup niepełnosprawnych. Z udziałem osób  

o ograniczonej sprawności i przedstawicieli straży pożarnej prowadzono 

systematyczne ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia przyjętego sposobu 

organizacji oraz warunków ewakuacji. Podejmowano także stosowne działania 

edukacyjno-informacyjne dotyczące postępowania użytkowników obiektów Ośrodka, 

w tym osób niepełnosprawnych, w razie zagrożenia. 

 

 

 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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W obowiązującej w Ośrodku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego2 (dalej: 

Instrukcja) określono sposób ewakuacji uczniów i wychowanków z poszczególnych 

budynków Ośrodka, w tym m.in. w porze nocnej (ewakuacja internatu) oraz podczas 

przerwy w zajęciach. Szczegółowo określono zadania pracowników Ośrodka 

dotyczące postępowania w razie zagrożenia, wskazując, że za ewakuację 

wychowanków odpowiedzialni są nauczyciele i wychowawcy. W stosunku do osób  

z niepełnosprawnością inną niż ruchowa określono sposób postępowania 

polegający na opuszczaniu zagrożonych pomieszczeń, formując na korytarzu 

„łańcuch” pojedynczy lub kolumnę dwójkową. W Instrukcji wskazano także sposób 

ewakuacji jedynego ucznia poruszającego się na wózku. Stwierdzono, że nie zaleca 

się stosowania do ewakuacji tzw. schodołazu, ze względu na czas jego 

uruchomienia. Założono natomiast podniesienie osoby na ręce, a w przypadku 

ciężaru przekraczającego możliwości osoby ewakuującej (nauczyciela) należy 

poprosić o pomoc np. woźną. Do obowiązku woźnej w przedmiotowej Instrukcji 

wpisano m.in. pomoc w ewakuacji osoby niepełnosprawnej ruchowo, np. 

poruszającej się na wózku inwalidzkim.   

(dowód: akta kontroli str. 5-145) 

Zaznaczono, że w przypadku, gdy pod opieką nauczyciela są również inni 

uczniowie należy w pierwszej kolejności ewakuować osobę o ograniczonej 

możliwości poruszania się. W Instrukcji zawarto założenie o jak najczęstszym 

prowadzeniu ćwiczeń z udziałem straży pożarnej, aby przyzwyczaić dzieci do 

obecności umundurowanych strażaków. Powyższe działania były zgodne z 

obowiązkiem wynikającym z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dalej: 

rozporządzenie  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej)3, zgodnie z którym właściciele, zarządcy lub 

użytkownicy obiektu zapewniają i wdrażają instrukcję ppoż. zawierającą m.in. 

warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.  

(dowód: akta kontroli str. 5-145) 

Wicedyrektor Ośrodka wyjaśnił brak stosowania świetlnych sygnałów alarmowych 

przeznaczonych dla osób niesłyszących faktem ich wątpliwej skuteczności i braku 

reakcji dzieci na stosowane w Ośrodku tego rodzaju sygnały w przeszłości. 

Zaznaczył, że skuteczność przedmiotowego wyposażenia obiektu była niewielka 

zwłaszcza w porze nocnej, kiedy reakcja dziecka może być tym bardziej utrudniona. 

Straż pożarna nie kwestionowała rezygnacji Ośrodka ze świetlnych sygnałów 

alarmowych. W internacie Ośrodka zastosowano natomiast inne rozwiązania 

mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego niepełnosprawnych 

wychowanków i tak:  

− z pomieszczenia dyżurnych prowadzono monitoring korytarzy i terenu na 

zewnątrz budynku; 

− wprowadzono obowiązek 3-krotnego sprawdzenia w ciągu nocy obiektu 

internatu i terenu na zewnątrz; 

− wprowadzono obowiązek umieszczania przy drzwiach każdego pokoju tabliczki  

z bieżącą liczbą wychowanków. 

Pomieszczenie dyżurnych wyposażono m.in. w krótkofalówki do kontaktu  

z portiernią, kask i kamizelkę odblaskową z napisem „opiekun”. Jak wyjaśnił 

Wicedyrektor Ośrodka pojawienie się osoby wyposażonej w kamizelkę stanowi dla 

                                                           
2 Zarządzeniem Nr 515/2017 Dyrektora OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z dnia 7 marca 2017 r. 
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719). 

Opis stanu 

faktycznego 
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dzieci sygnał do niezwłocznego udania się za wskazaną osobą. Z kolei dla straży 

pożarnej osoba ta stanowi źródło informacji o podejmowanych dotychczas 

działaniach ewakuacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 148-149) 

Sposób organizacji pracy w Ośrodku uwzględniał również kwestie bezpieczeństwa. 

Zajęcia jedynego ucznia poruszającego się na wózku zorganizowano na parterze 

szkoły, z którego ewakuacja nie jest szczególnie utrudniona. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149) 

W Ośrodku organizowano systematyczne działania edukacyjno-szkoleniowe. 

Dwóch niepełnosprawnych pracowników Ośrodka (niepełnosprawność słuchu) 

zostało przeszkolonych i zapoznanych z treścią bieżącej instrukcji ppoż., co zostało 

potwierdzone stosownym oświadczeniem. Pracowników i wychowanków 

zaznajamiano z kwestiami bezpieczeństwa, organizując m.in. Dzień 

Bezpieczeństwa, wizyty straży pożarnej, Wielkopolskie Spotkanie Społeczności 

PaT4, mające na celu przybliżenie dzieciom działalność właściwych służb oraz 

propagowanie pożądanych zachowań w zakresie bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 146-147, 150-155) 

W Ośrodku systematycznie prowadzono ćwiczenia w zakresie praktycznego 

sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, w tym z udziałem straży pożarnej.  

I tak, w odniesieniu do obiektu gimnazjum (w którym w okresie objętym kontrolą 

przebywało powyżej 50 osób), zakwalifikowanego do kategorii obiektów ZL III5, 

odnośnie którego istniał obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia 

organizacji oraz warunków ewakuacji wynikający z § 17 ust. 2 rozporządzenia  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej, w okresie objętym kontrolą ćwiczenia te 

przeprowadzono w listopadzie 2016 r. i maju 2017 r. W 2016 r. stwierdzono m.in. 

następujące nieprawidłowości: zbędne zamykanie części sal na klucz, zezwolenie 

na zabranie kurtek z szatni, niepoinformowanie kierującego akcją ewakuacyjną  

o liczbie podopiecznych ewakuowanych z budynku. Stwierdzono również 

opieszałość, oddzielanie się od grupy, zbyt wolne tempo ewakuacji. W próbnej 

ewakuacji prowadzonej w 2017 r. stwierdzono nadal zamykanie części sal na klucz, 

pozostałe błędy nie wystąpiły. W przeszłości, np. w 2013 r. przeprowadzano  

z udziałem straży pożarnej próbną ewakuację internatu w porze nocnej. 

Zdaniem NIK, powyższe działania Ośrodka były zgodne z obowiązkami 

wynikającymi z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

dotyczącymi tworzenia warunków ewakuacji zapewniających możliwość szybkiego  

i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do 

liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie.  

(dowód: akta kontroli str. 156-163) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

                                                           
4 PaT (skrót) – Profilaktyka a Ty. 
5 ZL III – obiekty użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do kategorii ZL I (zawierające pomieszczenia przeznaczone do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do 
użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się) i ZL II (przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej 
zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych). 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 

się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

 

Poznań, dnia  21 marca 2018 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz Zuzanna Kaźmierczak 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 


