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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 Bartosz Tomczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  

nr LPO/56/2018 z 22 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, 64 - 100 Leszno 

(dalej: MOSiR) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Sławomir Kryjom, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie 

(dalej: dyrektor MOSiR). 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena 1 kontrolowanej działalno ści 
W ocenie NIK, MOSiR w niewystarczającym stopniu zapewnił przygotowanie obiektu hali 
widowiskowo-sportowej „Trapez” w Lesznie (dalej: Hala) do ewakuacji osób 
niepełnosprawnych. 

W Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględnione zostały działania dotyczące osób 
niepełnosprawnych przebywających w budynku Hali, opisujące bezpieczne techniki 

przenoszenia osób o ograniczonej zdolności poruszania się, jednak procedura 
związana z ewakuacją, w tym np. wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne 
czynności, nie została precyzyjnie określona. W Instrukcji pominięto również określenie 
warunków i organizację ewakuacji osób o ograniczonej percepcji. Dodatkowo, z ustaleń 
kontroli wynika, że nie zostały wypracowane i wdrożone metody i sposoby postępowania 
dotyczące organizacji ewakuacji osób niepełnosprawnych z Hali. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. MOSiR posiadał Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla hali widowiskowo-

sportowej „Trapez” w Lesznie (dalej: Instrukcja), obejmującą swym zakresem m.in.: 

warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, 

sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, warunki 

i organizację ewakuacji ludzi oraz zadania i obowiązki dyrektora MOSiR oraz 

pozostałych pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. 

W Instrukcji zawarto również opis sposobów ewakuacji osób o ograniczonej 

zdolności poruszania się – wskazano bezpieczne techniki przenoszenia, jednakże 

nie wskazano, którzy pracownicy MOSiR zobowiązani byli je stosować w sytuacji 

zagrożenia. W Instrukcji nie zawarto regulacji dotyczących ewakuacji osób o innym 

ograniczeniu sprawności niż ruchowa. 

Wszyscy pracownicy MOSiR potwierdzili zapoznanie się z ww. Instrukcją, a ponadto 

odbyli szkolenie przeciwpożarowe oraz szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa 

                                                           
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. 
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i higieny pracy, którego elementem były zasady postępowania w razie wypadku, 

zagrożeń i pożaru. 

Instrukcja została opracowana przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej2. Jak 

wyjaśnił dyrektor MOSiR, Instrukcja ta nie była konsultowana z przedstawicielami 

środowisk niepełnosprawnych, ponieważ nie wykazywali oni żadnej aktywności 

w zakresie takich konsultacji, natomiast była konsultowana z Komendą Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, a ponadto jej autor posiadał wieloletnie 

doświadczenie w zakresie przeprowadzania ewakuacji w sytuacji zagrożenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 4-91, 94) 

2. Dyrektor MOSiR nie prowadził pisemnych list osób przebywających w obiekcie, w tym 

informacji o stanie ich sprawności ponieważ, jak podał w złożonych wyjaśnieniach, 

MOSiR nie był organizatorem żadnych imprez sportowych, kulturalnych lub 

widowiskowych na tym obiekcie, natomiast, zgodnie z wiedzą posiadaną przez 

MOSiR, w zajęciach sportowych organizowanych przez szkoły nie uczestniczą 

osoby niepełnosprawne. 

W MOSiR nie były zatrudnione osoby niepełnosprawne. 

(dowód: akta kontroli str. 95) 

3. Budynek Hali został wyposażony w urządzenia ułatwiające bezpieczną 

ewakuację, takie jak: oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

agregat prądotwórczy zapewniający niezależne zasilenie wszystkich urządzeń 

niezbędnych do ewakuacji oraz sieci telefonicznej, znaki bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej i ewakuacji oraz wywieszone w budynku instrukcje 

przeciwpożarowe i instrukcje postępowania na wypadek pożaru. Budynek Hali był 
w zasadniczej części jednokondygnacyjny (druga kondygnacja dotyczyła strefy sanitarnej), 
wszystkie wyjścia ewakuacyjne z Hali znajdowały się na tym samym poziomie co 

ciągi komunikacyjne wokół obiektu i nie było w nich barier komunikacyjnych w 

postaci schodów czy poręczy. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 29-30, 94-95) 

4. MOSiR nie prowadził działań informacyjno-edukacyjnych (skierowanych np. do szkół, 
przedszkoli) dotyczących przyjętego w Hali sposobu ewakuacji, ponieważ, jak wyjaśnił 
dyrektor MOSiR, szkoły, które korzystają z obiektu, na pierwszych zajęciach we wrześniu 
każdego roku przeprowadzają lekcję organizacyjną, której zakres obejmuje sprawy 
związane z bezpieczeństwem użytkowników Hali. Ponadto, organizator każdej imprezy był 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie poprzez zatrudnienie agencji 
ochrony, których pracownicy (ochrona imprezy oraz stewardzi) posiadali stosowne 
przeszkolenie w zakresie ewakuacji. 
W 2017 r. do MOSiR nie wpłynęły żadne skargi czy wnioski związane z ograniczoną 

dostępnością Hali dla osób niepełnosprawnych lub brakiem odpowiedniego 

przygotowania do ewakuacji osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 95) 
5. Według wyjaśnień dyrektora MOSiR, do tej pory nie przeprowadzano praktycznych 
ćwiczeń ewakuacyjnych z uwagi na brak takiego obowiązku w przypadku obiektu takiego 
jak Hala „Trapez” (zajęcia cykliczne prowadzone przez szkoły odbywają się w grupach 
poniżej 30 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 97) 

6. MOSiR nie posiadał Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Stadionu im. 

Alfreda Smoczyka w Lesznie. Jak wyjaśnił dyrektor MOSiR, dla obiektu tego typu nie 

istnieje taki obowiązek (stadion był obiektem otwartym oraz nie posiadał stref 

zagrożonych wybuchem, nie posiadał instalacji gazowej, a w jego obrębie nie 

zlokalizowano magazynu paliw służących do uprawiania sportu żużlowego lub 

innych paliw płynnych). 

                                                           
2 St. kpt. w stanie spoczynku Państwowej Straży Pożarnej. 
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Zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dalej: rozporządzenie w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej)3 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla 
obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto 
m.in. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2. 

Zgodnie z kolei z § 226 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, 
strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub 
innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 
232 ust. 4 tego rozporządzenia, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej 
niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7 tego 
rozporządzenia. 

Z informacji uzyskanych od jednego z organizatorów imprez masowych na ww. Stadionie, 
tj. Unii Leszno Sportowej Spółki Akcyjnej, wynika, że opracował on Instrukcję 
postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w 
miejscu i czasie imprezy masowej5. W Instrukcji tej zawarto m. in. informację, zgodnie z 
którą, powierzchnia strefy pożarowej stadionu, na którą składa się otwarta przestrzeń 
stadionu wraz z widownią przekraczała powierzchnię 1000 m2. 

Dyrektor MOSiR, z uwagi na niejednolite ujęcie w przepisach pojęcia strefy pożarowej, w 
trakcie kontroli NIK, wystąpił do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Lesznie w celu wyjaśnienia konieczności opracowania Instrukcji bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego dla stadionu. 

(dowód: akta kontroli str.98-116) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość. 

W Instrukcji dla hali widowiskowo-sportowej nie zawarto regulacji dotyczących 

ewakuacji osób o innym ograniczeniu sprawności niż ruchowa, co było niezgodne 

z § 6 ust. 1 i § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, 

z których wynika obowiązek zapewnienia warunków ewakuacji uwzględniających 

stan sprawności użytkowników (potencjalnie mogą to być osoby z innymi 

dysfunkcjami niż tylko ruchowa). Co więcej, warunki organizacji ewakuacji osób 

niepełnosprawnych w budynku Hali, nie były określone - metody i sposoby 

postępowania nie zostały wypracowane i wdrożone. 

Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że w Instrukcji nie wzięto pod uwagę procedur ewakuacji 

osób o innym ograniczeniami sprawności niż ruchowa ponieważ, zgodnie z wiedzą 

posiadaną przez MOSiR, osoby takie nie korzystały do tej pory z Hali, NIK wskazuje 

jednak, że możliwość taka potencjalnie istnieje, co uzasadnia potrzebę opracowania 

takich regulacji. 

(dowód: akta kontroli str. 4-91, 94) 

IV. Wniosek  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli6, wnosi o określenie w Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego Hali odpowiednich warunków ewakuacji osób niepełnosprawnych 

z różnymi dysfunkcjami. 

                                                           
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). 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. 
5 Wymóg z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze 
zm.). Zakres opracowania sporządzanego na tej podstawie różni się jednak częściowo od wymogów dotyczących instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego sporządzanej na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej.  
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w 
Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni 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: 

 

 
Poznań, 12 kwietnia 2018 r. 
 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz 

 

Bartosz Tomczyk 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
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