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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie 
Umarłych Statutów”  na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 5591)), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2000) oraz § 72 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Białystok, stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu 
Miasta Białegostoku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/221/96 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 
5 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2019 r. 
poz. 3646) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę "Stowarzyszenia Umarłych Statutów" na nienależyte wykonywanie zadań 
przez dyrektorów szkół. 

§ 2. Przyjmuje się projekt odpowiedzi na skargę, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561 
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Białystok,        listopada 2022 r. 

BRM.1510.2.2022 

 

Stowarzyszenie na Rzecz  

Praworządności w Szkołach 

„Stowarzyszenie Umarłych Statutów” 

 

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego Rada Miasta Białystok na sesji w dniu 28 

listopada 2022 r. rozpatrzyła Państwa skargę na nienależyte wykonywanie zadań 

przez dyrektorów szkół. 

 

 Rada Miasta Białystok po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie postanowiła uznać skargę za 

bezzasadną. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Rada Miasta Białystok rozpatrzyła Państwa skargę na podstawie 

dokumentacji przekazanej przez „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” z dnia 16 

sierpnia 2022 r. i Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 października 2022 r. 

 

W toku rozpatrywania skargi i badania sprawy, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji stwierdza, że w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w 

Białymstoku, w roku szkolnym 2020/2021 sprawdzenie organizacji oraz 

warunków ewakuacji w szkole zostało przełożone na rok 2021 w związku z 

zagrożeniem pandemią Covid-19. Nastąpiło to po telefonicznych konsultacjach z 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oraz 

Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. We 

wrześniu 2021 r. sytuacja epidemiczna nadal nie była stabilna, zatem po 

zasięgnięciu opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Białymstoku oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Białymstoku kolejny raz przesunięto próbną ewakuację. W kwietniu 2021 r. w 

związku ze zdalnym nauczaniem została przeprowadzona jedynie wewnętrzna 

ewakuacja pracowników administracji i obsługi szkoły. 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia .................... 2022 r.
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W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w 

Białymstoku, w roku szkolnym 2020/2021 nie zostało przeprowadzone 

praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w szkole ze 

względu na wprowadzenie 24 października 2020 r. nauczania zdalnego.  

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 w 

Białymstoku w skład którego wchodzi m.in. XIII Liceum Ogólnokształcące w 

Białymstoku, w roku szkolnym 2020/2021 próbna ewakuacja nie odbyła się ze 

względu na pandemię. Przeprowadzono szczegółowe szkolenia klas wraz z 

przećwiczeniem ich wyjścia ze szkoły.  

 

W Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku, w skład którego wchodzi 

m.in. XVII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku nie przeprowadzano 

próbnej ewakuacji w roku szkolnym 2020/2021, ze względu na wprowadzenie 19 

października 2020 r. w szkole nauczania zdalnego. Po powrocie uczniów do 

szkoły, zgromadzenie w jednym czasie, w tym samym miejscu znacznej liczby 

osób, mogłoby przyczynić się do rozprzestrzeniania się COVID-19. Nie można 

było w związku z tym dopuścić do powstania ogniska choroby w szkole. 

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu polegało 

na: 

• przypomnieniu pracownikom procedury ewakuacyjnej,  

• przećwiczeniu organizacji ewakuacji jedynie z udziałem osób, które 

koordynują ewakuację w obiekcie, 

• sprawdzeniu poprawności oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

oznakowania umieszczenia gaśnic, 

• sprawdzeniu wyłączników prądu i gazu, 

• sprawdzeniu, czy na drogach ewakuacyjnych znajdują się palne elementy 

wyposażenia/wykładziny, boazerie z materiałów palnych, palne sufity 

podwieszane, 

• sprawdzeniu drożności dróg ewakuacyjnych, 

• sprawdzeniu dostępności kluczy do wszystkich wyjść i ich oznakowania, 

• sprawdzeniu możliwość wyjścia na dach, 

• sprawdzeniu sieci hydrantowej (stanu wyposażenia oraz jego 

kompletności),  

• sprawdzeniu urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych, 

• sprawdzeniu oświetlenia ewakuacyjnego, 

• sprawdzeniu miejsca zbiórki, 

• omówieniu problemów związanych z ewakuacją. 

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w 

Białymstoku, w skład którego wchodzi m.in. XIX Liceum Ogólnokształcące  
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w Białymstoku, w roku szkolnym 2020/2021 w związku z wprowadzoną od 19 

października 2020 r. nauką zdalną, ewakuacja nie została przeprowadzona. 

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, w skład którego wchodzi m.in. 

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Białymstoku, próbna ewakuacja szkoły 

w roku szkolnym 2020/2021, ze względu na wprowadzenie nauczania zdalnego 

od 19 października 2020 r., została przesunięta i przeprowadzona w dniu 16 

czerwca 2021 r. W związku z powyższym w roku 2021 ewakuacja odbyła się 

dwukrotnie: 16 czerwca oraz 5 października - o pierwszej z nich pisemnie 

zawiadomiony został Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w 

Białymstoku. Ponadto, wszystkie klasy pierwsze na zajęciach z wychowawcą na 

początku roku szkolnego 2021/2022 zostały przeszkolone przez specjalistę na 

wypadek ewakuacji ze szkoły. W pozostałych klasach wychowawcy 

przypomnieli uczniom o obowiązujących w szkole zasadach bezpieczeństwa, w 

tym o procedurach ewakuacji. Podczas Rady Pedagogicznej 30 września 2021 r. 

odbyło się szkolenie z zasad ewakuacji z budynku Zespołu. Materiały w formie 

prezentacji zostały przesłane wszystkim pracownikom szkoły drogą 

elektroniczną. W dalszej kolejności wychowawcy przypomnieli uczniom w 

swoich klasach wyżej wymienione procedury. 

 

Zgodnie z § 17 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, 

poz. 719 ze zm.), praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków 

ewakuacji w szkołach należy dokonać co najmniej raz na rok, w terminie nie 

dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez 

nowych użytkowników, a więc w terminie od 1 września do 30 listopada. O 

terminie przeprowadzenia tych działań powiadamia się właściwego miejscowo 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, nie później 

niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

Ustosunkowując się do zarzutów skargi należy podkreślić, że przepisy 

przeciwpożarowe nie określają sposobów praktycznego sprawdzenia organizacji 

oraz warunków ewakuacji. Dyrektorzy szkół, z uwagi na zagrożenie 

spowodowane chorobą zakaźną COVID-19, wywoływaną wirusem SARS-CoV-

2, w trosce o bezpieczeństwo i dobro uczniów zrezygnowali z przeprowadzenia 

w szkołach próbnych ewakuacji. Wdrażali jednak inne sposoby praktycznego 

sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, o których mowa w 

wytycznych „Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w 

czasie epidemii COVID-19”, opracowanych przez Biuro Rozpoznawania 

Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zamieszczonych na 

stronie Komendy Głównej. 

W roku szkolnym 2022/2023 zostały zaplanowane próbne ewakuacje w 

następujących terminach: w V LO – druga połowa listopada 2022 r., w VII LO – 
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7.10.2022 r., w XIII LO – 26.10.2022 r., XVII LO – listopad 2022 r., XIX – 

8.11.2022 r., w LO Integracyjnym – koniec października 2022 r. Zgodnie z  § 17 

ust. 4 ww. rozporządzenia, o terminie przeprowadzenia tych działań szkoły 

powiadomią Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, nie później 

niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

 

W konkluzji Rada Miasta Białystok stwierdza, że przedłożona odpowiedź 

oraz informacje przekazane przez Prezydenta Miasta Białegostoku są 

wyczerpujące, spójne i wiarygodne, dlatego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

nie znalazła przesłanek do uznania skargi za zasadną. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Białystok postanowiła jak w 

sentencji. 

 

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a 

skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy 

do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.  
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