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Znak sprawy - WKO.5533.238.2019.JR

Numer upoważnienia - WKO.5533.238.2019.JR

Data wydania upoważnienia: 23 sierpnia 2019 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły - 44

Podmiot wnioskujący o kontrolę - nauczyciel

Data i forma powiadomienia o kontroli - dyrektora szkoły telefonicznie, dnia 23 sierpnia
2019 r.

Numer skargi w CRS-249/2019

Dotyczy skargi: WKO.1410.106.2019.JR

P R O T O KÓ Ł K O N T R O L I D O R A ŹN E J

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa w Michowie, ul. Szkolna II 2 B, 21-
140 Michów

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Bożena Morawska
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni. w których odbyły
się czynności kontroli w szkole lub placówce: 27 sierpnia 2019 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Jan Recko
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty
w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

6. Tematyka kontroli: przestrzeganie przepisów bhp przez dyrektora szkoły.
7. Podstawa prawna:
- art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.
zm.),

- § 2 pkt 9 i § 3 ust. l i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poi. /1658),
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- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności

i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870. z późn. zm.).

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawid łowości:

W dniu 8 sierpnia 2019 r. do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęła skarga
, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Michowie, zawierająca zarzuty pod adresem

dyrektora szkoły, dotyczące m.in. niewłaściwych działań przy ustalaniu okoliczności

i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległa skarżąca. W związku z powyższym w dniu

27 sierpnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Michowie odbyła się kontrola doraźna, której

przedmiotem było zbadanie zasadności zarzutów.
W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem

Szkoły Podstawowej w Michowie oraz dokonano analizy dokumentacji powypadkowej

.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:
zgłosi ła dyrektorowi wypadek przy pracy w szkole, któremu

uległa w dniu 4 marca 2016 r. Wypadek zosta ł wpisany przez dyrektora do prowadzonego

w szkole rejestru wypadków. Dyrektor w dniu 15 marca 2016 r. powoła ł zespół

powypadkowy celem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Zespól powypadkowy
zebrał dowody, zgromadzi! stosowną dokumentację dotycząca zdarzenia oraz sporządzi ł

protokół powypadkowy. Po zapoznaniu z nim poszkodowanej.
wniosła zastrzeżenia do jego treści, dotyczące nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy.
Zgłoszone zastrzeżenia zostały uwzględnione przez zespól powypadkowy. Zdarzenie

zakwalifikowano jako wypadek przy pracy. Dokonano zmiany treści protokołu

powypadkowego, który został podpisany w dniu 11 kwietnia 2016 r. Firma ubezpieczeniowa

wypłaci ła poszkodowanej odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.
W trakcie prac zespoł u powypadkowego poszkodowana otrzymała w dniu 4 kwietnia

2016 r. pismo od dyrektora szkoły, w którym stwierdza on. że zgłoszonego zdarzenia nie
uznaje za wypadek przy pracy. Dzia łanie pracodawcy w tym zakresie jest niezgodne

z zapisami § 7 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870. z późn.
zm.), ponieważ ustalenie, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy należy do kompetencji

zespołu powypadkowego, a nie pracodawcy.
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Inne poruszone w skardze problemy dotyczące niewłaściwych relacji personalnych
między pracownikiem, a pracodawcą, w tym zasadności niewydania delegacji sł użbowej

nie jest w kompetencjach do rozstrzygania przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty. W tej sprawie nauczyciel może się zwrócić o zajęcie stanowiska przez Państwową
Inspekcję Pracy w Lublinie.

Zalecenia, termin realizacji:

1) Zaleca się, przestrzegać zapisów § 7 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.
U. nr 105, poz. 870, z późn. zm.) w zakresie kompetencji zespoł u powypadkowego.
Termin realizacji zaleceń: 2 października 2019 r.

Dyrektor szkoły/placówki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może
zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń,

a w przypadku wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest zobowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń.
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń oraz

o sposobie ich realizacji.

Zespó) Szkół Ogólnokształcących

, . riicho\*>@vp.pl/(miejscemość. data i poJpis
dyrektora szkoły placów ki )

St/JB̂ KTOR
'. ...Z?/.?!/ ,n: iifgr tk)?enti’Morawskae-moil: zso

(miejscowość, dala i wk <is wizytatora )

mgr Jan ReĆE
Poświadczani odbiór protoko ł u kontroli:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
21-140 Szkolna il 2B ^REKTOR

8t W.,L . Bożena.Morawskar ŹSOT3ICI
Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z §16 ust.l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 poz. 1658), protokół
kontroli zawiera parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każclejj stronie protokołu.
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