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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/024 – „Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

Kontrolerzy 1. Piotr Arendt, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 90498 z dnia 04.07.2014 r. 

2. Iwona Miklikowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 91781 z dnia 04.09.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 692-693) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku (dalej: „Kuratorium”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Wasilenko, Pomorski Kurator Oświaty (dalej: „Kurator Oświaty”) 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Kuratora Oświaty w zakresie koordynacji, wspomagania i nadzoru 
nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w latach 2011-2014 (do 31.08). 

Powyższą ocenę uzasadnia m.in.: 

 prawidłowe koordynowanie i wspomaganie organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży; 

 terminowe wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku; 

 prawidłowe prowadzenie postepowań o wydanie zgód na organizację kursów 
dla kierowników i wychowawców wypoczynku; 

 prowadzenie odpowiednich działań informacyjnych promujących bezpieczny 
wypoczynek; 

 współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 zorganizowanie konkursów na finansowanie i współfinansowanie wypoczynków 
zgodnie z wymogami; 

 prowadzenie kontroli zorganizowanych wypoczynków i sprawowanie właściwego 
nadzoru nad ich przebiegiem. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zarejestrowania zgłoszenia wypoczynku: 

 bez wymaganej opinii lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży 
Pożarnej; 

 bez rzetelnej analizy dokumentów dołączonych do zgłoszenia. 
  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Koordynacja i wspomaganie organizacji wypoczynku 

Zgłoszenia wypoczynku 
Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w województwie pomorskim 
w latach 2010-2013 (według stanu na 30 września) wynosiła odpowiednio: 299.126, 
294.690, 287.027 i 284.041 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 252-256) 

W badanym okresie do Kuratora Oświaty zgłoszono: 

 w 2011 r. – 1.385 wypoczynków na terenie kraju (1.081 letnich i 304 zimowych), 
w których udział wzięło 74.702 uczestników (52.144 w wypoczynku letnim 
i 22.558 w wypoczynku zimowym) oraz 79 wypoczynków poza granicami kraju 
(63 letnich i 16 zimowych), w których udział wzięło 2.921 uczestników (2.421 
w wypoczynku letnim i 500 w wypoczynku zimowym); 

 w 2012 r. – 1.725 wypoczynków na terenie kraju (1.276 letnich i 449 zimowych), 
w których udział wzięło 80.085 uczestników (55.666 w wypoczynku letnim 
i 24.419 w wypoczynku zimowym) oraz 49 wypoczynków poza granicami kraju 
(41 letnich i 8 zimowych), w których udział wzięło 1.887 uczestników 
(1.744 w wypoczynku letnim i 143 w wypoczynku zimowym); 

 w 2013 r. – 1.571 wypoczynków na terenie kraju (1.182 letnich i 389 zimowych), 
w których udział wzięło 75.756 uczestników (52.436 w wypoczynku letnim 
i 23.320 w wypoczynku zimowym) oraz 81 wypoczynków poza granicami kraju 
(51 letnich i 30 zimowych), w których udział wzięło 3.028 uczestników (2.246 
w wypoczynku letnim i 782 w wypoczynku zimowym); 

 w 2014 r. (do 30 czerwca) – 1.366 wypoczynków na terenie kraju (905 letnich 
i 461 zimowych), w których udział wzięło 62.987 uczestników (38.687 
w wypoczynku letnim i 24.300 w wypoczynku zimowym) oraz 55 wypoczynków 
poza granicami kraju (37 letnich i 18 zimowych), w których udział wzięło 1.999 
uczestników (1.466 w wypoczynku letnim i 533 w wypoczynku zimowym). 

(dowód: akta kontroli str. 25-32) 

Badaniem objęto 72 losowo wybrane wypoczynki (po 18 w latach 2011-2014) i jeden 
wypoczynek wybrany celowo zorganizowany w 2014 r. Nie stwierdzono przypadków 
zgłoszenia wypoczynku po terminie jego rozpoczęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 5-15) 

W 39 przypadkach2 (z 73 badanych) zarejestrowano zgłoszenia, które zostały 
złożone przez organizatorów bez zachowania 21-dniowego terminu, o którym mowa 
w § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku3. 

(dowód: akta kontroli str. 5-15) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium wyjaśniła, że 
zdarzają się sytuacje nieprzestrzegania przez organizatorów wymaganego 
przepisami terminu zgłaszania wypoczynku. Kierując się przede wszystkim dobrem 
dziecka, dążąc do zapewnienia właściwego nadzoru nad wypoczynkiem dzieci 
i młodzieży wszystkich podmiotów do tego uprawnionych oraz zwalczając tzw. 

                                                      
2 Zgłoszenia nr: POM/412/2014, POM/351/2014, POM/252/2014, POM/196/2014, POM/177/2014, POM/160/2014, 
POM/164/2014, POM/355/2014, POM/939/2014, POM/901/2014, POM/803/2014, POM/372/2011, POM/358/2011, 
POM/332/2011, POM/288/2011, POM/260/2011, POM/255/2011, POM/236/2011, POM/230/2011, POM/141/2011, 
POM/232/2011, POM/404/2011, POM/559/2011, POM/966/2011, POM/186/2012, POM/297/2012, POM/334/2012, 
POM/367/2012, POM/398/2012, POM/421/2012, POM/401/2012, POM/901/2012, POM/1225/2012, POM/456/2013, 
POM/461/2013, POM/462/2013, POM/405/2013, POM/541/2013 i POM/1259/2013. 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 w sprawie warunków jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, 
poz. 67 ze. zm.). 

Opis stanu 
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„wypoczynek na dziko” Kuratorium zarejestrowało w ww. przypadkach wypoczynek 
i wydało stosowne zaświadczenia po terminie przyjmując, że termin wskazany 
w przepisach prawa ma termin instrukcyjny, a za przekroczenie tego terminu 
przepisy rozporządzenia nie wiążą żadnych sankcji. 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

Starszy wizytator Kuratorium wyjaśniła m.in., że ww. rozporządzenie nie przewiduje 
niezarejestrowania wypoczynku w przypadku skrócenia 21-dniowego terminu na 
jego zgłoszenie. Platforma wypoczynku, poprzez którą organizator rejestruje 
wypoczynek, daje możliwość dokonania rejestracji również w terminie krótszym niż 
21 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku niezarejestrowania wypoczynku, 
powiatowi inspektorzy sanitarni oraz komendanci powiatowych/miejskich straży 
pożarnych nie mieliby informacji, że w danym obiekcie będzie odbywał się 
wypoczynek. Zdarzają się ponadto sytuacje losowe (np. wypoczynek dla powodzian, 
dla dzieci polonijnych), a organizacja takiego wypoczynku odbywa się natychmiast. 

(dowód: akta kontroli str. 37) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej wyjaśniła, że Kuratorium 
prowadzi działalność upowszechniającą informacje o obowiązkach organizatorów 
wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym również o rejestrowaniu wypoczynków przed 
upływem 21 dni przed jego rozpoczęciem. Na stronie internetowej w zakładce 
Wypoczynek dzieci i młodzieży na bieżąco umieszczane są informacje dla 
organizatorów wypoczynku, w tym dotyczące zgłaszania wypoczynku oraz podany 
jest link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej gdzie również znajdują się 
niezbędne informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

Kurator Oświaty 15 lipca 2014 r. wystąpiła do Ministra Edukacji Narodowej o zajęcie 
stanowiska, czy należy rygorystycznie przestrzegać 21-dniowego terminu 
wynikającego z rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku i odmawiać 
zgłoszenia wypoczynku. 

W odpowiedzi Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało m.in., że przepisy 
nie przewidują innego terminu na rejestrację wypoczynku, a celem określenia 
takiego terminu było uniknięcie spiętrzenia przesyłania przez organizatorów do 
kuratoriów oświaty zgłoszeń, w jednym terminie, tuż przed rozpoczęciem ferii letnich 
lub zimowych. Aby przeciwdziałać nieterminowemu rejestrowaniu wypoczynku lub 
braku rejestracji Ministerstwo rekomenduje zwiększenie działalności 
upowszechniającej informacje o obowiązkach organizatorów wypoczynku. 
Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że rozpoczęto prace nad nowelizacją 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 257-260) 

W próbie 73 zgłoszeń wypoczynków objętych badaniem stwierdzono, że 71 było 
zgodnych z obowiązującymi wzorami i zawierało wymagane informacje i załączniki 
określone w rozporządzeniu w sprawie warunków wypoczynku. W dwóch 
przypadkach stwierdzono przyjęcie do rejestracji wypoczynku4 zgłoszeń 
nie posiadających właściwych do zarejestrowania wypoczynku opinii Państwowej 
Straży Pożarnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 38-49, 266-267, 683-691) 

Spośród objętych badaniem 73 zgłoszeń wypoczynków Kurator Oświaty w 71 
przypadkach wydał zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie warunków wypoczynku. W dwóch przypadkach termin ten wynosił 

                                                      
4 POM/769/2014. 
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odpowiednio 9 i 13 dni roboczych i wynikał z uzupełniania z opóźnieniem zgłoszeń 
przez organizatorów. 

(dowód: akta kontroli str. 5-15, 261-265) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium, 
realizacja obowiązków wynikających z § 6b ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
warunków wypoczynku, tj. przesyłania właściwym służbom wersji elektronicznej 
zgłoszenia wypoczynku, odbywała się w latach 2011-2014 za pośrednictwem 
platformy elektronicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 
http:/wypoczynek.men.gov.pl.  

 (dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji od 14 państwowych powiatowych 
inspektorów sanitarnych i 15 komendantów powiatowych/miejskich Państwowej 
Straży Pożarnej z terenu województwa pomorskiego wynika, że umieszczenie przez 
Kuratora Oświaty w publicznej bazie informacji o wydanych zaświadczeniach 
o zgłoszeniu wypoczynku jest wystarczające do właściwej realizacji przez 
ww. służby zadań mających na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży 
bezpiecznych warunków wypoczynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub 
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne 
organizowanego wypoczynku. 

Czterech państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i trzech komendantów 
powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej wskazało m.in., że 
umieszczanie ww. informacji jedynie w publicznej bazie danych jest 
niewystarczające, ponieważ: 

 sporadycznie w ww. bazie są umieszczane informacje o organizowanych 
placówkach zaledwie na kilka dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a informacje 
bywają niekompletne szczególnie w kwestiach zaplecza sanitarno-higienicznego 
i sposobu żywienia; 

 występują przypadki, że w bazie danych błędnie ujęte są placówki znajdujące się 
w powiatach ościennych (źle przypisane adresy); 

 zdarzają się przypadki zatajania przez organizatorów, że jest prowadzone 
postępowanie administracyjne w stosunku do właściciela obiektu, gdy 
tymczasem organizator przedstawia kuratorium np. ubiegłoroczną pozytywną 
opinię Państwowej Straży Pożarnej. 

Ponadto zwrócono uwagę, że: 

 w celu lepszego zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży 
organizatorzy wypoczynku, przed jego rozpoczęciem, powinni uzyskać 
pozytywną opinię sanitarną dotycząca kwalifikacji wypoczynku; 

 Państwowa Straż Pożarna powinna wydawać swoje stanowisko tylko w formie 
opinii i to tylko w przypadku braku nieprawidłowości, a kontrola stanu 
bezpieczeństwa pożarowego obiektu powinna odbyć się z dużym 
wyprzedzeniem czasowym z uwagi na możliwość przeprowadzenia kontroli 
w obiekcie z zachowaniem terminów przewidzianych przez ustawę o Państwowej 
Straży Pożarnej (zawiadomienie podmiotu na 7 dni przed planowaną kontrolą). 
Dokument ten również powinien być obwarowany terminem ważności; 

 przesyłanie przez Kuratora Oświaty odrębnej elektronicznej wersji zgłoszenia 
ułatwiłoby m.in. bieżący nadzór nad wypoczynkiem, zaplanowanie i objęcie 
kontrolą zorganizowanych wypoczynków, weryfikację błędnie zgłoszonych 
placówek i powiadomienie właściwych inspektorów sanitarnych lub 
komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 128-132, 568-682) 
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Organizacja kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku 

W latach 2011-2014 (do 30.06) zezwolenia na podstawie § 14 w zw. z § 11 ust. 2 
oraz § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku 
na prowadzenie kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku na terenie 
województwa pomorskiego uzyskało 96 podmiotów (odpowiednio: 44, 16, 18 i 18). 
Jeden podmiot uzyskał w 2012 r. zezwolenie na prowadzenie kursów  
e-learningowych. 

Zorganizowano łącznie 51 kursów dla kierowników wypoczynku (odpowiednio: 23, 
12, 11 i 5), które ukończyło odpowiednio: 320, 150, 91 i 58 osób, oraz 88 kursów dla 
wychowawców wypoczynku (odpowiednio: 20, 25, 25 i 18), które ukończyło 
odpowiednio: 374, 525, 500 i 405 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 29-32) 

Badaniem objęto pięć decyzji – zgód Kuratora Oświaty na organizowanie kursów5 
przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku i kursów 
instruktażowych dla kierowników wypoczynku. Ww. zgody zostały wydane na okres 
jednego roku szkolnego lub jednego roku kalendarzowego, a w dokumentacji 
postępowań o wydanie tych zgód znajdowały się dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków ich uzyskania (wykazy kadry szkoleniowej, propozycje 
materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu i programy kursów zgodne 
z załącznikami nr 4 i 5 do rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku). 

Każdorazowo Kurator Oświaty wyrażając zgodę na prowadzenie kursu przypominał 
o obowiązku zgłoszenia każdej kolejnej jego edycji, co najmniej 14 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia oraz na bieżąco wszelkich zmian 
w dokumentacji będącej podstawą organizacji kursu. Informował również, że po 
zakończeniu kursu podmiot prowadzący zobowiązany jest do przesłania 
do Kuratorium wykazu osób, które go ukończyły. Kontrola NIK wykazała spełnianie 
tych obowiązków przez organizatorów kursów. 

(dowód: akta kontroli str. 50-127) 

Kuratorium nie organizowało w latach 2011-2014 (do 31.08) kursów dla kandydatów 
na wychowawców wypoczynku i kursów instruktażowych dla kierowników 
wypoczynku. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej, Kuratorium 
nie organizowało samodzielnie takich kursów z uwagi na zakres zadań oraz 
wystarczającą liczbę realizowanych kursów przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, osoby prawne i fizyczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 128-168) 
Działania informacyjne 

Na stronie internetowej Kuratorium na bieżąco były umieszczane informacje dla 
zainteresowanych organizacją wypoczynku (organizatorów, rodziców i służb), w tym 
dotyczące bezpieczeństwa oraz podany był link do strony Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, gdzie również znajdują się odpowiednie informacje oraz poradniki dla 
zainteresowanych. Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji 
Oświatowej każdego roku przed rozpoczęciem ferii zimowych i letnich na stronie 
Kuratorium zamieszczana jest informacja dla organizatorów i rodziców zawierająca 

                                                      
5 Zgoda na organizację kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku nr KO/WR-IT-429-11/11 
z 21.02.2011 r., zgoda na organizację kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców oraz instruktażowych 
dla kierowników wypoczynku nr WR/5632.27.2012.IT z 4.10.2012 r., zgoda na organizację kursu przygotowawczego 
dla kandydatów na wychowawców oraz instruktażowego dla kierowników wypoczynku nr OI.5632.3.2013.EP z 12.12.2013 r., 
zgoda na organizację kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku nr OI.5632.12.2014.EP 
z 28.03.2014 r., zgoda na organizację kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku nr OI.5632.18.2014.EP 
z 12.06.2014 r. 
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przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku oraz numery telefonów do 
instytucji i służb wspomagających Kuratora Oświaty w sprawnym nadzorze nad 
wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 
Ponadto m.in.: 

 w 2011 r.: 
a) odbyło się spotkanie z organizatorami wypoczynku (którym przyznano 

dofinansowanie), podczas którego m.in. omówiono przepisy dotyczące 
zgłaszania wypoczynku oraz zmiany wprowadzone w bazie wypoczynku; 

b) przekazywano organizatorom wypoczynku, rodzicom i wszystkim 
zainteresowanym otrzymany z Ministerstwa Edukacji Narodowej „Poradnik 
bezpiecznego wypoczynku”; 

 w 2012 r.: 
a) zachęcano nauczycieli i młodzież szkół gimnazjalnych do udziału w spotkaniu 

organizowanym prze Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
w związku z feriami zimowymi na temat bezpieczeństwa; 

b) zorganizowano konferencję „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym oraz podczas wakacji”, której adresatem były osoby odpowiedzialne 
za zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków 
do wypoczynku; 

c) zachęcano do zainteresowania się ogólnopolska akcją „Bezpieczne wakacje 
2012” oraz akcją informacyjno-edukacyjną „Bezpieczna woda”; 

 w 2013 r. zachęcano organizatorów do udziału w letniej akcji profilaktycznej 
„Bezpieczne wakacje 2013 – Baw się i odpoczywaj bezpiecznie” zainicjowanej 
przez Straż Miejską w Gdańsku, 

 w 2014 r.:  
a) promowano we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne 

ogólnopolską akcję „Bezpieczny wypoczynek”; 
b) przypominano nauczycielom, rodzicom i organizatorom wypoczynku 

o zasadach bezpiecznego wypoczynku; 
c) informowano organizatorów wypoczynku o konieczności przestrzegania 

przepisów związanych w wypoczynkiem oraz o ich zmianach (wymóg 
przedkładania organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego o niekaralności). 

 (dowód: akta kontroli str. 268-340) 

Ponadto, jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej, 
wszystkim zainteresowanym w miarę potrzeby udzielano na bieżąco drogą 
elektroniczną lub telefonicznie informacji związanych z bezpieczeństwem dzieci  
i młodzieży. 

 (dowód: akta kontroli str. 268-271, 340-343) 
Współpraca 

W latach 2011-2014 (do 31.07) Kurator Oświaty prowadził współpracę w zakresie 
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży m.in. z: 

 Departamentem Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku w zakresie zasad organizowania imprez turystycznych 
i pośrednictwa turystycznego na podstawie przepisów ustawy o usługach 
turystycznych oraz egzekwowania wymogów dotyczących rejestrowania przez 
organizatorów turystyki; 

 Ministerstwem Edukacji Narodowej, przekazując informacje związane 
z finansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży, o liczbie uczestników 
wypoczynku, o przeprowadzonych kontrolach i ich efektach oraz o działaniach 
informacyjnych związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży; 
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 Wojewodą Pomorskim, przekazując informacje związane z liczbą dzieci 
i młodzieży objętych wypoczynkiem, dofinansowaniem wypoczynku, a także 
o kursach dla wychowawców i kierowników wypoczynku, rejestracji wypoczynku 
i o przeprowadzonych kontrolach. 

Ponadto prowadzono współpracę z innymi kuratorami oświaty, inspektorami 
sanitarnymi i komendantami Państwowej Straży Pożarnej i Policji, głównie 
w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących nieuczciwych 
organizatorów, wobec których Kurator Oświaty formułował wnioski pokontrolne lub 
organizatorów, którzy nie dokonali zgłoszenia wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 344-473) 
Finansowanie wypoczynku 

W okresie objętym kontrolą środkami finansowymi Wojewody Pomorskiego 
przeznaczonymi na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej (dział 854, rozdział 85412) dysponował Kurator Oświaty, który przekazywał 
je w ramach konkursów na realizację zadania publicznego. 

W latach 2011-2014 (do 31.07) Kurator Oświaty nie finansował wypoczynku dzieci  
i młodzieży w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 20-23) 

Na dofinansowanie wypoczynku przeznaczono: 

 w 2011 r. – 737 tys. zł. Dofinansowaniem objęto 92 wypoczynki zorganizowane 
przez 63 podmioty dla łącznie 9.236 dzieci; 

 w 2012 r. – 758 tys. zł. Dofinansowaniem objęto 91 wypoczynków (62 podmioty) 
dla 7.361 dzieci; 

 w 2013 r. – 721 tys. zł. Dofinansowaniem objęto 74 wypoczynki zorganizowane 
przez 54 podmioty dla łącznie 6.296 dzieci; 

 w 2014 r. (do 30.06) – 711 tys. zł6. Dofinansowaniem objęto 67 wypoczynków 
zorganizowanych przez 45 podmiotów dla łącznie 4.2487 dzieci. 

Na sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono: 

 w 2011 r. – 1.546 tys. zł i sfinansowano dwa wypoczynki (jeden podmiot) dla 
1.472 dzieci; 

 w 2012 r. – 1.546 tys. zł i sfinansowano dwa wypoczynki (dwa podmioty) 
dla 1.472 dzieci; 

 w 2013 r. 1.491 tys. zł i sfinansowano dwa wypoczynki (dwa podmioty) dla 1.420 
dzieci; 

 w 2014 r. (do 30.06) 1.386 tys. zł i sfinansowano dwa wypoczynki 
(dwa podmioty) dla 1.320 dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 29-32) 

Badaniem objęto cztery konkursy na realizację zadań publicznych przeprowadzone 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie8, na które przeznaczono środki w łącznej kwocie 
2.750,5 tys. zł: 

 dwa konkursy ofert na organizację wypoczynku dla dzieci z mniejszymi 
szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów 
rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych mają utrudniony dostęp 
do wypoczynku w formie kolonii i obozów9 na łączną kwotę 1.546 tys. zł; 

                                                      
6 Kwota, którą przeznaczono na dofinansowanie. 
7 Planowana liczba dzieci objętych dofinansowaniem. 
8 Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm. 
9 Z terminem składania ofert do 30.05.2012 r. i 9.05.2013 r. 
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 jeden konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci z terenów wiejskich, 
pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów10 na kwotę 
493,5 tys. zł; 

 jeden konkurs na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu 
województwa pomorskiego „LATO 2014”11 na kwotę 711 tys. zł. W warunkach 
tego konkursu określono m.in., że priorytetowo będą traktowane formy 
wypoczynku, które przewidują udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
W wyniku realizacji tego konkursu dofinansowano: 45 kolonii i obozów 
wypoczynkowych, cztery obozy wędrowne, 13 kolonii i obozów sportowych, 
jeden obóz zdrowotny i cztery wypoczynki w miejscu zamieszkania, półkolonie. 

Konkursy ofert na realizację ww. zadań publicznych zostały zorganizowane zgodnie 
z przepisami art. 13-15 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(dowód: akta kontroli str. 169-251) 

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

1. Dokonano rejestracji wypoczynku12, pomimo że organizator do zgłoszenia 
wypoczynku zorganizowanego w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, 
w którym są świadczone usługi hotelarskie, dołączył protokół z badania 
przewodów kominowych z 24.06.2014 r., zamiast opinii lub protokołu okresowej 
kontroli Państwowej Straży Pożarnej, co było niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. Kurator Oświaty nie wezwał 
organizatora wypoczynku do uzupełnienia zgłoszenia wypoczynku (§ 6a ust. 1 
ww. rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 169-251) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej wyjaśniła, że rejestracji 
ww. wypoczynku dokonano na podstawie błędnie odczytanych danych na 
platformie przyjmując protokół badania przewodów kominowych z 24.06.2014 r. 
za protokół przeglądu straży pożarnej. Wizytator rejestrując wypoczynek wziął 
także pod uwagę informację zawartą w formularzu zgłoszenia wypoczynku, 
z której wynikało, że kontrolę obiektu w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego przeprowadzono w dniu 24.06.2014 r. W toku wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji organizator dostarczył ostatni protokół ustaleń przeglądu 
z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
z 08.07.2003 r. 

(dowód: akta kontroli str. 254-256) 

2. Dokonano rejestracji wypoczynku13 pomimo, że do zgłoszenia wypoczynku 
zorganizowanego w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym dołączono opinię 
w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej, wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Lęborku, w której podano, że budynek spełni wymagania z zakresu 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych stawianych budynkom 
zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), 
jeżeli w tym budynku do wynajmu przeznaczone będzie nie więcej niż sześć 
pokoi. Jednocześnie w zgłoszeniu podano, że planowana liczba uczestników 
wynosi 50 osób oraz czterech wychowawców (dwóch mężczyzn i dwie kobiety). 
Po odliczeniu co najmniej dwóch pokoi na potrzeby wychowawców, dla 50 
uczestniczek obozu pozostawały cztery pokoje. Oznaczało to, że w domu 

                                                      
10 Z terminem składania ofert do 30.05.2012 r. 
11 Z terminem składania ofert do 24.04.2014 r. 
12 POM/769/2014. 
13 POM/314/2014 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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jednorodzinnym średnio w jednym pokoju musiałoby mieszkać od 12 do 13 osób, 
co – zdaniem NIK – stwarzało istotne ryzyko, iż uczestniczki zakwaterowane 
zostaną w większej liczbie pokoi, a to spowoduje, że obóz zorganizowany 
zostanie w obiekcie niespełniającym wymagań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. 

(Dowód: akta kontroli str. 683-691) 

Kurator Oświaty wyjaśniła, że na skutek dużej liczby zarejestrowanych wniosków 
nie dokonano skutecznej analizy złożonego formularza wniosku. Z uwagi na fakt, 
że opinia Powiatowej Straży Pożarnej nie zawierała danych dla jakiej liczby osób 
mogą być wynajmowane pomieszczenia w przedmiotowym budynku, rejestrując 
wniosek pracownik Kuratorium nie odniósł jej do zawartej informacji o pozytywnej 
opinii dotyczącej wynajmu tylko sześciu pokoi. Podczas podsumowania akcji 
letniej pracownicy zostali pouczeni o obowiązku przeprowadzania wnikliwej 
analizy przedłożonych dokumentów, w tym załączników, aby wyeliminować 
w przyszłości tego typu przypadki. 

(Dowód: akta kontroli str. 694-695) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości14, działalność Kuratora Oświaty w powyższym obszarze. 

 

2. Nadzór nad wypoczynkiem 

Nadzór nad wypoczynkiem w kraju 

W badanym okresie Kurator Oświaty obejmował nadzorem: 

 w 2011 r. 2.874 wypoczynki (2.554 letnich i 320 zimowych), do których zgłoszono 
157.694 uczestników (134.636 do wypoczynków letnich i 23.058 
do wypoczynków zimowych); 

 w 2012 r. 3.119 wypoczynków (2.725 letnich i 394 zimowych), do których 
zgłoszono 150.676 uczestników (128.013 do wypoczynków letnich i 22.663 
do wypoczynków zimowych); 

 w 2013 r. 2.941 wypoczynków (2.600 letnich i 341 zimowych), do których 
zgłoszono 149.309 uczestników (127.966 do wypoczynków letnich i 21.343 
do wypoczynków zimowych); 

 w 2014 r. (do 31.07) 3.277 wypoczynków (2.871 letnich i 406 zimowych), 
do których zgłoszono 153.930 uczestników (131.468 do wypoczynków letnich 
i 22.462 do wypoczynków zimowych). 

(dowód: akta kontroli str. 29-33) 

Do Kuratorium w latach 2011-2013 wpływały od rodziców dzieci i z różnych instytucji 
sygnały i uwagi o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku (odpowiednio: 11, 
17 i 33), które dotyczyły głównie złych warunków sanitarnych oraz niewłaściwych 
działań kadry pedagogicznej. W związku z wpływającymi ww. informacjami 
przeprowadzano kontrole w miejscach wypoczynku i ewentualnie wydawano 
zalecenia pokontrolne. 

 (dowód: akta kontroli str. 272-294) 

W latach 2011-2014 (do 20.08) pracownicy Kuratorium przeprowadzili łącznie 1.145 
kontroli wypoczynku (odpowiednio: 290, 279, 310 i 266, co stanowiło odpowiednio: 
10,1%, 8,9%, 10,5% i 8,1%). Zgodnie z arkuszem kontroli ich przedmiot obejmował 
przede wszystkim sprawdzenie: zgłoszenia placówki w kuratorium oświaty, liczby 
uczestników i grup dzieci w wieku poniżej i powyżej 10 roku życia, kompletności kart 

                                                      
14 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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kwalifikacyjnych, rejestru wypadków, kwalifikacji kierownika i wychowawców 
wypoczynku, rodzaju opieki medycznej, kompletności wymaganej dokumentacji, 
programów i rozkładów zajęć wypoczynków, regulaminów, dzienników i planów 
pracy grupy. Spośród kontroli przeprowadzonych do 25.07.2014 r. w 113 
przypadkach zostały sformułowane zalecenia pokontrolne dotyczące głównie: 

 dokonania zgłoszenia wypoczynku (w przypadku wypoczynków niezgłoszonych); 

 prowadzenia lub uzupełnienia dokumentacji wypoczynku zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

 przestrzegania przepisów dotyczących liczebności grup; 

 zgłaszania zmian objętych zgłoszeniem wypoczynku; 

 dokonywania kontroli wykonywania obowiązków przez wychowawców. 
 (dowód: akta kontroli str. 25-32, 474-567) 

Kuratorium prowadziło kontrole m.in. wspólnie z pracownikami powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych i Policji. W latach 2011, 2012, 2013 przeprowadzono 
odpowiednio: 37, 23 i 10 takich kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 272-294) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej wyjaśniła, że typując 
do kontroli organizatorów wypoczynku Kurator Oświaty planował przeprowadzenie 
kontroli ok. 10% wypoczynków odbywających się na terenie województwa. 
Organizatorzy wypoczynku do kontroli planowych wybierani byli w sposób losowy, 
uwzględniając terminy trwania wypoczynku. Kontrole doraźne dokonywane były 
w wyniku otrzymywanych zgłoszeń telefonicznych rodziców, służb sanitarnych  
i pożarniczych dotyczących nieprawidłowości w organizacji wypoczynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 268-272) 

Badaniem objęto 16 kontroli przeprowadzonych przez pracowników Kuratorium 
w latach 2011-2014 (do 25.07), po których wydano zalecenia pokontrolne. 
W siedmiu przypadkach Kurator Oświaty nie posiadał informacji o wykonaniu 
zaleceń. Dotyczy to kontroli przeprowadzonych: 

 w 2011 r. – jednej, po której zalecono uzupełnienie kart kwalifikacyjnych; 

 w 2012 r. – jednej, po której zalecono, aby liczebność grup dzieci do lat 10 
nie przekraczała 15; 

  w 2013 r. – trzech, po których zalecono informowanie Kuratora Oświaty 
o zmianie okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, uzupełnienie 
dokumentacji wypoczynku oraz nieprzekraczanie wymaganej, maksymalnej 
liczebność dzieci do lat 10 w grupach; 

 w 2014 r. – dwóch, po których zalecono nieprzekraczanie wymaganej, 
maksymalnej liczebności dzieci do lat 10 w grupach, uzupełnienie dokumentów 
poświadczających kwalifikacje pracowników oraz prowadzenie dziennika zajęć 
zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 474-567) 

W latach 2011-2014 (do 25.07) przeprowadzono 14 kontroli miejsc wypoczynku, 
które nie zostały zgłoszone do właściwego kuratora oświaty. Informacje na temat 
tych wypoczynków były zgłaszane głównie przez rodziców dzieci, inspektorów 
sanitarnych oraz Policję. W trakcie przeprowadzonych ww. kontroli pracownicy 
Kuratorium informowali ich organizatorów o konieczności zgłoszenia wypoczynku 
w formie elektronicznej i papierowej do właściwego kuratora oświaty. 

 (dowód: akta kontroli str. 268-271, 474-567) 

W pięciu spośród ww. kontroli, w których poza faktem niezgłoszenia wypoczynku 
stwierdzono inne nieprawidłowości Kuratorium nie posiadało informacji o wykonaniu 
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zaleceń pokontrolnych lub usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. Dotyczy 
to kontroli przeprowadzonych w dniach: 

 14.07.2011 r., podczas której poza niezgłoszeniem stwierdzono szereg 
nieprawidłowości: brak rozkładu zajęć, dzienników zajęć, planu pracy grupy, 
zakresów obowiązków, regulaminów wewnętrznych, dokumentacji świadczącej 
o kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników. Stwierdzono ponadto, 
że młodzież chodzi samodzielnie do miasta, a trener pozwala na palenie tytoniu 
przez uczestników obozu. O stwierdzonych nieprawidłowościach Kuratorium 
powiadomiło Delegaturę Kuratorium w Zielonej Górze; 

 17.08.2012 r., po której zalecono w trybie natychmiastowym: dokonać zgłoszenia 
wypoczynku, zatrudnić kierownika wypoczynku, uzupełnić karty kwalifikacyjne 
uczestników oraz brakującą dokumentację. Kuratorium zwróciło się do 
organizatora o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Pismo z dnia 20.08.2012 r. 
informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach wysłano do Kuratorium 
Oświaty w Lublinie i Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; 

 05.07.2013 r., po której zalecono: dokonać zgłoszenia wypoczynku oraz 
zapewnić zatrudnienie odpowiedniej kadry (kierownik wypoczynku nie ukończył 
kursu dla kierowników wypoczynku); 

 30.07.2013 r., po której która poza niezgłoszeniem wypoczynku stwierdzono: 
brak kart kwalifikacyjnych uczestników, brak dokumentów poświadczających 
kwalifikacje kierownika i wychowawców, programu kontroli, regulaminów, 
dokumentacji świadczącej o kontroli wykonywania obowiązków przez 
pracowników, dzienniki zajęć nie były prowadzone na bieżąco i zalecono 
bezwzględnie przestrzegać przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku; 

 08.08.2013 r., po której zalecono m.in. opracować rozkłady zajęć na każdy dzień 
i plany pracy dla każdej grupy. 

(dowód: akta kontroli str. 474-567) 

Z wyjaśnień Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej wynika, że 
Kuratorium nie posiadało informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych głównie 
z uwagi na czas trwania wypoczynków i brak możliwości dokonania kontroli 
sprawdzającej, a także konieczności wykonywania innych zadań przez wizytatorów. 
Przepisy prawa nie nakładają na organizatora wypoczynku obowiązku informowania 
kuratora oświaty o sposobie ich wypełnienia. Ponadto nie zdecydowano  
o zawieszeniu lub zamknięciu ww. wypoczynków, ponieważ podczas ww. kontroli 
wypoczynków nie stwierdzono warunków zagrażających zdrowiu 
lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku. Nie wpłynął także żaden wniosek 
o zakończenie prowadzenia wypoczynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 254-256) 

Działania w przypadku braku organizacji bezpiecznego wypoczynku 

W latach 2011-2014 (do 31.07) Kurator Oświaty nie zawieszał ani nie decydował  
o zakończeniu wypoczynków objętych nadzorem. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-32) 

Nadzór nad kształceniem kierowników i wychowawców wypoczynku 

Kurator Oświaty prowadzi i publikuje na stronie internetowej 
http://kuratorium.gda.pl/page1366.html „Wykaz ośrodków szkoleniowych dla kadry 
kierowniczej i wychowawczej” oraz prowadzi rejestry osób, które otrzymały 
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników i wychowawców wypoczynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 128-132, 150) 

http://kuratorium.gda.pl/page1366.html
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Kurator Oświaty nie dokonywał analizy danych osób, które otrzymały zaświadczenia 
o ukończeniu kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku pod kątem 
struktury wiekowej i wykształcenia oraz nie prowadził w analizowanym okresie 
kontroli kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej wyjaśniła, że tematykę 
kontroli na dany rok szkolny ustala Minister Edukacji Narodowej. W latach 2011-
2014 nie ustalono takiego zakresu kontroli, a w sprawozdaniach z wypoczynku 
składanych do Ministra Edukacji Narodowej nie wymaga się informacji o kontroli 
kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Działania podejmowane w następstwie zaistniałych wypadków 

Kurator Oświaty otrzymał zgłoszenia o trzech wypadkach śmiertelnych (dwóch 
w 2011 r. i jednym w 2012 r.). Nie zgłaszano wypadków ciężkich, zbiorowych 
i innych. W dwóch przypadkach doszło do samobójstwa, a w jednym do 
nieszczęśliwego wypadku (uczestnik wypoczynku spadł ze skarpy). W dwóch 
z ww. przypadków Kuratorium przeprowadziło kontrole miejsc wypoczynku, 
a w jednym przypadku takiej kontroli nie przeprowadzono, ponieważ do zdarzenia 
doszło ostatniego dnia wypoczynku. Przedstawiciele Kuratorium nie uczestniczyli 
w zespołach powypadkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 15-32, 272-294) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej wyjaśniła, że wypadki 
podczas wypoczynku są ewidencjonowane zgodnie z przepisami dotyczącymi 
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych i należy to do 
zadań kierownika wypoczynku. Podczas każdej kontroli wypoczynku sprawdzany 
jest prowadzony przez organizatora rejestr wypadków (zgodnie z arkuszem kontroli). 

 (dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Nadzór nad wypoczynkiem poza granicami kraju 

W latach 2011-2014 (do 31.07) do Kuratora Oświaty zgłoszono odpowiednio: 79, 81, 
49 i 59 wypoczynków poza granicami kraju, w których wzięło udział odpowiednio: 
2.921, 3.028, 1.887 i 2.244 dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-32) 

Kurator Oświaty nie weryfikował organizatorów wypoczynku poza granicami kraju 
pod kątem spełniania przez nich warunków określonych w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych15 (m.in. wpisu do Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych). 

 (dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej wyjaśniła, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zgłaszania wypoczynku poza granicami 
kraju określonymi w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku 
organizator zgłasza go poprzez formularz stanowiący załącznik nr 2 do tego 
rozporządzenia, który nie przewiduje podania numeru wpisu do ww. ewidencji. 
Rozporządzenie w sprawie warunków wypoczynku nie wskazuje na konieczność 
weryfikacji wypoczynku co do zgodności z warunkami ustawy o usługach 
turystycznych. Kurator Oświaty sprawdza prawidłowość wypełnienia formularza 
zgłoszenia wypoczynku organizowanego poza granicami. 

 (dowód: akta kontroli str. 128-132) 

                                                      
15 Dz. U. z 2014 r., poz. 196. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Kuratora Oświaty 
w powyższym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli16 wnosi o: 

 wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających wyeliminowanie 
przypadków rejestracji zgłoszenia wypoczynku bez wymaganego załącznika 
oraz bez rzetelnej analizy dokumentów dołączanych do zgłoszenia. 

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 Gdańsku. 

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. 

Gdańsk, dnia 15 września 2014 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Kontroler Dyrektor 
Alicja Szczepaniak Piotr Arendt 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

                                                      
16 Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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