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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 

Kontroler Piotr Arendt, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 90503 z dnia 15.07.2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2)  

Jednostka 
kontrolowana 

Uczniowski Klub Sportowy LECH (dalej: „UKS LECH” lub „Organizator”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Bańkiewicz, Prezes UKS LECH 

(dowód: akta kontroli str. 3-12) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości1 
działalność  UKS LECH w  zakresie przygotowania wypoczynku2 oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie trwania obozu w dniach od 16 do 25 
lipca 2014 r. 

 

Organizator prawidłowo dokumentował wypoczynek. Na stanowisku kierownika 
wypoczynku i wychowawców zatrudnił osoby spełniające wszystkie wymagania, 
przez co zapewnił prawidłowe sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku. 
Organizator zapoznawał na bieżąco uczestników wypoczynku z zasadami 
bezpieczeństwa, a obiekty i infrastruktura miejsca, w którym zorganizowano 
wypoczynek spełniały wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa (w tym ochrony 
przeciwpożarowej). Uczestnikom wypoczynku zapewniono opiekę medyczną oraz 
środki pierwszej pomocy. 

Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na niepoinformowaniu Pomorskiego 
Kuratora Oświaty w Gdańsku o zmianie trzech spośród sześciu zatrudnionych 
wychowawców, nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo wypoczynku, 
ponieważ zatrudnieni w ich miejsce wychowawcy posiadali odpowiednie kwalifikacje 
i zapewnili prawidłową opiekę nad uczestnikami wypoczynku. 

 

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

2 zorganizowanego przez UKS LECH w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy, ul. Abrahama 2 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie wypoczynku oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

Przygotowanie wypoczynku przez organizatora 

Badaniem objęto wypoczynek dla dzieci zorganizowany przez UKS LECH  
w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy (dalej: „Zespół Kształcenia”)  
w formie obozu sportowo-rekreacyjnego (dalej: „obóz”). Na organizację obozu 
Organizator otrzymał od Wojewody Pomorskiego (w imieniu którego występował 
Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku) dotację w kwocie 9 tys. zł zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie3. Dofinansowanie realizacji ww. zadania publicznego nastąpiło  
w oparciu o otwarty konkurs ofert przeprowadzony przez Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w Gdańsku, na podstawie oferty złożonej przez Organizatora. 

(dowód: akta kontroli str. 3-18) 

Wnoszone przez uczestników opłaty za udział w obozie ustalono  
w wysokości 1.050 zł od osoby.  

(dowód: akta kontroli str. 55-57) 

Obóz zlokalizowano w Zespole Kształcenia, tj. w obiekcie używanym okazjonalnie 
do wypoczynku. Organizator zawarł 26 lutego 2014 r. z Dyrektorem Zespołu 
Kształcenia umowę na organizację pobytu i wyżywienia dla uczestników obozu. 
Zgodnie z warunkami umowy Zespół przekazał Organizatorowi: sale sypialne  
z odpowiednią liczbą łóżek, pościeli, materaców, izolatki, salę gimnastyczną, 
świetlicę-stołówkę, szatnie, odpowiednią ilość pryszniców, sprawne urządzenia 
sanitarne, suszarnię oraz teren przylegający do budynku szkolnego. Ponadto 
zapewniono Organizatorowi możliwość korzystania z boiska „Orlik” (bezpłatnie) oraz 
z hali widowiskowo-sportowej (za dodatkową odpłatnością). W ramach zawartej 
umowy zapewniono uczestnikom nocleg, wyżywienie, energię elektryczną, wodę 
ciepłą i zimną, wywóz nieczystości, środki czystości i sprzątanie w toaletach, na 
holu, w sali gimnastycznej, pod prysznicami, zmywanie sal oraz wynoszenie 
nieczystości. 

(dowód: akta kontroli str. 21-23) 

Zgłoszenie wypoczynku zostało przekazane Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty  
3 czerwca 2014 r. tj. 43 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, zgodnie z § 6 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku4. Zgłoszenie, sporządzone na 
formularzu określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, spełniało 
wszystkie wymogi określone w § 6 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 21-28) 

UKS LECH zawarł umowy zlecenia: z kierownikiem wypoczynku na nadzór nad 
pracą wychowawców, prawidłowym przebiegiem i organizacją obozu oraz opieką 
nad dziećmi oraz z sześcioma wychowawcami na sprawowanie opieki nad dziećmi 
podczas obozu. 

(dowód: akta kontroli str. 29-34) 

W umowach zawartych przez Organizatora z rodzicami dzieci zamieszczono m.in. 
informacje: o koszcie obozu, warunkach udziału w obozie, świadczeniach zawartych 

                                                      
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. 

4rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. 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) 

Opis stanu 
faktycznego 
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w cenie obozu, programie obozu, sposobie transportu uczestników oraz podano 
imię i nazwisko, a także numer telefonu kierownika obozu.  

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 

Organizator posiadał karty kwalifikacyjne wszystkich 75 uczestników obozu, zgodne 
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, oraz 
zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującą 
swoim zakresem wszystkich uczestników obozu5.  

(dowód: akta kontroli str. 35, 52-54) 

W celu zapewnienia opieki medycznej podczas wypoczynku Organizator 
poinformował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy  
o organizacji obozu, jego terminie, liczbie i wieku uczestników. 

(dowód: akta kontroli str. 36) 

Organizator sporządził program wypoczynku i listę jego uczestników obejmującą 
dzieci, kierownika i wychowawców obozu. 

(dowód: akta kontroli str. 37-42, 52-54) 

Prezes UKS LECH, będący jednocześnie kierownikiem obozu monitorował przebieg 
i realizację wypoczynku na bieżąco, co dokumentowano zapisami  
w prowadzonych rejestrach kontroli pracy wychowawców i dziennikach zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

Prezes UKS LECH wyjaśnił, że oględzin miejsca wypoczynku dokonano  
w obecności Dyrektora Zaspołu Kształcenia podczas podpisywania umowy  
26.02.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 

W ramach umów zawartych z rodzicami uczestników wypoczynku zapewniono 
transport dzieci autokarem do i z miejsca wypoczynku oraz zapewniono opiekę nad 
uczestnikami obozu zgodnie z § 3 ust. 2-4 rozporządzenia w sprawie warunków 
wypoczynku. W celu dowozu uczestników do miejsca wypoczynku zawarto umowę 
najmu autokaru, zgodnie z którą przewoźnik odpowiadał za sprawność techniczną 
autokaru. Organizator nie zgłaszał na Policję planowanego transportu uczestników 
wypoczynku, w związku z czym nie przeprowadzano kontroli pojazdu. Jak wyjaśnił 
Prezes UKS LECH przed przewozem dzieci na wypoczynek nie dokonano 
zgłoszenia na Policję z tego powodu, iż Organizator podpisał umowę z firmą 
transportową z dnia 25.06.2014 r., w której firma zobowiązała się do zachowania 
sprawności technicznej autokaru zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
komunikacyjnego. Organizator często korzystał z usług tej firmy i nie zdarzyło się 
nigdy aby nie wywiązała się ona z obowiązków ustalonych w umowie. 
Podczas transportu opiekę nad dziećmi sprawowali wychowawcy poszczególnych 
grup, a dodatkowo opiekę nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników wycieczek 
autokarowych sprawował kierownik wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 43-44, 52-56) 
Dokumentacja w miejscu wypoczynku 

W miejscu organizacji wypoczynku znajdowały się m.in. takie dokumenty jak: 

– zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku kuratorowi oświaty; 

– książka kontroli; 

– dokumentacja zdrowotna personelu (zaświadczenia lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy jako wychowawca) i potwierdzająca kwalifikacje oraz 
niekaralność; 

                                                      
5 polisa nr 908528494413 z dnia 14.07.2014 r. 
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– 75 kart kwalifikacyjnych wszystkich uczestników wypoczynku zawierających 
informacje o stanie zdrowia dzieci oraz telefony kontaktowe do rodziców dzieci; 

– dzienniki zajęć, plany pracy oraz rozkłady dni. 
(dowód: akta kontroli str. 45, 52-54) 

W wypoczynku udział wzięło 75 uczestników, wśród których nie było dzieci  
z niepełnosprawnościami. Uczestników podzielono na sześć grup, którymi 
zajmowało się sześciu wychowawców: 

– grupa I liczyła 14 dzieci (wszystkie poniżej 10 roku życia); 

– grupa II liczyła 15 dzieci (wszystkie powyżej 10 roku życia); 

– grupa III liczyła 15 dzieci, z tego 6 poniżej 10 roku życia; 

– grupa IV liczyła 15 dzieci (wszystkie powyżej 10 roku życia); 

– grupa V liczyła 9 dzieci 15 (wszystkie powyżej 10 roku życia); 

– grupa VI liczyła 7 dzieci, z tego 4 poniżej 10 roku życia. 

Organizator, zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie warunków 
wypoczynku zapewnił wystarczającą liczbę wychowawców do opieki nad 
uczestnikami wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

Kierownik wypoczynku i wszyscy wychowawcy posiadali aktualną dokumentację 
medyczną potwierdzającą brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy. Ponadto 
kierownik i jeden z wychowawców posiadali aktualne badania sanitarno-
epidemiologiczne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi6. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

W dniu 17.07.2014 r. przeprowadzona została przez pracownika Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach kontrola na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej7, w wyniku której 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Zwrócono jedynie uwagę aby prześcieradła na 
łóżkach dzieci były założone na materacach i nie dotykały podłogi. Polecenie zostało 
wykonane w trakcie ww. kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 46-49) 

Zgodnie z programem obozu oraz zawartymi z rodzicami umowami zaplanowano 
zorganizowanie: zajęć w parku linowym, jazdy quadami, pokonywanie toru 
przeszkód w dużej kuli, wyjazd do świata labiryntów, wycieczkę do parku miniatur  
z baśniową krainą, gier i zabaw terenowych, leśnej wyprawy – budowania szałasów, 
wyjazdu do Aquaparku, rywalizacji sportowej na Xbox, nauki strzelania z wiatrówki 
pod nadzorem instruktora, ogniska wraz z pieczeniem kiełbasek, wycieczek 
rowerowych, crossu rowerowego, kąpieli na strzeżonym kąpielisku, zajęć na sali 
gimnastycznej (unihokej, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy), dnia 
obozowicza, podchodów, karaoke, kabaretonu-skeczów i obozowej Olimpiady 
Sportowej. 
Zapisy w dziennikach zajęć wskazywały, że w czasie wypoczynku zorganizowano 
wszystkie ww. zajęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 
 

 

                                                      
6 Dz. U. z 2013 r. poz.  947 ze zm. 

7 Dz. U. z. 2011 r. Nr 212, poz.1263 ze zm. 
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Kwalifikacje kierownika i wychowawców wypoczynku 

Kierownik obozu (nauczyciel) posiadał zaświadczenie o ukończeniu kursu dla 
kierowników wypoczynku, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
warunków wypoczynku. Zatrudnieni wychowawcy (w wieku: 19, 23, 26, 27, 32 i 33 
lata) posiadali kwalifikacje określone w § 12 ww. rozporządzenia (trzech 
wychowawców było nauczycielami, dwóch studentami, którzy ukończyli kursy 
przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz jedna osoba posiadała ukończone studia obejmujące przygotowanie 
pedagogiczne). 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

Trzech, spośród sześciu, wychowawców zatrudnionych na obozie przedstawiło 
Organizatorowi wypoczynku informacje o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze 
Karnym, natomiast trzech wychowawców oraz kierownik wypoczynku złożyło 
stosowne oświadczenia o niekaralności za przestępstwa określone w art. 92a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty8 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 
 

Sprawowanie opieki przez kierownika i wychowawców wypoczynku 

Zakresy obowiązków kierownika i wychowawców wypoczynku zostały określone  
w zawartych umowach zlecenia. Kontrola wykonywania obowiązków przez 
wychowawców była dokumentowana poprzez zapisy w rejestrach kontroli pracy  
i dziennikach zajęć. Kierownik wypoczynku nie pełnił funkcji wychowawcy. 
Uczestnicy obozu zostali podzieleni na sześć grup, do których przydzielono po 
jednym wychowawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 29-34, 52-54) 

Kierownik wypoczynku należycie wypełniał obowiązki określone w § 11 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku m.in. opracowywał plany pracy  
i rozkłady dnia, ustalał i przydzielał szczegółowy zakres czynności poszczególnym 
wychowawcom i dokonywał kontroli wykonywania obowiązków przez 
wychowawców, zapewnił uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę i warunki 
bezpieczeństwa oraz odpowiednie warunki zdrowotne i higieniczno-sanitarne, 
zapewnił zróżnicowaną dietę uczestnikom wypoczynku i przechowywał kopie 
dokumentów poświadczających kwalifikacje wychowawców. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54, 59-61) 

Wychowawcy prawidłowo realizowali obowiązki określone w § 12 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku m.in.: zapoznali się z kartami 
kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, prowadzili dzienniki zajęć opracowywali 
plany pracy wychowawczej poszczególnych grup, organizowali zajęcia zgodnie z 
rozkładem dnia, sprawowali opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zapewniali im 
bezpieczeństwo i prowadzili inne zajęcia zlecone przez Kierownika wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

Dzienniki zajęć były prowadzone na bieżąco, zgodnie z obowiązującym wzorem, 
określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku  
i zawierały wpisane dane uczestników, tygodniowe plany pracy, zajęcia dzienne, 
podpisy osób prowadzących zajęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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Kierownik obozu wyjaśnił, że podczas wypoczynku (do dnia zakończenia kontroli  
tj. 24.07.2014 r.) nie wystąpiły poważne incydenty wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 
 

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa uczestników wypoczynku 

W ramach obozu zaplanowano i realizowano m.in. korzystanie z kąpieli, wycieczki 
piesze i rowerowe oraz wycieczki autokarem. Uczestników obozu zapoznawano 
każdorazowo z zasadami bezpieczeństwa udziału w planowanych zajęciach. 
Organizator opracował w tym celu regulaminy: poruszania się po drogach  
i autobusem, bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń sportowych, korzystania 
z sali gimnastycznej, korzystania z placu zabaw, korzystania z kąpieliska i plaży, 
korzystania z parku rozrywki i parku linowego i wycieczki rowerowej. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54, 62-81) 
 

Baza i wyposażenie 

Organizator zapewnił odpowiednie warunki do realizacji programu obozu: 

– teren wypoczynku był ogrodzony (bez ostro zakończonych elementów, drutu 
kolczastego i tłuczonego szkła), oświetlony, posiadał równą  
i utwardzoną nawierzchnię dróg, przejść oraz instalację do odprowadzania 
ścieków i wody deszczowej, otwory kanalizacyjne i studzienki były zakryte 
pokrywami, odpady stałe gromadzono w odpowiednich pojemnikach 
znajdujących się w odległości większej niż 10 m od okien i 3 m od granicy  
z sąsiednią działką; 

– budynek, w którym zorganizowano wypoczynek był zaopatrzony w bieżąca 
ciepłą i zimną wodę, podłączony do kanalizacji, stopnie schodów nie były 
śliskie, a poręcze były zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po 
nich, w budynku znajdowały się pomieszczenia, w których można dokonać 
przepierki i suszyć mokrą odzież, pomieszczenia na przechowywanie bielizny 
pościelowej, izolatka, sufity, ściany podłogi oraz stolarka okienna i drzwiowa 
były w dobrym stanie; 

– pomieszczenia sypialne spełniały wymagania minimalnej powierzchni, były 
wyposażone w odpowiednie łóżka, pościel była czysta a ich wyposażenie było 
dostosowane do liczby uczestników; 

– pomieszczenia WC były oddzielne dla dziewcząt i chłopców,  
a pomieszczenia sanitarno-higieniczne posiadały odpowiednie wyposażenie, 
wentylację, powierzchnię ścian i podłóg odporną na działanie wilgoci; 

– jadalnia umożliwiała spożywanie posiłków przez wszystkich uczestników 
jednocześnie; 

– teren przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji posiadał równą 
nawierzchnię oświetlenie i instalację do odprowadzania wody deszczowej; 

– sprzęt sportowy był sprawny, w dobrym stanie, bramki na stałe przymocowane 
do podłoża; 

– miejsca wyznaczone do ćwiczeń sportowych, gier i zabaw zaopatrzone były  
w tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń 
i sprzętu sportowego; 

– korzystano z kąpieliska strzeżonego, zorganizowanego przez Gminę Stężyca. 

(dowód: akta kontroli str. 82-87) 
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Opieka medyczna 

Organizator poinformował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Stężycy o organizacji obozu, jego terminie, liczbie i wieku uczestników. 
Apteczki pierwszej pomocy znajdowały się w trzech pomieszczeniach zajmowanych 
przez wychowawców oraz w pomieszczeniu kierownika wypoczynku i były 
wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe (m.in. w: rękawiczki gumowe, 
maseczkę do sztucznego oddychania metodą usta – usta, nożyczki, gazę 
opatrunkową w sterylnym opakowaniu, bandaż elastyczny, plaster  zwykły  
i z opatrunkiem) oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy zawierające numery 
telefonów alarmowych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej). Kierownik obozu 
został przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 36, 52-54, 88) 
 
Ochrona przeciwpożarowa, stan techniczny 

Organizator wypoczynku posiadał pozytywne opinie w zakresie spełniania wymagań 
określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, wydane przez Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach dla budynku Zespołu 
Kształcenia (z dnia 12.06.2013 r.) i Hali Widowiskowo-Sportowej (z dnia  
05.07. 2013 r.). W budynku znajdowała się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,  
a Organizator wypoczynku opracował regulamin przeciwpożarowy i instrukcję 
postępowania w razie pożaru. 

(dowód: akta kontroli str. 50-52, 82-87) 

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów9 w obiekcie, w którym zorganizowano obóz, m.in.: 

– znajdowały się wykazy telefonów alarmowych oraz instrukcje postępowania na 
wypadek pożaru; 

– oznakowano drogi ewakuacyjne, miejsca umieszczenia urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic oraz miejsca usytuowania elementów sterujących 
urządzeniami przeciwpożarowymi; 

– oznakowano lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu; 

–  znajdowały się  gaśnice i hydranty zewnętrzne i oznaczono miejsca ich 
usytuowania. 

(dowód: akta kontroli str. 82-87) 

W Zespole Kształcenia w widocznych miejscach umieszczono informacje o zakazie 
palenia wyrobów tytoniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 82-87) 

Organizator posiadał aktualne, udostępnione przez Zespół Kształcenia kserokopie: 

– wniosków z pomiarów i orzeczenia sprawdzenia oświetlenia wnętrz światłem 
elektrycznym; 

– protokołu dezynsekcyjno-deratyzacyjnego; 

– protokołu przeglądu elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne; 

– rocznego protokołu przeglądu stanu technicznego budynku w zakresie 
konstrukcyjno-budowlanym; 

                                                      
9 Dz. U. Nr 109, poz. 719 
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– protokołu przeglądu gaśnic; 

– protokołu z okresowego przeglądu przewodów kominowych: dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 

– protokołu przeglądu instalacji gazowych; 

– protokołu badań urządzenia piorunochronnego; 

– protokołu badania skuteczności zerowania przewodów i urządzeń; 

– protokołu rezystancji izolacji obwodów elektrycznych; 

– protokołu badania rezystancji przewodów i urządzeń i badania skuteczności 
samoczynnego wyłączenia; 

– protokołu badania recznego wyłącznika pożarowego. 

(dowód: akta kontroli str. 89-101) 
 

Zapewnienie prawidłowej opieki nad poszkodowanymi w wypadkach 

Procedury dotyczące wypadków i opieki nad poszkodowanymi w wypadkach zostały 
ujęte w instrukcjach pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które zawierają m.in. 
informacje dotyczące zasad postępowania w zakresie omdleń, krwotoków, 
skaleczeń, zranień, zwichnięć, złamań, oparzeń, porażenia prądem, zatrucia 
chemicznego i przez układ pokarmowy. Organizator opracował rejestr wypadków  
i kartę wypadku dla danego uczestnika. 

(dowód: akta kontroli str. 52-56, 102, 105) 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (24.07.2014 r.) nie miały miejsca  
wypadki w czasie wypoczynku dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 
 

Organizator zatrudnił trzech innych wychowawców niż zadeklarował  
w zgłoszeniu wypoczynku, o czym nie poinformował Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w Gdańsku. Było to niezgodne z § 6d rozporządzenia w sprawie warunków 
wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 21-28, 52-54) 

Prezes UKS LECH wyjaśnił, że w okresie zatrudniania wychowawców w maju 
2014 r. wszyscy wychowawcy potwierdzili gotowość do pracy. Jednakże w okresie 
przed samym obozem trzech wychowawców odmówiło udziału w obozie ze 
względów zdrowotnych bądź rodzinnych. W zgłoszeniu elektronicznym do 
Kuratorium 3.06.2014 r. podano listę wychowawców z kwalifikacjami, jednakże po 
rezygnacji i zatrudnieniu trzech nowych opiekunów w lipcu 2014 r. przesłano e-mail 
do Pomorskiego Kuratora Oświaty informującego o zmianie listy wychowawców. 
Adres e-mail został błędnie napisany i wiadomość nie dotarła do adresata. Pomyłkę 
tę zauważono dopiero podczas trwania obozu w Stężycy. 

(dowód: akta kontroli str. 106) 
Na skutek niezgłoszenia zmian w zakresie danych na temat zatrudnionych 
wychowawców Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku nie posiadał pełnej wiedzy na 
temat ich kwalifikacji. Stwierdzono jednak, że osoby zatrudnione w miejsce 
wychowawców, którzy zrezygnowali z udziału w obozie, spełniały wymogi określone 
w § 12 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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IV.  Wniosek 
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 Kontroli10, wnosi o: 

 zapewnienie niezwłocznego informowania Pomorskiego Kuratora Oświaty  
w Gdańsku o wszelkich zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem 
wypoczynku.  

 

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 18 sierpnia 2014 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Kontroler Dyrektor 
 Piotr Arendt 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis Podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

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