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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 Anna Struzik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91760 z dnia 24 lipca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kartuskie Centrum Caritas, Osiedle Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy (dalej: „KCC 
w Kartuzach” lub „Organizator”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ks. Proboszcz Marek Trybowski, Dyrektor Kartuskiego Centrum Caritas 
(dalej: „Dyrektor KCC w Kartuzach” lub „Dyrektor Organizatora”) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność KCC w Kartuzach w zakresie przygotowania wypoczynku oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie trwania wypoczynku 
w dniach od 7 lipca do 8 sierpnia 2014 r. 

Powyższą ocenę uzasadnia m.in.: 

 zatrudnienie na stanowisku kierownika wypoczynku i wychowawców osób 
posiadających zaświadczenia o ukończeniu odpowiednio kursu dla kierowników 
wypoczynku lub kursu dla wychowawców kolonijnych, lub posiadających 
kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela; 

 zapewnienie odpowiedniej liczby wychowawców do sprawowania opieki 
nad dziećmi; 

 zapoznawanie uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa; 

 zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki medycznej oraz środków 
pierwszej pomocy oraz zapoznanie ich z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy oraz korzystania z apteczki. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na: 

 przeprowadzeniu kwalifikacji uczestników wypoczynku w oparciu o formularze 
niezgodne z wymaganymi; 

 zatrudnieniu na stanowisku wychowawcy osoby, która nie przedstawiła 
informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 

 zorganizowaniu półkolonii w miejscu, które z uwagi na niezabezpieczoną przed 
zsuwaniem się poręczą schodów zewnętrznych oraz nieprzymocowanie trwale 
do podłoża brzegów wykładziny w świetlicy socjoterapeutycznej, 
nie zapewniało w pełni bezpiecznych warunków tego wypoczynku. 

                                                      
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 
Przygotowanie wypoczynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w miejscu lokalizacji wypoczynku 

Przygotowanie wypoczynku przez organizatora 

Badaniem objęto wypoczynek zorganizowany dla dzieci przez KCC w Kartuzach 
w formie wypoczynku bez wyżywienia, w miejscu zamieszkania (dalej: „wypoczynek” 
lub „półkolonia”). Na realizację półkolonii Organizator otrzymał od Wojewody 
Pomorskiego, w imieniu którego występował Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku 
(dalej „Kurator Oświaty”) i od Gminy Kartuzy dotacje w wysokości ogółem 8 tys. zł 
(po 4 tys. zł), zgodnie z przepisami ustawy o wolontariacie2. 

(dowód: akta kontroli str. 14-43, 45-46) 

Organizator nie pobierał od uczestników opłat za wypoczynek. 
(dowód: akta kontroli str. 12, 100) 

Wypoczynek zorganizowano w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii 
p.w. św. Wojciecha w Kartuzach (dalej: „Parafia”). Organizator wykorzystywał obiekt 
na organizację wypoczynku na podstawie ustnej umowy z Parafią – partnerem 
wypoczynku. 

Organizator dokonał zgłoszenia wypoczynku3 Kuratorowi Oświaty 30 maja 2014 r., 
tj. na 38 dni przed jego rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie warunków wypoczynku4. Zgłoszenie sporządzono na formularzu 
określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zawierało one wszystkie 
elementy wymagane we wzorze. 

(dowód: akta kontroli str. 44-46, 52-55) 

Organizator zawarł 5 lipca 2014 r. porozumienia o współpracy z: 

 kierownikiem wypoczynku w zakresie koordynacji pracy wychowawców, 
zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programu profilaktyczno-
wychowawczego oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
letniego wypoczynku; 

 dwoma wychowawcami wypoczynku (wolontariusze) w zakresie sprawowania 
opieki wychowawczej nad powierzoną grupą uczestników półkolonii 
od godz. 9.00 do godz. 14.00 oraz prowadzenia dziennika pracy. 

W dniu 7 lipca 2014 r. Organizator zawarł z jednym wychowawcą umowę zlecenia 
na wykonanie pracy wychowawca półkolonii w ramach Programu „Jesteśmy razem 
– wypoczynek w miejscu zamieszkania”. 

(dowód: akta kontroli str. 86-89, 154) 

Organizator otrzymał 41 zgłoszeń, z czego do udziału w wypoczynku 
zakwalifikowano 40 dzieci. Organizator nie zawarł umów z rodzicami dzieci 
uczestniczących w wypoczynku. Organizator nie kwalifikował uczestników do 
udziału w wypoczynku na podstawie kart kwalifikacyjnych. Zebrano natomiast 
formularze „Zgody” do udziału w wypoczynku w świetlicy terapeutycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 98-101, 122-124) 

                                                      
2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze 
zm.) 

3 Nr zgłoszenia POM/149/20140530. 

4 Rozporządzenie 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 ze zm.) 

Opis stanu 
faktycznego 
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KCC w Kartuzach zawarło 29 lipca 2014 r. umowę ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków obejmującą wszystkich uczestników wypoczynku oraz 
kierownika wypoczynku, wychowawców i pielęgniarkę. Zakresem ubezpieczenia 
objęto m.in. zdarzenia: śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego 
uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. 

Jak wyjaśnił Organizator, przed rozpoczęciem wypoczynku przeprowadził 
konsultacje z przedstawicielami szkoły podstawowej nr 5 w Kartuzach, do której 
uczęszczali uczestnicy wypoczynku i ustalił, że do 31 sierpnia 2014 r. uczestnicy 
wypoczynku objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 
w szkole. Po rozpoczęciu kontroli NIK postanowił zawrzeć odrębną umowę 
ubezpieczenia wypadków obejmującą wszystkich uczestników wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 98-103, 186-187) 

W celu zapewnienia opieki medycznej podczas wypoczynku Organizator zawarł 
porozumienie o współpracy z pielęgniarką środowiskową. 

(dowód: akta kontroli str. 86-87, 90) 

Organizator sporządził program wypoczynku (w ofertach na realizację zadania 
publicznego), listę jego uczestników obejmującą dzieci, kierownika i wychowawców 
wypoczynku oraz pielęgniarkę. 

(dowód: akta kontroli str. 14-22, 28-37, 47-49, 100-101) 

Dyrektor KCC w Kartuzach monitorował przebieg i realizację wypoczynku na 
bieżąco, co dokumentowano zapisami w prowadzonym przez kierownika 
wypoczynku zeszycie monitorowania pracy wychowawców. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Dyrektora KCC w Kartuzach, Organizator dokonał oględzin miejsca wypoczynku 
przed jego rozpoczęciem. 

(dowód: akta kontroli str. 98-101, 164) 

Dokumentacja wypoczynku 

W miejscu organizacji wypoczynku znajdowały się: 
– kopia zgłoszenia wypoczynku Kuratorowi Oświaty wraz z zaświadczeniem 

wydanym przez Kuratora Oświaty o zgłoszeniu wypoczynku; 
– książka kontroli; 
– dokumentacja posiadanych kwalifikacji przez kierownika wypoczynku, 

wychowawców oraz pielęgniarkę, złożone przez nich oświadczenia 
o niekaralności; 

– 41 formularzy „Zgody” przyjętych przez organizatora jako karty kwalifikacyjne 
uczestników wypoczynku, rejestr wypadków dzieci i młodzieży, wzór karty 
wypadku; 

– dwa dzienniki zajęć; 
– zakresy obowiązków kierownika wypoczynku, wychowawców, pielęgniarki; 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Instrukcja postępowania w razie pożaru, 
Regulamin wycieczki oraz Zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki, 
w marszu i na biwaku, Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej 
wycieczki autokarowej, wzór: karty wycieczki i sprawozdania kierownika 
z wycieczki, kolonii, obozu, Regulamin kąpieli wodnych i słonecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 44-46, 57-83, 84-85, 91-92, 51, 122-124, 125-141) 

Organizator wypoczynku posiadał aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą 
brak przeciwskazań do wykonywanej pracy kierownika wypoczynku, wychowawców 
i pielęgniarki. Kierownik wypoczynku i jeden z wychowawców posiadali aktualne 
badania sanitarno-epidemiologiczne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 
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5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi5. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149, 156-157, 183) 

Organizacja wypoczynku dzieci na półkoloniach nie była do 4 sierpnia br. 
(zakończenie czynności kontrolnych NIK) przedmiotem kontroli Kuratora Oświaty 
i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach. 

(dowód: akta kontroli str. 84-85) 

Zgodnie z programem półkolonii zaplanowano m.in.: wyjazd do Szymbarka 
połączony ze zwiedzaniem Centrum Edukacji i Promocji Regionu oraz do Wieżycy 
i nad jeziora kaszubskie, rajdy piesze oraz rajd rowerowy po Kaszubach (dla 
starszych dzieci), bieg patrolowy połączony z poznawaniem ciekawych miejsc 
w Kartuzach, zawody sportowe, zabawy nad jeziorami w okolicach Kartuz, festiwal 
piosenki, konkurs plastyczny i dzień kolonisty. Szczegółowy program miał zostać 
dostosowany do warunków pogodowych. 

Jak wynika z zapisów w dziennikach zajęć w czasie wypoczynku zorganizowano 
większość zaplanowanych atrakcji (do 4 sierpnia br., tj. do dnia kontroli, 
nie zrealizowano wyjazdu do Szymbarka i Wieżycy, jednak zorganizowano 
wycieczkę do Gdyni połączoną ze zwiedzaniem Daru Pomorza). 

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 32, 127-139, 201) 

Kwalifikacje kierownika i wychowawców wypoczynku 

Kierownik wypoczynku (w wieku 27 lat) posiadał zaświadczenie o ukończeniu kursu 
dla kierowników wypoczynku, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie warunków wypoczynku. 

Kierownik wypoczynku spełniał również pozostałe wymogi formalne (tj. w zakresie 
trzyletniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-
wychowawczej, o których mowa w § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia) umożliwiające 
pełnienie tej funkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 91-92, 148-149, 156-157) 

Wychowawcy (w wieku odpowiednio 62 lat – nauczycielka; 33 lata – ksiądz; 22 lata 
– studentka) posiadali kwalifikacje określone w § 12 ust. 2 tego rozporządzenia 
(dwóch wychowawców posiadało uprawnienia do wykonywania zawodu 
nauczyciela, natomiast studentka ukończyła kurs przygotowawczy dla kandydatów 
na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży). Stan kadry wychowawców 
wypoczynku oraz jego kierownika zgodny był z zadeklarowanym przez Organizatora 
w zgłoszeniu wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 45-46, 49, 91-92) 

Kierownik oraz wychowawcy wypoczynku złożyli Organizatorowi wypoczynku 
oświadczenia o niekaralności „za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie” 
oraz o możliwości pełnienia roli wychowawcy wypoczynku. Organizator wyjaśnił, że 
kierownik wypoczynku oraz dwóch wychowawców, w związku z zatrudnieniem jako 
nauczyciele w szkołach, przedstawili organom zarządzającym szkołami informacje 
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, w związku z czym uprawnieni byli do 
złożenia oświadczenia o niekaralności za przestępstwa określone w art. 92a ust. 1a 
ustawy o systemie oświaty6. Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego nie złożyła 
jedna wychowawczyni (będąca studentką).  

(dowód: akta kontroli str. 51, 52-55, 148-151,156-159) 

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

6 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
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Sprawowanie opieki przez kierownika i wychowawców wypoczynku 

W półkolonii brało udział 40 dzieci, w tym 26 w wieku poniżej 10 lat. Organizator 
wypoczynku poinformował, że w półkolonii nie brały udziału dzieci niepełnosprawne. 
Opiekę nad dziećmi sprawowało trzech wychowawców. Liczba uczestników 
wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie przekraczała  
15 osób (badaniem objęto okres od 7 do 31 lipca 2014 r.), co było zgodne 
 z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 50, 120-121, 188, 192) 

Ustalono zakresy obowiązków kierownika, wychowawców wypoczynku oraz 
pielęgniarki. Kierownik wypoczynku zapoznał wychowawców i pielęgniarkę z ich 
treścią oraz z treścią regulaminów i zasad dotyczących opieki nad uczestnikami 
wypoczynku podczas spotkania organizacyjnego zorganizowanego w dniu 5 lipca 
2014 r. 

Zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, 
Kierownik półkolonii opracowywał rozkłady dnia wypoczynku na kolejne dni 
i omawiał je podczas cyklicznych spotkań z wychowawcami.  

Kierownik wypoczynku wyjaśnił, że opracowany w ofercie na realizację zadania 
publicznego program wypoczynku stanowił jednocześnie plan pracy. 

Program wypoczynku zawierał m.in.: założenia i cele oraz rodzaj działań 
podejmowanych podczas realizacji wypoczynku, określenie zadań, terminów ich 
realizacji oraz ilości osób uczestniczących. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 31-32, 104-108, 152-153) 

Kierownik półkolonii, zgodnie z § 11 ust. 4 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie 
warunków wypoczynku, sprawował kontrolę wykonywania obowiązków przez 
wychowawców, a Dyrektor KCC w Kartuzach monitorował stan realizacji programu 
wypoczynku. Podejmowane w tym zakresie działania były dokumentowane 
w zeszycie monitorowania pracy wychowawców. Kierownik wypoczynku nie pełnił 
funkcji wychowawcy, natomiast zapewniał uczestnikom półkolonii, zgodnie  
z §11 ust. 4 pkt 5 ww. rozporządzenia, właściwą opiekę, bezpieczne warunki 
wypoczynku, zapoznawał z zasadami bezpieczeństwa oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

(dowód: akta kontroli str. 57-60, 104-110, 164) 

Wychowawcy półkolonii, zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków 
wypoczynku, zapoznali się ze zgłoszeniami uczestników wypoczynku, opracowali 
wspólny plan pracy wychowawczej poszczególnych grup, sprawowali opiekę nad 
uczestnikami, zapewniali im bezpieczeństwo m.in. poprzez instruktaże w zakresie 
zasad bezpiecznego wykonywania określonych zadań lub czynności. Na bieżąco 
prowadzili dzienniki zajęć, jednak niezgodnie z wymaganiami określonymi  
w § 12 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 112-119, 127-139, 164, 211) 

Kierownik wypoczynku wyjaśnił, że podczas pobytu dzieci w placówce nie wystąpiły 
poważne problemy wychowawcze. Zdarzały się jednak przypadki nieprawidłowego 
zachowania uczestników, polegające na używaniu przez dzieci wulgaryzmów. Po 
każdym zdarzeniu dziecko było ustnie pouczane, a w przypadku ponownego 
zaistnienia zdarzenia, o fakcie informowani byli rodzice (co miało miejsce 
dwukrotnie). Kierownik wypoczynku wyjaśnił, że przypadki nieprawidłowego 
zachowania uczestników wypoczynku zgłaszane są przez wychowawców kierownikowi 
wypoczynku i odnotowywane w rejestrze monitorowania pracy wychowawców. 

(dowód: akta kontroli str. 104-108) 
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Zapoznanie uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa. 

W ramach półkolonii zaplanowano i realizowano m.in. wycieczki nad jeziora 
kaszubskie oraz rajdy piesze. W trakcie wypoczynku uczestnicy nie korzystali 
z kąpieli. Uczestników półkolonii zapoznawano z zasadami bezpieczeństwa udziału 
w planowanych zajęciach, np. poprzez pogadanki „Moja bezpieczna droga do 
szkoły” (przypomnienie podstawowych znaków drogowych, zasad ruchu 
drogowego), „Bezpieczeństwo w lesie i nad wodą”. Organizator opracował m.in.: 
Regulamin wycieczki, Zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki, 
w marszu i na biwaku, Regulamin kąpieli wodnych i słonecznych, Regulamin kąpieli, 
Regulamin ogniska. Ponadto podczas spotkania organizacyjnego (7 lipca br.), 
uczestnicy półkolonii zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa wypoczynku 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

 (dowód: akta kontroli str. 114, 130-131, 138, 71-72, 78-82, 104-109, 162, 201) 

Baza i wyposażenie 

Organizator zapewnił warunki do realizacji programu wypoczynku w zakresie: 
– ogrodzenia i oświetlenia terenu wypoczynku, teren ten posiadał równą 

i utwardzoną nawierzchnię oraz instalację do odprowadzania 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 bieżącą 
zimną wodę, podłączony do kanalizacji; 

– stopnie schodów wewnętrznych były równe, pokryte terakotą, nie były śliskie, 
a poręcze były zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po nich; sufity, 
ściany, podłogi oraz stolarka okienna i drzwiowa były w dobrym stanie (podłoga 
w świetlicy terapeutycznej wyłożona terakotą, częściowo zakrytą wykładziną, 
której brzeg nie był przymocowany trwale do podłoża, widoczne ślady zużycia 
wykładziny); 

– zewnętrzne schody wejściowe do świetlicy socjoterapeutycznej były betonowe, 
zabezpieczone ozdobną kutą balustradą z poręczą niezabezpieczoną przed 
ewentualnym zsuwaniem się po niej; 

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

– teren przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji stanowiła publiczna 
ogólnodostępna ścieżka zdrowia i boiska przyszkolne;  

– nie korzystano z kąpielisk (organizowano jednak wycieczki nad jezioro i zabawy 
na plaży); kierownik wypoczynku wyjaśnił, że Organizator nie dysponował na 
potrzeby wypoczynku ratownikiem, a pobliskie jeziora nie posiadały plaż 
strzeżonych. 

(dowód: akta kontroli str. 165-182, 201)  

Opieka medyczna 

Organizator zawarł porozumienie o współpracy z dyplomowaną pielęgniarką 
środowiskową. Pielęgniarka dostępna była doraźnie, pełniąc dyżury pod telefonem. 

W świetlicy socjoterapeutycznej znajdowała się apteczka, wyposażona 
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 
instrukcję udzielania pierwszej pomocy, wykaz numerów telefonów alarmowych 
(pogotowia ratunkowego, straży pożarnej). Kierownikowi wypoczynku, 
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wychowawcom i uczestnikom wypoczynku został udzielony, przez pielęgniarkę, 
instruktaż dotyczący korzystania z apteczki jak i udzielania pierwszej pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 86-87, 90, 106-109, 164, 165-172) 

Ochrona przeciwpożarowa, stan techniczny 

W miejscu wypoczynku (świetlicy socjoterapeutycznej) znajdowała się instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego, a Organizator wypoczynku opracował regulamin 
przeciwpożarowy i instrukcję postępowania w razie pożaru. 

(dowód: akta kontroli str. 66-70, 165-172) 

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 terenów7 m.in.: 
– w świetlicy socjoterapeutycznej znajdował się wykaz telefonów alarmowych oraz 

instrukcja postępowania na wypadek pożaru; 
– w budynku oznakowano drogi ewakuacyjne oraz miejsca umieszczenia urządzeń 

przeciwpożarowych (gaśnic); 
– obiekt wyposażono w gaśnice i oznaczono miejsca ich usytuowania. 

(dowód: akta kontroli str. 165-172) 

W świetlicy socjoterapeutycznej w widocznym miejscu umieszczono informację 
o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 165-172) 

Organizator posiadał aktualne, udostępnione przez Parafię, dokumenty: 
– okresowej kontroli przewodów kominowych: dymowych, spalinowych oraz 

grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych wraz z podłączeniami; 
– rocznego przeglądu stanu technicznego budynku; 
– pięcioletniego przeglądu technicznego obiektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 142-143, 194-200) 

Zapewnienie prawidłowej opieki nad poszkodowanymi w wypadkach 

W świetlicy socjoterapeutycznej znajdowały się instrukcja udzielania pierwszej 
pomocy oraz wykaz numerów telefonów alarmowych (m.in. pogotowia ratunkowego, 
straży pożarnej, policji). Organizator wyjaśnił, że opracowano procedury 
postępowania w razie wypadków, każdy wypadek powinien zostać odnotowany  
w karcie wypadku danego uczestnika, przygotowano również formularz pod nazwą 
„Rejestr wypadków dzieci i młodzieży”, do którego w przypadku nagłego wydarzenia 
wpisywać należało m.in. dane dotyczące nazwiska i imienia osoby poszkodowanej, 
daty wypadku i daty sporządzenia protokołu powypadkowego, miejsca wypadku, 
rodzaju i miejsca uszkodzenia ciała, przyczyn wypadku. 

(dowód: akta kontroli str. 63-65, 98-101, 150-151, 156-157) 

Podczas półkolonii (do 31 lipca 2014 r.) nie wystąpiły wypadki w czasie wypoczynku 
dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 100) 

Organizator dokonał zgłoszenia wypoczynku Kuratorowi Oświaty na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, 
przeznaczonym do zgłaszania wypoczynku organizowanego poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego 
dla nie więcej niż 25 uczestników. Tymczasem zgodnie z § 6 ust. 1 
ww. rozporządzenia Organizator wypoczynku powinien zgłosić wypoczynek 
na formularzu stanowiącym załącznik 1 do ww. rozporządzenia. 

                                                      
7 Dz. U. Nr 109, poz. 719 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Powyższe wynikało z braku możliwości dokonania zgłoszenia wypoczynku w formie 
elektronicznej (§ 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku) na 
właściwym formularzu, ponieważ zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej (dalej: „MEN”) zasadami zgłaszania wypoczynku w miejscu 
zamieszkania (tzw. półkolonii), w elektronicznej bazie wypoczynku istnieje 
możliwość zgłoszenia jedynie na formularzu stanowiącym załącznik  
nr 2 do ww. rozporządzenia. 

W konsekwencji przyjętej przez MEN zasady zgłaszania wypoczynku w miejscu 
zamieszkania w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy 
wypoczynku, Organizator nie miał możliwości dołączenia do zgłoszenia wypoczynku 
Kuratorowi Oświaty, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie 
warunków wypoczynku, wydanej właścicielowi obiektu lub terenu kopii opinii lub 
protokołu okresowej kontroli Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach w zakresie 
spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych. 

(dowód: akta kontroli str. 44-46, 52-55, 142-143) 

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

1. Kwalifikacja uczestników do udziału w wypoczynku przez organizatora, została 
przeprowadzona z naruszeniem wymogu określonego w § 10 rozporządzenia 
w sprawie warunków wypoczynku, który stanowi, że uczestnicy, w celu wzięcia 
udziału w wypoczynku, składają organizatorowi karty kwalifikacyjne. Wzór karty 
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określony został w załączniku  
nr 3 do tego rozporządzenia. 

Zgłoszenia do udziału w półkolonii dokonywane były na formularzu 
zatytułowanym „Zgoda”, w którym rodzice uczestnika wypoczynku wyrażali 
zgodę na udział w półkoloniach w dniach od 7 lipca do 8 sierpnia 2014 r. 
organizowanych przez KCC w Kartuzach i zobowiązani byli: określić termin 
uczestnictwa dziecka w wypoczynku, wskazać adres zamieszkania dziecka oraz 
telefon kontaktowy. 

Zakres danych w formularzu „Zgody” nie był zgodny i nie wyczerpywał zakresu 
informacji wymaganych wzorem z załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
warunków wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 122-124) 

Jak wyjaśnił Dyrektor KCC w Kartuzach, uczestnicy półkolonii na początku lipca 
br. brali udział w kolonii w Gowidlinie organizowanej przez KCC w Kartuzach, 
do udziału w którym składali karty kwalifikacyjne, zawierające wymagane 
informacje m.in. dot. stanu zdrowia dzieci. Dla uproszczenia procedury przyjęcia 
dzieci do udziału w półkolonii, na prośbę rodziców, przyjęto za podstawę karty 
kwalifikacyjne do wypoczynku w Gowidlinie. Organizator wymagał jednak 
przedłożenia formularza „Zgody”. 

(dowód: akta kontroli str. 148-151, 156-159, 190-192) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela powyższych argumentów, ponieważ 
kwalifikacja uczestników do wypoczynku powinna odbywać się każdorazowo 
na podstawie kart kwalifikacyjnych składanych organizatorowi w celu wzięcia 
udziału w określonym wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ww. rozporządzenia. 

2. Organizator wypoczynku zawarł umowę zlecenia z wychowawczynią (studentką), 
która w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy 
o systemie oświaty, nie przedstawiła aktualnej informacji z Krajowego Rejestru 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Karnego. Było to niezgodne z art. 92a ust. 1b ustawy o systemie oświaty, 
stanowiącym, iż w celu potwierdzenia warunku niekaralności kandydat na 
wychowawcę jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku 
informację z Krajowego Rejestru Karnego. Wychowawczyni zamiast takiej 
informacji, przedłożyła Organizatorowi oświadczenie o niekaralności „za 
jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie”, oraz że może pełnić rolę 
wychowawcy wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 51-55) 

Dyrektor KCC w Kartuzach wyjaśnił, że przepis art. 92a ustawy o systemie 
oświaty zmienił się w maju tego roku, zaś opiekunowie półkolonii złożyli 
oświadczenie w którym wykazali, że nie byli wcześniej karani za przestępstwo 
popełnione umyślnie. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149, 156-157) 

Powyższe wyjaśnienia nie usprawiedliwiają nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów, gdyż wymóg przedstawienia Organizatorowi wypoczynku przez 
kandydata na wychowawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
obowiązywał w czasie trwania wypoczynku. 

3. Do 28 lipca 2014 r. wychowawcy wypoczynku dokumentowali realizowane 
zajęcia w dziennikach zajęć, które prowadzono na formularzach niezgodnych 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie warunków 
wypoczynku, tj. niezgodnie z wymogiem określonym w § 12 ust. 4 pkt 2 
ww. rozporządzenia. Dzienniki zajęć nie zawierały wymaganych informacji, m.in. 
tygodniowych planów pracy. 

Wychowawcy wyjaśnili, że formularze dzienników zajęć otrzymali od kierownika 
półkolonii, zaś kierownik półkolonii wskazał, że nie wiedział o tym, że przekazuje 
wychowawcom niewłaściwe formularze dzienników. 

Nieprawidłowość została usunięta w wyniku kontroli NIK, poprzez założenie 
dzienników zajęć zgodnych z ww. przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 125-145, 152, 211) 

4. KCC w Kartuzach, zawierając ustną umowę z właścicielem posesji, na której 
został zorganizowany wypoczynek dla dzieci, zorganizowało półkolonię  
w miejscu, które nie zapewniało w pełni bezpiecznych warunków wypoczynku 
dzieci poprzez fakt, iż: 

 kuta balustrada wzdłuż schodów posiadała poręcz niezabezpieczoną przed 
ewentualnym zsuwaniem się po niej; 

 podłoga w świetlicy terapeutycznej wyłożona była terakotą, częściowo zakrytą 
wykładziną, której brzeg nie był przymocowany trwale do podłoża, 

co było niezgodne z § 1 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli niezabezpieczenie poręczy schodów oraz brak 
przytwierdzenia brzegów wykładziny do podłoża w miejscu przebywania dzieci 
mogło stanowić zagrożenie ich bezpieczeństwa. 

Organizator w trakcie kontroli NIK podjął działania polegające na zabezpieczeniu 
poręczy balustrady schodów zewnętrznych poprzez montaż ograniczników, które 
uniemożliwiały zsuwanie się po niej. 

(dowód: akta kontroli str. 165-182, 155, 158-159) 
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IV. Wnioski 
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 Kontroli8, wnosi o: 

1) zapewnienie kwalifikowania uczestników wypoczynku na podstawie kart 
kwalifikacyjnych, zawierających wszystkie wymagane dane; 

2) zapewnienie prawidłowego poświadczania przez wychowawców wypoczynku 
warunku niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 92a ust. 1a 
ustawy o systemie oświaty; 

3) zapewnianie bezpiecznych warunków wypoczynku w organizowanych 
półkoloniach. 

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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 9 września 2014 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Kontroler Dyrektor 
Alicja Szczepaniak Anna Struzik 

starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

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