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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 Iwona Miklikowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91769 z dnia 18.08.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2)  

Jednostka 
kontrolowana 

Międzyszkolny Klub Sportowy „SŁUPIA” (dalej: „Organizator” lub „MKS SŁUPIA”), 
ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Firkowski, Prezes Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego „SŁUPIA” 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości1, 
działalność MKS SŁUPIA w zakresie przygotowania wypoczynku w formie obozu 
sportowego piłki ręcznej (dalej: „obóz”) oraz negatywnie w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie trwania obozu w Łebie w okresie 
od 18 do 27 sierpnia 2014 r. 

Pozytywną ocenę w zakresie przygotowania obozu uzasadnia m.in.: 

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

 zapewnienie odpowiedniej liczby wychowawców do sprawowania opieki nad 
uczestnikami obozu; 

 prowadzenie kwalifikacji uczestników obozu w oparciu o karty kwalifikacyjne 
zgodne z wymaganiami; 

 zapoznawanie uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa – 
regulaminami obozu; 

 zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki medycznej oraz środków 
pierwszej pomocy; 

 realizacja zajęć na obozie szkoleniowym zgodnie z przedstawionym 
w zgłoszeniu Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty (dalej „Kurator Oświaty”), 
harmonogramem obozu. 

Stwierdzona w zakresie przygotowania wypoczynku nieprawidłowość dotyczyła 
niepoinformowania Kuratora Oświaty o zmianie wychowawcy zatrudnionego 
na obozie. 

Negatywną ocenę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozu 
uzasadnia zorganizowanie wypoczynku w obiekcie, który nie spełniał wymogów 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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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 Organizatora 
w prywatnym budynku mieszkalnym położonym w Łebie o nazwie Willa Stawros 
(dalej: „Willa Stawros”) w formie obozu sportowego piłki ręcznej. Na organizację 
obozu MKS SŁUPIA otrzymał od Wojewody Pomorskiego (w imieniu którego 
występował Kurator Oświaty) dotację w kwocie 7 tys. zł, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie2. Dofinansowanie realizacji ww. zadania publicznego nastąpiło 
w oparciu o otwarty konkurs ofert przeprowadzony przez Kuratora Oświaty 
w Gdańsku, na podstawie oferty złożonej przez Organizatora. 

(dowód: akta kontroli str. 4-9) 

Wnoszone przez uczestników opłaty za udział w obozie ustalono  
w wysokości 650 zł od osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 71-72) 

Obóz zlokalizowano w prywatnym budynku mieszkalnym z pokojami 
przeznaczonymi na wynajem - na jego potrzeby przeznaczono 10 pokoi. 
Organizator zawarł 18 sierpnia 2014 r. umowy: 
– z właścicielem Willi Stawros na organizację pobytu i wyżywienia (kilkukrotne 

obiady w smażalni ryb prowadzonej przez właścicielkę obiektu) dla  
31 uczestników obozu, oraz czterech opiekunów. Zgodnie z warunkami umowy 
właściciel Willi Stawros zobowiązany był do posiadania aktualnych zezwoleń 
i przygotowania obiektu do prowadzenia działalności gastronomicznej oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Wynajmujący w umowie zagwarantował, że 
posiada warunki socjalno-bytowe zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, 
PPOŻ, SANEPIDU; 

– ze stołówką „ADA” Magdalena Pawelczyk w Łebie na wyżywienie 
31 uczestników obozu oraz czterech opiekunów w terminie od 18 do 27 sierpnia 
2014 r., za stałą cenę wynoszącą 35 zł brutto od osoby za dzień. Wykonawca 
zlecenia zobowiązał się do posiadania aktualnych zezwoleń i przygotowania 
obiektu do prowadzenia działalności gastronomicznej i zagwarantował warunki 
socjalno-bytowe zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, PPOŻ, SANEPIDU; 

– z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie na wynajem 
płyty boiska hali wielofunkcyjnej na prowadzenie zajęć sportowych. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 27, 31-32, 45) 

Zgłoszenie wypoczynku zostało przekazane Kuratorowi Oświaty  
12 czerwca 2014 r., tj. 67 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, zgodnie z § 6 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku3. Zgłoszenie, sporządzone na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, zawierało wszystkie 
niezbędne dane. Natomiast zawarty w tym zgłoszeniu wykaz osób przewidzianych 
do zatrudnienia lub wolontariuszy nie był zgodny ze stanem faktycznym ustalonym 
w toku kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 11-17, 29-30) 

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

3Rozporządzenie 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.). 
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Organizator zawarł 18 sierpnia 2014 r. porozumienia o współpracy z: 
– kierownikiem obozu sportowo-wypoczynkowego dla piłkarek ręcznych w zakresie 

kierowania obozem sportowo-wypoczynkowym i prowadzenia zajęć sportowych 
w ramach wolontariatu (zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków); 

– trzema wychowawcami wypoczynku (wolontariusze) w zakresie prowadzenia 
zajęć sportowych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków wychowawcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-25) 

Organizator obozu nie zawarł umów z rodzicami dzieci. 
(dowód: akta kontroli str. 71-72) 

Organizator posiadał karty kwalifikacyjne wszystkich 31 uczestników obozu, zgodne 
ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków 
wypoczynku, a ponadto zawarł umowę ubezpieczenia 52 zawodników Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce (w tym uczestników obozu) od następstw nieszczęśliwych 
wypadków4. 

(dowód: akta kontroli str. 33-34, 44) 

W celu zapewnienia opieki medycznej podczas wypoczynku MKS Słupia podpisał 
18 sierpnia 2014 r. porozumienie z ratownikiem medycznym o współpracy 
 w zakresie doraźnej opieki medycznej w ramach wolontariatu. 

(dowód: akta kontroli str. 26, 72) 

Organizator sporządził program wypoczynku i listę jego uczestników z podziałem 
na grupy, obejmującą dzieci i wychowawców obozu. 

(dowód: akta kontroli str. 28-30) 

Prezes MKS SŁUPIA i kierownik obozu (zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia 
w sprawie warunków wypoczynku) kontrolowali przebieg i realizację wypoczynku, 
co dokumentowano zapisami w dziennikach zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 82-105) 

Prezes MKS SŁUPIA wyjaśnił, że oględzin miejsca wypoczynku dokonał przed 
rozpoczęciem obozu, jednak nie sporządził stosownych dokumentów 
potwierdzających ten fakt. 

(dowód: akta kontroli str. 71-72) 

W celu dowozu uczestników do miejsca wypoczynku zawarto 18 sierpnia 2014 r. 
umowę najmu autokaru, zgodnie z którą przewoźnik odpowiadał prawnie i finansowo 
za sprawność techniczną autokaru. Organizator nie zgłaszał na Policję 
planowanego transportu uczestników wypoczynku, w związku z czym nie 
przeprowadzano kontroli pojazdu. 

Jak wyjaśnił Prezes MKS SŁUPIA nie dokonano zgłoszenia na Policję, ponieważ 
przewoźnik jest wieloletnim partnerem MKS Słupia i nigdy nie wystąpiły problemy 
z transportem, a ponadto liczono w tym zakresie na inicjatywę rodziców 
uczestników. 

Podczas transportu opiekę nad dziećmi sprawowali wychowawcy poszczególnych 
grup, a dodatkowo opiekę nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników wycieczek 
autokarowych sprawował kierownik obozu. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 71-71) 
Dokumentacja w miejscu wypoczynku 

W miejscu organizacji wypoczynku znajdowały się m.in. takie dokumenty jak: 
– zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku kuratorowi oświaty; 

                                                      
4 Polisa nr 0202001849 z dnia 5 września 2013 r. – ubezpieczenie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. 
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– dokumentacja zdrowotna personelu (zaświadczenia lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy jako wychowawca) i potwierdzająca kwalifikacje oraz 
niekaralność; 

– 31 kart kwalifikacyjnych wszystkich uczestników wypoczynku zawierających 
informacje o stanie zdrowia dzieci oraz telefony kontaktowe do rodziców dzieci; 

– dzienniki zajęć, plany pracy; 
– zakresy obowiązków kierownika wypoczynku, wychowawców; 
– trzy regulaminy: obozu sportowego Słupia Słupsk, korzystania z Hali Sportowej, 

pobytu w ośrodku Willa Stawros w Łebie. 
(dowód: akta kontroli str. 74) 

Kontrolerowi nie przedstawiono pisemnych, planowanych rozkładów zajęć 
na poszczególne dni. Kierownik obozu wyjaśniła, że zajęcia na kolejne dni planuje 
się w przeddzień wieczorem m.in. w oparciu o grafik korzystania z hali sportowej 
i warunki atmosferyczne (treningi w terenie) oraz harmonogram obozu i przekazuje 
się je do wiadomości zawodniczkom następnego dnia rano. 

(dowód: akta kontroli str. 111-112) 

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

(dowód: akta kontroli str. 50-52, 76) 

Organizacja wypoczynku dzieci na obozie nie była (do 26 sierpnia 2014 r.) 
przedmiotem kontroli Kuratora Oświaty i Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kartuzach. 

(dowód: akta kontroli str. 108) 

Zgodnie z programem obozu, przedstawionym w ofercie skierowanej do Kuratora 
Oświaty zaplanowano codzienne treningi w hali sportowej i w terenie, zwiedzanie 
Muzeum Motyli, Illuzeum w Łebie, Łeba Parku, spacer po łebskich ruchomych 
wydmach, po Alei Prezydentów w Łebie, wycieczkę do Sea Parku w Sarbsku, 
ognisko. 

Zapisy w dziennikach zajęć wskazywały, że w czasie wypoczynku zorganizowano, 
do 25 sierpnia 2014 r. część zaplanowanych zajęć (codzienne treningi w hali 
sportowej i w terenie, wycieczkę do Illuzeum w Łebie, gry i zabawy na plaży, 
wycieczkę do Łeba Parku). 

(dowód: akta kontroli str. 28, 82-105) 

Kwalifikacje kierownika i wychowawców wypoczynku 

Nie stwierdzono przypadków nieposiadania kwalifikacji przez pracowników 
pedagogicznych lub wolontariuszy do podjęcia pracy jako wychowawca na obozach. 
Kierownik obozu (nauczyciel i trener – 34 lata) posiadał zaświadczenie o ukończeniu 
kursu dla kierowników wypoczynku, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie warunków wypoczynku. Dwóch zatrudnionych wychowawców (w wieku: 
29, 40 lat) posiadało kwalifikacje określone w § 12 ww. rozporządzenia (byli 
nauczycielami wychowania fizycznego i jednocześnie trenerami oraz ukończyli kursy 
przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży). 
Ponadto jedna wychowawczyni (lat 28) była studentką UG, Wydziału Oceanografii 
i Geografii.  

(dowód: akta kontroli str. 53-58) 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm. 
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Organizator obozu potwierdził posiadanie przez ww. wychowawczynię wymaganych 
kwalifikacji.  

(dowód: akta kontroli str. 80-81)  

Wszyscy wychowawcy zatrudnieni na obozie przedstawili Organizatorowi 
wypoczynku informacje o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym. Dwóch 
wychowawców oraz kierownik wypoczynku złożyli stosowne oświadczenia 
o niekaralności za przestępstwa określone w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty6, a jeden wychowawca (student) wyciąg  
z Krajowego Rejestru Karnego, co było zgodne z art. 92a ust. 1b ww. ustawy 

(dowód: akta kontroli str. 59-61, 75) 

Sprawowanie opieki przez kierownika i wychowawców wypoczynku 

W wypoczynku udział wzięło 31 uczestników, wśród których nie było dzieci 
niepełnosprawnych. Uczestników podzielono na dwie grupy, którymi zajmowało się 
trzech wychowawców: 
– grupa I liczyła 16 dzieci (wszystkie powyżej 10 roku życia); 
– grupa II liczyła 15 dzieci (wszystkie powyżej 10 roku życia). 

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

(dowód: akta kontroli str. 29-30, 53) 

Zakresy obowiązków kierownika i wychowawców wypoczynku zostały określone  
w oddzielnych dokumentach nazwanych jako obowiązki wychowawcy, obowiązki 
kierownika obozu. Kierownik wypoczynku, zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 4 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, dokonywał kontroli wykonywania 
obowiązków przez wychowawców, co dokumentował poprzez zapisy w dziennikach 
zajęć. Kierownik wypoczynku nie pełnił funkcji wychowawcy. Uczestnicy obozu 
zostali podzieleni na dwie grupy, do których przydzielono w jednym przypadku 
jednego w drugim dwóch wychowawców. 

(dowód: akta kontroli str. 18-25, 82-105) 

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

(dowód: akta kontroli str. 28, 82-105, 74) 

Wychowawcy prawidłowo realizowali obowiązki, o których mowa 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 planem pracy, sprawowali opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zapewniali im 
bezpieczeństwo i prowadzili inne zajęcia zlecone przez Kierownika wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 29-30, 82-105) 

Dzienniki zajęć były prowadzone na bieżąco, zgodnie z obowiązującym wzorem, 
(załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku)  
i zawierały wpisane dane uczestników, tygodniowe plany pracy, zajęcia dzienne. 

(dowód: akta kontroli str. 82-105) 

                                                      
6 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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Kierownik obozu wyjaśnił, że podczas wypoczynku nie wystąpiły (do 26 sierpnia 
2014 r.) żadne incydenty wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 107) 

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa uczestników wypoczynku 

Uczestników obozu zapoznano z opracowanymi dokumentami, w których określono 
zasady bezpieczeństwa, tj.: 
– z regulaminem obozu sportowego Słupia Słupsk; 
– z regulaminem korzystania z Hali Sportowej; 
– z regulaminem pobytu w ośrodku Willa Stawros w Łebie. 

 (dowód: akta kontroli str. 62-69) 

Baza i wyposażenie 

Organizator zapewnił warunki do realizacji wypoczynku w niżej wymienionym 
zakresie: 
– 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, ściany 
podłogi oraz stolarka okienna i drzwiowa były w dobrym stanie; 

– pomieszczenia sypialne wyposażone były w odpowiednią ilość miejsc do spania, 
pościel była czysta; 

– pomieszczenia WC i sanitarno-higieniczne zlokalizowane były przy każdym 
pokoju, posiadały odpowiednie wyposażenie, wentylację, powierzchnię ścian 
i podłóg odporną na działanie wilgoci; 

– jadalnia, znajdująca się poza terenem ośrodka, umożliwiała spożywanie posiłków 
przez wszystkich uczestników jednocześnie; 

– zajęcia sportowe odbywały się na Hali Sportowej, sprzęt sportowy był sprawny, 
w dobrym stanie, bramki były w trakcie treningów przymocowane na stałe do podłoża; 

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

(dowód: akta kontroli str. 37-42) 

Opieka medyczna 

Apteczka pierwszej pomocy znajdowała się w na korytarzu drugiej kondygnacji Willi 
Stawros, a klucz do niej był u kierownika obozu. Była 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 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. 37-42, 110) 

Ochrona przeciwpożarowa, stan techniczny 

Organizator wypoczynku posiadał opinię w zakresie spełniania wymagań 
określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, wydaną przez Komendanta 
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Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (dalej Komendanta 
Powiatowego PSP) dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego (opinia  
z 13 sierpnia 2013 r.). W opinii 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. Na 
podstawie dokonanych w toku kontroli oględzin ustalono, że uczestnicy obozu 
(młodzież i kadra wychowawców) zakwaterowani zostali w dziesięciu pokojach. 

(dowód: akta kontroli str.37-42, 70) 

W Willi Stawros nie umieszczono informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. 
(dowód: akta kontroli str. 37-42) 

Zapewnienie prawidłowej opieki nad poszkodowanymi w wypadkach 

W zakresie dotyczącym zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
uczestnikom obozu zostały opracowane Procedury dotyczące pierwszej pomocy, 
zawierające m.in. procedury dotyczące udzielania podopiecznym pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, procedury postępowania w przypadku zaistnienia lekkiego wypadku 
nie wymagającego interwencji lekarza, procedura w sytuacji zaistnienia wypadku 
wymagającego interwencji lekarza, procedura w sytuacji zaistnienia wypadku 
powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 

(dowód: akta kontroli str. 35-36) 

Do 26 sierpnia 2014 r. nie miały miejsca wypadki podczas wypoczynku dzieci. 
(dowód: akta kontroli str. 109) 

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

1. W toku przeprowadzonych oględzin (19 sierpnia 2014 r.) stwierdzono, że obóz 
zorganizowany został w budynku, który nie spełniał wymogów bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W obiekcie Willa Stawros na potrzeby 
uczestników obozu i kadry wychowawców wynajęto dziesięć pokoi. W opinii 
z 13 sierpnia 2013 r. Komendant Powiatowy PSP stwierdził, że budynek będzie 
spełniać wymagania z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 
stawianych budynkom zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki 
mieszkalne), o ile do wynajmu przeznaczone będzie nie więcej niż sześć pokoi. 

Tym samym MKS SŁUPIA zorganizował obóz sportowy z naruszeniem przepisu  
§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad wypoczynku, który stanowi m.in., że 
obiekt w którym ma być zorganizowany wypoczynek musi spełniać wymagania 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

(dowód: akta kontroli str. 37-42, 70) 

Prezes MKS SŁUPIA wyjaśnił, że decyzja o zorganizowaniu obozu w budynku 
domu jednorodzinnego Willa Stawros podjęta została na podstawie 
wcześniejszych doświadczeń. W roku ubiegłym również organizowano obóz 
w tym samym budynku, nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, właścicielka 
obiektu zapewniała, że jest w stanie pomieścić większą ilość uczestników. 
Prezes MKS SŁUPIA wyjaśnił ponadto, że był to pierwszy organizowany obóz, 
na który otrzymano dofinansowanie od Wojewody Pomorskiego, a powstałe 
błędy wynikały z niewiedzy, a nie ze złej woli. 

(dowód: akta kontroli str. 8-81) 

W wyniku kontroli część uczestniczek obozu (13 osób) wraz z wychowawczynią 
zostało przekwaterowanych do innego obiektu w Łebie (Ośrodek Kolonijny 
„Ania”). Pozostali uczestnicy obozu wraz z wychowawcami rozlokowani zostali 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w sześciu pokojach Willi Stawros. Było to zgodne z opinią Komendanta 
Powiatowego PSP w Lęborku. 

(dowód: akta kontroli str. 106) 

2. Organizator zatrudnił na obozie innego wychowawcę niż zadeklarował  
w zgłoszeniu wypoczynku. O powyższym fakcie nie poinformował Kuratora 
Oświaty, czym naruszył przepis § 6d rozporządzenia w sprawie warunków 
wypoczynku. 

Prezes MKS Słupia wyjaśnił, że brak powiadomienia Kuratora Oświaty o zmianie 
wychowawcy było błędem organizatora. 

O zmianie wychowawcy powiadomiono Kuratora Oświaty w dniu 21 sierpnia 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 11-17, 53, 77-79) 

IV. Uwagi  
W wyniku ustalenia, że obóz sportowy zorganizowany został w budynku, który 
nie spełniał wymogów bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
kontroler NIK – na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK7 – poinformował 
organizatora wypoczynku, Kuratora Oświaty oraz Komendanta Powiatowego PSP 
o występującym zagrożeniu zdrowia i życia uczestników obozu. 

Organizator wypoczynku przekazał kontrolerowi NIK informację o podjętych 
działaniach zapobiegających stanowi zagrożenia, co opisano na str. 8-9 niniejszego 
wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 

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. 

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 5 września 2014 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Kontroler Dyrektor 
Alicja Szczepaniak Iwona Miklikowska 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

                                                      
7 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.). 
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