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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 Krakowie 

Kontrolerzy 1. Stanisław Dziwisz, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 88144 z 3 lipca 2014 r.  
(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Kuratorium Oświaty w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 (dalej: Kuratorium) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty (dalej: Kurator) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie1 działania Kuratorium realizowane w latach 2011-2014 (do czasu 
zakończenia czynności kontrolnych) w zakresie koordynacji i wspomagania organizacji 
wypoczynku oraz nadzoru nad jego prowadzeniem.  

 

Kuratorium rzetelnie weryfikowało zgłoszenia organizatorów pod kątem spełniania przez 
nich wymogów określonych w rozporządzeniu2, bezzwłocznie wydając zaświadczenia 
podmiotom spełniającym wszystkie warunki lub wzywając do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. Nadzór nad organizatorami wypoczynku sprawowany był również poprzez 
prowadzenie kontroli w trakcie wypoczynku, których celem było sprawdzenie warunków 
organizacyjnych i realizacji zadań programowych. Kontrolami objęto średnio 13,4%  
wszystkich nadzorowanych przez Kuratora wypoczynków. Kontrolami obejmowano również 
kursy dla kierowników i wychowawców wypoczynku. 

Kuratorium prowadziło szereg działań informacyjnych skierowanych zarówno do 
organizatorów wypoczynku, jak i do rodziców dzieci w nich uczestniczących. Dzięki 
wypracowaniu zasad współpracy z policją, strażą pożarną i inspekcją sanitarną, 
zapewniono szybki przepływ informacji o ewentualnych nieprawidłowościach i niezwłoczne 
podejmowanie czynności sprawdzających przez uprawnione instytucje. Organizowane 
w Kuratorium spotkania przed rozpoczęciem wypoczynku oraz podsumowywujące jego 
organizację sprzyjały poprawie bezpieczeństwa wypoczynku i współpracy podmiotów 
nadzorujących jego przebieg. 
W prowadzonych konkursach oraz postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przyjęto kryteria 
zapewniające pierwszeństwo korzystania z wypoczynku dzieciom o których mowa 
w § 5 rozporządzenia oraz z rodzin najuboższych. Każdorazowo w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia Kuratorium uwzględniało wytyczne Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, wskazujące jakie formy wypoczynku powinny być traktowane priorytetowo. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 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. z 1997 r. 
Nr 12, poz. 67 ze zm.), zwane dalej: rozporządzeniem. 

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 małopolskim 
systematycznie spada. Liczba dzieci i młodzieży będących uczniami wynosiła na dzień: 
30 września 2010 r. – 454, 7 tys., 30 września 2011 r. – 443,8 tys., 30 września 2012 – 
431,6 tys., a na 30 września 2013 r. – 421,3 tys. osób.  
W okresie objętym kontrolą rosła liczba wypoczynków zgłoszonych w Kuratorium. W 2011 r. 
liczba tych wypoczynków wynosiła 1 465 (1 124 organizowanych w okresie letnim i 341 
zimowym), w 2012 r. – 1 594 (odpowiednio: 1 213 i 381), a w 2013 r. – 1 758 (odpowiednio: 
1 385 i 373). W analogicznym okresie liczba wypoczynków organizowanych poza granicami 
kraju wynosiła 292 (242 w okresie letnim i 50 w okresie zimowym) w 2011 r., 286 
(odpowiednio: 244 i 42) w 2012 r. i 288 (odpowiednio: 239 i 49) w 2013 r. Liczba 
uczestników wypoczynków organizowanych w kraju wzrosła z 76 tys. osób w 2011 r. do 
81,7 tys. osób w 2013 r., natomiast liczba uczestników wypoczynków organizowanych poza 
granicami kraju spadła z 13,3 tys. do 10,8 tys. osób.    
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w Kuratorium zgłoszono 1 054 wypoczynki na terenie kraju 
i 213 poza jego granicami, organizowane odpowiednio dla 77 tys. i  8,2 tys. osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Kuratorium nie prowadzi rejestru organizatorów, którzy dokonali zgłoszenia wypoczynku 
po terminie jego rozpoczęcia. 

Kontrola 80 losowo wybranych zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku, wydanych w latach 
2011-2014 wykazała, że 14 (17,5%) wypoczynków zostało przez organizatorów 
zgłoszonych w publicznej bazie wypoczynku bez zachowania 21-dniowego terminu3, 
o którym mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia, a w 23 badanych sprawach Kurator otrzymał 
pisemny wniosek na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. W dwóch sprawach 
Kurator wydał zaświadczenie o wypoczynku już po jego rozpoczęciu. W jednym przypadku 
(MAL/346/20110122) zgłoszenie w formie papierowej zostało przedstawione Kuratorowi 
pięć dni po rozpoczęciu wypoczynku, a w drugim (MAL/385/20110127) na dwa dni przed 
planowanym jego rozpoczęciem. Zaświadczenia w tych sprawach zostały wydane 
odpowiednio pięć i cztery dni po rozpoczęciu wypoczynku, tj. dwa i trzy dni przed 
zakończeniem wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 7-27) 

Kurator wyjaśnił, że systematycznie prowadzi kampanie informacyjne skierowane do 
organizatorów wypoczynku, w których między innymi informuje o obowiązku przedstawiania 
zgłoszenia nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Zaznaczył 
również, że w sprawozdaniu z podsumowania akcji letniej 2013 r. skierowanym do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej4 zaproponował zmianę zapisów § 6 ust. 4 rozporządzenia 
polegającą na określeniu skutków nieprzestrzegania przez organizatorów terminu 
przedstawienia zgłoszenia.    

(dowód: akta kontroli str. 424, 435-438) 

Wszystkie analizowane zgłoszenia były zgodne z obowiązującym wzorem. W siedmiu 
zgłoszeniach pracownicy Kuratorium stwierdzili brak informacji o kwalifikacjach kierownika 
lub wychowawców, niezwłocznie wzywając organizatorów do ich uzupełnienia w terminie 
siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. Wszystkie zgłoszenia zostały prawidłowo 
i w terminie uzupełnione. Kuratorium we wszystkich badanych sprawach dochowało           
7-dniowego terminu wydania zaświadczenia, przy czym 23 (28,8%) zaświadczenia zostały 
wydane w dniu otrzymania zgłoszenia, 21 (26,3%) następnego dnia, a dziewięć z badanej 

                                                      
3 Dziewięciu z nich zgłosiło wypoczynek w publicznej bazie wypoczynku w terminie od 10 do 20 dni przed jego rozpoczęciem, 
dwóch w terminie od 5 do 10 dni, a trzech w terminie krótszym niż pięć dni przed rozpoczęciem wypoczynku 
4 Dalej: MEN. 
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próby (11,3%) po upływie trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia. Ponad 90% 
zaświadczeń zostało wysłanych do organizatorów w dniu ich wydania (72,5%) lub dnia 
następnego (20%). Pozostałe zaświadczenia zostały wysłane w terminie od dwóch 
do czterech dni od daty ich wystawienia, przy czym jedno zaświadczenie 
(MAL/774/20110612) zostało odebrane przez organizatora po 11 dniach od daty jego 
wystawienia (na prośbę organizatora nie zostało wcześniej do niego przesłane).  

(dowód: akta kontroli str. 7-27, 283) 

Informacje o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku, o których mowa 
w § 6c ust. 1 rozporządzenia, zostały niezwłocznie umieszczone w publicznej bazie 
wypoczynku. Kurator realizował obowiązek, określony w § 6b ust. 2 rozporządzenia, 
wysyłania właściwemu kuratorowi oświaty, państwowemu powiatowemu inspektorowi  
sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) państwowej straży pożarnej5 wersji 
elektronicznej zgłoszenia wypoczynku poprzez publiczną bazę wypoczynku. Kuratorium 
dokonywało weryfikacji otrzymanych formularzy zgłoszenia wypoczynku, które po 
zatwierdzeniu zgłoszenia w publicznej bazie wypoczynku były widoczne (pełne dane tylko 
dla uprawnionych służb posiadających login) w bazie razem z opinią PSP i wydanym 
zaświadczeniem. Widoczne są również dane, które stosownie do § 6b ust. 2 pkt. 1-4 
rozporządzenia nie powinny być udostępnianie, przy czym Kuratorium nie ma wpływu na 
zakres danych udostępnianych w bazie, gdyż wniosek jest podpinany w pliku pdf, a jego 
zatwierdzenie automatycznie powoduje, że jest on widoczny w całości dla ww. podmiotów.  
Publiczna baza wypoczynku dostępna bez logowania nie zawiera danych o których mowa 
w § 6b ust. 2 pkt. 1-4 rozporządzenia.  
 
Kuratorium na podstawie danych z publicznej bazy wypoczynku tworzyło rejestr 
wydawanych zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku dla organizatorów mających siedzibę 
lub adres zamieszkania na terenie Małopolski oraz rejestr organizatorów z terenu innych 
województw organizujących wypoczynek na terenie województwa małopolskiego. Średnio 
raz na dwa tygodnie Kuratorium przekazywało ww. rejestry policji, państwowym 
powiatowym inspektorom sanitarnym i komendantom powiatowym (miejskim) PSP, a także 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Małopolskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu. Rejestry te zawierały informacje o organizatorach, rodzaju, miejscu 
i terminie wypoczynku, liczbie uczestników, a także o numerze telefonu do kierownika 
wypoczynku. Rejestry nie zawierały danych o których mowa w § 6b ust. 2 pkt. 1-4 
rozporządzenia. Jak wynika przekazanych do Kuratorium przez Policję i Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego raportów, rejestr wydawanych zaświadczeń, był 
wykorzystywany do typowania podmiotów do kontroli przez te jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 28-41, 43-45, 348-353, 421) 

Kurator wyjaśnił, że wykorzystanie Internetu umożliwia sprawną wymianę informacji 
pomiędzy kuratoriami oświaty oraz właściwymi miejscowo służbami. Podkreślił, że wszystkie 
zainteresowane służby korzystają z tego systemu od pięciu lat, a rozwiązanie to okazało się 
skuteczne i w dużej mierze przyczyniło się do poprawy efektywności sprawowania nadzoru 
nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Świadczy o tym między innymi fakt, 
że Kurator przeprowadza kontrole wypoczynku na prośbę kuratorów oświaty oraz 
na wnioski stacji sanitarno-epidemiologicznych lub powiatowych komend PSP. Kurator 
zaznaczył, że podczas spotkań z przedstawicielami policji, PSP i służb sanitarnych oraz 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przypomina o możliwości korzystania ze strony 
Internetowej MEN. Kurator podkreślił również, że ponowne powielanie wersji 
elektronicznych zgłoszeń, które są dostępne w publicznej bazie wypoczynku byłoby 
ekonomicznie nieuzasadnione.  

(dowód: akta kontroli str. 400-404) 

Wyniki kontroli NIK potwierdzają fakt korzystania przez uprawnione służby z publicznej bazy 
wypoczynku. Przykładowo w 2013 r. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu, 
na podstawie analizy bazy wypoczynku, stwierdziła, że organizator nie dołączył opinii 
o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia. W tym samym roku Komendant 

                                                      
5 Dalej: PSP. 
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Powiatowy PSP w Pucku poinformował, że: (…) w trakcie weryfikacji informacji 
przesyłanych przez kuratorów oświaty dotyczących organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży (…) stwierdzono, że w bazie wypoczynku zarejestrowano sfałszowaną opinię 
miejscowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.  

 (dowód: akta kontroli str. 364-372, 395) 

Informacje przekazane6 przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych 
i komendantów powiatowych (miejskich) PSP wskazują, że większość z nich jest 
zadowolona ze sposobu i zakresu danych zamieszczanych w publicznej bazie wypoczynku. 
Za wystarczającą praktykę przekazywania danych o zgłoszeniu wypoczynku poprzez 
publiczną bazę wypoczynku oraz jako zbędne dodatkowe przesyłanie elektronicznej wersji 
zgłoszeń uznało 11 (64,7%) inspektorów sanitarnych oraz 14 (82,4%) komendantów PSP. 
Pozostali zaznaczyli, że w ich ocenie konieczne jest uzupełnienie bazy o informację 
dotyczącą form żywienia uczestników wypoczynku, szkice budynków będących placówkami 
wypoczynku oraz zwrócili uwagę na konieczność: sygnowania dokumentów elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym, weryfikacji opinii PSP przed jej umieszczeniem w bazie 
wypoczynku i przesyłania elektronicznej wersji zgłoszenia w celu porównania danych 
z danymi posiadanymi przez PSP. 

   (dowód: akta kontroli str.440-605) 

Organizacja kursów dla kierowników i wychowawców 
wypoczynku  

W kontrolowanym okresie Kurator udzielił łącznie 178 zezwoleń na prowadzenie kursów dla 
kierowników i wychowawców wypoczynku na terenie województwa małopolskiego, w tym:  
w 2011 r. – 45, w 2012 r. – 63, 2013 r. – 52, a w 2014 r. (do 30 czerwca) – 18. W badanym 
okresie przeprowadzono łącznie 77 kursów na kierowników i 175 na wychowawców 
wypoczynku, które ukończyło odpowiednio: 1 291 i 6 426 osób. Kuratorium nie wydawało 
zgody na prowadzenie kursów e-learningowych7.  

(dowód: akta kontroli str. 42, 107-108) 

W badanym okresie Kuratorium nie organizowało kursów instruktażowych dla kierowników 
i wychowawców wypoczynku. Kurator wyjaśnił, że wystarczająca liczba organizatorów 
z terenu województwa małopolskiego zwróciła się i uzyskała zgodę Kuratorium na 
organizację przedmiotowych kursów. Zaznaczył, że Kuratorium nie otrzymywało sygnałów 
o konieczności organizacji przedmiotowych szkoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 400-404) 

MEN zwróciło się do Kuratora o opinię do projektu rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania8, w którym 
proponowane jest wprowadzenie zapisów, iż kursy dla kierowników wypoczynku oraz 
wychowawców kolonijnych nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość oraz uprawniających Kuratora do cofnięcia zgody w przypadku gdy 
organizator prowadzi kurs niezgodnie z przepisami rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 425-429) 

Badanie pięciu losowo wybranych zgód Kuratora na prowadzenie kursów dla kierowników 
wypoczynku i wychowawców wykazało, że wszystkie wnioski zawierały między innymi 
program kursu zgodny z programem określonym w załączniku nr 4 (kurs dla kierownika) 
albo w załączniku nr 5 do rozporządzenia (kurs dla wychowawców wypoczynku) oraz wykaz 
kadry dydaktycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje wykładowców. 
Zgody były wydawane na wnioskowany okres. Jedna zgoda została wydana na okres 

                                                      
6 W trakcie kontroli skierowano pisma do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i powiatowych (miejskich) 
komendantów PSP z prośbą o przekazanie opinii na temat funkcjonalności publicznej bazy wypoczynku. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnej odpowiedzi udzieliło 17 państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i 17 powiatowych (miejskich) 
komendantów PSP.  
7 W czerwcu 2014 r. Kuratorium otrzymało pismo (nr DZSE.WSEWU.045.24.2014.AMO z 9 czerwca 2014 r.) z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, w którym zalecano odmawianie wyrażania zgody na prowadzenie kursów dla wychowawców 
i kierowników wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
8 Projekt z dnia 17 lipca 2014 r. 
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11 miesięcy, natomiast pozostałe cztery na okres jednego roku. Każdorazowo, Kurator 
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. 

 (dowód: akta kontroli str. 397-399) 

Działania informacyjne 

Na stronie internetowej Kuratorium zamieszczone są informacje skierowane zarówno do 
organizatorów wypoczynku, jak również do rodziców dzieci w nich uczestniczących, 
dotyczące: 

 kwalifikacji, którymi powinni legitymować się kierownicy wypoczynku i wychowawcy; 

 podstawowych przepisów prawnych związanych z organizacją i przeprowadzaniem 
wypoczynku, w tym obowiązku zgłaszania wypoczynku; 

 przebiegu procesu rejestracji i wydawania zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku; 

 zamówień oraz otwartych konkursów ofert; 

 ostrzeżeń meteorologicznych; 

 akcji informacyjno-edukacyjnych „Bezpieczny stok” i „Bezpieczna woda”. 

Zamieszczone są również prezentacje zawierające porady i wskazówki związane 
z bezpieczeństwem wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych oraz informacje 
dla podróżujących, a także materiały informacyjne o prowadzonych działaniach 
przekazywane między innymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
(np. dotyczące prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych 
dla dzieci i młodzieży) i Komendę Wojewódzką PSP. 
Na stronie internetowej Kuratorium umieszczono również informacje o zmianie ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty9 wprowadzającej wymóg niekaralności 
dla wychowawców i kierowników10.  

 (dowód: akta kontroli str. 414) 

Współpraca  

W okresie kontroli Kuratorium przesyłało do MEN sprawozdania podsumowujące akcje 
letnie i zimowe. W sprawozdaniach poza danymi statystycznymi przekazywano również 
informacje dotyczące między innymi najczęstszych uchybień stwierdzonych w trakcie 
przeprowadzonych kontroli oraz wypadków i urazów odnotowanych w czasie wypoczynków 
nadzorowanych przez Kuratorium.  
W sprawozdaniu podsumowującym akcję letnią w 2013 r. Kuratorium zaproponowało 
zmiany do rozporządzenia polegające na: 

 dopuszczeniu do składania przez organizatora wypoczynku wyłącznie kopii opinii 
właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP w zakresie spełnienia 
wymagań przeciwpożarowych oraz określeniu terminu ważności takiej opinii; 

 wyraźnym określeniu skutków nieprzestrzegania przez organizatorów wypoczynku               
21-dniowego terminu, w którym organizator powinien przedstawić zgłoszenie 
wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty; 

 zaostrzeniu wymagań dla kandydatów na wychowawców wypoczynku. 
 (dowód: akta kontroli str. 43-51) 

Kuratorium otrzymuje od PSP informacje o braku pozytywnej opinii lub wydaniu opinii 
pozytywnej z zastrzeżeniami. Kuratorium każdorazowo obejmowało takie podmioty kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45, 52-79, 291-320, 322-331, 405-413) 

 

                                                      
9 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
10 Art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., 
poz.538). Zmiana weszła w życie z dniem 26 maja 2014 r.  

http://www.kuratorium.krakow.pl/user/2014/1/b2014011602.pdf
http://www.kuratorium.krakow.pl/user/2014/1/b2014011602.pdf
http://www.kuratorium.krakow.pl/user/2014/1/b2014011602.pdf
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Kuratorium otrzymywało również z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie raporty 
podsumowywujące przeprowadzone przez policję w okresie wakacji oraz ferii zimowych 
działania, polegające przede wszystkim na kontroli prawidłowości przewozu dzieci 
i młodzieży, kierowaniu i upłynnianiu ruchu oraz bieżącej współpracy z mediami 
i na działaniach profilaktycznych. W przekazanej do Kuratorium informacji dotyczącej 
działań prewencyjnych podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom 
odpoczywającym w Małopolsce podczas trwania ferii zimowych podkreślono, że współpraca 
z Kuratorium zapewniła policji informacje o miejscach zorganizowanego wypoczynku dzieci 
i młodzieży. 

W ramach prowadzonej współpracy Kuratorium otrzymywało od Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie informacje o liczbie przeprowadzonych 
kontroli obiektów budowlanych, w których wypoczywały dzieci i młodzież oraz o ich 
wynikach. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie zobowiązał powiatowe 
organy nadzoru budowlanego, w przypadku stwierdzenia naruszeń mających wpływ 
na bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży, do bezzwłocznego informowania 
również inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Również Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przesyłała do Kuratorium 
sprawozdania z wypoczynku dzieci i młodzieży opracowane na podstawie 
przeprowadzonych kontroli sanitarnych.  

(dowód: akta kontroli str. 43-45, 348-353) 

W Kuratorium co roku organizowano spotkania przed rozpoczęciem wypoczynku zimowego 
i letniego oraz podsumowywujące ich organizację. W spotkaniach tych uczestniczyli 
przedstawiciele Kuratorium, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy 
Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej PSP, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego oraz Dyrektorzy Delegatur Małopolskiego Kuratorium Oświaty. 
Na spotkaniach przed rozpoczęciem wypoczynku omawiano między innymi warunki 
i terminy dotyczące przeprowadzenia wypoczynku, kontroli planowanych przez Kuratorium 
oraz kontroli planowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Urząd 
Marszałkowski (kontrola usług turystycznych) i Policję. Omawiano również obowiązujące 
regulacje prawne oraz wskazywano obszary o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
nieprawidłowości. Dyrektorzy Delegatur Kuratorium Oświaty przedstawiali problemy 
związane z przeprowadzeniem wypoczynku jakie pojawiają się na terenach działania 
ich jednostek. Ustalano również zasady współpracy i niezbędne działania.  

Na spotkaniach podsumowywujących uczestnicy przedstawiali wyniki zrealizowanych 
w trakcie organizacji wypoczynku działań, w szczególności dotyczących prowadzonych 
zadań w zakresie kontroli i profilaktyki. Na spotkaniach przedstawiano najczęściej 
stwierdzane nieprawidłowości w organizacji wypoczynku i kierowane do organizatorów 
zalecenia. Kuratorium sporządzało raporty z organizacji wypoczynku letniego/zimowego 
(załączane do protokołów podsumowujących organizację wypoczynku i zamieszczane 
w BIP), w których przedstawiano między innymi wnioski z przeprowadzonych kontroli.  

Przykładowo w raporcie z organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w województwie małopolskim w 2014 r. wskazano, że: 

 należy kontynuować akcję edukacyjną na stronie internetowej Kuratorium poprzez 
umieszczanie informacji dotyczących organizowania różnych form wypoczynku 
ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków organizatorów, jak również 
obowiązujących ich terminów oraz sposobów wykorzystania możliwości stwarzanych 
przez publiczną bazę wypoczynku; 

 należy ściśle współpracować ze służbami zaangażowanymi w organizację wypoczynku, 
w tym pracę w zespołach roboczych celem sprecyzowania zasad współpracy oraz 
wymiany ważnych informacji; 

 wskazane jest przeprowadzenie wspólnych ustaleń z przedstawicielami Wydziału 
Kontrolno-Rozpoznawczego Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie 
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dotyczących kryteriów wydawanych opinii w zakresie spełniania wymagać 
przeciwpożarowych dla obiektów, w których organizowany jest wypoczynek na terenie 
województwa małopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45, 80-92) 

W czerwcu 2012 r. Komendant Główny PSP zalecił komendantom powiatowym (miejskim) 
PSP wydawanie zainteresowanym podmiotom wyłącznie opinii, o których mowa 
w § 6 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia. Komendant podkreślił również, że zgodnie z przyjętymi 
procedurami ocena aktualności (ważności) opinii lub protokołu okresowej kontroli należy do 
kompetencji właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP i przede 
wszystkim na tym organie ciąży obowiązek reagowania w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w omawianym zakresie. W czerwcu 2014 r. zalecenie to zostało ponownie 
skierowane do komend wojewódzkich PSP.  

 (dowód: akta kontroli str. 93-100) 

Kurator wyjaśnił, że prowadzi systematyczną współpracę z innymi kuratorami oświaty, 
inspektorami sanitarnymi i komendantami PSP w zakresie gromadzenia i przekazywania 
informacji dotyczących organizatorów wobec których formułowano wcześniej zalecenia 
pokontrolne lub organizatorów, którzy nie dokonali zgłoszenia wypoczynku. Dzięki ścisłej 
współpracy kuratorów oświaty udaje się zapobiegać rejestrowaniu wypoczynków 
w obiektach, które nie spełniają warunków. Kurator poinformował, że przeprowadza kontrole 
na prośbę kuratorów oświaty lub instytucji, które dofinansowują wypoczynek, a także 
zwraca się do innych kuratorów oświaty z prośbą o dokonanie kontroli (przede wszystkim 
organizatorów, którym przyznano dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży oraz w przypadku interwencji). Kuratorium, w przypadku otrzymania wiadomości 
o nieprawidłowym przebiegu wypoczynku poza granicami kraju, informuje niezwłocznie 
o tym fakcie Marszałka Województwa Małopolskiego.  
Kurator podkreślił, że co roku prowadzone są wspólne kontrole wypoczynku z udziałem 
pracowników Kuratorium, przedstawicieli policji, sanepidu i straży pożarnej.    

(dowód: akta kontroli str. 286-290) 

Finansowanie wypoczynku 

W ogłoszeniach konkursu przeprowadzanych przez Kuratorium w okresie kontroli 
wskazano, że pierwszeństwo w korzystaniu z organizowanego wypoczynku przysługuje 
dzieciom i młodzieży: 

 będącej sierotami, wychowankami domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-
wychowawczych, a także rodzin zastępczych; 

 z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych; 

 z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi 
i zamieszkującej w środowisku ekologicznie zagrożonym; 

 zamieszkałej na terenach wiejskich z rodzin o niskich dochodach; 

 z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację wynikającą z problemów 
rodzinnych, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, mających utrudniony dostęp do 
wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 101-105) 

W ofertach realizacji zadania publicznego oferenci wskazywali, że wypoczynek 
organizowany jest dla dzieci, którym zgodnie z ogłoszeniem przysługiwało pierwszeństwo 
korzystania z wypoczynku. Oferty były weryfikowane przez Komisję powołaną przez 
Kuratora. Komisja dokonywała analizy pod względem formalnym i merytorycznym 
złożonych ofert. Komisja sporządzała protokół z posiedzenia zawierający między innymi 
informacje o odrzuconych ofertach oraz o liczbie przyznanych punktów, która decydowała 
o liczbie dzieci objętych dofinansowaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 101-102, 110-120) 

W latach 2011-2014 (I półrocze) Kurator przekazał łącznie 1 978 tys. zł (w tym: 590 tys. 
w 2011 r., 588 tys. zł w 2012 r., 300 tys. zł w 2013 r. i 500 tys. zł w I półroczu 2014 r.) 
na dofinansowanie organizacji 364 wypoczynków (w tym: 351 kolonii, dziewięć półkolonii 
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i cztery wyjazdy zagraniczne)11. W dofinansowanych przez Kuratorium wypoczynkach 
uczestniczyło łącznie 7 687 dzieci (z czego: 2 276 w 2011 r., 2 232 w 2012 r., 1 204 w 2013 
r. i 1975 w I półroczu 2014 r.), w tym 28 niepełnosprawnych wymagających stałej opieki lub 
pomocy (wszystkie w I półroczu 2014 r.).   

 (dowód: akta kontroli str. 106, 110-120) 

Kurator wyjaśnił, że nie ma wpływu do której grupy dzieci i młodzieży szkolnej wymienionej 
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert zostanie skierowana oferta przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty ubiegające się o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 424, 435-438) 

Przedmiotem zamówienia dla postepowania prowadzonego w 2011 r. było zorganizowanie 
stacjonarnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich 
z rodzin o niskich dochodach oraz dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami z terenu 
województwa małopolskiego. Od 2012 r. przedmiotem zamówienia było zorganizowanie 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Każdego roku MEN 
wskazało kuratorom oświaty jakie formy wypoczynku powinny być traktowane priorytetowo. 
Każdorazowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Kuratorium uwzględniało 
wytyczne MEN12.  

(dowód: akta kontroli str. 101-105, 107-109) 

W badanym okresie Kuratorium ustalało liczbę miejsc na finansowanych wypoczynkach 
na podstawie informacji o przewidzianych w planie finansowym środkach na zakup usług 
w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
najuboższych oraz przypisało, na podstawie danych (zamieszczonych na stronach Urzędu 
Pracy w Krakowie) dotyczących liczby i stopy bezrobocia, liczbę miejsc przypadających 
na poszczególne powiaty. Następnie liczba miejsc przyznana na powiat była przez 
Kuratorium rozdzielana po równo pomiędzy gminy i miasta znajdujące się na terenie 
danego powiatu. Kuratorium informowało o liczbie przyznanych miejsc gminy, które 
przekazywały wykazy dzieci wytypowanych do wypoczynku. Kwalifikacji dzieci 
do uczestnictwa w wypoczynku dokonywały miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej 
przy udziale dyrektorów szkoły, uwzględniając przede wszystkim sytuację materialną 
dziecka. Kuratorium każdorazowo zobowiązywało gminę do przekazania kart 
kwalifikacyjnych organizatorowi wypoczynku.    

 (dowód: akta kontroli str. 121-129) 

W badanym okresie Kurator sfinansował 71 wypoczynków za łączną kwotę 4 816,4 tys. zł, 
w tym 19 w 2011 r., po 18 w 2012 r. i 2013 r. oraz 16 w 2014 r. (I półrocze), w których 
uczestniczyło łącznie 5 664 dzieci (z czego 1 357 w 2011 r., 1 336 w 2012 r., 
1 671 w 2013 r. i 1 300 w I półroczu 2014 r.). W wypoczynkach tych nie uczestniczyły dzieci 
niepełnosprawne. Wszystkie wypoczynki objęte finansowaniem organizowane były w formie 
kolonii. Wszystkie finansowane turnusy zostały przez Kuratorium poddane kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 130, 136-282) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w zakresie koordynacji i wspomagania organizacji 
wypoczynku, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
 

Zdaniem NIK dobrą praktyką stosowaną w Kuratorium jest przyjęcie, iż kwalifikacji dzieci do 
uczestnictwa w wypoczynku finansowanym przez Kuratorium dokonują miejskie lub gminne 
ośrodki pomocy społecznej przy udziale dyrektorów szkoły. Dzięki temu zapewniono udział 
w tych wypoczynkach dzieci o najgorszej sytuacji materialnej. 
 

                                                      
11 W kontrolowanym okresie Kurator co roku ogłaszał konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. 
12 W kontrolowanym okresie Kurator przeprowadził łącznie osiem postępowań dotyczących realizacji zamówienia na usługi 
w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym: trzy w 2011 r., dwa w 2012 r., jeden w 2013 r. 
i dwa w 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Kuratorium w zakresie koordynacji 
i wspomagania wypoczynku. 

 

2. Nadzór nad wypoczynkiem 

Nadzór nad wypoczynkiem w kraju 

Na terenie województwa małopolskiego zorganizowano: w 2011 r. - 3 154, w 2012 r. – 
3 629, w 2013 r. - 3 651, a w 2014 r. (na dzień 31 lipca) - 3 636 zgłoszone wypoczynki, 
w których wypoczywało odpowiednio: 143,2 tys., 161,2 tys., 154,1 tys., i 154,7 tys. dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 131) 

W badanym okresie  Kuratorium przeprowadziło łącznie 1 892 kontrole wypoczynku, w tym 
444 w 2011 r. (tj. 14,1% wszystkich organizowanych na terenie województwa 
wypoczynków), 694 (19,1%) w 2012 r., 406 (11,1%) w 2013 r. i 348 (6,1%) w 2014 r. (do 31 
lipca). Celem prowadzonych kontroli było sprawdzenie warunków organizacyjnych 
i realizacji zadań programowych wypoczynku. Sprawdzano przede wszystkim sposób 
przestrzegania przepisów obowiązujących organizatorów wypoczynku oraz warunki w jakich 
wypoczywają dzieci, a także zgodność zadań zaplanowanych z ich realizacją. Kontrolą 
obejmowano zarówno wypoczynki organizowane poza, jak i w miejscu zamieszkania. 

W badanym okresie kontrole w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży 
prowadzili, według własnych planów kontroli, pracownicy Delegatur oraz Oddziału 
Administracji, Obsługi i Zamówień Publicznych. Delegatury przesyłały do Oddziału 
Administracji, Obsługi i Zamówień Publicznych plany kontroli opracowywane na okres 
dwóch tygodni. W tworzonych planach zakładano objęcie kontrolą ok. 10% ogólnej liczby 
wypoczynków odbywających się na terenie województwa. Kontrole wyznaczano losowo 
oraz obejmowano nimi m.in. organizatorów: 

 którzy otrzymali zalecenia pokontrolne w roku poprzednim; 

 nie posiadających, zdaniem powiatowej komendy PSP, opinii w zakresie spełnienia 
wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

 o których docierały informacje mogące świadczyć o nieprawidłowościach w organizacji 
wypoczynku i opiece nad dziećmi; 

 organizujących wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych; 

 u których o przeprowadzenie kontroli wnioskowali inni kuratorzy oświaty, Małopolski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, komendanci powiatowi PSP, rodzice 
i organizatorzy wypoczynku.   

(dowód: akta kontroli str. 131-282, 420) 

W latach 2011-2014 (do dnia 15 lipca) do Kuratorium wpłynęły łącznie cztery skargi 
dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W trzech przypadkach Kurator, na 
podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego13, przekazał sprawę do organizatora wypoczynku jako organu 
właściwego do jej rozpatrzenia. W jednej sprawie (skarga na czynności wizytatora) Kurator 
poinformował skarżącego, że w związku z organizowaniem na terenie ośrodka wypoczynku 
dzieci i młodzieży Kuratorium było uprawnione do przeprowadzenia kontroli, którą 
dodatkowo uzasadniała informacja Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu, że budynek 
nie spełnia wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

(dowód: akta kontroli str. 284-285) 

Kurator wyjaśnił, że w przypadku zgłoszeń telefonicznych rodziców uczestników 
wypoczynku, zawierających informacje mogące świadczyć o nieprawidłowościach 
w organizacji wypoczynku i opiece nad dziećmi na turnusach organizowanych na terenie 
województwa małopolskiego, pracownicy Kuratorium zawsze dokonują kontroli tych 
turnusów wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 400-404) 

                                                      
13 Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm. 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 728 zaleceń, z czego w: 2011 r. - 168, 
2012 r. - 209, 2013 r. - 210 i w 2014 r. (do dnia 31 lipca) - 141 zaleceń, które dotyczyły 
w szczególności: 

 ustalania i przedstawiania szczegółowych zakresów czynności poszczególnym 
pracownikom; 

 bieżącego prowadzenia dokumentacji przez kierownika placówki; 

 opracowania i zapoznania uczestników z obowiązującymi regulaminami; 

 opracowania planów pracy wychowawczej grupy; 

 niezwłocznego powołania kierowników poszczególnych placówek wypoczynku (każdej 
kolonii osobno) zorganizowanych w różnych miejscach; 

 wykonywania obowiązków kierownika w zakresie zapoznania personelu 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku; 

 posiadania przez kierownika wypoczynku dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 
kadry;  

 posiadania kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w trakcie jego trwania; 

 informowania właściwego kuratora oświaty o zmianach w organizacji wypoczynku; 

 prowadzenia dzienników zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia. 
W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości organizatorzy zobowiązywani byli 
do ich natychmiastowego usunięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 133-135, 420) 

W żadnym z 10 (siedem planowych, dwie na wniosek innego kuratorium oświaty oraz jedna 
w związku z interwencją rodziców) objętych szczegółowym badaniem NIK kontroli 
organizatorów wypoczynku, kontrolerzy z Kuratorium nie stwierdzili nieprawidłowości. 
W jednej kontroli14 pouczono organizatora o obowiązku informowania Kuratora o zmianach 
okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku w zakresie liczby uczestników oraz 
o konieczności posiadania przez kierownika na placówce wypoczynku kompletu 
dokumentów. Dwie kontrole dotyczyły wypoczynków, które zostały dofinansowane (jeden 
przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie, a drugi z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego). Pozostałe kontrolowane wypoczynki nie były dofinansowywane. W badanych 
postępowaniach nie wystąpiły przypadki, w których pomimo stwierdzenia nieprawidłowości  
odstąpiono od formułowania zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 396) 

Kurator wyjaśnił, że w przypadku pozyskania informacji o istnieniu tzw. „dzikiego 
wypoczynku”, tj. niezgłoszonego do Kuratorium, każdorazowo podejmuje działania 
interwencyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 424, 435-438) 

Działania w przypadku braku organizacji bezpiecznego 
wypoczynku 

W okresie kontroli Kurator zakończył sześć wypoczynków15, w których łącznie uczestniczyło 
389 dzieci, nakazując organizatorowi przenieść uczestników do innego obiektu, 
spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami lub zapewnić uczestnikom 
wypoczynku niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. We wszystkich przypadkach 
powodem zakończenia wypoczynku była negatywna opinia spełnienia wymagań przepisów 
przeciwpożarowych w budynku przeznaczonym na wypoczynek dzieci i młodzieży, o której 
poinformowały Kuratorium odpowiednie komendy powiatowe PSP.  
W badanym okresie Kurator zawiesił dwa wypoczynki16, w których uczestniczyło łącznie 
47 dzieci, nakazując organizatorowi wypoczynku zapewnienie uczestnikom niezwłocznego 
powrotu do miejsca zamieszkania. Powodem zawieszenia było prowadzenie wypoczynku 
bez zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku. Informacja o braku rejestracji w publicznej 
bazie wypoczynku została w jednym przypadku ustalona w wyniku kontroli Kuratorium17, 

                                                      
14 Oznaczenie kontroli: DNT.5553.86.2011 
15 Kurator zakończył 4 wypoczynki w 2011 r. oraz po jednym w 2012 i 2013 r. Wszystkie zakończone wypoczynki 
organizowane były w czasie letnich wakacji. 
16 Kurator zawiesił dwa wypoczynki w 2014 r. (w tym jeden organizowany w czasie ferii zimowych). 
17 Decyzja nr SEPZ-II.5553.31.2014.JH z 28 lutego 2014 r. 
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a w drugim przekazana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty18. Wszystkie decyzje zostały 
przesłane do organizatora wypoczynku, właściwego kuratora oświaty i właściwej komendy 
powiatowej PSP.  

W sześciu przypadkach organizatorzy wykonali zalecenia Kuratorium, co zostało 
potwierdzone przez pracowników Kuratorium lub policję. W jednym przypadku19 Kurator 
uchylił swoją decyzję o zakończeniu wypoczynku. Jedna decyzja o zawieszeniu 
wypoczynku20 została doręczona organizatorowi już po jego zakończeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 340-347, 364-382, 417-419) 

Nadzór nad kształceniem kierowników i wychowawców 
wypoczynku 

Na stronie internetowej Kuratorium zamieszczony jest wykaz organizatorów kursów 
instruktażowych dla kierowników wypoczynku. W wykazie zamieszczone są dane 
dotyczące: nazwy organizatora, adresu siedziby, miejsca prowadzenia kursu, terminu 
ważności zgody i terminów kursów. W Kuratorium prowadzony jest wykaz osób, które 
ukończyły kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku i kurs 
instruktażowy dla kierowników wypoczynku. W 2014 r. kurs dla kierowników wypoczynku 
ukończyło 356 osób, a kurs dla wychowawców wypoczynku 1 203 osoby. Kuratorium 
nie dokonuje analiz pod kątem struktury wiekowej i wykształcenia osób, które otrzymały 
zaświadczenie o ukończeniu kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 422) 

Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej oświadczyła, 
że kandydaci przed zapisem na dany kurs przedstawiają organizatorowi dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia. 
Zagadnienie to jest między innymi przedmiotem kontroli kursu przygotowawczego 
dla kandydatów na wychowawców wypoczynku lub kursu instruktażowego dla kierowników 
wypoczynku. Ponadto w zgłoszeniach wypoczynku, weryfikowane są kwalifikacje 
opiekunów i na bieżąco eliminowane są ewentualne nieprawidłowości. 

Pani Dyrektor oświadczyła również, że prowadzona długoletnia kampania informacyjna na 
stronie internetowej Kuratorium oraz indywidualne rozmowy z organizatorami przynoszą 
coraz lepsze efekty w zakresie prowadzenia kursów i rejestracji zgłoszeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 423) 

W badanym okresie Kuratorium przeprowadziło łącznie 17 kontroli kursów dla 
kierowników i wychowawców wypoczynku sprawdzając między innymi, czy:  

 planowany program zajęć i treść kształcenia są zgodne z rozporządzeniem; 

 opracowano harmonogram zajęć i czy zawiera on wymagane informacje; 

 organizator prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, wymiar 
godzin edukacyjnych i tematy zajęć edukacyjnych; 

 potwierdzono podpisem wykładowcy przeprowadzenie zajęć; 

 osoby uczestniczące w kursie spełniały warunki określone w § 11 ust. 1 i § 12 ust 2 
rozporządzenia; 

 organizator posiada listę osób, które ukończyły kurs oraz czy przesłał listę tych osób 
do Kuratorium; 

 organizator posiada rejestr wydanych zaświadczeń; 

 organizator zgłasza do Kuratorium dokonywane zmiany w dokumentacji stanowiącej 
podstawę wydania zgody na organizację kursów i kolejne edycje kursu. 

(dowód: akta kontroli str. 433-434) 

                                                      
18 2. Decyzja nr DNT.5553.62.2014.SL z 3 lipca 2014 r. 
19 Decyzją nr DNT.5551.10.2012.BL z 13 lipca 2012 r. Kurator postanowił zakończyć prowadzenie przez organizatora 
wypoczynku letniego w Małem Cichem. Powodem zakończenia wypoczynku była negatywna opinia spełnienia wymagań 
przepisów przeciwpożarowych w budynku przeznaczonym na wypoczynek dzieci i młodzieży, o której poinformowała 
Kuratorium Komenda Powiatowej PSP w Zakopanem. Decyzją nr DNT.5551.10.2012.BL z 17 lipca 2012 r. Kurator postanowił 
uchylić wcześniejszą decyzję o zakończeniu wypoczynku, w związku z odwołaniem organizatora i przedstawieniem pozytywnej 
opinii PSP. 
20 SEPT-II.5553.31.2014.JH z 28 lutego 2014 r.  
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Działania podejmowane w następstwie zaistniałych wypadków 

W badanym okresie do Kuratorium zgłoszono pięć wypadków do których doszło w trakcie 
trwania wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym jeden śmiertelny (chłopiec spadł z balkonu), 
jeden zbiorowy (wypadek autokaru) i dwa zatrucia pokarmowe (zbiorowe) oraz jedno 
zatrucie lekami (jedna osoba). Zawiadomienia o wypadku wpływały do Kuratorium 
niezwłocznie. Pracownicy Kuratorium nie uczestniczyli w zespołach powypadkowych, przy 
czym w każdym przypadku Kuratorium niezwłocznie (w trakcie trwania turnusu) 
przeprowadziło kontrolę wypoczynku lub zleciło jej przeprowadzenie kuratorium oświaty 
właściwemu ze względu na miejsce organizacji wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 415-416) 

Nadzór nad wypoczynkiem poza granicami kraju 

W latach 2011-2014 (do 5 sierpnia 2014 r.) do Kuratorium zgłoszono 1 114 wypoczynków 
(odpowiednio: 292, 286, 292 i 244) organizowanych poza granicami kraju, z czego 864 
(77,6%) organizowane były przez podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych21. W kontrolowanym okresie w wypoczynkach poza 
granicami kraju uczestniczyło łącznie 45 229 dzieci (w tym: w 2011 r. – 13 268, w 2012 r. – 
12 185, w 2013 r. – 10 761 i w 2014 r. – 9 015).   
W 2014 r. (na dzień 5 sierpnia) poza granicami kraju wypoczynek organizowało 244 
organizatorów z małopolski, w tym 184 wpisanych do CEOTiPT. Wszystkie biura i agencje 
turystyczne posiadały wpis do CEOTiPT. Wpisów nie posiadały natomiast: stowarzyszenia, 
szkoły, domy kultury, parafialne kluby sportowe i osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą.  

 (dowód: akta kontroli str. 431-432) 

Kurator oświadczył, że nie weryfikuje organizatorów wypoczynku organizowanego poza 
granicami kraju pod kątem spełniania przez nich warunków określonych w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych22, gdyż zgodnie z art. 9 ww. ustawy do takiej 
kontroli upoważniony jest minister właściwy ds. turystyki oraz marszałek województwa 
właściwy ze względu na siedzibę organizatora. Kurator weryfikuje natomiast formularz 
zgłoszenia wypoczynku składany przez organizatora oraz sprawdza, czy dany organizator 
jest wpisany do CEOTiP. 
Kurator zaznaczył, że w sytuacji otrzymania informacji o nieprawidłowym przebiegu 
wypoczynku poza granicami kraju niezwłocznie informuje o tym fakcie Marszałka 
Województwa Małopolskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 286-290, 430, 439) 

  
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w zakresie koordynacji i wspomagania organizacji 
wypoczynku, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Kuratorium w zakresie 
sprawowanego nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 

 

IV. Uwagi i wnioski 

 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie 
wnosi uwag oraz nie formułuje wniosków pokontrolnych na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli23. 

 

                                                      
21 Dalej: CEOTiPT. 
22 Dz. U. z 2014 r., poz. 196. 
23 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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 Krakowie. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości oraz brakiem uwag do kontrolowanej 
działalności i wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli nie oczekuje odpowiedzi na 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

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. 

 

Kraków,  

  
  

  
  

 
 

  Stanisław Dziwisz 
 

gł. specjalista k.p. 
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