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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 

Kontroler Wojciech Dudek, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 92106 z 16 lipca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie ul. Grunwaldzka 5 (dalej: Młodzieżowy Dom Kultury lub 
MDK) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Łazarz, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Badaniem objęto wypoczynek 
dzieci trwający w dniach od 16 do 25 lipca 2014 r. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury prowadził wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie zajęć 
organizowanych w ramach akcji Lato w mieście 2014. Opiekę na dziećmi i młodzieżą  
sprawowały osoby posiadające wymagane doświadczenie i kwalifikacje, które prawidłowo 
realizowały swoje zadania. Liczebność grup nie przekraczała norm wynikających 
z przepisów prawa. Osoby sprawujące opiekę zostały przeszkolone w zakresie 
bezpiecznego zachowania podczas zajęć, a wiedza na ten temat została również 
przekazana uczestnikom wypoczynku. W jednostce opracowano procedurę dotyczącą 
postępowania w przypadku zaistnienia wypadku uczestnika zajęć. Miejsca wypoczynku 
posiadały właściwą  infrastrukturę i były w dobrym stanie technicznym.  

MDK nie posiadał kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, o których mowa 
w  § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie 
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także zasad jego organizowania i nadzorowania2 (dalej: rozporządzenie). Brak kart 
kwalifikacyjnych skutkuje niepełną wiedzą organizatora na temat stanu zdrowia uczestników 
wypoczynku, co w konsekwencji może negatywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży.  

Zgłoszenie I turnusu, trwającego od 30 czerwca do 18 lipca 2014 r. przedstawiono 
Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty przed rozpoczęciem wypoczynku, jednak 11 dni 
po terminie określonym w rozporządzeniu. 

 

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

2 Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie wypoczynku przez organizatora  

Młodzieżowy Dom Kultury złożył 20 czerwca 2014 r. do Małopolskiego Kuratora Oświaty 
zgłoszenie wypoczynku, zaplanowanego w ramach zajęć podczas akcji Lato w Mieście    
2014.  Zgłoszenie zostało złożone na formularzu wypoczynku dzieci i młodzieży określonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Do zgłoszenia został dołączony harmonogram akcji 
stanowiący program wypoczynku.  
Pismem z 27 czerwca 2014 r. Małopolski Kurator Oświaty wezwał MDK do uzupełnienia 
wniosku o: dane dotyczące kwalifikacji kierownika wypoczynku, zwiększenie liczby 
wychowawców sprawujących opiekę nad uczestnikami wypoczynku oraz podanie informacji 
o liczbie turnusów. 
MDK złożył 1 lipca 2014 r. korektę zgłoszenia wypoczynku zawierającą m. in. informację 
o podziale wypoczynku na cztery turnusy3 i wskazanie liczby uczestników w każdym z nich. 
Małopolski Kurator Oświaty wydał 1 lipca 2014 r. zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku 
odrębnie dla każdego z turnusów. 

(dowód: akta kontroli str. 37-68) 

Dyrektor MDK wyjaśnił, iż finansowanie akcji Lato w mieście 2014 następuje częściowo ze 
środków budżetowych ze zwrotu podatku od nieruchomości z rozliczenia z lat ubiegłych 
oraz częściowo ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym. Od maja 
2014 r. w MDK prowadzona jest akcja zbierania makulatury z przeznaczeniem zebranych 
środków na finansowanie akcji Lato w mieście 2014. MDK uzyskał również środki od Rady 
Dzielnicy II na zakup pomocy dydaktycznych, które są wykorzystywane także podczas akcji 
letniej. Łączna kwota przeznaczona na finansowanie akcji Lato w mieście 2014 wynosi 
ok. 5 000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 4,72) 

W MDK obowiązuje dokument pn. Regulamin zajęć w ramach akcji Lato w mieście 2014. 
Z treści dokumentu wynika, iż akcja letnia ma charakter otwarty, nieodpłatny, a na zajęcia 
mogą przychodzić dzieci i młodzież w wieku 5-21 lat spędzająca wakacje w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 30-31) 

Dyrektor MDK wyjaśnił, iż monitoruje na bieżąco organizację wypoczynku między innymi 
poprzez kontrolę dokumentacji prowadzonej przez wychowawców, obecność w MDK przez 
cały czas trwania zajęć oraz przypominanie nauczycielom o zasadach bezpieczeństwa. 

(dowód:  akta kontroli str. 4,73) 

Dokumentacja w miejscu wypoczynku  

W toku kontroli zakończył się pierwszy z turnusów organizowanego wypoczynku, trwający 
od 30 czerwca do 18 lipca 2014 r. Kierownik wypoczynku posiadał w miejscu jego 
organizacji wymaganą dokumentację. Wszystkie zajęcia wynikające z harmonogramu akcji 
Lato w mieście 2014 zostały zrealizowane. Wychowawcy (12 osób) prowadzili dzienniki 
zajęć na drukach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.  
W trzech przypadkach listy uczestników zajęć były dołączone do dzienników jako odrębne 
karty bez wypełnienia odpowiednich rubryk z dziennika i zawierały wymagane dane 
o uczestniku wypoczynku tj: imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Nie zawierały  natomiast 
adresu zamieszkania uczestnika. W trzech innych przypadkach wypełniono rubryki dziennik 
zajęć bez wypełnienia rubryki plany tygodniowe. W czterech kolejnych przypadkach 
wypełniono rubryki plany tygodniowe bez wypełnienia rubryki dziennik zajęć. W trakcie 
trwania kontroli NIK uzupełniono brakujące wpisy w dziennikach zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 81-83) 

Kierownik wypoczynku oraz wychowawcy nie przedstawili organizatorowi wypoczynku  
pisemnego oświadczenia o niekaralności, pomimo obowiązku określonego 
w art. 92a ust. 1b  ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty4.  

                                                      
3 I turnus – 20 dzieci dziennie, II turnus – 15 dzieci dziennie, III turnus – 20 dzieci dziennie, IV turnus – 25 dzieci dziennie. 

4 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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Dyrektor MDK wyjaśnił, że brak oświadczeń wynika z faktu, iż wychowawcami w trakcie 
wypoczynku są nauczyciele zatrudnieni w MDK na czas nieokreślony, a ich oświadczenia 

w przedmiotowym zakresie znajdują się w teczkach personalnych. Ponadto, Dyrektor 

zaznaczył, iż  zmiana w przepisach weszła w życie 26 maja 2014 r. i nie zdążył dopełnić 
tego obowiązku ale od 18 lipca rozpoczął zbieranie oświadczeń od wychowawców. 
Na dzień zakończenia kontroli zebrano przedmiotowe oświadczenia od pięciu  
wychowawców. 

(dowód: akta kontroli str. 4,71,84) 

W latach 2011-2014 r. w MDK organy kontrolne nie prowadziły kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str.85) 

Kwalifikacje kierowników i wychowawców wypoczynku 

W trakcie kontrolowanych turnusów funkcję kierownika wypoczynku sprawował Dyrektor 
MDK. Wychowawcami byli nauczyciele w wieku od 36 do 64 lat, zatrudnieni na stałe 
w MDK. Wszystkie te osoby posiadały wymagane kwalifikacje w ramach pełnionej funkcji. 
Stan faktyczny kadry wypoczynku był zgodny z deklarowanym w zgłoszeniu wypoczynku. 
Wszyscy członkowie personelu MDK posiadali ważne orzeczenia lekarskie o zdolności 
do pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 18-21,79,39,80) 

Sprawowanie opieki przez kierowników i wychowawców 
wypoczynku 

Kierownik wypoczynku oraz wychowawcy posiadali w swoich zakresach czynności zapisy 
dotyczące uczestnictwa w akcji Lato w mieście. Opieka nad dziećmi była sprawowana przez 
osoby uprawnione. Liczba uczestników przypadająca na jednego wychowawcę nie 
przekroczyła na żadnych zajęciach limitów określonych w § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia, 
tj. 20 osób, a w przypadku dzieci poniżej 10 roku życia – 15 osób. Kierownik wypoczynku 
nie pełnił funkcji wychowawcy. W zajęciach nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne oraz 
dzieci stwarzające problemy wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 44,47,50,53,80-81,87) 

W dniu 7 lipca 2014 r. zorganizowano wycieczkę autobusową z udziałem dziewięciorga 
uczestników wypoczynku, którym opiekę zapewniało dwoje wychowawców. Dyrektor MDK 
wyjaśnił, iż informację o pozytywnym stanie technicznym pojazdu powziął od firmy 
transportowej, z której usług MDK korzystał już wcześniej. Miejsce docelowe wycieczki jest 
znane MDK ponieważ było już odwiedzane w poprzednich latach. Uczestnicy wycieczki 
zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez wykup polisy 
ubezpieczeniowej. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 32-36,73) 

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa uczestników wypoczynku 

Dyrektor MDK wyjaśnił, iż nauczyciele są informowani na bieżąco o obowiązku 
przypominania dzieciom i młodzieży uczestniczącym w zajęciach akcji Lato w mieście 2014 
o zasadach bezpieczeństwa, prawidłowym zachowaniu na terenie MDK oraz w trakcie wyjść 
i wycieczek. Na pierwszych zajęciach z daną grupą wszyscy nauczyciele omawiają zasady 
bezpieczeństwa oraz każdorazowo, kiedy sytuacja tego wymaga, przypominają o nich. 

(dowód: akta kontroli str. 4,71) 
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Baza i wyposażenie 

MDK dysponuje budynkiem będącym jego siedzibą, położonym przy  ul. Grunwaldzkiej 5, 
gdzie odbywa się większość zajęć podczas akcji Lato w mieście 2014. Ponadto, MDK 
użytkuje na podstawie umowy najmu lokal położony przy ul. Widok 4, służący jako 
pracownia ceramiczna oraz do nauki języka angielskiego. Oba lokale znajdują się 
w budynkach mieszkalnych i są użytkowane przez MDK przez cały rok. Wyposażenie oraz 
stan techniczny lokali zapewnia uczestnikom wypoczynku bezpieczne uczestnictwo 
w zajęciach. Program wypoczynku nie przewidywał żywienia dzieci w trakcie jego trwania. 

(dowód: akta kontroli str. 6-17,28) 

Ochrona przeciwpożarowa 

W budynku umieszczono w widocznych miejscach wykaz telefonów alarmowych, instrukcje 
postępowania na wypadek pożaru oraz oznakowano drogi ewakuacyjne i miejsca 
umieszczenia gaśnic. 

(dowód: akta kontroli str. 6-17) 

Zapewnienie prawidłowej opieki nad poszkodowanymi 
w wypadkach 

W MDK opracowano dokument pn. „Procedura postępowania  w przypadku zaistnienia 
wypadku uczestnika zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5”. 
Zawiera on między  innymi informacje o trybach postępowania w przypadku wystąpienia 
lekkiego lub ciężkiego obrażenia. Procedura ta została dołączona do dokumentacji pracy 
nauczycieli w czasie trwania akcji Lato w mieście 2014 oraz zawieszona na tablicy 
informacyjnej MDK. Numery telefonów do służb ratowniczych znajdują się w miejscach 
ogólnodostępnych w obu budynkach użytkowanych przez MDK. W zgłoszeniu wypoczynku 
podano adres przychodni rejonowej właściwej dla organizowanego wypoczynku. 
W toku oględzin lokalu przy ul. Widok 4 zwrócono uwagę, iż materiały opatrunkowe 
znajdujące się w apteczce mają przekroczony termin ważności. W trakcie kontroli NIK 
materiały te zostały wymienione na nowe. 

   (dowód: akta kontroli str.4,71-78,86) 

 

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

1. Zgłoszenie zostało przedstawione Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty 10 dni przed 
rozpoczęciem wypoczynku, tj. z naruszeniem terminu określonego w § 6 pkt 4 
rozporządzenia. 

Dyrektor MDK wyjaśnił, że opóźnienie w przesłaniu zgłoszenia wyniknęło z faktu, 
iż 13 maja 2014 r. Młodzieżowy Dom Kultury złożył wniosek do Urzędu Miasta Krakowa 
o zwiększenie planu wydatków o kwotę, jaką MDK miał otrzymać tytułem zwrotu podatku 
od nieruchomości, z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności wydarzeń 
organizowanych w ramach akcji Lato w mieście 2014. Pismo informujące o zwiększeniu 
planu wydatków wpłynęło do MDK 2 lipca 2014 r.   

(dowód: akta kontroli str. 4,27,37-39,69,74-75) 

2. MDK nie posiadał kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, których obowiązek 
posiadania wynika z § 10 pkt 1 rozporządzenia. Dyrektor MDK wyjaśnił, że prawie 
wszyscy uczestnicy zajęć w ramach akcji Lato w mieście 2014 to dzieci i młodzież, która 
uczęszczała  do placówki wcześniej. W trakcie roku szkolnego rodzice i opiekunowie 
dzieci oraz młodzieży niepełnoletniej przekazują dane osobowe i kontaktowe podczas 
zapisywania na zajęcia. Jeżeli uczestnik zajęć organizowanych w trakcie wakacji nie 
uczęszczał wcześniej do MDK, rodzic lub on sam, w przypadku pełnoletności, podaje 
ww. dane. 

(dowód: akta kontroli str. 4,70) 
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NIK zwraca uwagę, że zgodnie ze wzorem karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku 
określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, organizator wypoczynku powinien, 
oprócz danych osobowych, posiadać dane dotyczące między innymi stanu zdrowia 
dziecka, w tym informacje o przyjmowanych lekach i ewentualnych uczuleniach. 
Zdaniem NIK posiadanie tych danych przez organizatora jest niezbędne dla 
zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa uczestników wypoczynku.   

 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na obowiązek składania przez kandydata na 
kierownika oraz kandydatów na wychowawców wypoczynku organizatorowi wypoczynku 
pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne, zgodnie 
z art. 92a ust. 1b ustawy z 21 stycznia 1997 r. o systemie oświaty. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli5, wnosi o: 

 zgłaszanie wypoczynku do Małopolskiego Kuratora Oświaty, w terminie określonym 
w § 6 pkt. 4 rozporządzenia, tj. nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia 
wypoczynku; 

 zbieranie kart kwalifikacyjnych od wszystkich uczestników wypoczynku.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

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. 

 

Kraków,     

  
  

 

                    Wojciech Dudek 
specjalista kp. 

 

 

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

  

 

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