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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 92107 z 25 lipca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju (dalej: Zespół Szkół) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Irena Jaworska, Dyrektor Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju (dalej: Dyrektor) 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa podczas kolonii letniej. Kontrolą 
objęto trzeci turnus organizowanego wypoczynku trwający w dniach od 27 lipca 
do 9 sierpnia 2014 r. 

 

Zespół Szkół prowadził kolonię letnią dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu 
województwa małopolskiego. Opiekę na dziećmi i młodzieżą  sprawowały osoby 
posiadające wymagane 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 
kolonii, a wiedza na ten temat została  przekazana uczestnikom wypoczynku. W jednostce 
opracowano procedurę dotyczącą postępowania w przypadku zaistnienia wypadku 
uczestnika zajęć. Organizator zapewnił dobre warunki w miejscu wypoczynku. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie wypoczynku przez organizatora  

Zespół Szkół prowadził wypoczynek dla dzieci i młodzieży w oparciu o umowę zawartą 
6 czerwca 2014 r. z Kuratorium Oświaty w Krakowie (dalej: umowa).  

Zespół Szkół złożył 20 czerwca 2014 r. do Małopolskiego Kuratora Oświaty zgłoszenie 
w ramach rozpoczynającego się 27 lipca 2014 r. III turnusu organizowanego wypoczynku. 
Zgłoszenie złożono na formularzu określonym w załączniku nr 1 do 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 oraz w terminie ustalonym w § 6 ust. 4 tego rozporządzenia. 
Do zgłoszenia dołączono szkic poszczególnych pomieszczeń budynku z określeniem ich 
funkcji oraz opinię Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu 

                                                      
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. - dalej „rozporządzenie” 
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stwierdzającą spełnianie przez obiekt wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
z wyłączeniem czwartej kondygnacji budynku3.  
Organizator uzyskał wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 20 czerwca 2014 r. 
zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-20,105-111) 

Wypoczynek podzielono na IV turnusy4. Zgodnie z umową  był w pełni finansowany przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wartość całego zadania wyniosła 241 150 zł brutto. 
Łączna liczba dzieci objętych wypoczynkiem wynosiła 325 osób. Zespół Szkół zwrócił się 
do Małopolskiego Kuratorium Oświaty o przesunięcie środków w kwocie 4 452 zł z III 
turnusu na II turnus z uwagi na fakt, iż sześcioro dzieci zostało przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gorlicach omyłkowo skierowanych na II turnus. Kuratorium wyraziło 
zgodę na przesunięcie środków finansowych. W konsekwencji zmieniła się liczba dzieci 
uczestniczących w II i III turnusie, natomiast całkowity koszt wypoczynku nie uległ zmianie. 
Koszt III turnusu wyniósł po zmianach 55 650 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-9,21-25) 

W Zespole Szkół obowiązywały: Regulamin kolonii letniej – Lato  2014 r. – Rabka-Zdrój 
oraz Regulamin wycieczek na kolonii letniej w Rabce-Zdroju.  Dokumenty te zawierały 
wskazania dotyczące uprawnień i obowiązków dzieci uczestniczących w wypoczynku. 
Dyrektor wyjaśniła, iż po rozpoczęciu kolonii dzieci podpisują się pod ww. instrukcjami, które 
są im wcześniej odczytane przez wychowawców. W toku kontroli ustalono, iż uczestnicy 
wypoczynku z III turnusu podpisali przedmiotowe dokumenty. 

(dowód: akta kontroli str. 68-69,81-82,95-104) 

Uczestnicy wypoczynku zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 
poprzez wykup polisy ubezpieczeniowej. 

(dowód: akta kontroli str. 29-37) 

Dyrektor wyjaśniła, iż monitoring prawidłowego przebiegu wypoczynku jest realizowany na 
bieżąco przez kierownika kolonii. Codziennie odbywają się spotkania z wychowawcami 
podczas których omawiane są wydarzenia z danego dnia i podejmowane decyzje dotyczące 
dalszej realizacji wypoczynku.   

 (dowód:  akta kontroli str. 81,94) 

Dokumentacja w miejscu wypoczynku  

W toku kontroli odbywał się  trzeci z  turnusów organizowanego wypoczynku, trwający od 
27 lipca do 9 sierpnia 2014 r. Kierownik wypoczynku posiadał w miejscu jego organizacji 
wymaganą dokumentację. Organizator wypoczynku dysponował m.in. dokumentem 
pn. Ramowy Plan Pracy Kolonii Letniej 2014 zawierającym zaplanowane działania na 
wszystkie dni danego turnusu. W ww. Planie odnotowano uwagę, iż poszczególne imprezy 
mogą ulec przesunięciu lub zmianie kolejności realizacji ze względu na pogodę. Ponadto, 
organizator przedstawił następujące dokumenty: Rozkład dnia zawierający dane dotyczące 
godzin posiłków oraz realizowanych bloków tematycznych, Plan pracy opiekuńczo-
wychowawczej kolonii letniej w Rabce Zdroju – lato 2014 odnoszący się do kwestii 
o charakterze organizacyjnym oraz Plan rekreacyjno-sportowy określający rodzaje 
realizowanych zajęć sportowych. Wypoczynek był realizowany przez organizatora zgodnie 
z przyjętym harmonogramem działań. 
Wychowawcy (5 osób) prowadzili dzienniki zajęć na bieżąco na drukach zgodnych ze 
wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.   

(dowód: akta kontroli str. 51-66,112) 

Organizator wypoczynku dysponował kartami kwalifikacyjnymi wszystkich uczestników III 
turnusu zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 113) 

                                                      
3Opinia z 5 lipca 2010 r. W toku kontroli ustalono, że na czwartej kondygnacji znajduje się sala gimnastyczna wraz 
z wyposażeniem sportowym, która nie była wykorzystywana jako pomieszczenie sypialne. 

4 I turnus – 82 dzieci, II turnus – 81 dzieci, III turnus – 81 dzieci, IV turnus – 81 dzieci 
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Organizator otrzymał od wszystkich wychowawców oraz kierownika wypoczynku informację 
z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z  art. 92a ust. 1b  
ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty5 (dalej: ustawa o systemie oświaty). 
Zgodnie z ww. informacjami żaden z nich nie figurował w kartotece karnej Krajowego 
Rejestru Karnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 76-77,114) 

Zespół Szkół nie był kontrolowany w latach 2011-2014 w zakresie bezpieczeństwa 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Natomiast w 2014 r. zostały przeprowadzone kontrole 
dotyczące organizowanego wypoczynku letniego m. in. przez Małopolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. W obu 
przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.  

(dowód: akta kontroli str.42-50,115) 

Kwalifikacje kierowników i wychowawców wypoczynku 

W trakcie kontrolowanego turnusu funkcję kierownika wypoczynku sprawowała osoba 
zatrudniona na stałe jako nauczyciel w Zespole Szkół. Wychowawcami były osoby w wieku 
od 20 do 22 lat  zatrudnione na podstawie umów zlecenia na okres trwania turnusu. 
Kierownik wypoczynku oraz wychowawcy posiadali wymagane kwalifikacje w ramach 
pełnionych funkcji. W zajęciach z dziećmi i młodzieżą uczestniczyły także dwie osoby 
będące instruktorami sztucznej ściany wspinaczkowej zlokalizowanej w sali gimnastycznej 
budynku będącego placówką wypoczynku. Byli to nauczyciele wychowania fizycznego 
posiadający specjalistyczne kwalifikacje w zakresie prowadzonych zajęć. 
Stan faktyczny kadry wypoczynku był zgodny z deklarowanym w zgłoszeniu wypoczynku. 
Wszyscy członkowie personelu Zespołu Szkół posiadali ważne orzeczenia lekarskie 
o zdolności do pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13,74-79,110) 

Zapewnienie opieki uczestnikom wypoczynku 

Kierownik wypoczynku oraz wychowawcy posiadali zakresy czynności, których treść 
obejmowała uczestnictwo w kolonii letniej organizowanej przez Zespół Szkół. Kierownik 
oraz wychowawcy prawidłowo realizowali obowiązki określone w rozporządzeniu. Liczba 
dzieci przypadająca na jednego wychowawcę nie przekroczyła 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. Dyrektor wyjaśniła, 
iż w wypoczynku nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne oraz dzieci stwarzające 
problemy wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str.70-78, 94,112) 

Zespół Szkół nie posiadał dokumentacji w zakresie dokonanego wyboru podmiotu, który 
zapewniał przejazdy autobusami podczas kolonii. Dyrektor wyjaśniła, że transport dzieci 
w trakcie III turnusu odbywał się trzema autokarami należącymi do firmy przewozowej 
posiadającej licencję na międzynarodowy i krajowy przewóz osób z której usług jednostka 
kontrolowana korzysta od pięciu lat. Ostatni raz pojazd przewożący dzieci i młodzież był 
kontrolowany przez Policję na wniosek rodziców w dniu 27 lipca 2014 r. Ponadto, Dyrektor 
zaznaczyła, że osoby sprawujące opiekę nad dziećmi podczas podróży mają obowiązek 
zwracać uwagę na stan pojazdów oraz trzeźwość kierowców i w przypadku wątpliwości 
zgłaszać je kierownikowi kolonii oraz zawiadomić Policję.  

(dowód: akta kontroli str. 81,89-90) 

Organizator wypoczynku nie dysponował dokumentacją miejsc odwiedzanych przez dzieci 
w trakcie wypoczynku. Dyrektor wyjaśniła, że miejsca te są znane i sprawdzone ponieważ 
stanowią stały element kolonii od kilku lat.  W trakcie trwania III turnusu zaplanowano 
wycieczkę do Niedzicy co było zgodne z obowiązkiem wynikającym  z umowy  zapewnienia 
co najmniej jednej całodziennej wycieczki autokarowej. 

(dowód: akta kontroli str.6,81,92,94) 

                                                      
5 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa uczestników wypoczynku 

Zespół Szkół nie posiadał dokumentacji potwierdzającej odbywane spotkania z kadrą 
wychowawców lub z dziećmi.  Dyrektor wyjaśniła, iż wychowawcy podczas pierwszej 
odprawy uzyskują informacje na temat zasad bezpieczeństwa i przekazują tę wiedzę  
uczestnikom wypoczynku zaraz po ich przyjeździe na kolonię.  

(dowód: akta kontroli str. 81-82) 

Baza i wyposażenie 

Placówka wypoczynku znajdowała się w budynku będącym siedzibą Zespołu Szkół. Sale 
lekcyjne zostały zamienione w pomieszczenia sypialne. Budynek posiada cztery 
kondygnacje na których znajdują się między innymi: dwie jadalnie, dwie izolatki, 
pomieszczenia sypialne, toalety, natryski, kuchnia oraz sala gimnastyczna wyposażona 
w sprzęt sportowy oraz sztuczną ścianę wspinaczkową. Powierzchnia pomieszczeń oraz ich 
wyposażenie a także stan techniczny zapewniały uczestnikom wypoczynku dobre 
i bezpieczne warunki do wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111) 

Zgodnie z umową organizator zapewniał uczestnikom wypoczynku cztery posiłki dziennie, 
których podstawę stanowiły urozmaicone potrawy. Zespół Szkół posiada własne 
pomieszczenia kuchenne oraz instrukcje o charakterze wewnętrznym określające sposoby 
zachowania higieny osobistej przez pracowników, higienicznego przygotowywania 
i przechowywania żywności oraz właściwego użytkowania sprzętu służącego 
przygotowywaniu posiłków. 

(dowód: akta kontroli str. 7,67,80) 

Ochrona przeciwpożarowa 

W placówce wypoczynku umieszczono w widocznych miejscach wykazy telefonów 
alarmowych oraz oznakowano drogi ewakuacyjne i miejsca umieszczenia gaśnic. 
W Zespole Szkół obowiązuje dokument pn. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
zawierająca między innymi adnotację o dokonanym w maju 2014 r. przeglądzie warunków 
pożarowo-technicznych i ewakuacyjnych. Zespół Szkół posiada również opinię Komendanta 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu stwierdzającą spełnianie przez 
obiekt wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

(dowód: akta kontroli str. 20,38-41,105-111) 

Opieka nad poszkodowanymi w wypadkach 

Organizator zapewnił opiekę medyczną uczestnikom wypoczynku podczas III turnusu 
poprzez codzienną obecność pielęgniarki (w określonych godzinach) na terenie placówki. 
W pomieszczeniu przeznaczonym dla pielęgniarki znajdowała się apteczka wyposażona 
w materiały opatrunkowe. Ponadto, Zespół Szkół podpisał umowę o zapewnienie 
podstawowej opieki lekarskiej na okres trwania wszystkich czterech turnusów 
z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ziemiańscy sp. j. 
Dyrektor wyjaśniła, iż podczas wypoczynku letniego obowiązuje dokument pn. Wypadki 
w szkole-procedura postępowania funkcjonujący w jednostce kontrolowanej przede 
wszystkim w trakcie roku szkolnego. Zawiera on między innymi  informacje o obowiązkach 
wychowawców w razie zaistnienia wypadku.  

   (dowód: akta kontroli str.26-28,81-86,105-111) 

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 Kontroli6. 

                                                      
6 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,     

  
  

                    Wojciech Dudek 
specjalista kp. 

 

  
  

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


