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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 Antoni Radzięta, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 92114 z 31 lipca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1,2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Firma Usługowa KA-REN Katarzyna Dudka-Piwowar w Piwnicznej Zdroju (dalej: Organizator) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Dudka-Piwowar, właścicielka firmy 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Organizatora w zakresie 
zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa podczas wypoczynku1. Kontrolę 
przeprowadzono w trakcie trwania trzeciego turnusu w dniach od 5 do 13 sierpnia 2014 r. 

Organizator prowadził kolonię letnią dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu 
województwa małopolskiego. Przed rozpoczęciem wypoczynku obiekt, w którym miały 
wypoczywać dzieci został poddany kontroli w zakresie spełniania wymogów sanitarno-
higienicznych, budowlanych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego i w ocenie właściwych 
służb kwalifikował się do wypoczynku dzieci i młodzieży. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą 
sprawowały osoby posiadające wymagane kwalifikacje, które prawidłowo realizowały swoje 
zadania.  

NIK zwraca uwagę na zgłoszone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Nowym Sączu uwagi co do stanu części pomieszczeń stołówki i opóźnień we wdrażaniu  
zasad systemu HACCP. Wskazane uchybienia nie miały jednak wpływu na stan 
bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży oraz jakość sporządzania i wydawania 
posiłków. Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
Organizator powinien usunąć ww. nieprawidłowości  do końca stycznia 2015 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie wypoczynku przez organizatora 
 
Organizator prowadził wypoczynek dzieci i młodzieży w oparciu o umowę zawartą 
6 czerwca 2014 r. z Kuratorium Oświaty w Krakowie (dalej: Kuratorium). 
 
Organizator zgłosił 18 czerwca 2014 r. Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty organizację 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgłoszenie to zostało złożone na formularzu określonym 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia 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 nadzorowania2 (dalej: rozporządzenie 

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

2 Dz. U. 1997, nr 12, poz. 67 ze zm. 
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w sprawie warunków wypoczynku) oraz w terminie ustalonym w §6 ust. 4 tego 
rozporządzenia. Do zgłoszenia dołączono protokół z kontroli przeprowadzonej 11 grudnia 
2013 r.  przez  Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.  
Organizator uzyskał wydane 27 czerwca 2014 r. przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 8-23, 77-78) 

Organizator, zgodnie z umową zawartą z Kuratorium, organizował wypoczynek w formie 
kolonii letniej dla 325 dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej lub 
gimnazjum z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego. Zgodnie z umową 
w okresie od 9 lipca do 30 sierpnia 2014 r. zorganizowane zostaną cztery 14-dniowe 
turnusy, w tym objęty kontrolą NIK III turnus, w którym uczestniczy 85 dzieci. 

Koszt pobytu jednego uczestnika turnusu ustalono na kwotę 833 zł, a koszt całkowity 
III turnusu ustalono na kwotę 70 805 zł. Zgodnie z umową wypoczynek jest w pełni 
finansowany przez Kuratorium. Organizator nie zawierał umów z rodzicami dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 

Uczestnicy III turnusu zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 
i kosztów leczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 24-26) 

Właścicielka firmy wyjaśniła, że w czasie trwania wypoczynku przebywa codziennie 
w obiekcie, w którym wypoczywają dzieci i monitoruje na bieżąco przebieg wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 103) 

Dokumentacja w miejscu wypoczynku 

W obiekcie w którym zorganizowano wypoczynek znajdowały się wymagane dokumenty 
związane z III turnusem, w tym: zaświadczenie Kuratora o zgłoszeniu placówki wypoczynku, 
książka kontroli, dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje kierownika i wychowawców 
wypoczynku, dokumentacja zdrowotna personelu, karty kwalifikacyjne wszystkich 
uczestników, dokumentacja zdrowotna uczestników i dzienniki zajęć oraz plan pracy 
i rozkład dnia.  

W obiekcie tym była także Księga HACCP, określająca zakres uprawnień i obowiązków 
Zespołu HACCP oraz: opis produktów, schemat procesów technologicznych, opis zagrożeń 
na poszczególnych etapach produkcji.  

(dowód: akta kontroli str. 16, 31-55, 94-97, 136-138) 

Do dnia kontroli dokumentacji wypoczynku, tj. 11 sierpnia 2014 r., Organizator organizował 
wypoczynek uczestników III turnusu zgodnie z umową z Kuratorium, której integralną 
częścią jest program pobytu. Prawidłową realizacje wypoczynku odzwierciedlają zapisy 
w dzienniku zajęć, prowadzonym na bieżąco przez każdego wychowawcę grupy. Kierownik 
wypoczynku weryfikowała dzienniki zajęć, wpisując do nich uwagi i zalecenia.  

W programie zajęć III turnusu przewidziano m.in. zajęcia i zabawy sportowe, w tym 
rozgrywki piłki ręcznej, piłki plażowej, piłki nożnej i siatkówki, a także zajęcia rekreacyjne 
(aerobik, taniec, basen).  

(dowód: akta kontroli str. 19-23, 31-55, 104-117, 118-120) 

Kierownik wypoczynku wyjaśniła, że zakres programowy kursu przygotowawczego dla 
kandydatów na wychowanków wypoczynku, obejmuje wychowanie fizyczne i sport, 
co w zupełności wystarcza, aby należycie realizować program turnusu. 

(dowód: akta kontroli str. 98, 99) 

Organizator posiadał karty kwalifikacyjne wszystkich 85 uczestników wypoczynku, 
sporządzone zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie warunków wypoczynku.  

(dowód: akta kontroli str. 94, 95) 

Z wpisów do kart kwalifikacyjnych dokonanych: 
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 przez rodziców wynikało, że w przypadku 61 uczestników rodzice nie zgłaszali żadnych 
postulatów, w przypadku 13 zgłoszenia dotyczyły choroby lokomocyjnej dziecka, zaś 
w pozostałych przypadkach rodzice informowali o zażywanych lekach, dolegliwościach 
i przeciwwskazaniach (np. alergiach); 

 przez wychowawców klasy wynikało, że trzech uczestników wypoczynku stwarza 
problemy wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 94, 95) 

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 oświaty3. 

(dowód: akta kontroli str. 96) 

Obiekt, w którym zorganizowano III turnus kontrolowany był przez: 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej: PPIS) w Nowym Sączu, 
który w lipcu 2014 r. sprawdził stan sanitarny wypoczynku dzieci i młodzieży oceniając 
go jako zgodny z wymaganiami; 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, który w czerwcu 
2014 r. stwierdził zgodność użytkowania obiektu z przeznaczeniem; 

 Komendę Miejską Straży Pożarnej w Nowym Sączu, która w grudniu 2013 r. 
nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych w związku z kwalifikacją obiektu na wypoczynek dzieci i młodzieży. 
Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego PSP cztery pokoje (nr 27, 28, 29 i 30) 
zostały wyłączone z eksploatacji;  

 Kuratorium, które w lipcu 2014 r. sprawdziło organizację I turnusu kolonijnego nie 
stwierdzając nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 56-74, 77-78, 83, 84, 86-89) 

W trakcie kontroli NIK stwierdzono, że dzieci III turnusu kolonijnego nie były zakwaterowane 
w pokojach wyłączonych z eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli str.32, 37, 42, 47, 52, 85) 

Kwalifikacje kierowników i wychowawców wypoczynku 

W celu realizacji zadań związanych z III turnusem Organizator zatrudnił kierownika i pięciu 
wychowawców, w tym dwie osoby na podstawie umowy o pracę (kierownik i wychowawca), 
zaś pozostałe cztery na podstawie umowy zlecenia.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 97) 

Kierownik wypoczynku oraz osoby zatrudnione w charakterze wychowawców posiadali  
kwalifikacje określone §11 i §12 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku. Jeden 
wychowawca był nauczycielem.  Kierownik wypoczynku posiadała wymagany staż pracy 
oraz ukończyła kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży. Posiadała również uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego. 
Wychowawcami były osoby w wieku od 21 do 49 lat. Każda z tych osób posiadała 
co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończyła kurs wymagany ww. rozporządzeniem. 
Stan faktyczny kadry wypoczynku był zgodny z deklarowanym w zgłoszeniu wypoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 96) 

Wszystkie osoby zatrudnione przez Organizatora do organizacji wypoczynku (kierownik, 
wychowawcy, osoby pracujące przy produkcji i wydawaniu żywności) posiadały na dzień 
kontroli, tj. 7 sierpnia 2014 r., aktualną dokumentację medyczną, stwierdzającą brak 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 97) 

Zapewnienie opieki uczestnikom wypoczynku 

Liczba dzieci przypadająca na jednego wychowawcę w trakcie transportu dzieci i młodzieży 
na III turnus kolonijny oraz w trakcie przebywania w miejscu wypoczynku nie przekroczyła 

                                                      
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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limitów określonych §3 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, 
tj. 20 osób, a w przypadku dzieci poniżej 10 roku życia – 15 osób.   

Na turnus zgłoszonych było 85 uczestników  w wieku od ośmiu do 16 lat, których podzielono 
na pięć grup, w tym dwie grupy po 15 dzieci w wieku do 10 lat. Z dniem 7 sierpnia 2014 r. 
liczba uczestników tego turnusu uległa zmniejszeniu do 84 osób, gdyż jedno dziecko 
została zabrane przez rodzica. Na III turnusie nie przebywają osoby niepełnosprawne.  

(dowód: akta kontroli str.31-55, 94, 95, 121-125, 131) 

Organizator zapewnił przewóz osób autokarem z miejsca zamieszkania do miejsca 
wypoczynku i z powrotem, zawierając umowę z przewoźnikiem, który zobowiązał się do 
wykonania usługi sprawnym autokarem. Na dzień kontroli dokumentów, tj. 11 sierpnia 
2014 r., nie odbyła się żadna wycieczka z wykorzystaniem autokaru. 

(dowód: akta kontroli str. 27-30, 100, 102) 

Pismem z 18 lipca 2014 r. kierownik wypoczynku powiadomił Komisariat Policji w Piwnicznej 
Zdrój o turnusach kolonijnych, z prośbą o przeprowadzenie prelekcji na temat „Bezpieczne 
Wakacje”, prosząc jednocześnie o kontrolę autokarów, zaznaczając, iż termin będzie 
podany telefonicznie. Organizator oraz kierownik wypoczynku nie posiadali żadnego 
dowodu o przeprowadzeniu przez policję kontroli pojazdu, o której mowa w art. 129 ust. 2 
pkt 2, 3, i 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym4. 

Kierownik wypoczynku oświadczył, że policja dokonała kontroli autokaru.  
 (dowód: akta kontroli str. 100, 102, 130, 131) 

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa uczestników wypoczynku 

Uczestnicy III turnusu zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa, w tym z regulaminem 
kąpieli, przepisami BHP obowiązującymi na terenie budynku i wokół, regulaminem 
wewnętrznym kolonii, zasadami poruszania się po drogach w czasie wycieczki 
i na biwakach oraz zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Fakt zapoznania się 
z ww. zasadami został odnotowany poprzez podpisanie oświadczeń przez uczestników oraz 
wychowawców grupy.  
Na obiektach sportowych i rekreacyjnych placówki w której zorganizowano turnus, 
Organizator zamieścił informacje, iż korzystanie z danego obiektu może odbywać się 
wyłącznie w obecności wychowawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55) 

Baza i wyposażenie 

Budynek w którym odbywa się III turnus, zaopatrzono w bieżącą i ciepłą wodę 
oraz podłączono do kanalizacji ogólnej. Teren wypoczynku był ogrodzony, oświetlony 
i posiadał utwardzoną nawierzchnię. Szlaki komunikacyjne, prowadzące poza teren 
wypoczynku były zabezpieczone.  

Sufity, ściany, podłogi, posadzki, a także stolarka okienna były w dobrym stanie 
technicznym, poza sufitami i ścianami w ciągu komunikacyjnym prowadzącym 
do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych stołówki, gdzie PPIS stwierdził częściowe 
zniszczenie z ubytkami farby i co zostało potwierdzone w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 64-65, 121-125) 

Uczestników wypoczynku zakwaterowano w 27 pokojach. Kontrolą objęto 10 pokoi, 
stwierdzając, że zajmowane  były przez troje lub czworo dzieci. Wszystkie te pomieszczenia 
spełniały wymagania minimum powierzchni określonej w załączniku nr 7 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich 
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie5. Także łóżko każdego 
uczestnika wypoczynku, odstępy miedzy łóżkami, pościel, szafki i półki spełniały wymogi 
ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 32, 37, 42, 47, 52, 121-123) 

                                                      
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm. 
5 Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. 
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W dwóch pokojach, w których zakwaterowano uczestników wypoczynku nie było krzeseł lub 
taboretów, a pozostałe osiem pokoi wyposażono tylko w jeden fotel. Organizator wyjaśnił, 
że pokoje wyposażono w stolik znajdujący się między dwoma tapczanami, które w jego 
ocenie mogą służyć jako siedzisko. Ustalony oględzinami brak foteli w dwóch pokojach 
został natychmiast uzupełniony. 

 (dowód: akta kontroli str. 100, 102, 121-125) 

Teren przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji przez uczestników wypoczynku 
posiadał oświetlenie, równą nawierzchnię oraz instalacje do odprowadzania wody.  
Urządzenia rekreacyjne i sprzęt sportowy, były sprawne i w dobrym stanie technicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 125)  

Kontrola jadłospisów czterech dni wykazała, że uczestnicy III turnusu otrzymują dziennie 
cztery urozmaicone i niepowtarzające się posiłki. 

(dowód: akta kontroli str. 127, 128) 

Ochrona przeciwpożarowa 

Organizator zapewnił uczestnikom kolonii bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
Przeprowadzona w tym zakresie kontrola przez Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu, a także oględziny NIK, nie wykazały nieprawidłowości. 

W placówce wypoczynku umieszczono w widocznych miejscach wykazy telefonów 
alarmowych oraz oznakowano drogi ewakuacyjne i miejsca umieszczenia gaśnic.  

(dowód: akta kontroli str. 83-85, 125) 

Opieka nad poszkodowanymi w wypadkach 

W obiekcie wypoczynku nie zorganizowano gabinetu lekarskiego oraz gabinetu pielęgniarki. 
Opiekę medyczną Organizator powierzył pielęgniarce, zawierając z nią umowę zlecenia. 
Osoba ta obowiązki pielęgniarki wykonywała w godzinach od 7 do 19.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 124) 

Organizator wyjaśnił, że w godzinach od 19 do 7 rano obowiązki pielęgniarki przejmuje 
wychowawca, która również posiada uprawnienia pielęgniarki.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 100, 102) 

Apteczki pierwszej pomocy były wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz 
instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Apteczka znajdowała się pod opieką pielęgniarki 
i była umieszczona w dostępnym oraz oznakowanym miejscu. 

(dowód: akta kontroli str. 124) 

Kierownik wypoczynku wyjaśniła, że dzięki kartom kwalifikacyjnym posiada wiedzę o stanie 
zdrowia dziecka. Zaznaczyła również, że jest w stałym kontakcie (telefonicznym) 
z rodzicami dzieci. W żadnym z turnusów nie zgłoszono potrzeb dietetycznych, a żaden 
z uczestników turnusu nie stwarzał dotychczas problemów wychowawczych.  

(dowód: akta kontroli str.98, 99) 

Organizator nie wprowadził procedury dotyczącej wypadków i opieki nad poszkodowanymi. 
Posiadał natomiast instrukcję Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.  

(dowód: akta kontroli str. 33, 38, 44, 48, 534, 118, 125, 126) 

 (dowód: akta kontroli str. 64-70) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w zakresie organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
 

1. NIK zwraca uwagę na zgłoszone 14 lipca 2014 r. przez PPIS w Nowym Sączu uwagi co 
do stanu części pomieszczeń stołówki i opóźnień we wdrażaniu  zasad systemu 
HACCP. Poprawy, naprawy lub wymiany wymagają: ściany i sufity w ciągu 
komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, 
zlewozmywak w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych oraz basen przeznaczony 
do mycia owoców i warzyw w pomieszczeniu obróbki wstępnej. Wskazane uchybienia 
nie miały jednak wpływu na stan bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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jakość sporządzania i wydawania posiłków. Zgodnie z zaleceniami Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Organizator powinien usunąć ww. 
nieprawidłowości  do końca stycznia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 64-70) 

2. Dzienniki zajęć nie były  prowadzone wg formularza, stanowiącego załącznik nr 6 do 
rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, lecz w zeszytach 32-kartkowych, 
gładkich o nieponumerowanych stronach. Dzienniki zawierały dane wymagane w ww. 
rozporządzeniu, z tą różnicą, że rejestr uczniów stanowił załączone do dziennika 
oddzielne zestawienie. planu pracy I i II tygodnia turnusu nie wpisywano do dziennika, 
lecz na dodatkowych kartkach, które zostały załączone do dzienników dopiero w trakcie 
kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 98, 99, 41-55, 104-117) 

3. W budynku przewidziano tylko jedną izolatkę dla dzieci, pomimo że umowa z Kuratorium  
zobowiązuje do zorganizowania oddzielnie izolatki dla chłopców i dziewcząt. Organizator 
wyjaśnił, że w razie konieczności zorganizowania drugiej izolatki, zwolniony zostanie 
pokój zajmowany przez kadrę pedagogiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 100, 102) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli6, wnosi o poinformowanie NIK o stanie realizacji zaleceń PPIS w Nowym 
Sączu. 

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 45 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,  

  

 
 

Antoni Radzięta 
 

Główny specjalista k.p. 
 
 
  

  

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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