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DZIECI I MŁODZIEŻY
Gogołów, 14.10 i 25.11.2014 r.
W CZASIE WYPOCZYNKU
(wybrane aspekty)
Marek Bliżycki
1

Klimkówka, 16-17.04.2015 r.

ZAKRES TEMATYCZNY
Zmiany w prawie dotyczącym organizacji wypoczynku.
Zasady bezpieczeństwa na kolonii o obozie.
Odpowiedzialność kierownika, kadry, organizatora.
Opieka medyczna.
Dyskusja, uwagi, refleksje, pomysły.
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PODSTAWY PRAWNE
I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. oraz z 2015 poz. 357)
USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 715)
USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich
(Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 poz. 7)
USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240)
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych
(Dz. U. z 12 lutego 2014 r. Nr 28, poz. 196 z późn. zm.)
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 18 października 2012 r. Nr 198, poz. 1137 z późn. zm.
oraz z 2014 poz. 1589)
USTAWA z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.)
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014 r. Nr 14, poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4 i 397)
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 396)
USTAWA z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2013 r. Nr 76, poz. 482 z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 396)
USTAWA z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.)
USTAWA z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej
obowiązywała od dnia 6 kwietnia 1996 r. do dnia 15 października 2010 r.
Zastąpiona ustawą o sporcie
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
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 10.02.1997, Nr 12, poz. 67; nr 18, poz. 102, z 2009, nr 218, poz. 1696
oraz z 2015 r. poz. 109)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
(Dz.U. z 22.01.2003, Nr 6, poz. 69; z 2009 nr 139, poz. 1130; z 2010, nr 215, poz.
1408 oraz z 2011 r. nr 161, poz. 968)
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PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz.U. z 26.11.2001, Nr 135, poz. 1516 oraz z 2014 r. poz. 1150)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. nr 49, poz. 330; z 2008 r. nr 108, poz. 690 oraz
z 2011 r. nr 173, poz. 1034)
(Dotyczy pracodawców i pracowników placówek, w których organizuje się wypoczynek)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów 8
znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
(Dz. U. z 2012 r. poz. 286)

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 września 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
(Dz.U. z 20.09.2001, Nr 101, poz. 1095)
Dokument stracił ważność z dniem 16.10.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne
(Dz.U. z 7.06.1997, Nr 57, poz. 358)

Dokument został uchylony z dniem 02.01.2012 r. przez
ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich
(Dz.U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241)
oraz
ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

(Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240)
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 listopada 1992 r.
w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami
(Dz.U. z 27.11.1992, Nr 87, poz. 441 – uznany za uchylony 01.01.1999 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 grudnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki
zdrowotnej nad uczniami
(Dz.U. z 1996 nr 4, poz. 31 - obowiązujący)
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu,
organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. Nr 87, poz. 441) w § 5 wprowadza się
następujące zmiany:
4) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Dzieciom i młodzieży szkolnej, korzystającym z różnych form wypoczynku w czasie
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wolnym od zajęć szkolnych, opiekę medyczną zapewnia, we własnym zakresie,
organizator wypoczynku.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI AKTÓW PRAWNYCH
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI AKTÓW PRAWNYCH
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być
organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.
1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o
których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy
wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo
przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo
przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa […], przestępstwo
określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia
działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich
lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w
określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z
określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub 12
zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
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PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI AKTÓW PRAWNYCH
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 92a.
1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na
wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest
obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i
młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na
wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie
jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie
pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których
mowa w ust. 1a.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i
nadzorowania.
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny
Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na wychowawców lub kierowników
formy wypoczynku dzieci i młodzieży z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że od 2 stycznia 2015
r. będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy
wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku
na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są
zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o
Krajowym Rejestrze Karnym.
Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie
papierowej powinna powołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o
osobie” następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), a
ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające,
że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy
wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.
Natomiast w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) należy zaznaczyć
odpowiednie pole w formularzu wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub
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kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma sporządzonego przez
organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że dana osoba jest będącym wolontariuszem
kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
http://www.poradaprawna.pl/porada/2388/okresy-waznosci-zaswiadczenia-o-niekaralnosci

PYTANIE: Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności.
Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności. Osoba bez
licencji pracownika ochrony od 06.2002 r. jest zatrudniona
w firmie ochraniającej zakład na stanowisku pracownika
dozoru. Podejmując pracę dostarczyła pracodawcy
zaświadczenie o niekaralności. Obecnie pracodawca żąda
od tego pracownika ponownego zaświadczenia. Czy
pracodawca ma prawo. Proszę podać podstawę prawną
dotycząca okresów ważności takiego zaświadczenia.
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Odpowiedź prawnika:

Tryb wydawania wspomnianych w pytaniu zaświadczeń reguluje ustawa z dnia 24 maja
2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym. W ustawie tej nie ma jednak mowy o okresie
ważności takiego zaświadczenia. Z kolei ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o
ochronie osób i mienia dość dokładnie reguluje kwestię ważności i okresu
obowiązywania koncesji pracowników ochrony, nie wspomina jednak w żadnym
artykule o okresie ważności rzeczonego zaświadczenia, mimo że to właśnie z tej
ustawy wynika konieczność dostarczenia takowego. Również kodeks pracy nie
stanowi o tak szczegółowych kwestiach. Należy więc domniemywać, iż takie
zaświadczenie nie ma terminu ważności. Podobnie jest zresztą z wypisami z
Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącymi spółek prawa handlowego. Z żadnego
przepisu prawnego nie wynika termin ich ważności, niemniej jednak banki honorują,
przy zawieraniu umów z tymi spółkami, wypisy nie starsze niż sprzed 3 miesięcy.
Podobnie jest w rzeczonej sytuacji. Zaświadczenia o niekaralności nie ulegają
przeterminowaniu z mocy prawa (pomimo faktu, że dane w Krajowym Rejestrze
Karnym ulegają ciągłym zmianom), lecz z umowy o pracę z firmą ochroniarską
może wynikać obowiązek okresowego dostarczania nowych zaświadczeń o
niekaralności. Jeżeli jednak umowa o pracę takiego zapisu nie zawiera, to
pracownik ochrony nie ma obowiązku okresowego dostarczania nowych
zaświadczeń o niekaralności. Poza tym zresztą każdy pracodawca jest
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informowany przez organy wymiaru sprawiedliwości o skazaniu lub wszczęciu
postępowania karnego przeciwko jego pracownikowi, toteż nie ma potrzeby
dostarczania mu coraz to nowych zaświadczeń w rzeczonej kwestii.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ktorzy-nauczyciele-sa-zobowiazani-dostarczyczaswiadczenie-o-niekaralnosci-z-krajowego-rejestru-karnego

Którzy nauczyciele są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z
Krajowego Rejestru Karnego?
We wrześniu 2009 r. zawarliśmy nowe, a także kolejne umowy na czas określony i
nieokreślony z nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi i dyplomowanymi.
Którzy nauczyciele są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego?
Czy w teczce akt osobowych przechowujemy oryginał, czy kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem ww. zaświadczenia?
Czy i w którym przypadku można wykorzystać zaświadczenie z roku ubiegłego?
Odpowiedź prawnika

Konieczność dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy
wszystkich nauczycieli (stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany), z
którymi nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub
mianowania.
Pracodawca nie ma prawa przechowywać oryginałów złożonych przez pracownika
dokumentów. Może jedynie żądać od niego przedłożenia dokumentów w oryginale
tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii i te zatrzymać w aktach
osobowych pracownika.
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Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego nie ma terminu ważności.
Potwierdza ono fakt niekaralności w chwili jego wydania.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Przepisy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.), dalej - KN mówią, że: stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie
umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8. Odnosi się on do wszystkich nauczycieli,
bez względu na stopień awansu zawodowego oraz podstawę nawiązania stosunku pracy. Należy
również podkreślić, że nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem może nastąpić z zastrzeżeniem
art. 10 ust. 8 KN, który określa przypadki, kiedy nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem,
a wśród nich zastrzeżenie dotyczące braku możliwości nawiązania stosunku pracy z nauczycielem,
który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z pełni praw publicznych,
przeciw któremu toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o
ubezwłasnowolnienie lub był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
Przepis art. 10 ust. 8a KN wskazuje, że w celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest
obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Wskazany przepis dotyczy wszystkich nauczycieli - nie ogranicza spełnienia omawianego
wymogu do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
Zauważyć należy, że jeśli dana norma odnosi się tylko do nauczycieli mianowanych i
dyplomowanych - ustawodawca wyraźnie to zaznacza. Natomiast, jeśli w przepisie mowa jest o
nauczycielu, to normę tego przepisu należy odnosić do wszystkich nauczycieli podlegających
przepisom KN.
Za takim rozumieniem postanowień art. 10 KN przemawia również cel ustanowienia omawianego
wymogu.
Interpretację taką uzasadnia także przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 KN, określający przypadki wygaśnięcia
stosunku pracy z nauczycielem. Przepis ten odnosi się do wszystkich nauczycieli, a wskazać należy,
że w jednym przypadku wygaśnięcie stosunku pracy następuje w przypadku stwierdzenia, że 18
nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo
zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 KN, z zastrzeżeniem
art. 10 ust. 9 KN.
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W przypadku powzięcia przez dyrektora szkoły jakiejkolwiek informacji o prawomocnym skazaniu
za przestępstwo popełnione umyślnie nauczyciela zatrudnionego w szkole, powinien on
niezwłocznie potwierdzić tę informację. Jeżeli dyrektor szkoły nie dysponuje odpisem
prawomocnego wyroku skazującego nauczyciela, to w celu potwierdzenia uzyskanej informacji
o prawomocnym skazaniu powinien wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego lub jego
punktów informacyjnych z zapytaniem dotyczącym niekaralności nauczyciela.
Nie ma więc wątpliwości, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego powinna być
przedkładana przez wszystkich nauczycieli przed nawiązaniem stosunku pracy. Wówczas
nauczyciel, który ma zamiar zostać zatrudniony w placówce oświatowej nie może liczyć na to,
że koszty tego zaświadczenia pokryje pracodawca. Ponieważ przepis art. 10 ust. 8a KN
wszedł w życie z dniem 23 sierpnia 2008 r., stosunków pracy, które zostały nawiązane po tej
dacie.
Nie ma przepisów, które określałyby "datę ważności" zaświadczenia. Jego celem jest
swoisty opis stanu faktycznego istniejącego w chwili jego wydawania. Takiego terminu
nie wskazuje ani ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.) ani ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.
zm.).
Ewentualne ponowne żądanie złożenia takiego zaświadczenia może być uzasadnione w
przypadku, gdy np. pracodawca może przypuszczać, iż zaszła jakaś zmiana w stanie
faktycznym będącym przedmiotem zaświadczenia.
W świetle przywołanych przepisów KN nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem,
który był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, a jeżeli zostanie skazany w trakcie 19
zatrudnienia, zawarty z nim stosunek pracy wygasa z mocy prawa.
Małgorzata Drogosz

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela
9.5.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w celu potwierdzenia niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślne nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić
dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
W świetle zapisu art. 23 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. j. Dz.U. z
2008 r. Nr 50, poz. 292 z późn. zm.), informacje o osobie wydawane z KRK stanowią
zaświadczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej
k.p.a. Zgodnie z zapisem art. 218 § 1 k.p.a. zaświadczenie stanowi potwierdzenie faktów
albo stanu prawnego wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów
bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Ważność zaświadczenia nie
ma określonego terminu. Staje się ono nieaktualne w momencie zmiany istniejących
faktów lub stanu prawnego, potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 28 czerwca 1983 r. (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 1983 r. I SA
268/83).
Jeżeli pomiędzy umowami zawieranymi z danym nauczycielem nie następuje przerwa,
dyrektor może w dalszym ciągu honorować przedstawione mu przy pierwszej umowie
zaświadczenie o niekaralności, chyba że w międzyczasie powziąłby informację o skazaniu
nauczyciela za przestępstwo popełnione umyślnie.
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Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa
autorskiego; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego
W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy:
Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na ePlatformie MS.
Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:
- pierwsza dla osób fizycznych;
- druga dla firm, instytucji (np. sądów)
W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:
- Formularz dla osób fizycznych
- Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów
ścigania a także innych uprawnionych podmiotów)
W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać bezpieczny podpis
elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub podpis potwierdzony
profilem zaufanym e-PUAP.
Utworzyć konto:
1) osoby fizycznej:
a) konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
b) po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z
systemu e-KRK, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
c) po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny
21
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system ekrk pobiera się opłatę w
wysokości: 20 zł - za informację o osobie; 20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym.
Opłata w sądzie wynosi 30 zł

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
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

Rozporządzenie określa:
- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników,
- Kto może być organizatorem wypoczynku,
- Ilość uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
- Ogólne zasady finansowania i zasady pierwszeństwa w korzystaniu z wypoczynku,
- Szczegółowe obowiązki organizatora wypoczynku i sposób rejestracji wypoczynku,
- Koordynacyjną rolę władz oświatowych,
- Kwalifikacje i zakres obowiązków kierownika wypoczynku,
- Kwalifikacje i zakres obowiązków wychowawcy różnych form wypoczynku,
Rozporządzenie zawiera, w postaci załączników, wzorce dokumentów niezbędnych do
prawidłowej organizacji wypoczynku.
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

(Dz. U. poz. 109)
ogłoszono dnia 22 stycznia 2015 r.; obowiązuje od dnia 30 stycznia 2015 r.
Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się,
co następuje:
§ 1. (zmiana rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, […]).
§ 2. Kursy dla kierowników wypoczynku lub kursy dla wychowawców kolonijnych, rozpoczęte
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być zakończone na
podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3. Osoby, które:
1) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyły odpowiednio kurs dla
kierowników wypoczynku lub dla wychowawców kolonijnych,
2) od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończą kurs, o którym mowa w § 2
- spełniają warunek ukończenia odpowiednio kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę
wypoczynku, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 oraz w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. wychowawcami wypoczynku mogą być także osoby, o 23
których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu
dotychczasowym.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

PROGRAM KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
1. Planowanie pracy wychowawczej: (1 h - wykład i zajęcia praktyczne)
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: (1 h - wykład i zajęcia praktyczne)
- podział na grupy
- wybór samorządu
- rada kolonii - obozu
- rozkład dnia
- rada wychowawców
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników: (2 h + 3 h - wykład i zajęcia praktyczne)
obowiązujące przepisy: (2 h – wykład i zajęcia praktyczne)
- podczas przejazdu na miejsce wypoczynku
- w czasie trwania wypoczynku
- przeciwpożarowe
- w czasie kąpieli
- w czasie poruszania się po drogach
- w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie,
spływy kajakowe)
- normy żywienia
- zasady obsługi urządzeń elektrycznych
- zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz
wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
24
Cdn.

PROGRAM KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników (cd.):
- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń
udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) (3 h – zajęcia praktyczne)
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz
z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania
kryzysowego (2 h – wykład i zajęcia praktyczne)
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku
- obowiązujące przepisy

(1 h - wykład)

RAZEM: 10 h
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
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PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:
1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – (3 h wykład i zajęcia prakt.)
- koordynacyjna rola władz oświatowych
-

obowiązujące przepisy
elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku – (2 h wykład i zajęcia prakt.)
- rada wychowawców
- grupa jako zespół wychowawczy
- organizacja i rozkład dnia
- regulamin uczestnika
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej - (4 h wykład
i zajęcia praktyczne)

-

opracowanie planu wychowawczego grupy
dokumentacja wychowawcy
obowiązki wychowawcy grupy
metody i formy realizacji planów wychowawczych
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PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:
4. Ruch i rekreacja (1 h wykład, 5 h zajęcia praktyczne)
- cele i zadania zajęć wychowania fizycznego (w)
- metody nauki technik pływania (w)
- gry i zabawy ruchowe (z.p.)
- zajęcia z gier zespołowych (z.p.)
- sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka (z.p.)
- organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (z.p.)
5. Turystyka i krajoznawstwo (4 h wykład i zajęcia praktyczne)
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie
wypoczynku
- organizacja wycieczek
- organizacja biwaków
- gry terenowe
27

PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe (5 h wykład i zajęcia praktyczne)
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
- elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia
- prowadzenie kroniki
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
- gry i zabawy świetlicowe
- konkursy, wystawy, dyskusje
- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem

7. Zajęcia praktyczno-techniczne (2 h wykład i zajęcia praktyczne)
Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
- prace dekoracyjne i zdobnicze
- indywidualne zainteresowania uczestników
- rozwój zainteresowań uczestników
28

PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

8. Prace społecznie użyteczne (2 h wykład i zajęcia praktyczne)
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz miejsca wypoczynku
- prace na rzecz środowiska

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku (4 h + 4 h
wykład i zajęcia praktyczne)
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku
czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw
popełnianych przez opiekunów (wykład i zajęcia praktyczne)
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku (wykład i zajęcia
praktyczne)
- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń
udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) (zajęcia praktyczne)
RAZEM: 36 h
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Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizatorzy wypoczynku - kadra
§ 11. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1) spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie;
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub
opiekuńczo-wychowawczej.
1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy czynnych instruktorów
harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika
w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.
1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów
harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
1c. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz
30
czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizatorzy wypoczynku – kadra
§ 12. 1. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1) spełnia warunki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-3;
2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
1a. Warunek, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów
harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję
wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje
harcerskie. (wykształcenie co najmniej średnie)
1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli,
instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika,
przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów
sportu.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
§ 13. Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki
wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 31
powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w
kraju docelowym.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
KOMENTARZE
Informacja na temat rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania
Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii.
Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności kierowników i wychowawców wypoczynku w
pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe formy realizacji kursów na
kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostają
zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi.
Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia 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.
Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki
sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego
w czasie ferii letnich i zimowych.
Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku.
Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z
32
dziećmi i młodzieżą.
Cdn.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
KOMENTARZE – cd.

Nowe zapisy:
• Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się
w formach wykładów i zajęć praktycznych;
• Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku
organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający - zdobyte
podczas kursu - wiedzę i umiejętności uczestników;
• Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mogły organizować kursy na
kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora
oświaty;
• Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane
przez kuratorów oświaty;
• Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie
uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
33

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
KOMENTARZE – cd.

Nowe zapisy:

• Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na
wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia
dotyczące:
a. ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do
ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w
przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich
oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
b. organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w
programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
c. zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.34

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
KOMENTARZE – cd.

Nowe zapisy:

• Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o
ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na
wychowawcę wypoczynku;
• Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i
specjalności, których program obejmuje przygotowanie
pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i
nauczycielskich kolegiów językowych zamiast
dotychczasowego odbycia "odpowiedniego przeszkolenia",
które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają
obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku;
• Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co
najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na
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kierownika wypoczynku.
(Komentarz z dnia 16 stycznia 2015 r.)
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UZASADNIENIE
Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia
1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania jest
podniesienie wymagań dotyczących organizacji kursów dla kierowników i
wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, co w konsekwencji ma
przyczynić się do poprawy opieki sprawowanej podczas wypoczynku i zwiększenia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w zakresie podmiotów, które mogą
organizować kursy dla kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej. Kursy takie będą nadal mogły być organizowane przez placówki
doskonalenia nauczycieli, a także osoby prawne i fizyczne za zgodą i pod
nadzorem kuratora oświaty.
Główna zmiana wprowadzana w projekcie niniejszego rozporządzenia zakłada
wykluczenie możliwości prowadzenia kursów dla kierowników i wychowawców
wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Minister Edukacji Narodowej, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, nad
którym podczas wypoczynku czuwa kierownik i wychowawca, rekomendował 36
kuratorom oświaty, aby nie wydawali osobom prawnym i osobom fizycznym
zgody na organizację ww. kursów, jeżeli będą prowadzone przez Internet. […]

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Zasady bezpieczeństwa na kolonii i obozie.
Odpowiedzialność kierownika, kadry, organizatora.
Opieka medyczna.
(Tylko niektóre aspekty)
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Organizatorzy wypoczynku - bezpieczeństwo
Każdy organizator wypoczynku musi przestrzegać obowiązującego prawa,
które w zapisach cytowanego już rozporządzenia MEN w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i
nadzorowania stanowi:

§ 1. 1. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
[…], są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków
wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.
2. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani do
zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry
pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców
wypoczynku.
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Organizatorzy wypoczynku - bezpieczeństwo
Każdy organizator wypoczynku musi przestrzegać obowiązującego prawa, które w
zapisach cytowanego już rozporządzenia MEN stanowi:

§ 3. 1. (uchylony)
2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką
jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych
warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej.
3. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników
pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może
przekraczać 15 osób.
4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką
jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami
są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej
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opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje
w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizatorzy wypoczynku – bezpieczeństwo

§ 8. 1. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany
wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska
określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w
przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto
dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
2. Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się
zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia
określonymi w odrębnych przepisach.
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Organizatorzy wypoczynku – bezpieczeństwo

§ 9. 1. Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić
uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie
wypoczynku.
2. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod
opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z
odpowiednimi kwalifikacjami.
3. Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz
organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo-turystycznych
określają odrębne przepisy.
4. W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w
szkołach i placówkach publicznych.
5. Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom
wypoczynku dostęp do opieki medycznej. (MEN)
5. Dzieciom i młodzieży szkolnej, korzystającym z różnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć
szkolnych, opiekę medyczną zapewnia, we własnym zakresie, organizator wypoczynku. (MZ) 41
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Organizatorzy wypoczynku - kadra
§ 11. 4. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności:
1) kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji;
3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym
pracownikom;
4) kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników;

5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków
bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów)
do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom);
(co to oznacza w praktyce?)
6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w
miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu
sanitarnego pomieszczeń i otoczenia; (co to oznacza w praktyce?)

7) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na
wniosek rodziców (prawnych opiekunów);
8) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
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9) przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów
poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.

Obowiązki wychowawcy grupy
§ 12. ust. 4. Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
2) prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do
rozporządzenia;
3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy;
4) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
5) sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny,
zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy;
7) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
§ 13. Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki
wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym
porozumienie się w kraju docelowym.
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PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki

Rozporządzenie określa:
- Podstawowe cele krajoznawstwa i turystyki,
- Definiuje formy krajoznawstwa i turystyki
- Wycieczki
- Imprezy

-

Zasady organizacji wycieczek i imprez w tym form zagranicznych,
Kwalifikacje i zakres obowiązków kierownika,
Kwalifikacje i zakres obowiązków opiekunów,
Zasady odpłatności.
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PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach

Rozporządzenie określa bardzo istotne zasady bezpieczeństwa w rozdziale 3
„Wychowanie fizyczne, sport i turystyka”:
- Podczas zawodów sportowych
- Podczas organizacji zajęć, imprez i wycieczek
- Podczas przygotowywania programu zajęć, imprez i wycieczek
- Podczas sprawowania opieki przez opiekunów (wychowawców) w czasie
wycieczek i imprez
Rozporządzenie określa w rozdziale 4 „Wypadki osób pozostających pod opieką
szkoły i placówki” zasady zachowania się osób, które były świadkami wypadku lub
powzięły wiadomość o wypadku:
- Udzielenie pomocy medycznej
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- Powiadomienie osób określonych w rozporządzeniu
- Zabezpieczenie miejsca wypadku.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru
upoważnionej do tego osoby.
§ 14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom
przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.
Nauczyciele i wychowawcy raz na zawsze muszą wykreślić ze swojego
słownika pojęcie „czas wolny" w dosłownym rozumieniu - dzieci robią,
co chcą i gdzie chcą.
§ 19. 1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone
zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie
się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone
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opiece szkoły lub placówki.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 30.W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub
placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego
upoważnionych.
§ 31. 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do
aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia
się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o
tym jego rodziców (opiekunów).
3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń
zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. […]
5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed
każdymi zajęciami. […]
7. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami47
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i
zabawach.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 32. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub
placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się,
uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i
ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub
placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w
jakich będą się one odbywać.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu
programu zajęć, imprez i wycieczek.
§ 33. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników
przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania,
przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i
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gołoledzi.
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Program zajęć, imprezy albo wycieczki musi być
ściśle skorelowany z planowaną ilością
opiekunów i możliwościami sprawowania
opieki (jeśli da się modyfikować program) lub
należy zapewnić taką ilość opiekunów i sposób
sprawowania opieki, które pozwolą na
bezpieczną realizację zajęć, imprezy albo
wycieczki (jeśli nie możemy modyfikować
programu).
Nie ma w przepisach odgórnie ustalonej liczby
opiekunów.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 34. 1. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników
zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
2. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać
oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu
przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i
uprawiających sporty wodne. (?) (czy to są ustawy o bezpieczeństwie
w górach i na obszarach wodnych?)

3. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie
do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
4. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór
ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub
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opiekunów ze strony szkoły lub placówki.
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USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Art. 2. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
11) wypadku – rozumie się przez to nagłe zdarzenie lub zachorowanie,
którego następstwem jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój
zdrowia osoby przebywającej w górach lub na zorganizowanych terenach
narciarskich;
Art. 4. [Zachowanie należytej staranności przez osoby przebywające w
górach] Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania
należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz
innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub
urządzenia i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1;
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3) …
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USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Art. 4.
3) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do
umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody,
komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do
zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia
lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków
atmosferycznych;
4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej
aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i
zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania
ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o
innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo osób.
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USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Rozdział 7
Przepisy karne

Art. 45. [Naruszenia zakazów zagrożonych karą grzywny] 1. Kto uprawia
narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega
karze grzywny.
2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16
roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub
snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim,
bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze
grzywny.
Art. 46. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia] Postępowanie w sprawach określonych w art. 45 prowadzi
się na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
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postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz.
848, z późn. zm.).
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USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Art. 2. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) wypadku – rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu
lub rekreacji na obszarach wodnych, którego następstwem może być
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
Bezpieczeństwo na obszarach wodnych
Art. 3. [Obowiązek zachowania bezpieczeństwa na obszarach wodnych]
Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania
należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych
osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub
urządzenia i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o
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których mowa w art. 12 ust. 1;
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USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Art. 3.
3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do
umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju
podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie
z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb
ratowniczych lub podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1,
o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych
zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo osób.
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Przykłady przestępstw regulowanych w kodeksie karnym
(najczęstsze czyny powodujące odpowiedzialność karną)

Art. 160 kk
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na
niebezpieczeństwo podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 3
lat.
Art.162 kk
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie
udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
Art.191 kk
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia
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innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Przykłady przestępstw regulowanych w kodeksie karnym
(najczęstsze czyny powodujące odpowiedzialność karną)

Art. 210 kk
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej 15 lat
albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny
osobę tę porzuca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 217 kk
§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność
cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie
się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział
naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Przykłady odpowiedzialności za wykroczenia

Art. 72 kw
Kto wbrew obowiązkowi nie dokonuje zabezpieczenia miejsca
niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze
aresztu lub grzywny.
Art. 73 kw
Kto wbrew swojemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedzialnego
organu lub osoby o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożącym
życiu lub zdrowiu człowieka, podlega karze aresztu lub grzywny.
Art.106 kw
Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim albo inną
osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed
niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w
okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega58
karze grzywny lub nagany.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne

Rozporządzenie zawierało zapisy:
§ 12. Do obowiązków kierowników kolonii, obozów i innych placówek wypoczynku
dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i
pływalni, należy:
1) zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz
czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
2) uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu
korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo
uczestnikom.
§ 18. 1. Skład załogi sprzętu pływającego ustala się, uwzględniając zasady dobrej
praktyki i wymagania przepisów.
2. Jeżeli w składzie załogi sprzętu pływającego są dzieci do lat 14, powinna nim
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kierować osoba pełnoletnia.
3. Podczas zorganizowanych imprez dla dzieci przepisu ust. 2 nie stosuje się.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
Załącznik nr 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ ZBIOROWYCH IMPREZ
TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W GÓRACH
§ 3. 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków
narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m n.p.m., mogą prowadzić
tylko górscy przewodnicy turystyczni.
Od 17 października 2012 r. o „obowiązku przewodnickim” dla grup zorganizowanych
decydują dyrektorzy parków narodowych na podstawie:

USTAWY z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw
Art. 8e. 1. Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony, o którym
mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22, oraz wydaje
zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego, w tym określające
sposoby udostępniania obszarów parku narodowego.
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Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne

Załącznik nr 4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z
KĄPIELISK I PŁYWALNI
- osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu
kąpieliska lub pływalni,
- wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska lub pływalni są obowiązane
podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
Załącznik nr 5
WZORY ZNAKÓW ZAKAZU, OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH
Załącznik nr 7
SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W
IMPREZACH ŻEGLARSKICH
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Struktura wypoczynku
Wypoczynkiem kieruje, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
jednoosobowo kierownik, który do pomocy ma (lub nie ma) personel
pedagogiczny, medyczny, administracyjno – biurowy i obsługowy.
Kierownik wypoczynku zapewnia uczestnikom i personelowi właściwą
opiekę i bezpieczeństwo, przestrzega prawidłowych zasad współżycia,
tworząc międzyludzkie więzi, ograniczając w sposób zasadniczy
możliwość występowania konfliktów.
Postawa, życzliwość, lojalność wobec personelu, troska o podopiecznych,
obiekt, sprzęt i urządzenia – to podstawa sukcesu w pracy w każdej
formie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Dlatego obowiązki kierownika wypoczynku należy powierzać osobom
mającym doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, rozumiejących
ich problemy, osobom o nieskazitelnej opinii moralnej.
Należy pamiętać o tym, że mimo obowiązującej zasady jednoosobowego
kierownictwa i odpowiedzialności za podjęte decyzje wskazane jest,
aby trudne decyzje wychowawcze omawiane były na forum zespołu 62
wychowawczego.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Jeśli kierownik jest człowiekiem odpowiedzialnym, nauczycielem z
powołania i wie, że ma studentów lub ludzi nie związanych z
oświatą jako wychowawców, a organizator ma możliwości
lokalowe, to na dwa dni przed rozpoczęciem turnusu zaprasza
całą przyszłą kadrę wychowawczą na spotkanie i przedstawia
własną wizję pracy wychowawczej i organizacyjnej pozwalając
równocześnie na podzielenie się przez kadrę swoimi
doświadczeniami. (to jest wariant optymistyczny)
Wariant realny – spotkanie kadry na 2 godziny przed wyjazdem
turnusu.
Kierownik podczas tego pierwszego spotkania w siedzibie
organizatora lub podczas pierwszego spotkania zespołu
wychowawczego w obiekcie kolonijnym określa zasady
współpracy z wychowawcami i działania wychowawców.
63
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Cel spotkania:
Zapoznanie się kadry ze sobą i z kierownikiem.
Podpisanie przez wychowawców zakresu zadań i obowiązków wychowawcy
wypoczynku wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania zasad i
przepisów BHP w czasie trwania wypoczynku.
Przydzielenie wychowawcom grup wychowawczych, dopuszczając aby
wychowawcy sami podzielili się grupami na podstawie swoich preferencji
do pracy z dziećmi.
Przekazanie wychowawcom dokumentów do zapoznania się:
- „Zasady poruszania się po drogach”
- „Instrukcja postępowania w razie pożaru”
- „Regulamin kąpieli”
- „Ramowy porządek dnia”
- Inne regulaminy
- Ramowy program wypoczynku zawierający „sztywne” zamierzenia
programowe konieczne do zrealizowania, bo wynikają z prezentowanej64
przez organizatora oferty wypoczynku.
- Zasady transportu i zakwaterowania w miejscu pobytu.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYCHOWAWCAMI I DZIAŁANIA WYCHOWAWCÓW
Najważniejsze ustalenia:

Przed wyjściem z budynku każdy wychowawca sprawdza strój, buty,
nakrycie głowy, środki do opalania lub okrycia przeciwdeszczowe, zapas
wody mineralnej, pyta o samopoczucie i wpisuje u kierownika lub
dyżurnego kolonii, gdzie wychodzi i jakie będą zajęcia oraz
przypuszczalny czas powrotu.
Po rozpoczęciu ciszy nocnej każdy wychowawca ma prawo (i obowiązek)
zapukać do pokoju i stwierdzić czy wszyscy są gotowi do snu. Nie wolno
dać się zwieść stwierdzeniom, że ktoś wyszedł na moment i zaraz wróci.
Obecność musi zostać stwierdzona fizycznie.
Sale na noc pozostają otwarte a klucze są u wychowawców. (?)
Należy zwracać uwagę na używki: alkohol i narkotyki. Każde podejrzane
zachowanie uczestnika powinno zostać sprawdzone, tylko w miarę
dyskretnie.
Prowadzenie przez wychowawców REJESTRU UDZIELONYCH PORAD
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LEKARSKICH I WYDANYCH LEKARSTW – obowiązkowe wpisy każdej
udzielonej wychowankowi pomocy farmakologicznej i przedmedycznej.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
UWAGI INNE

Przeprowadzić pogadanki na temat bezpieczeństwa:
- bezpieczeństwo podczas kąpieli: młodzież wchodzi do wody za zgodą
wychowawcy i pod opieką wychowawcy i ratownika; sprawdzać, czy jest
konieczność wchodzenia do wody w obuwiu,
- zwracać uwagę na długość opalania się, kazać okryć się ręcznikiem lub
bluzeczką,
- bezpieczeństwo podczas wycieczek, w zatłoczonych miastach
wychowawca ma na oku swoją grupę i po rozciągnięciu robi przystanki
sprawdzając czy wszyscy są,
- bezpieczeństwo podczas przemieszczania się po mieście, kultura
chodzenia grupą po wąskich chodnikach,
- sprawa komunikacji, podać swój numer komórki aby mogli zadzwonić w
razie odłączenia się czy innego problemu lub nakazać wymienienie się
numerami z koleżeństwem z grupy,
- analiza kart kwalifikacyjnych uczestników – obowiązkowo w pierwszej dobie
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po przyjeździe na wypoczynek.

Praca wychowawczo-opiekuńcza
Choroby
W przypadku choroby dziecka stwierdzonej podczas pobytu w
ośrodku, do lekarza z dzieckiem udaje się pielęgniarka, a gdy
jej nie ma (najczęściej) to wychowawca.
Nad dzieckiem chorym, pozostającym w ośrodku, opiekę
przejmuje kierownik, a wychowawca prowadzi zajęcia z
grupą.
Choroba w czasie zajęć – decyzje on-line.
Takich zasad nigdzie nie ma opisanych, każdy rozwiązuje te
problemy po swojemu.
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Praca wychowawczo-opiekuńcza
Sprawa podawania lekarstw

Dziecko z lekarstwami i opisem dawkowania oraz zgodą rodziców na
podawanie lekarstw – sytuacja bez problemu, jest akceptacja.
Dziecko leczone podczas turnusu przez lekarza, za zgodą i wiedzą
rodziców – podawanie lekarstw zgodnie z zaleceniami lekarza –
bez problemu, jest akceptacja.
Problem powstaje podczas zgłoszenia się dziecka z bolącą głową,
brzuszkiem, bólem menstruacyjnym, bólem gardła, skaleczeniem –
bez żadnych innych widocznych objawów. (Niestety takich
przypadków jest najwięcej – 156 interwencji w ciągu jednego
turnusu w Zakopanem 15-28.07.2011 r. i 139 na następnym; 123 turnus w Przemyślu w 2012 r. – pielęgniarka-ratownik medyczny)
Rzecznik Praw Dziecka do MPiPS oraz odpowiedź
Odpowiedź MEN
Stanowisko Min. Zdrowia
Stanowisko Min.Zdr.-Dep.Matki i Dziecka
Upoważnienie do podawania lekarstw
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Praca wychowawczo-opiekuńcza
Sprawa podawania lekarstw

Propozycja biurokratyczna ale chroniąca kadrę:
- Każdy rodzic wypełnia i podpisuje upoważnienie do podawania lekarstw
składając kartę kwalifikacyjną
- Każdy kierownik wzywa pogotowie do najdrobniejszego przypadku
wymagającego udzielenia pomocy medycznej (!)
- Odpowiedź dyr. SPPR w Krośnie lek. med. Andrzeja Jurczaka – zespoły
ratownictwa medycznego nie posiadają leków. Mogą podać kroplówkę
rozkurczową lub wzmacniającą albo dostarczyć dziecko na SOR.
Jeśli jednak udzielamy drobnej pomocy przedmedycznej lub podajemy leki
zlecone przez rodzica lub lekarza, to obowiązkowo prowadzimy Zeszyt
udzielonej pomocy medycznej, w którym wpisujemy:
a) Imię i nazwisko dziecka
b) Sala i grupa
c) Datę i godzinę podania leku
d) Nazwę podanego leku lub rodzaj pomocy medycznej
e) Dawkę podanego leku
f) Nazwisko i imię podającego lekarstwo oraz jego podpis
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g) Krótki opis uzasadniający konieczność podania leku

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników- inne aspekty:
- podczas przejazdu na miejsce wypoczynku i z miejsca wypoczynku
- w czasie trwania wypoczynku
- przeciwpożarowe
- w czasie ewakuacji
- w czasie kąpieli
- w czasie poruszania się po drogach
- w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe,
autokarowe, górskie, spływy kajakowe)
- zasady obsługi urządzeń elektrycznych
- i inne
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Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
Czy istnieje obowiązek sporządzania protokołu powypadkowego w przypadku,
gdy uczeń uległ w szkole wypadkowi lekkiemu (np. stłuczenie, zwichnięcie
czy złamanie kończyny)? We wzorze protokołu z obowiązującego
rozporządzenia wymienione są tylko wypadki: śmiertelny, zbiorowy i ciężki.
Protokół należy sporządzić. Zgodnie z § 52 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w sprawach nieuregulowanych
w rozdziale 4 rozporządzenia (wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i
placówki) stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy. Kwestie związane z ustalaniem okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1
lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
natomiast wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16
września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy. Pod poz. 8 ww. wzoru wymieniony został, jako jeden z
rodzajów wypadku, wypadek indywidualny, który na podstawie § 52 rozporządzenia
z 31 grudnia 2002 r. powinien być wpisany do protokołu powypadkowego, jeżeli
uczeń nie uległ wypadkowi śmiertelnemu, zbiorowemu czy też ciężkiemu.
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(Odpowiedź według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2011 r.)
Alicja Witkowska
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