
 

 

 ZEW.43.4.2017.JK 
 (w odp. należy podać nr sprawy)  

 

INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA 

WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W 2017 ROKU 

 

I. Podstawy prawne badania wypoczynku zimowego: 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.  

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r. poz. 2086) w terminie od 16 stycznia  

do 26 lutego 2017 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Dziecka, zostały podjęte czynności 

mające na celu zbadanie stanu przestrzegania praw dziecka podczas wypoczynku zimowego 

w losowo wybranych 56 miejscach, w których zorganizowano wypoczynek zimowy  

dla dzieci i młodzieży.   

Osoby przeprowadzające badanie legitymowały się pisemnym upoważnieniem 

wystawionym przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.   

Badania dokonano z uwzględnieniem treści przepisów: 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)  

– dalej jako: ustawa o systemie oświaty; 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) – dalej jako: 

rozporządzenie; 

 Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526, z późn. zm.). 

 

II. Cel badania 

Rozpoznanie stopnia zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków wypoczynku 

oraz ocena stanu przestrzegania praw dziecka.  

 

III. Obszary objęte badaniem: 

1) liczba uczestników i wychowawców; 

2) zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci; 

,  r. 
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3) organizatorzy wypoczynku; 

4) kwalifikacje wychowawców i kierowników wypoczynku; 

5) dokumentacja wypoczynku: dzienniki zajęć, karty kwalifikacyjne uczestników 

wypoczynku, rozkłady dnia, plany pracy wychowawczej grupy, zakresy obowiązków 

wychowawców; 

6) opieka medyczna; 

7) żywienie dzieci; 

8) ocena stanu przestrzegania praw dziecka podczas wypoczynku. 

 

IV. Zakres czynności podczas badania: 

1) wizytacja obiektu, w którym zorganizowano wypoczynek; 

2) rozmowy z kierownikiem, wychowawcami, uczestnikami wypoczynku; 

3) zapoznanie się z dokumentami wypoczynku. 

 

V. Wykaz zbadanych miejsc wypoczynku zimowego i jego organizatorów:  

 

Usunięte 

 

VI. Charakterystyka obszarów objętych badaniem  

1. Liczba uczestników i wychowawców 

W skontrolowanych 56 miejscach wypoczynku łącznie wypoczywało 1 973 dzieci,  

w tym dzieci w wieku do 10. roku życia – 308 (15,61% wszystkich uczestników).  

Z wypoczynku korzystało zaledwie 15 dzieci z niepełnosprawnością (0,8% wszystkich 

uczestników badanego wypoczynku).  

We wszystkich miejscach wypoczynku zatrudniona była odpowiednia liczba 

wychowawców w stosunku do liczby przebywających pod ich opieką dzieci. W sumie 

pracowało tam 153 wychowawców. Z tej grupy znaczna liczba wychowawców posiadała 

uprawnienia instruktorskie do prowadzenia nauki jazdy na nartach. Dla wielu uczestników 

udział w obozie sportowym był kontynuacją działań treningowych prowadzonych w miejscu 

zamieszkania. 

Uczestnikami wypoczynku były najczęściej dzieci, które już wcześniej znały  

się z zajęć w klubie sportowym. Podczas wyjazdu doskonaliły swoje umiejętności i zgłębiały 

swoje zainteresowania. Drugą dominującą grupę uczestników stanowiły dzieci wymagające 
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wsparcia. Wychowawcy główny nacisk kładli na regenerację ich sił fizycznych oraz 

wzmacnianie ich poczucia wartości.  

Z kontrolowanych miejsc wypoczynku przed terminem zakończenia turnusu 

wyjechało 1 dziecko. Powodem była tęsknota za domem.  

 

2. Bezpieczeństwo dzieci i opieka medyczna 

Wszystkie obiekty, w których odbywał się wypoczynek, posiadały aktualną 

dokumentację dotyczącą spełniania wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony 

przeciwpożarowej. Miejsca, w których przygotowywane były posiłki dla dzieci zostały  

skontrolowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  

Z analizy arkuszy wynika, że kierownicy zgłosili 3 przypadki występowania agresji 

wśród uczestników (przede wszystkim agresji słownej) i 2 przypadki palenia papierosów. 

Niewłaściwe zachowania dzieci zostały omówione podczas indywidualnych rozmów 

przeprowadzonych z wychowankami przez wychowawców i kierowników.  

Na terenie badanych miejsc wypoczynku zdarzyły się 3 wypadki z udziałem dzieci, 

wszystkie miały miejsce na stoku. Były to urazy kończyn dolnych (skręcenia stawów).  

We wszystkich przypadkach udzielono pomocy medycznej i skompletowano dokumentację 

powypadkową (w tym protokoły powypadkowe). W 1 przypadku wezwano pogotowie 

ratunkowe. O wypadku w pierwszej kolejności powiadamiano rodziców, a następnie 

organizatorów wypoczynku. Kierownicy wypoczynku byli w stałym kontakcie  

z rodzicami/opiekunami dziecka.  

W trakcie odbywającego się wypoczynku kierownicy prowadzili stały nadzór nad 

warunkami bezpieczeństwa dzieci, realizacją programu oraz przestrzeganiem praw dziecka. 

Nadzór realizowany był w różnych formach, m.in. poprzez:  

 bezpośredni udział w zajęciach z dziećmi, zarówno tych zorganizowanych w miejscu 

wypoczynku, jak również podczas wycieczek pieszych, udział w zajęciach na stoku; 

  organizację zajęć na stoku – wynajęcie instruktorów nauki jazdy na nartach; 

 rozmowy indywidualne z dziećmi, wysłuchanie ich opinii;  

 obserwację zajęć prowadzonych przez wychowawców;  

 obserwację zachowania dzieci i wychowawców; 

 kontrolę prowadzonej dokumentacji, wpisy w dzienniczkach grup;  

 spotkania z kadrą dotyczące realizacji  programu; 

 kontrolę stanu bezpieczeństwa obiektu, sprzętu oraz przestrzegania regulaminu. 
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W pierwszym dniu wypoczynku kierownicy i wychowawcy omawiali obowiązujące 

podczas wyjazdu regulaminy i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. W każdym 

miejscu wypoczynku opracowano regulamin uczestnika zimowiska lub obozu. Dzieci zostały 

z nim zapoznane, co potwierdziły własnoręcznym podpisem. W wielu miejscach kierownicy 

opracowali również bardziej szczegółowe zasady zachowania się w różnych sytuacjach,  

np.: regulamin kąpieli, regulamin zachowania na stoku, regulamin przejazdu autokarem. Fakt 

zapoznania dzieci z regulaminami był odnotowywany w dzienniczkach. Ponadto 

wychowawcy, kierownik, przewodnicy i instruktorzy na bieżąco przypominali zasady 

zachowania w określonych miejscach i podczas imprez.  

Zajęcia na stokach narciarskich odbywały się pod nadzorem wychowawców mających 

uprawienia instruktorów narciarstwa bądź instruktorów zatrudnionych na podstawie 

odrębnych umów z organizatorem wypoczynku. W 20 miejscach wypoczynku  

(36% wszystkich miejsc badanego wypoczynku) organizatorzy nie zaplanowali ani jednego 

wyjścia w góry, a w 9 (16% miejsc badanego wypoczynku) zajęć na stoku narciarskim. 

Każde wyjście w góry odbywało się przy udziale przewodnika górskiego posiadającego 

odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Jeżeli uczestnicy wypoczynku korzystali z basenu 

– dzieci korzystały z opieki ratownika zatrudnionego na basenie. W ocenie kontrolujących 

kierownicy i wychowawcy wykazywali wielką troskę o bezpieczeństwo dzieci podczas 

wypoczynku, zarówno podczas aktywności sportowej, wyjść w góry, jak i w czasie 

przebywania w miejscu noclegowym. 

Obiekty, w których odbywał się wypoczynek, były w większości obiektami 

zamkniętymi i ogrodzonymi, co sprawiało, że dzieci mogły czuć się w nich w pełni 

bezpieczne. Warunki, w jakich wypoczywali uczestnicy miały w większości podwyższony 

standard – pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz dostępem do Wi-Fi. 

Dzieci miały do dyspozycji świetlicę, narciarnię, salę do gier, salę bilardową, teren 

rekreacyjny wokół obiektu, miejsce na ognisko. W niektórych obiektach do dyspozycji 

uczestników był także basen z ratownikiem. Obiekty były położone w ładnych, widokowych 

miejscach, z daleka od głównych arterii komunikacyjnych.  

Opiekę medyczną organizatorzy wypoczynku zapewniali w różnej formie.  

W 25 ośrodkach (45% miejsc badanego wypoczynku) była to pielęgniarka, która przyjechała 

razem z uczestnikami. W 1 miejscu oprócz pielęgniarki organizator zatrudnił także lekarza.  

W pozostałych przypadkach (14 ośrodków, co stanowi 25% wszystkich miejsc wypoczynku) 
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uczestnicy mogli korzystać z pomocy SOR i przychodni lub tylko SOR (17 ośrodków,  

co stanowi 30% wszystkich miejsc wypoczynku). Dzieci wymagające podawania leków, 

odnotowanych przez rodziców w karcie kwalifikacyjnej uczestnika, otrzymywały  

je od pielęgniarki lub wychowawcy. W ocenie kontrolujących nie stwierdzono w tym 

względzie uchybień. Wszelkiego rodzaju wizyty lekarskie wpisywane były do karty 

kwalifikacyjnej dziecka i do dokumentacji pielęgniarki.  

W 10 miejscach (18% wszystkich badanych miejsc wypoczynku) kierownicy  

nie ustalili i nie przydzielili (także pisemnie) szczegółowych zakresów obowiązków 

wychowawcom, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Kierownicy zostali pouczeni  

o obowiązku przydzielenia szczegółowych zakresów czynności pracownikom. Kontrolujący 

zobowiązali kierowników do uzupełnienia tych dokumentów oraz przesłania ich kopii  

do Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

3. Organizatorzy wypoczynku zimowego 

Wśród organizatorów wypoczynku można wyszczególnić 6 głównych grup: 

organizacje sportowe (kluby) – 15 (27% organizatorów), przedsiębiorstwa i firmy prywatne 

prowadzące działalność gospodarczą związana z organizacją usług turystycznych, 

sportowych, edukacyjnych – 12 (21%), organizacje pozarządowe –11 (20%), rożnego 

rodzaju instytucje (szkoły, urzędy, ośrodki pomocy, placówki) – 8 (14%), biura podróży  

i usług turystycznych – 6 (11%), parafie i organizacje kościelne – 4 (7%). 

Najpopularniejszą formą wypoczynku były zimowiska – 32 miejsca (57% wszystkich 

miejsc wypoczynku). Ponadto organizowane były obozy: sportowe, taneczne, harcerskie – 22 

miejsca (39% wszystkich miejsc wypoczynku) oraz inne formy wypoczynku – 2 miejsca (4% 

wszystkich miejsc wypoczynku).  

W 6 przypadkach przeprowadzający kontrolę stwierdzili brak zaświadczenia  

o zgłoszeniu wypoczynku do właściwego kuratora oświaty (11% wszystkich miejsc 

wypoczynku). Powyższe informacje skierowano do Małopolskiego Kuratora Oświaty celem 

podjęcia stosownych działań przewidzianych prawem.  

W 1 przypadku Małopolski Kurator Oświaty przekazał Rzecznikowi następujące 

wyjaśnienie: (…) wypoczynek był zorganizowany przez rodziców i księdza, znanego  

im osobiście, dla dzieci własnych oraz dzieci znajomych. Ksiądz (…) i rodzice oświadczyli,  

iż są z Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie, jednakże Parafia nie jest 
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organizatorem wypoczynku. Z powyższej informacji wynika, że ww. wypoczynek nie stanowi 

wypoczynku w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty – zgodnie  

z art. 92a ust. 1 nie wymagał zgłoszenia do właściwego kuratora oświaty.  

 

4. Kwalifikacje wychowawców i kierowników wypoczynku   

Kontrolujący weryfikowali, czy kadra zatrudniona w miejscach wypoczynku posiadała 

kwalifikacje wymagane ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem. Kierownicy 

posiadali ukończony kurs na kierowników wypoczynku. Wychowawcami w większości byli 

czynni nauczyciele. Osoby legitymujące się tylko ukończonym kursem na wychowawcę 

stanowiły zdecydowaną mniejszość. W 3 przypadkach kierownicy nie posiadali dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje kadry. W każdym z tych przypadków kierownicy wypoczynku 

zobowiązali się przekazać Rzecznikowi Praw Dziecka brakujące dokumenty.  

W 10 miejscach (18% wszystkich miejsc badanego wypoczynku) kierownicy nie 

posiadali zaświadczeń o niekaralności pracowników wystawionych przez Krajowy Rejestr 

Karny. We wszystkich tych przypadkach kierownicy wypoczynku również zobowiązali się  

do przekazania brakującej dokumentacji Rzecznikowi Praw Dziecka.  

Rozważenia wymaga wprowadzenie takich zmian w rozporządzeniu,  

aby oświadczenia o niekarności były ważne tylko po okazaniu zaświadczenia o wykonywaniu 

zawodu nauczyciela. Osoba legitymująca się dyplomem poświadczającym kwalifikacje 

pedagogiczne nie zawsze jest nauczycielem czynnym zawodowo. W takiej sytuacji powinna 

przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

5. Dokumentacja wypoczynku: dzienniki zajęć, karty kwalifikacyjne uczestników 

wypoczynku, plany pracy wypoczynku, rozkłady dnia, plany pracy 

wychowawczej grupy; 

W ramach wymaganej dokumentacji wypoczynku wychowawcy są zobowiązani  

do prowadzenia dzienniczków grup. Wymogu tego nie spełniono w 5 przypadkach  

(9% wszystkich miejsc wypoczynku). Kontrolujący zalecili kierownikom wypoczynku 

prowadzenie dokumentacji zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku  

nr 5 do rozporządzenia. W 2 przypadkach (3,5% wszystkich miejsc wypoczynku) jeden 

dzienniczek kierownik wypoczynku prowadził dla wszystkich grup, co również jest 

niezgodne z rozporządzeniem. W pozostałych przypadkach dzienniczki prowadzone były 

prawidłowo, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa oraz realizacji planu 
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obozu lub zimowiska. Prowadzona dokumentacja była sprawdzana przez kierowników,  

o czym świadczą podpisy i wpisy w dzienniczkach. W ramach prowadzonego nadzoru 

kierownicy uczestniczyli aktywnie w organizowanych imprezach, zajęciach, wycieczkach. 

Odbywały się też wieczorne spotkania kadry celem ustalenia działań na dzień następny  

i omówieniem trudnych sytuacji wychowawczych. 

W większości wychowawcy nie opracowywali planu pracy swojej grupy 

wychowawczej, a korzystali z ogólnego planu obozu lub zimowiska. Taki stan wynikał 

przede wszystkim z tego, że były to obozy lub zimowiska z małą liczbą uczestników i zajęcia 

realizowali wspólnie (wyjścia na miasto, wycieczki, imprezy). Uczestnicy wypoczynków 

zimowych brali udział w zajęciach zgodnie z opracowanym planem pracy wychowawczej 

obozu lub zimowiska. Plany te były codziennie omawiane przez kierowników  

i modyfikowane w zależności od pogody, środka transportu, przewodnika. Założenia zawarte 

w planach były na bieżąco realizowane. Kierownicy opracowali też rozkład dnia uczestnika 

zimowiska lub obozu. W programie dnia dominowała jazda na nartach (w tym nauka dla 

początkujących narciarzy) oraz treningi sportowe, wycieczki po okolicy, gry i zabawy 

sportowe, zajęcia tematyczne, imprezy związane z obrzędowością obozową.  

W 2 przypadkach kierownik wypoczynku nie przedstawił kontrolującym planu pracy  

z dziećmi, sprawy podjęto do wyjaśnienia. 

W badanych wypoczynkach wszyscy uczestnicy posiadali karty kwalifikacyjne 

uczestników.  

 

6. Żywienie 

Posiłki dla uczestników wypoczynku były przygotowywane na miejscu przez 

zatrudniony w tym celu personel. Dokumentacja dotycząca pracowników kuchni  

i jej pomieszczeń znajdowała się u właścicieli obiektów, w których organizowany był 

wypoczynek. Uczestnicy otrzymywali 4 posiłki dziennie. W żadnym z kontrolowanych 

wypoczynków nie zgłoszono potrzeby przygotowywania diety, wszystkie placówki 

deklarowały natomiast możliwość realizacji tego zadania, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. 

Przygotowywane posiłki były urozmaicone, dostosowane do upodobań żywieniowych dzieci. 

W większości śniadania i kolacje serwowane były w formie bufetu, natomiast obiady były 

porcjowane. Dzieci mogły otrzymywać dokładki. Stale do dyspozycji dzieci były napoje: 

woda, kompot, herbata. 
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7. Stan przestrzegania praw dziecka 

Kierownicy i wychowawcy wykazywali się dbałością o przestrzeganie praw dziecka. 

Kadra zapewniała odpowiednią organizację wypoczynku, bezpieczne i higieniczne warunki 

pobytu, opiekę medyczną, atrakcyjność zadań w ciągu dnia. Dzieci traktowane były 

podmiotowo i życzliwie, do każdego podchodzono indywidualnie, by czuły się akceptowane. 

Organizowane zajęcia dostosowane były do ich umiejętności i możliwości, rozwijano 

zainteresowania. Wykazywano troskę o indywidualne potrzeby emocjonalne dzieci, zwracano 

uwagę na poszanowanie godności i okazywanie sobie szacunku. Uczestnicy korzystali  

z prawa do swobodnych wypowiedzi, uzgadniali proponowane zajęcia, realizowali prawo 

każdego dziecka do swobody wyznaniowej. 

W trakcie wypoczynku uczestnicy mieli zapewniony stały kontakt z rodzicami 

poprzez korzystanie z własnych telefonów komórkowych według ustalonych zasad. 

Najczęściej stosowaną regułą było korzystanie z telefonów w określonym czasie. 

Zorganizowany wypoczynek charakteryzował się dobrymi warunkami lokalowymi  

i atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi. Wychowawcy dbali o rozwój zainteresowań,  

umiejętności i talentów. Trudne sytuacje wychowawcze były na bieżąco rozwiązywane przez 

wychowawców i kierownika. Dzieci znały swoje prawa i umiały się o nie upominać. 

 

VII. Uwagi i wnioski: 

1. W 56 zbadanych miejscach wypoczynku odpoczywało 1937 dzieci, w tym do 10. roku 

życia – 308. Dzieci z niepełnosprawnością stanowiły jedynie 0,8% wszystkich 

wypoczywających (w wypoczynku brało udział 15 dzieci z niepełnosprawnością).  

2. Organizatorzy wypoczynku zimowego dołożyli starań, by zajęcia (w tym sportowe) 

odbywały się pod opieką wykwalifikowanej kadry, co stanowiło ważny element troski  

o bezpieczeństwo dzieci. Zaniedbania w tym zakresie dotyczyły sposobu prowadzenia 

dokumentacji (np. brak przydzielenia obowiązków poszczególnym wychowawcom). 

Problem dotyczył 10 miejsc (co stanowi 18% miejsc badanego wypoczynku). 

Uchybienia w tym zakresie odnotowywano częściej niż w przypadku wypoczynku 

letniego. Kontrolujący sformułowali spostrzeżenie, że wypoczynek zimowy jest 

przygotowywany z mniejszą starannością niż wypoczynek letni. 

3. Podczas kontroli w 10 przypadkach (18% miejsc badanego wypoczynku) kierownicy 

nie przedstawili informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub odpowiedniego 

oświadczenia o niekaralności. Można było odnieść wrażenie, że organizatorzy 
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zapomnieli, iż organizacja wypoczynku zimowego również jest regulowana 

rozporządzeniem. Kierownicy oświadczali, że taka dokumentacja znajduje  

się u organizatora i zostanie przesłana Rzecznikowi Praw Dziecka. Podkreślenia 

wymaga, że oświadczenia nauczycieli w tym zakresie powinny być uzupełnione 

zaświadczeniem o ich zatrudnieniu celem stwierdzenia, czy wychowawca jest 

czynnym nauczycielem.  

4. Brak realizacji rozporządzenia przejawiał się również w liczbie przypadków 

niezgłoszenia wypoczynku do właściwego kuratora oświaty, a w konsekwencji braku 

odnotowania go w bazie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej (5 przypadków,  

co stanowi 8,9% wszystkich miejsc wypoczynku).  

5. W 3 przypadkach kierownicy nie potrafili udokumentować kwalifikacji kadry 

wychowawczej. Zostali zobowiązani do przekazania powyższej dokumentacji 

Rzecznikowi Praw Dziecka.  

6. Warunki, w jakich wypoczywały dzieci, były dobre. Najczęściej były to pokoje  

2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, często z telewizorem i WI-FI. W jednym 

miejscu wypoczywało najczęściej do 30 osób. Liczniejszy wypoczynek organizowały 

jedynie biura podróży. 

7. Wyżywienie było dostosowane do upodobań dzieci, w większości śniadania i kolacje 

podawane były w formie bufetu, często z ciepłą przystawką. Dzieci miały stały dostęp 

do napojów: woda, kompot, herbata. Wszyscy kierownicy deklarowali,  

że nie ma problemu z przygotowaniem potraw związanych z odpowiednią dietą.  

W badanym wypoczynku nie brały udziału dzieci wymagające stosowania 

indywidualnej diety. 

 

Informację o wynikach kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden 

przekazano listem poleconym Ministrowi Edukacji Narodowej, a drugi egzemplarz 

pozostawiono w dokumentacji Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

 


