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Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZEW/500!33/2013J1y1E.

Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

w wystąpieniu z 6 listopada 2012 roku zwracałem uwagę Pani Minister
na konieczność uzupełnienia uregulowania 12 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 nadzorowania. Wskazywałem, iż istnieje potrzeba wprowadzenia weryfikacji, czy
wychowawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw
obywatelskich, czy nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne albo
też postępowanie o ubezwłasnowolnienie oraz czy nie był karany za przestępstwa popełnione
umyślnie (analogicznie do zapisu art. 10 ustawy Karta Nauczyciela). Tegoroczne zdarzenie,
które miało miejsce podczas wypoczynku wakacyjnego w Ustce pokazało, że moje
oczekiwania w tej kwestii były w pełni uzasadnione. 9-letnia dziewczynka, uczestniczka
kolonii, poinformowała o niestosownym zachowaniu wobec niej wychowawcy, który — jak
się później okazało — był już wcześniej karany za czyny seksualne o charakterze pedofilskim.
Sprawę bada prokuratora. Jednak powyższy przypadek pokazuje jednoznacznie, że brak ww.
uregulowania może prowadzić do naruszania art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka,
tj. podstawowego prawa każdego dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem, zaniedbaniem i wykorzystaniem w celach seksualnych.

Mając na względzie jak najlepszą ochronę praw dziecka, na podstawie art. 10 ust.1 pkt
2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn.
zm.), ponownie zwracam się do Pani Minister o rozpoczęcie prac nad zmianą ww.
rozporządzenia, które powinno gwarantować pełne bezpieczeństwo dzieciom korzystającym
z zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego. Proszę o poinformowanie mnie o stanowisku
Pani Minister w tej sprawie.
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w odpowiedzi na pismo nr ZEW/500/33/201 3/MK z dnia 16 września 2013 r.

dotyczące konieczności uregulowania 12 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 nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.)

uprzejmie informuję.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniając konieczność zapewnienia

dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki

wychowawczej, w projekcie ustawy z dnia 22 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektó,ych innych ustaw (tzw. „ustawa rekrutacyjna”)

zaproponowało następującą zmianę brzmienia art. 92a ust. 2:

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze

rozporządzenia:

1) warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

oraz warunki i sposób i tryb prowadzenia ewidencji organizatorów wypoczynku;

2) warunki organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) warunki i tryb nadzoru nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) warunki jakie muszą spełniać wychowawcy i kierownicy wypoczynku dzieci

i młodzieży;



5) warunki i tryb prowadzenia kursów na wychowawców i kierowników

wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wzory zaświadczeń o ukończeniu tych

kursów;

6) warunki gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych w związku

z nadzorowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży - uwzględniając konieczność

zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki

wychowawczej”.

Powyższe zmiany umożliwią nowelizację 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 nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67,

z późn. zm.), w ramach której nastąpi również weryfikacja wymagań wobec

kierowników i wychowawców wypoczynku.

Dodatkowo, w dniu 9 września 2013 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej

przekazało do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycję brzmienia art. 92a ust.

la i lb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jako wkład Ministerstwa Edukacji Narodowej do

projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw:

„la. 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,

prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich i obyczajności na

szkodę małoletnich, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem

przestępstwa określonego wart. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale

7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.



poz. 124) 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

lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

lb. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. la, 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. la”.

Podstawowym prawem każdego dziecka jest prawo do ochrony przed

przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem i wykorzystywaniem

w celach seksualnych. Wprowadzenie zapisu w powyższym brzmieniu

spowoduje, że potencjalni wychowawcy na koloniach będą weryfikowani

podobnie jak nauczyciele, a proponowane zmiany prawne powinny pomóc

zwiększyć bezpieczeństwo dzieci korzystających ze zorganizowanego

wypoczynku.

Niezależnie od ostatecznego brzmienia ww. zmian w projekcie ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektór,”ch innych ustaw, w chwili

obecnej, po uwagach zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych

przez Rządowe Centrum Legislacji do projektu ustawy o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektó,ych innych ustaw, w Ministerstwie Edukacji

Narodowej toczą się prace uwzględniające także brzmienie art. 92a ust. 1 i 2.

Projekt powyższej ustawy jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej

MEN i RCL.
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