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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Może jest to przedostatnie posiedzenie w tej kadencji, ale, 
jak wiemy, wszystko się jeszcze może zdarzyć.

Bardzo serdecznie witam pana ministra Tadeusza 
Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, a także panią Annę Wesołowską, dyrekto-
ra Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam pana Jerzego 
Denekę, zastępcę dyrektora Departamentu Zwiększania 
Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
panią Monikę Tutkę, zastępcę dyrektora Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych, pana Dariusza 
Głuszkiewicza, zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, panią Beatę Kosiec, 
naczelnika wydziału w Departamencie Zwiększania Szans 
Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
Witam panią Agnieszkę Mokrogulską, starszego specja-
listę w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej jak zawsze w licznym 
gronie. Bardzo sobie to cenimy i witamy serdecznie. Witam 
panów senatorów, panią sekretarz, panią legislator.

Nasze dzisiejsze posiedzenie jest poświęcone roz-
patrzeniu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym; druk senacki 
nr 1067.

Oddaję głos panu ministrowi, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Panowie Senatorowie, tak jak mówiliśmy w kuluarach, 

postaram się w żołnierskich słowach uzasadnić ustawę – 
to już jest ustawa – którą przedłożyliśmy Wysokiej Izbie. 
Dotyczy ona w zasadzie spraw wypoczynku, uporządkowa-
nia pod względem prawnym określonych kwestii, zdefinio-
wania… i ułatwienia całym grupom organizatorów wypo-
czynku spraw związanych z rejestracją, a co najważniejsze, 
nadzoru i kontroli tego wypoczynku. W kilku zdaniach 

postaram się to uzasadnić. Jeśli będzie taka potrzeba, to 
jestem w stanie rozwinąć określony obszar według życzenia 
panów senatorów.

Mam ogromną satysfakcję, że w okresie przedwybor-
czym ta ustawa została poparta przez wszystkie kluby 
w Sejmie. To jest dla mnie sygnał, że nie przychodzimy 
z bublem legislacyjnym. Przy czterech głosach przeciw-
nych została ona przyjęta przez parlament, czyli zarówno 
koalicję, jak i opozycję. Podobnie było w komisjach. Nawet 
dziękowano za skonstruowanie tej ustawy.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na stworzenie ustawy? 
Na etapie prac sejmowych pytano, czy nie można tego 
załatwić rozporządzeniem. Było kilka powodów. Po pierw-
sze, aktualne rozporządzenie ministra edukacji narodowej 
w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzi 
z 21 stycznia 1997 r. A więc zostało wydane osiemnaście 
lat temu. Przez te osiemnaście lat coś tam się zmieniło 
w naszym otoczeniu, pojawiły się nowe pojęcia takie jak na 
przykład wypoczynek zagraniczny i nadzór nad tym wypo-
czynkiem. Dzieci wyjeżdżają na wypoczynek zagraniczny, 
dzieci z zagranicy przyjeżdżają do nas itp.

Po drugie, Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport 
dotyczący organizacji wypoczynku. Uwagi Najwyższej 
Izby Kontroli zostały w tej ustawie wzięte pod uwagę.

Po trzecie, w dobie systemu elektronicznego wydało 
nam się zasadne odstąpienie od tej papierologii. To było 
tak, że organizator wypoczynku jechał do kuratora, bo do-
stał pismo urzędowe z pieczątką itd. Tu wprowadziliśmy 
rejestrację elektroniczną.

Kolejny powód tego, że poszło to w kierunku ustawy, 
związany jest z tym, że w pewnych elementach dotyka 
to kwestii danych osobowych: między innymi w karcie 
wypoczynku trzeba podać, na jakie choroby dziecko jest 
chore. Rodzic oczywiście może odmówić podania… 
Główny inspektor ochrony danych osobowych sugero-
wał nam, żeby jednak pewne sprawy regulować w formie 
ustawy, a nie rozporządzenia, tak żeby później nikt tego 
nie zakwestionował. Wszedł system eWUŚ, który, powie-
działbym, uprawnia do korzystania z opieki medycznej, 
ale trzeba podać dane osobowe, a przynajmniej PESEL 
dziecka. Być może to są szczegóły, ale one są bardzo 
ważne w praktyce, gdy organizujemy wypoczynek. To 
takie najważniejsze sprawy.

Dlaczego ta ustawa jest, no, w miarę pilna? Wypoczynek 
wypoczynkiem, ale pamiętajmy o tym, że my jako Polska, 
jako kraj szykujemy się do kilku bardzo ważnych przedsię-
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się odwoływać. A więc to nie jest na zasadzie: nie, bo nie. 
Jeśli odmawiamy rejestracji czy organizacji wypoczynku, 
to musimy uzasadnić dlaczego. Bo jest nieodpowiednia 
kadra, nieodpowiednie warunki itp.

Dzięki temu elektronicznemu systemowi rejestracji au-
tomatycznie przesyłamy informację do Straży Pożarnej, 
sanepidu, nadzoru budowlanego. Jeśli te instytucje chcą, 
to jadą tam na kontrolę. One mają informację, że na ich 
terenie znajduje się taki a nie inny obóz czy taka a nie inna 
forma wypoczynku. I mają prawo ją skontrolować.

Okres przechowywania tych danych wynosi do pięciu 
lat. Czasami jest potrzeba, aby sięgnąć do informacji kto, 
gdzie i jak.

Definicja wypoczynku: wypoczynek organizowany dla 
dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił 
fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub po-
głębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień 
lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający 
nieprzerwanie co najmniej dwa dni, w czasie ferii letnich 
i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, 
w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, 
półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Z wyłączeniem 
oczywiście tak zwanego wypoczynku rodzinnego. Od razu 
wyjaśniam. Co najmniej dwa dni i w czasie wolnym od zajęć 
lekcyjnych oznacza, że nie chodzi o soboty i niedziele. Jeśli 
chodzi o wycieczki czy biwaki w sensie zajęć szkolnych 
w soboty i niedziele, to dotyczy tego inne rozporządzenie 
– w sprawie turystyki szkolnej. To rozporządzenie mówi, 
że jak jadę z dziećmi w sobotę na wycieczkę czy na zawody 
sportowe, to wypełniam kartę wycieczki. Zapisuję, kto jest 
kierownikiem, jaki jest wychowawca… Nie uruchamia się 
tej całej procedury zgłoszeniowej. Bardzo precyzyjnie jest 
określone, co jest wypoczynkiem i co nie jest wypoczyn-
kiem. Zadawano pytanie, czy pójście w sobotę z dziećmi do 
parku to jest wypoczynek, czy nie jest. Musieliśmy zatem 
wprowadzić kilka pojęć.

Następnie: zasada korzystania z dofinansowania wy-
poczynku. Państwo często pytacie, jakimi kryteriami się 
kierują kuratorzy. Pieniądze na wypoczynek… Ich jest nie-
wiele, ale one są. I one są rozdzielane za pośrednictwem ku-
ratorów. Każdy z szesnastu kuratorów ma, a przynajmniej 
miał, określoną politykę w tym zakresie. Posłużyliśmy się 
ustawą, którą państwo byliście uprzejmi w tej kadencji 
uchwalić, tak zwaną ustawą rekrutacyjną. Tam się okre-
śla, kto ma pierwszeństwo do… Tam wprawdzie chodziło 
o przyjęcia do przedszkola itd., ale tam są wymienione 
kryteria dochodowe, rodzinne. My, posiłkując się tą usta-
wą, przenieśliśmy pewne kryteria do… Chodziło o to, by 
można było te środki publiczne, które są przeznaczane na 
wypoczynek, według tych kryteriów przydzielać. To jest 
jak gdyby skopiowane z tej ustawy rekrutacyjnej.

Katalogi podmiotów. I to jest bardzo ważna sprawa. 
Pamiętajmy, że mamy do czynienia także z wypoczynkiem 
komercyjnym. Największy problem dotyczył tego, jak po-
godzić te instrumenty wynikające z ustawy o turystyce i ten 
wypoczynek typowo szkolny. Nam się udało: oddzielnie 
zostały zdefiniowane formy wynikające z ustawy o tury-
styce, osobno… Rodzice mogą korzystać z komercyjnego 
wypoczynku. Nas to specjalnie nie obchodzi, jeśli rodzic 
chce wysłać dziecko na obóz językowy na Maltę. Ma do 

wzięć, chociażby Światowych Dni Młodzieży. Setki zaan-
gażowanych młodych ludzi, wolontariuszy… Muszą być 
określone zasady bezpieczeństwa, zasady szkolenia tych 
wolontariuszy. Poza tym jeśli światowa federacja skautingu 
tak zdecyduje, to będziemy organizatorami przedsięwzię-
cia o nazwie „Jambo”, czyli światowego zlotu harcerzy, 
skautów ze stu siedemdziesięciu państw. Będzie to około 
sześćdziesięciu tysięcy młodych ludzi. To są imprezy, któ-
re muszą być, z jednej strony, zorganizowane w sposób 
fachowy i odpowiedzialny, a z drugiej strony muszą być 
bezpieczne. Wiele z tych rozwiązań jest podyktowane za-
sadami bezpieczeństwa.

Panowie senatorowie być może się zdziwią, dlaczego 
ta ustawa, prócz ustawy o systemie oświaty, dotyczy także 
Krajowego Rejestru Karnego. Wprowadziliśmy zmiany 
w Krajowym Rejestrze Karnym – minister sprawiedliwo-
ści musiał wyrazić na to zgodę – po to, żebyśmy dla wo-
lontariuszy, którzy pomagają w organizacji wypoczynku, 
mogli uzyskać nieodpłatnie zaświadczenia o niekaralności. 
Wprowadziliśmy zasadę, że organizatorzy wypoczynku, 
czy wychowawcy czy kierownicy, muszą okazać zaświad-
czenie o niekaralności. W większości są to nauczyciele 
i tu mamy problem rozwiązany, bo nauczyciel z definicji, 
na podstawie Karty Nauczyciela, nie może być karany – 
zakładamy więc, że nauczyciel jest niekarany – ale mamy 
całe rzesze wolontariuszy, studentów itp. My nie wiemy, kto 
trafia do dzieci, a zdarzają się najprzeróżniejsze przypad-
ki. W Ministerstwie Sprawiedliwości funkcjonuje system 
elektronicznego wydawania tych dokumentów – to nie jest 
tak, że się czeka trzy miesiące na wydanie zaświadczenia 
o niekaralności – ale oczywiście obowiązuje odpłatność 
w wysokości 50 zł. Wprowadziliśmy zasadę, zgodnie z któ-
rą ci wolontariusze nie płacą za wydane zaświadczenia 
o niekaralności.

Kolejna kwestia moim zdaniem bardzo ważna. 
Brakowało nam w tych rozporządzeniach, które, tak jak 
mówię, są prawie sprzed dwudziestu lat, definicji wypo-
czynku. Co to jest wypoczynek? Dochodziło do takich 
paradoksalnych sytuacji, że gdyby ktoś zabrał na przykład 
dzieci sąsiadów na wypoczynek, to złośliwy sąsiad z dru-
giego domku może poskarżyć, że on na dziko organizuje 
wypoczynek. Bo nie było pojęcia „wypoczynek rodzinny”. 
Wypoczynek dla dzieci własnych lub dzieci znajomych 
organizowany przez rodzinę, oczywiście niekomercyjny 
– chodzi o osoby spokrewnione albo pozostające w fak-
tycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 
– nie powinien i nie będzie podlegać nadzorowi kuratora 
oświaty oraz sankcjom przewidzianym dla organizatorów 
wypoczynku. No, są to niby proste sprawy, ale, tak jak 
mówię, złośliwy sąsiad mógł narobić bałaganu i zgłosić, 
że ktoś organizuje dziki wypoczynek.

Wprowadzamy sankcje wobec nieuczciwych orga-
nizatorów wypoczynku. Do tej pory często było tak, że 
przyjeżdżali na kontrolę, dawali zalecenia, a on notorycz-
nie popełniał te same błędy czy miał niewykwalifikowa-
ną kadrę. Tutaj po raz pierwszy wprowadzamy sankcję 
administracyjną. To działa w dwie strony, bo jeśli chodzi 
o ten rejestr wypoczynku, który tak jak powiedziałem na 
wstępie… Rejestracja przez kuratora to wydanie decyzji, 
ale decyzji administracyjnej. Od tego organizator może 
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ścią. Wynegocjowaliśmy z harcerzami… Chcę powiedzieć, 
że wszystkie pięć organizacji harcerskich przysłało nam 
swoistą laurkę – trzeba się czasami pochwalić – dziękując 
za tę ustawę i twierdząc, że spełnia ona ich oczekiwania, 
które były podnoszone od wielu lat. Instruktorzy harcerscy 
w stopniu co najmniej przewodnika nadal są zwolnieni 
z obowiązku odbywania kursu na wychowawcę wypoczyn-
ku. To jest zrozumiałe. Tych instruktorów, którzy zdobyli 
uprawnienia w inny sposób, już nie wysyłamy na kursy, bo 
byłoby absurdem, gdyby taki harcmistrz chodził na kurs 
dotyczący wypoczynku razem z wolontariuszem, który jest 
po dwóch latach studiów pedagogicznych. Rozróżniamy to. 
A gdyby na przykład ten harcerz czy skaut z Francji chciał 
się pojawić – oczywiście mówię to troszkę z humorem – 
to harcerze, organizacje harcerskie ustalają, czy on ma 
odpowiednik stopnia naszego… Nie my to robimy, bo nie 
jesteśmy władni w tym zakresie.

Wszystkie instytucje zajmujące się kwestią zgodno-
ści projektu z prawem europejskim pozytywnie zaopi-
niowały tę ustawę. Kursy… To już omawiałem. Baza… 
Przechowywanie danych trwa pięć lat. Obowiązek prze-
chowywania przez ten sam okres dokumentacji dotyczącej 
zgłoszonego odpoczynku, będzie dotyczył także organiza-
torów wypoczynku. Karta wypoczynku w ramach organiza-
cji przez szkoły, placówki trwającego do trzech dni, będzie 
przechowywana przez szkoły przez okres pięciu lat od dnia 
zakończenia wypoczynku. To jest też ważne, chociażby dla 
potrzeb inspekcji nadzoru budowlanego.

Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy… Określiliśmy 
obowiązki organizatora kursów. I tutaj uwaga. W tamtym 
roku mieliśmy przypadek… Naciskają na nas, na mini-
sterstwo, i mówią, żebyśmy byli nowocześni. Są kursy 
na odległość, metodą online… No dobrze, metodą onli-
ne można coś tam zrobić, ale my powiedzieliśmy: stop. 
I określiliśmy liczbę zajęć praktycznych. Online to mo-
żemy sobie ustawę omówić, rozporządzenie omówić czy 
inne dokumenty, ale ten przyszły opiekun czy kierownik 
musi z tym dzieckiem zetknąć się praktycznie, na kursie. 
Uregulowaliśmy tę kwestię po to, żeby nie powstawały 
firmy, które będą wydawać certyfikaty tylko metodą onli-
ne, bez kontaktu z dzieckiem. Może potem będą skarżyć, 
ale zdrowy rozsądek… Jak to się mówi: chirurg nigdy nie 
będzie dobrym chirurgiem, jeśli będzie ćwiczył tylko na 
fantomie i nie dotknie tkanki. Tak samo wychowawca nie 
będzie dobry, jeśli nie będzie miał kontaktu z dziećmi, 
chociaż przez pewien czas.

To chyba najważniejsze sprawy. Jeszcze pewna uwa-
ga. Jest taki jeden zapis, który może nie dotyczy wprost 
wypoczynku, ale… Wszedł w życie nowy program – 
„Bezpieczna szkoła”. W ramach tego programu są środki 
między innymi na organizowanie takich klubów, które na-
zywają się bodajże ogniki… Tak, ogniki, przy komendach 
powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Chodzi o to, 
żeby w każdym powiecie było takie centrum, do którego 
przedszkole, szkoła może pójść i uzyskać fachową infor-
mację o numerach alarmowych, o zasadach zachowania się 
w ekstremalnych warunkach. My z tego programu chce-
my dać Państwowej Straży Pożarnej – patrz: Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych – określone środki na ten cel. No, 
dzisiejsze ustawy nie pozwalają, żeby to minister ministro-

tego prawo. Jakaś firma komercyjna to organizuje, ale to 
też nie do końca jest… My ustaliliśmy, że kurator oświaty 
ich wzywa i pyta, kto jest kierownikiem, jaki jest plan, 
gdzie oni będą, co się będzie działo. To nie jest tak, że 
kurator pojedzie na Maltę ich kontrolować. Ale my mamy 
konsula. Jeśli coś niedobrego się dzieje, to konsul może 
taki wypoczynek skontrolować. Tego nie było do tej pory, 
wypoczynek za granicą nie był w ogóle kontrolowany.

Kwestia ubezpieczeń. Panowie senatorowie wiedzą 
zarówno z mediów, jak i od samego ministerstwa, że 
ubezpieczenia w szkole są dzisiaj nieobowiązkowe. To są 
ubezpieczenia dobrowolne. My nie możemy wprowadzić 
obowiązku ubezpieczenia w szkole. A za granicą – tak, bo 
to wynika z ustawy o turystyce, a jest związane chociażby 
z tym, że nie ze wszystkimi krajami mamy podpisane umo-
wy o świadczeniach leczniczych. Jeśli dziecko wyjeżdża 
do kraju, z którym tej umowy nie ma, i ląduje w szpitalu… 
Skoro nie ma ubezpieczenia, nie są pokrywane koszty le-
czenia i jest problem.

Zdefiniowaliśmy wypoczynek w celach zarobkowych 
i niezarobkowych. Ubezpieczenia, tak jak mówiłem, to 
ułatwienie dla szkół, jeśli chodzi te organizacje turystyki, 
którą możemy tylko na podstawie tego innego rozporzą-
dzenia wprowadzić. Baza, dane teleadresowe… To już 
mówiłem.

Określiliśmy zasady postępowania w sytuacji wypad-
ku. Opisaliśmy dokładnie, co organizator powinien zrobić, 
co do niego należy, co do niego nie należy, jak zacho-
wać się w sytuacji powiadamiania rodziców. Precyzyjnie 
określono zasady nadzoru kuratora oświaty. Tutaj trochę 
polemizowałem z raportem NIK, bo raport NIK obejmuje 
tylko kilkanaście kontrolowanych przypadków, natomiast 
tylko w 2014 r. kuratorzy przeprowadzili trzy tysiące sześć-
set sześć kontroli. To jest dużo. My wiemy, że zasoby 
tych wizytatorów wcale nie są duże, ale około 30% form 
wypoczynku było skontrolowane, a to jest dużo. Zresztą 
panowie macie doświadczenie i wiecie, że nawet jak co 
trzeci jest skontrolowany, to już mamy obraz tego, co się 
dzieje. Kurator ma obowiązek, jeśli dostaje sygnał, że 
coś niedobrego się dzieje, pojechać tam i przeprowadzić 
kontrolę. Myślę, że ten nadzór ze strony kuratora jest dosyć 
duży i właściwy.

Kolejna rzecz: określenie warunków dotyczących funk-
cji kierownika i wychowawcy wypoczynku, kto może być 
kierownikiem wypoczynku, kto może być wychowawcą. 
Jeszcze raz podkreślam, że w większości to są nauczyciele. 
W Karcie Nauczyciela ściśle określone jest, kto może być 
nauczycielem. Nie chcemy dopuszczać osób przypadko-
wych, ale musimy mieć wiadomość, że jest wielu wolonta-
riuszy w organizowanych chociażby przez Caritas czy inne 
instytucje… Określamy, kto może być tym wolontariuszem, 
jakie warunki musi spełnić. Ta niekaralność… Chodzi o to, 
żeby nie dopuścić osób przypadkowych, nie daj Boże osób, 
które były za pedofilię karane czy inne przestępstwa prze-
ciwko dzieciom czy młodzieży.

Mieliśmy na względzie prawo europejskie i chcieliśmy 
to wszystko tak uzgodnić, aby było zgodne z prawem euro-
pejskim. Teoretycznie skauci z Francji mogą zorganizować 
w Polsce obóz; wolno im to zrobić. Do tej pory nie było ure-
gulowań, które by umożliwiały nadzór nad taką działalno-



93. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu6

mamy delegację do wydania rozporządzenia, w którym 
szczegółowo uregulujemy program kursu, formę zajęć, 
wymiar zajęć. To jest art. 92t pkt 6.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki: Ale pan pytał, czy te, które już są, nadal 
obowiązują, czy trzeba nowe robić.)

Będą nowe, oczywiście. Teraz obowiązuje rozporzą-
dzenie…

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Jak rozumiem, pan 
senator pytał o to, czy to będzie unormowane. Pani mówi, 
że rozporządzeniem.)

Będzie, oczywiście.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A jeżeli chodzi o osoby, które ukończyły taki kurs i uzy-

skały zaświadczenie przed wejściem w życie ustawy, to 
zgodnie z art. 6, z przepisem przejściowym, honorujemy 
wszystkie ukończone kursy i traktujemy te osoby tak, jakby 
ukończyły kurs w rozumieniu nowych przepisów. Tak że 
nikt nie straci.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Wittbrodt.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

Tadeusz Sławecki: I tak, jak powiedziałem, z harcerzami tak 
się domówiliśmy, że od określonego stopnia nie posyłamy 
ich na kursy.)

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, ja mam trzy albo cztery pytania.
Pierwsze pytanie. Wydaje się, że tego typu doregulo-

wanie, które zwiększa bezpieczeństwo, jest potrzebne. Ja 
bym chciał zapytać, jaka jest ocena co do tego, ile z tych 
wszystkich wypoczynków, które mają miejsce w roku, bu-
dzi takie wątpliwości, skoro trzeba to było doregulować. 
Jaka jest skala na dzisiaj?

Drugie pytanie. Gdyby organizator wypoczynku był za-
graniczny, na przykład z Francji czy skądkolwiek, i chciał-
by organizować wypoczynek polskich dzieci w Polsce… 
Jak wygląda wtedy ocena tego, jak to funkcjonuje? Tutaj 
mówimy o przypadku, gdy polski organizator organizuje 
wyjazd gdzieś tam… Jak to jest w drugą stronę?

Trzecie pytanie. W tej chwili wymaga się zaświadczenia 
o niekaralności. A czy zdarzały się przypadki, że ktoś nie 
był co prawda karany, ale było wobec niego prowadzone 
postępowanie, jeszcze niezamknięte? Co wtedy? Czy taki 
ktoś, gdyby się zgłosił, byłby opiekunem, czy nie? To jest 
trzecia kwestia.

Rozumiem, że zielona szkoła, która łączy wypoczynek 
z edukacją, nie podlega tym… To są inne regulacje. Tak? 
Chciałbym się upewnić. Tyle, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

wi dawał środki. Taki zapis powoduje, że my jako minister-
stwo możemy dawać z programu na chociażby wielką akcję 
dotyczącą profilaktyki, czyli PaT/E, czy chociażby na te 
centra, które będą kształcić w zakresie bezpieczeństwa. Ta 
jedna zmiana jest troszkę tak doklejona, ale… Wyjaśniam 
to państwu, bo być może ktoś zapyta, co ma to wspólne-
go z wypoczynkiem. Bardzo państwu dziękuję. Jeśli będą 
uwagi i potrzeba wyjaśnienia określonych obszarów, to 
jesteśmy do dyspozycji.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Bonisławski. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie 

Ministrze!
Mam pytanie. Jako dawny wychowawca kolonijny 

pamiętam, że kursy, na których bywaliśmy jako studenci, 
miały określony program, wyliczoną liczbę zajęć teore-
tycznych, praktycznych. Był taki wzorcowy załącznik, 
który normował te zajęcia na tyle, że wiadomo było, czy 
ci, którzy kończą kurs w Gdyni, w Łodzi i w Zakopanem, 
są mniej więcej na tym samym poziomie. Podobnie jak na 
kursach przewodnickich czy pilockich. Ja tutaj nie widzę 
nigdzie uwagi o tym, że istnieje zapis mówiący o pew-
nych normach, które na tych kursach muszą być spełnione. 
Usłyszałem jedynie, że te online będą jakoś tam hamowa-
ne… Gdyby był taki program wzorcowy, można byłoby 
wymagać określonej liczby zajęć teoretycznych i praktycz-
nych. To po pierwsze.

Po drugie, są osoby, które kiedyś, w latach osiemdzie-
siątych uzyskały takie zaświadczenia. Czy one będą hono-
rowane, czy nie? Bo tutaj nie ma takiego zapisu. Pamiętam, 
że jak kiedyś zmienialiśmy normę w przewodnictwie, to 
to wszystko było określone. Te sprawy wywołują bardzo 
wiele zastrzeżeń, u nas nawet w sądzie się czasem koń-
czyły. Dziękuję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Może od razu proszę odpowiedzieć.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

Tadeusz Sławecki: Dziękuję. Pani dyrektor Tutka… Proszę 
o ustosunkowanie się.)

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Monika Tutka:
Dzień dobry. Monika Tutka, Departament Zwiększania 

Szans Edukacyjnych.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora, to 

oczywiście taki program kursu jest przewidziany do ure-
gulowania w rozporządzeniu ministra edukacji. W art. 90t 
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siaj dlatego, że każdy, kto chce, może być taksówkarzem. 
Bez licencji, bez niczego… Rozmawiałem z dyrekcją parku 
narodowego. Oni się bronią dokumentem niższej rangi, 
a więc regulaminem parku. I piszą tam: w Tatrach powyżej 
1300 m grupa nie może wyjść bez opiekuna. Regulamin 
parku tego nie przewiduje. Wszędzie ten zdrowy rozsądek 
jest potrzebny. Myślę, że my tutaj staramy się znaleźć ten 
złoty środek. No, nie chcemy administracyjnie wszystkie-
go ograniczać, ale chcemy wiedzieć, kto się tymi dziećmi 
zajmuje. I stąd tego typu ograniczenia.

Czy panu senatorowi chodziło o liczbę wypadków, 
czy… Bo tego pierwszego pytania nie zrozumiałem.

(Senator Edmund Wittbrodt: Jaka jest czy była skala 
problemów, które wynikały…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jak mi współpracownicy podpowiadają, w około 3% 

przypadków kuratorzy stwierdzili nieprawidłowość. No 
ale żebyśmy zrobili najlepsze przepisy, to jeśli nie bę-
dzie wyobraźni, odpowiedzialności, przed głupotą się nie 
ustrzeżemy. Przepraszam za takie słowo w tej Izbie, ale… 
Nie ma idealnej organizacji. Nawet najszlachetniejsze or-
ganizacje – nie będę wymieniał nazw… No, zdarzają się 
różni ludzie, zdarza się brak wyobraźni. W tamtym roku 
zginęło dziecko… Odesłano je do rodziców z konwojen-
tem, osiemnastoletnim konwojentem. Dlaczego odesłano? 
Bo napluło na drugiego kolegę; wychowawca nie umiał 
sobie poradzić, tylko odesłał do mamusi. Nie damy rady 
wszystkiego ubrać w język prawa, potrzeba wyobraźni. 
No, ufamy nauczycielom, którzy jadą tam i są doświad-
czeni, PTTK-owcom czy innym, którzy przez wiele lat się 
tą turystyką zajmują, ale pamiętajmy, że powstaje wiele 
nowych podmiotów, nieznanych. My nie mamy prawa od-
mówić rejestracji wypoczynku, jeśli on spełnia określone 
kryteria. Gdybyśmy tak zrobili, ten organizator mógłby 
nas zaskarżyć. Ale przyglądamy się, kogo on tam na ten 
wypoczynek zabrał, co on chce robić, jaki jest program tego 
wypoczynku. Tak jak na początku powiedziałem, wypoczy-
nek ma na celu regenerację sił, rozwijanie zainteresowań, 
oddziaływanie wychowawcze, a nie, przepraszam bardzo, 
leżenie na materacu i rzucanie dżemem w sufit. No, ja 
mówię to jako praktyk.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Edmund Wittbrodt: Przepraszam bardzo, 

Panie Przewodniczący… Ileś lat temu był przypadek na-
uczyciela, który z grupą uczniów poszedł w góry i tam 
zdarzyło się…)

Pan senator porusza kolejny problem – dzikiego wy-
poczynku. Jak mi tu panie podpowiadają, prokurator 
ustalił, że był to wypoczynek nierejestrowany. Często 
mamy medialne doniesienia… Okazuje się, że ci ludzie 
idą na dziko, nie są rejestrowani. Większość tych obozów 
przetrwania… Bo teraz jest moda na obozy przetrwania, 
skoki bungee itd. Organizator się asekuruje – bierze od 
rodzica oświadczenie, że rodzic posyła…Dziecko na ro-
dzicu to wymusi. No a jeśli prywatnie rodzic to dziecko 
tam posyła, wiedząc, że ponosi pewne ryzyko, no to na 
to wpływu nie mamy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W ustawie wpisaliśmy, że…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:

Panie Senatorze, zacznę od końca. Te biwaki, zielone 
szkoły, jeśli są organizowane w trakcie roku szkolnego, 
nie podlegają… My ściśle określiliśmy, że chodzi o wy-
poczynek w czasie wolnym, czyli w ferie. Powiem więcej, 
bo związki podnosiły tę kwestię w Sejmie… Nauczyciel, 
który się godzi w wakacje pracować na wypoczynku, ma 
dodatkowe wynagrodzenie. Wakacje są dla nauczyciela 
urlopem, ale to jest jego sprawa, czy on w trakcie urlopu 
wypoczywa, czy jest opiekunem na koloniach. Jeśli jest 
opiekunem na koloniach, to organizator – czy to szkoła, 
czy Cartias, czy ktoś inny – płaci mu określone pieniądze 
według oddzielnej umowy.

Co do kwestii… Domyślam się intencji pana senatora 
i sądzę, iż chodzi o to, aby wyeliminować tych, na których 
pada jakikolwiek cień… Krajowy Rejestr Karny pokazuje 
tych, którzy już są skazani. Nie jest to takie proste, acz-
kolwiek… Pamiętajmy, że organizator wypoczynku ponosi 
odpowiedzialność. Jeśli on posiądzie wiadomość, że jest 
to osoba, która, powiedzmy, miała kiedyś do czynienia 
z narkotykami czy coś, to na swoje sumienie bierze to, czy 
taką osobę dopuszcza do pracy, czy nie.

Jeśli pani dyrektor Tutka, która jest prawnikiem, chciałaby 
się na ten temat jeszcze wypowiedzieć, to proszę bardzo.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ja tylko dopowiem… 
Czasami zdarza się, że przedszkole czy inny podmiot – tu 
nie chodzi o wypoczynek – prowadzi jedna osoba, a osoba 
tam pracująca to albo mąż, albo inny związany… I coś się 
stało. No, nie wiem, może za daleko idę…)

Jeśli chodzi o wypoczynek, powiedziałbym, między-
narodowy, a skala tego jest coraz większa… Mamy na 
przykład polsko-niemiecką wymianę młodzieży, w ra-
mach której Niemcy przyjeżdżają do Polski, a Polacy do 
Niemiec. Zasada jest jedna: obowiązuje jurysdykcja kraju, 
w którym się przebywa. Oni mają obowiązek zgłosić tę 
imprezę do kuratora miejscowego, ale my nie ponosimy 
odpowiedzialności związanej z tym, kogo strona niemiecka 
wyśle jako opiekuna młodzieży niemieckiej. I to działa 
w drugą stronę: jeśli nasza grupa wyjeżdża do Niemiec, to 
zgłaszają się do kuratora, mówią, że będzie opiekunem ten 
i ten… Mieliśmy niedawno taką sprawę, że jedna z osób 
handlowała papierosami na takim wypoczynku, ale ona 
była zgłoszona i mamy jej dane osobowe. A zatem wie-
my, kto tam pojechał, kto go rekomendował, skąd on tam 
się wziął. Czasami, proszę państwa, dochodzi do trochę 
paradoksalnych sytuacji. I tak na przykład niemieckiej 
młodzieży wolno pić piwo i palić papierosy od określo-
nego wieku. Naszej – nie wolno. I ci nasi, jak są na takim 
obozie, strażackim na przykład, to pytają: a dlaczego nam 
nie wolno? To można uregulować regulaminem obozu. 
Przepraszam bardzo, ale ustalamy, że na obozie obowiązuje 
całkowity zakaz palenia. I cześć.

Proszę państwa, dam jeszcze inny przykład. Ustawa 
deregulacyjna spowodowała, że wolną ręką niektóre obo-
wiązkowe do tej pory… Chodzi chociażby o uprawnienia 
przewodnika wysokogórskiego. No, róbta, co chceta, każdy 
może dzisiaj… Podobnie taksówkarze. Oni protestują dzi-
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Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Monika Tutka:
Jeśli chodzi o zakres prawa Unii Europejskiej, to mieli-

śmy jeden taki wątek podczas naszych uzgodnień. Chodziło 
o honorowanie uprawnień, mówiąc ogólnie, harcerzy z in-
nych krajów Unii Europejskiej. Uwzględniliśmy tę uwa-
gę ministra spraw zagranicznych, który zarzucił nam, że 
w pierwotnej wersji nie było takich rozwiązań. Obecnie 
w projekcie honorujemy… Jeżeli chodzi o warunki, jakie 
muszą spełnić harcerze niebędący harcerzami polskimi, to 
są to takie same warunki, jakie obowiązują w przypadku 
naszych harcerzy, jeżeli chodzi o ukończenie kursu na wy-
chowawcę czy kierownika.

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Ja rozumiem, że 
uwaga ministra spraw zagranicznych… Ale pan minister 
powiedział o prawie europejskim i ja o to pytam.)

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:
Panie Senatorze, chcę pana uspokoić, że jeśli chodzi 

o prawo europejskie… Ono nie reguluje kwestii wypo-
czynku w dyrektywie. Powiem więcej, edukacja jest w tej 
szczęśliwej sytuacji, że dyrektywy europejskie nie dotyczą 
systemów wychowawczych danego kraju. Jeśli miałem 
na myśli prawo europejskie, to miałem na myśli bezpie-
czeństwo. W czasie, nie daj Boże, wypadku w kraju Unii 
Europejskiej… Program wychowawczy, program obozu to 
już są kwestie wewnętrzne danego państwa, a więc także 
naszego systemu edukacji.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Panie Ministrze, z całym szacunkiem, ale proszę mnie 

nie uspokajać. Ja po prostu cytuję to, co pan powiedział. 
Czuję się trochę nieusatysfakcjonowany. Rozumiem, że 
także sprawy bezpieczeństwa prawo unijne reguluje. Czy 
nie reguluje? Jak to jest?

Sekretarz Stanu  
Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:

Panie Senatorze, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeń-
stwa, to prawo europejskie nie reguluje ich szczegóło-
wo. Weźmy chociażby kwestię dopuszczalnej prędkości 
na drodze – w każdym państwie jest inaczej. W każdym 
państwie jest inny sposób rejestracji… Tak jak na po-
czątku powiedziałem, jeśli my jedziemy do Niemiec, to 
podlegamy jurysdykcji prawa niemieckiego. Mamy się 
dostosować do określonych przepisów, które są w danym 
państwie. I tego samego oczekujemy u nas. I tyle. Unia 
Europejska nie określa przepisów, które miałyby bezpo-
średnio regulować kwestię wypoczynku. No nie umiem 
inaczej odpowiedzieć.

Bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorgani-
zowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą o bez-
pieczeństwie i ratownictwie w górach… Organizator ma 
obowiązek zapewnić bezpieczeństwo. Powtarzam: ma obo-
wiązek zapewnić bezpieczeństwo. Jeszcze raz podkreślam: 
najlepsze, najdoskonalsze przepisy nie zapewnią pełnego 
bezpieczeństwa, jeśli nie będzie wyobraźni, odpowiedzial-
ności i zwykłej ludzkiej uczciwości. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Ja mam dwa pytania do pana ministra.
Pan minister powiedział, że większość tych wycho-

wawców to są nauczyciele. Wiem, że jest też wielu wo-
lontariuszy, harcerzy. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jest 
znany procentowy udział?

I druga sprawa. Mówił pan minister o tym, że ta usta-
wa dostosowuje prawo do wymagań Unii Europejskiej. 
W jakich obszarach?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:
Jeśli chodzi o procentowy udział nauczycieli czy wolon-

tariuszy, to tego nie rozgraniczamy w systemie informacji 
oświatowej. My zbieramy informacje dotyczące liczby 
młodzieży, wieku, kto jest organizatorem, czy… Ilu jest 
wolontariuszy… Chodzi o wychowawców. Tu określili-
śmy, kto może być tym wychowawcą. Ten wolontariusz 
musi spełniać określone kryteria. Takich informacji nie 
posiadam.

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: No ale pan mini-
ster powiedział, że większość to są nauczyciele. Stąd moje 
pytanie.)

Bo z doświadczenia wiem, że organizatorami wypo-
czynku w większości są szkoły. Jeśli szkoła organizuje 
wypoczynek, to raczej rekrutuje wychowawców spośród 
nauczycieli. Pamiętajmy, że jest wiele wypoczynków, które 
organizują inne podmioty, kościelne czy inne. One często 
posiłkują się wolontariuszami, ale też korzystają z nauczy-
cieli. Na różnego rodzaju obozach organizowanych nie 
przez szkołę, tylko chociażby przez Wspólnotę Polską, 
wychowawców rekrutuje się spośród nauczycieli z prostej 
przyczyny – oni mają wszystkie uprawnienia. A wolonta-
riusze… No, muszą przejść przynajmniej ten kurs. Powiem 
taką ciekawostkę. Ministerstwo przeznaczyło 1,5 milio-
na zł dla organizacji harcerskich na organizację szkoleń 
dla wolontariuszy pod kątem Światowych Dni Młodzieży 
czy innych tego typu działań. 1,5 miliona przeznaczono na 
organizację szkoleń dla tych ludzi.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Pytałem też o to, jakie obszary podlegają regulacjom 

Unii Europejskiej. Bo pan minister powiedział, że ta ustawa 
dostosowuje…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki: Pani dyrektor Tutka.)
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unijnym, albo w porozumieniach dwustronnych. Polski na-
uczyciel mający uprawnienia… Te uprawnienia są z reguły 
honorowane w innych państwach europejskich.

Poza tym pamiętajmy, że jeśli przyjeżdża do nas grupa 
z zagranicy, to ona ma swoich opiekunów. To nie jest tak, 
że jak przyjeżdża do nas grupa, to my dajemy im polskich 
opiekunów, a jak nasi jadą tam, to dostają tamtejszych 
opiekunów. Nie ma tutaj jakiegoś niebezpieczeństwa, że 
ktoś, powiedzmy, z Holandii czy z Anglii przyjedzie nam 
tutaj robić obóz. To są naprawdę jakieś wyjątki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ja myślę, że panu senatorowi chodziło o taką sytuację: 
nasza młodzież wyjeżdża za granicę z naszymi opiekunami, 
rejestruje się w naszym kuratorium czy we wskazanym orga-
nie… Czy oni mają się rejestrować też tam? I symetrycznie: 
czy grupa zagraniczna, która ma zagranicznych opiekunów, 
musi się rejestrować u nas, jeśli ten obóz stały bądź wędrow-
ny ma miejsce w Polsce? Tak zrozumiałem to pytanie. Czy 
przy takiej rejestracji są uznawane kwalifikacje?

(Senator Edmund Wittbrodt: Tylko to ostatnie pytanie 
o uznawanie…)

Ale, Panie Senatorze, jeżeli oni się nie zarejestrują, to 
nikt nie będzie miał wglądu w te kwalifikacje. W związku 
z powyższym to w ogóle będzie bezprzedmiotowe.

Senator Edmund Wittbrodt:

Panie Przewodniczący, mi chodzi o to, że… W Unii 
Europejskiej jest tak, że kwalifikacje wszystkich wszędzie 
muszą być uznawane. Nie chodzi tu o porozumienia bila-
teralne. Te kwalifikacje są po prostu wszędzie uznawane. 
Mi chodziło o to, że skoro minister spraw zagranicznych 
zwrócił naszą uwagę na to, że jest problem w przypadku 
uznawania kompetencji skautów, to ja się zastanawiam, czy 
ci inni pamiętali o tym, żeby kompetencje naszych skautów 
czy harcerzy uznać tam…

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Ten problem może 
dotyczyć nie tylko skautów.)

No jasne. Czy oni mogliby zostać tam zatrudnieni bez 
tych przepisów, które my tutaj zapisujemy?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:

Ja powiem krótko. Proszę mi wierzyć, że ta ustawa… 
Przez prawie rok konsultowałem się z wszystkimi, z któ-
rymi tylko się dało. Skoro pięć organizacji harcerskich 
mówi, że nie widzi problemów, że są zadowolone – oni 
robią te obozy także na zewnątrz – no to chyba nie ma 
jakiegoś problemu z tym, co się dzieje. Praktyka zawsze 
jest taka, że jak my gdzieś jedziemy, to jadą tam nasi opie-
kunowie. Kierownik obozu może być innej narodowości, 
na przykład niemiecki, jeśli obóz jest z Niemczech, no ale 

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Rozumiem. To ja dziękuję bardzo. Rozumiem, że to była 

nieścisła wypowiedź pana ministra. Tak to potraktujmy.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

Tadeusz Sławecki: No, mogłem inaczej powiedzieć… 
Minister spraw zagranicznych wniósł taką uwagę. Na tę 
uwagę odpowiedzieliśmy itd.)

Pan senator Wittbrodt. Bardzo proszę.

Senator Edmund Wittbrodt:
Ja tak to zrozumiałem; to są domeny państw człon-

kowskich. Tu jest kwestia otwarcia państwa czy państw 
na kompetencje, które dane osoby posiadają, i tego, żeby 
te kompetencje były honorowane w danym państwie. Jak 
wygląda kwestia symetryczności? My uznajemy kompe-
tencje harcerza z innego kraju, ale czy… Czy ktoś, kto 
ma kompetencje i chciałby działać w innym… Czy tu jest 
zasada wzajemności?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki: Pani dyrektor Kosiec.)

Naczelnik Wydziału Szans Edukacyjnych 
i Wspierania Uzdolnień w Departamencie 
Zwiększania Szans Edukacyjnych 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Beata Kosiec:
Dzień dobry. Beata Kosiec, naczelnik wydziału.
Ja nawiążę do…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję. Ono zakazuje w tym obszarze wszelkiej dys-

kryminacji ze względu na przynależność państwową, także 
w zakresie zatrudniania pracowników państw członkow-
skich. Kwestie pracy skautów z zagranicy są uregulowane 
w związku z tymi przepisami prawa Unii Europejskiej. Te 
same prawa przysługują skautom z zagranicy, co polskim 
harcerzom. A jeśli chodzi o kwestię praw naszych harcerzy 
w innych krajach, to nie jestem prawnikiem, ale wydaje 
mi się, że takich zapisów w naszej ustawie nie możemy 
umieścić, gdyż nie możemy regulować przepisów innych 
krajów, tak bym powiedziała.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Pan senator pytał o to, jak to wygląda faktycznie. 

Wiemy, że to może być przedmiotem porozumień mię-
dzynarodowych na różnym szczeblu. Ja nie słyszałem, żeby 
były z tym problemy, ale to nie oznacza, że to gdzieś jest 
zapisane. Czy pan minister i państwo macie jakąś wiedzę 
w tym zakresie?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:
Doskonale pan senator wie, że my z wieloma państwami 

mamy podpisane porozumienia o uznawalności dyplomów, 
kwalifikacji itd. Te sprawy są regulowane albo w prawie 
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Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Dariusz Głuszkiewicz:
Dziękuję. Dariusz Głuszkiewicz, zastępca dyrektora 

Departamentu Prawnego.
Ten przepis należy interpretować poprzez pryzmat usta-

wy o usługach turystycznych, która, tak jak pan senator 
wskazał, dzieli ten świat dychotomicznie: na usługi tury-
styczne i na imprezy turystyczne. Skoro mamy w art. 92c 
ust. 1 pkt 2 mowę o przedsiębiorcach wpisanych do rejestru, 
to są to ci przedsiębiorcy, którzy organizują imprezy, a więc 
przedsięwzięcia, które składają się z co najmniej dwóch 
usług. W pkcie 3 jest mowa o osobach fizycznych, prawnych, 
jednostkach organizacyjnych itd., które organizują nieza-
robkowo… To znaczy, że one mogą organizować imprezę 
– czyli co najmniej dwie usługi – ale tylko niezarobkowo. Bo 
jeżeli zarobkowo, to wracamy do pktu 2… Wówczas muszą 
się wpisać do rejestru. W pkcie 3 lit. b jest zapis, że zarob-
kowo, ale jeżeli to, co jest usługą, nie stanowi imprezy… 
Usługa, czyli jedna tylko czynność. Taki jest ten podział. 
Świat nie jest idealny, więc może być tak, że ktoś naruszy te 
przepisy, a wtedy sięgamy do ustawy o usługach turystycz-
nych i poprzez tę ustawę właściwy organ wyznacza sankcje 
za naruszenie przepisów. Jedną z takich sankcji może być na 
przykład niewpisywanie przez okres trzech lat do rejestru 
organizatorów turystycznych i ich pośredników.

(Głos z sali: Bądź kary administracyjne.)
Bądź kary, tak. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Proszę państwa, ponieważ nie padły żadne wnioski, 

proponuję przegłosować przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Czy pan senator Bonisławski się zgodzi być spra-

wozdawcą?
(Senator Ryszard Bonisławski: Oczywiście.)
Proszę państwa, informuję, że wyczerpaliśmy porządek 

naszego posiedzenia. Bardzo dziękuję panu ministrowi, 
przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej, pa-
nom senatorom, pani sekretarz, pani legislator.

O godzinie 14.00 mamy kolejne posiedzenie w tej samej 
sali. Dziękuję bardzo.

wiadomo, że kierownik obozu jest ciałem administracyj-
nym, który wie, gdzie zadzwonić… A dziećmi się opiekują 
nasi nauczyciele.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Ja myślę, że już…
Jeszcze pan senator Bonisławski.
(Brak nagrania)

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki:
Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Bonisławski: To jest furtka do omi-

jania…)
Panie Senatorze, zanim oddam głos dyrektorowi 

Głuszkiewiczowi, chciałbym podziękować publicznie 
Polskiej Izbie Turystyki, która twórczo z nami pracowała, 
która w komisjach sejmowych bardzo nas wspierała. Udało 
nam się osiągnąć pewien konsensus, rozdzielić sprawy ko-
mercyjne od typowego wypoczynku szkolnego. Jeszcze raz 
chylę czoła. Początkowo owszem, były jakieś niejasności, 
ale później izba publicznie nas popierała.

Departament Prawny, pan Głuszkiewicz. Proszę o wy-
jaśnienie…

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Panie Senatorze, jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, to 

tutaj jest zapisane, że organizatorem wypoczynku może 
być osoba fizyczna, która robi to w celu zarobkowym, pod 
warunkiem, że to nie jest impreza turystyczna.

(Senator Ryszard Bonisławski: Ale on tylko oświad-
czenie składa, że to nie jest impreza turystyczna, a może 
być…)

Ale oświadczenie jest tak samo ważne jak wszystkie 
inne dokumenty. Tak że ja bym nie bagatelizował tego 
oświadczenia.

(Senator Ryszard Bonisławski: Ale trudno jest tu zna-
leźć…)

Kogo pan minister wyznaczył? Bardzo proszę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

Tadeusz Sławecki: Pan dyrektor Głuszkiewicz, Departament 
Prawny.)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 53)
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