
Warszawa, 17.05.2019 r.  

 

 

Wytyczne przy naborze wychowawców na potrzeby realizacji wypoczynku 

w roku 2019 organizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r:  

Kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą spełniać następujące wymagania formalne:  
 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: 

1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK); 

2. ukończyła 18 lat; 

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. 

 

Wyjątki od powyższej zasady: 

• co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej 

przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej  

w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej 

funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy 

wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie. 

• kurs na wychowawcę wypoczynku - nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi  

w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które 

posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów 

harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji 

harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym 

w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, 

które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki 

kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

 

Zaświadczenie KRK/Oświadczenie o niekaralności 

• Kandydaci powinni dostarczyć organizatorowi wyjazdu zaświadczenia o niekaralności  

z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Akceptowane są zaświadczenia z KRK, których termin 

wydania nie przekroczy roku w okresie trwania turnusu, na którym dana osoba pełni funkcję.  

• Ci kandydaci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na stanowisku wymagającym niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie (na przykład nauczyciele), będą zobowiązani do złożenia 

oświadczenia w formie pisemnej (załącznik 8.), ale bez konieczności dostarczania dokumentów 

z KRK. 

 

Badania sanitarno - epidemiologiczne 

• Kandydaci powinni posiadać aktualne badanie sanitarno-epidemiologiczne w postaci 

orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Orzeczenie może mieć 

dowolną formę dokumentu pisemnego, o ile zawarto w nim informacje, o których mowa w art. 

7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.). 


