
Zaświadczenie o niekaralności dla kierowników i wychowawców kolonijnych 

 

 

Obowiązek zasięgnięcia informacji z Krajowego Rejestru Karnego  

i z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o niekaralności 

kandydatów na kierowników wypoczynku i wychowawców wypoczynku 

 

Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży jest 

obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z KRK. Natomiast kandydat 

na wychowawcę lub kierownika wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony  

na podstawie przepisów zawierających warunek niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie, składa w tej sprawie pisemne oświadczenie.  

Obowiązek złożenia zaświadczenia o niekaralności mają osoby rozpoczynające pracę 

w szkole jako nauczyciele.  

Wymóg poświadczenia niekaralności dla kierowników i wychowawców różnych form 

wypoczynku wynika z art. 92p ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.). 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad uzyskania informacji z KRK droga tradycyjną  

i elektroniczną zamieszczone są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 

 

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/ 

 

Informacja uzyskana z KRK zachowuje ważność przez 12 miesięcy.  

 

Kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku będący 

wolontariuszami są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie  

do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1158).  

 

Ponadto: 

Organizator wypoczynku ma obowiązek sprawdzenia, czy kandydat na kierownika i kandydat 

na wychowawcę wypoczynku nie widnieje Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym (RSPTS) z dostępem ograniczonym. Rejestr dostępny jest na stronie 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby uzyskać informację z Rejestru z dostępem ograniczonym 

należy: 

1. Zarejestrować konto na stronie Rejestru z dostępem ograniczonym: 

<rps.ms.gov.pl> poprzez: 

a) wybranie odpowiedniego dla użytkownika konta, 

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/
https://rps.ms.gov.pl/
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b) wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego. 

2. Wygenerować zapytanie do Rejestru, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Za udzielenie informacji z Rejestru nie pobiera się opłaty. 

(Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępstwami na tle seksualnym, w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób  

do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 

małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy 

jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek 

sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze  

z dostępem ograniczonym). 

 

 


