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Bezpieczny wypoczynek



 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198) 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629)

 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.1553 t.j. z 

dnia 2017.08.18)

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i 

młodzieży (Dz.U.2016.452 z dnia 2016.04.05)  

Podstawy prawne
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 Wypoczynek należy rozumień jako wypoczynek zorganizowany dla 

dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił 

fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem 

wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji 

społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 

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. 

Definicja wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92a ust. 1)



 czynność: organizowanie wypoczynku,

 cel: rekreacja lub regeneracja sił fizycznych i psychicznych,

 dodatkowy element, tj. szkolenie lub pogłębianie wiedzy, rozwijanie 

zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych,

 czas: nie krócej niż dwa dni (bez względu na nocleg),

 sezon: ferie letnie i zimowe, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna,

 miejsce: w kraju lub zagranicą

Cechy wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92a ust. 1)



Wypoczynek może być organizowany w następujących formach:

 kolonia,

 półkolonia,

 zimowisko,

 obóz,

 biwak

 może być organizowany w innych formach.

Formy organizacji wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92a ust. 1)



 Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla 

dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby 

znane rodzicom osobiście.

 Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby 

spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w 

faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Definicja wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92a ust. 2)



Organizatorem wypoczynku mogą być:

1. szkoły i placówki;

2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z 

późn. zm.);

3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, 

organizujące wypoczynek w celu:

a) niezarobkowym albo

b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy 

turystycznej.

Organizator wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92a ust. 2)



Organizator wypoczynku jest obowiązany:

 zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, zamiar jego 

zorganizowania

 organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza 

zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu 

ze względu na lokalizację wypoczynku

Organizator wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92d ust. 1 i 2)



 Organizator wypoczynku zgłasza wypoczynek w bazie 

wypoczynku, korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie 

MEN. 

 Po wprowadzeniu danych przez organizatora wypoczynku i jego 

zatwierdzeniu lub podpisaniu uwierzytelnionym podpisem, system

(automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora 

oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

organizatora wypoczynku. 

Zgłoszenie wypoczynku
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Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452 z dnia 

2016.04.05) 



 Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje (automatyczne) 

zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie 

organizatora. 

 Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system

(automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na 

którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do 

jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) 

jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany 

wypoczynek dzieci i młodzieży.

Zgłoszenie wypoczynku
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Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452 z dnia 

2016.04.05) 



Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane bazie 

wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w terminach:

 najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

 najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub 

wypoczynku za granicą,

 najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale tylko 

w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

Zgłoszenie wypoczynku
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Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452 z dnia 

2016.04.05) 



 Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

 W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej 

wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego 

w bazie wypoczynku - decyduje data stempla pocztowego nadania 

tego wydruku.

Rejestracja wypoczynku
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Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452 z dnia 

2016.04.05) 



Wypoczynek organizowany przez szkołę lub placówkę trwający do 3 dni

 nie podlega zgłoszeniu na platformie wypoczynku;

 dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania 

wypoczynku przekazując kartę wypoczynku nie później niż 3 dni 

przed jego rozpoczęciem.

Wypoczynek organizowany przez szkołę
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92e ust. 1)



W przypadku organizowania wypoczynku za granicą:

 organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 

leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia 

takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

 co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy 

na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach 

tranzytowych i kraju docelowym.

Wypoczynek za granicą
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92c ust. 4)



Kierownikiem może być osoba która:

1.nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko 

rodzinie i opiece, albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania, kontaktowania 

się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub 

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2. ukończyła 18 lat;

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań 

dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane 

w okresie ostatnich 15 lat.

Kierownik wypoczynku
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1. Obowiązek ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku mają:

• nauczyciele,

• inne osoby – pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie 

wykształcenie oraz 3 – letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań 

dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych 

uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

2. Nie mają obowiązku ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku:

• osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,

• czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza. 

KIEROWNIK WYPOCZYNKU NIE MOŻE JEDNOCZEŚNIE PEŁNIĆ 

FUNKCJI WYCHOWAWCY.

Kierownik wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92p ust. 1 i 2)



Wychowawcą może być osoba która:

1.nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko 

rodzinie i opiece, albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania, kontaktowania 

się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub 

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2. ukończyła 18 lat;

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

Wychowawca wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92p)



Nie mają obowiązku ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku:

• nauczyciele,

• instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,

• przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy PTTK (do 31 

sierpnia 2017 r.)

• trenerzy i instruktorzy sportowi, którzy uzyskali tytuł trenera i 

instruktora sportu 

• osoby pracujące 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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn.

Wychowawca wypoczynku
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92p)



W celu potwierdzenia warunku niekaralności, kandydat na 

wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest 

obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży:

• informację z Krajowego Rejestru Karnego, która zachowuje ważność 

przez okres 12 m-cy od dnia jej wydania lub

• pisemne oświadczenie o niekaralności za powyższe przestępstwa, 

tylko w przypadku osób jednocześnie zatrudnionych na podstawie 

przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie.

Potwierdzenie o niekaralności
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 92p ust.8)



Nie ma aktu prawnego regulującego kwestie konkretnego sposobu 

organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna 

zostać zapewniona jego uczestnikom.

Każdy organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek 

zapewnienia dostępu do opieki medycznej:

• w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (organizator 

powinien znać dane teleadresowe, godziny przyjęć oraz zakres 

świadczeń opieki zdrowotnej właściwego świadczeniodawcy) lub

• na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub 

ratownikiem medycznym.

Opieka medyczna
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 Od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. na terenie województwa 

świętokrzyskiego działał będzie telefon interwencyjny 512 172 140 dla 

uczestników wypoczynku, rodziców i nauczycieli, który daje możliwość 

zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Kielcach uwag i wniosków, w sytuacji 

stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży.

 Zgłoszenia przyjmowane będą w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 

15.30. 

 Natomiast od godziny 15.30 do 7.30 dnia następnego, oraz w soboty i 

niedziele całodobowo powiadomienia można zgłaszać na telefon alarmowy 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 987.

Telefon interwencyjny
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 Wypoczynek, Ministerstwo Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl/

 Bezpieczny wypoczynek - lektura przed wakacjami, Rzecznika Praw Dziecka 

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-wypoczynek-lektura-przed-wakacjami

 Bezpieczne wakacje, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/bezpieczne_wakacje/

 Co warto wiedzieć przed wakacjami, Policja 

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/99869,Przed-wakacjami-co-warto-

wiedziec.html

 Lista utrudnień – serwis dla kierowców GDDKiA 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/19/lista-utrudnień/

 Ochrona danych osobowych w czasie wakacji UODO 

https://giodo.gov.pl/1520270/j/pl

Ważne informacje w sieci!
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 Informacja o wynikach kontroli NIK „Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i 

młodzieży”, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/024 

 Mapa zagrożeń, http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-

bezpiecze/33880,dok.html

 Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, https://rps.ms.gov.pl/pl-

PL/Public#/home

Ważne informacje w sieci!
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Dziękuję za uwagę


