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Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 

 Przekazuję podstawowe informacje, dotyczące organizacji i przebiegu wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży. 

 

 

1. Prawne podstawy sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem zostały określone  

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  

z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

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

poz. 452). Ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie znajdują się na stronie 

https://men.gov.pl/pl/wypoczynek  

 

2. Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ilekroć 

w art. 92b–92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć 

wypoczynek organizowany 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. 

 

3. Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub 

dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście. Przez rodzinę 

należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w 

faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
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4. Organizatorami wypoczynku zgodnie z art.92c ust. 1 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 2016 r., poz. 187 ); 

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,  

o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych. 

 

5. Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ma obowiązek 

zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania organizatora, z zastrzeżeniem art.92e ust.1 (zgłoszeniu nie 

podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę trwającego do 

3 dni). 

Natomiast zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę trwającego 

powyżej 3 dni podlega rejestracji. Taki obowiązek spoczywa także na dyrektorach 

szkół i placówek organizujących powyżej 3 dni wypoczynek w miejscu zamieszkania 

dzieci i młodzieży.  

 

6. Organizator posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi 

oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku. 

 

7. Wypoczynek, o którym mowa w pkt 5 i 6  niniejszego pisma może się odbyć 

wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku:  

 

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży, organizator zgłasza kuratorowi oświaty zamiar 

zorganizowania wypoczynku w postaci: 

1) papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego 

zamieszczonego w bazie wypoczynku albo; 
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2)   formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego 

przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352). 

 

Uwaga: Formularz zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać 

na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków 

 

8. Nie podlega zgłoszeniu na platformie wypoczynku, wypoczynek organizowany 

przez szkołę lub placówkę trwający do 3 dni. Zgodnie z art. 92e ust. 2 ustawy  

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. dyrektor szkoły lub placówki 

zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny  

o zamiarze zorganizowania wypoczynku przekazując kartę wypoczynku nie później 

niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem. Wzór karty wypoczynku określa załącznik  

nr 4 do rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

9. Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia, organizator jest zobowiązany  

do przedstawienia kuratorowi oświaty formularza zgłoszenia wypoczynku w wersji 

elektronicznej i papierowej dla każdego turnusu oddzielnie, nie później niż 21 dni 

przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii 

lub wypoczynku za granicą, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia 

wypoczynku. Tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, 

organizator  wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania 

wypoczynku, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia 

wypoczynku. 

 
10. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku 

kurator wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia  

lub usunięcia w wyznaczonym terminie. Wersja papierowa będąca wydrukiem 

uzupełnionego lub poprawionego formularza musi być podpisana przez osobę 

upoważnioną, a następnie dostarczona do kuratora oświaty. Zgłoszenie uzupełnione 

lub poprawione w wyznaczonym terminie wywołuje skutki od chwili jego 

przedstawienia. 
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11. Wypoczynek w bazie wypoczynku umieszcza kurator oświaty po sprawdzeniu 

spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu, udostępniając do publicznej 

wiadomości następujące informacje:  

1) numer zgłoszenia wypoczynku;  

2) datę umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku; 

3) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku; 

4) dane teleadresowe organizatora wypoczynku, o których mowa w art.92d ust. 3  

pkt 1ustawy o systemie oświaty; 

5) termin wypoczynku; 

6) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym 

nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą; 

7) liczbę uczestników; 

8) ramowy program wypoczynku; 

9) sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej; 

10) numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki, albo 

informację o złożeniu oświadczenia, o organizacji wypoczynku w celu 

niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega zgłoszeniu (art. 92d ust.3 pkt 7). 

 

Uwaga: Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku  

w bazie wypoczynku. Zgodnie z artykułem 96a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty- kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia 

w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Odmowa umieszczenia zgłoszenia 

wypoczynku w bazie wypoczynku przez kuratora oświaty następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 
12. Do wersji elektronicznej zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju, oprócz 

wypełnienia formularza, należy dołączyć: 

1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym 

obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 187) – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego 
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(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub 

teren wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

2.  w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie przeznaczonym  

do wypoczynku okazjonalnie, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego  

w szkołach i placówkach: 

a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu i określić ich funkcję (w tym: szkic 

pomieszczeń sypialnianych, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-

rekreacyjnych i sanitariatów). 

b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnienie przez obiekt lub teren 

wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

3.  w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej,  

w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku: 

a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu i określić ich funkcję (w tym: szkic 

pomieszczeń sypialnianych, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-

rekreacyjnych i sanitariatów). 

b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnienie przez obiekt lub teren 

wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

4.  w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy 

ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu. 

 

Uwaga: Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej 

wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy 

zmianie. 

 

5. w przypadku organizowania wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie),  

z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach - kopię 

opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnienie przez obiekt lub teren wymagań ochrony 

przeciwpożarowej 
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13. Do wersji elektronicznej zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą, 

oprócz wypełnienia formularza, należy dołączyć: 

1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie przeznaczonym  

do wypoczynku okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej, szkic 

poszczególnych pomieszczeń obiektu i określić ich funkcję (w tym: szkic pomieszczeń 

sypialnianych, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych  

i sanitariatów); 

2) w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy 

ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu; 

3) oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku. 

 

Uwaga: Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców powinien znać język obcy  

w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju pobytu. 

 

14. Obiekt albo teren, gdzie zorganizowany jest wypoczynek musi spełniać wymogi 

dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-

sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska,  

a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej – obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających  

z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. 

 

15. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  

z późn. zm.) oraz  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

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

poz. 452) ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad 

uczestnikami wypoczynku organizowanego w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej 

bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej,  

tj. zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Kadrę 

wypoczynku stanowią: 
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a) kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki,  

o których mowa w art. 92p ust. 1–6; liczba wychowawców wypoczynku jest 

odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku, 

b) w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy  

i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne 

osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki: 

– mają ukończone 18 lat, 

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie, 

– posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć. 

 

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

− posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ważne przez 

okres 12 miesięcy od dnia jego wydania) lub oświadczenie zgodnie z art.92p ust.8  

pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, że nie była karana za umyślne przestępstwo 

przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej  

i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa 

określonego w art. 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  

oraz z 2015 r., poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich  

lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach  

lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych 

osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; 

− ma ukończone 18 lat; 

− posiada 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 kierownika wypoczynku  

w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie); 
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− posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku  

(nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach  

oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza  

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), 

− posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-

wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskanych w okresie ostatnich  

15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej 

podharcmistrza 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). 

Uwaga: Kierownik wypoczynku nie może równocześnie pełnić funkcji wychowawcy. 

Niedopuszczalne jest także zatrudnianie kierowników wypoczynku równocześnie na kilku 

turnusach tej samej lub w różnych miejscowościach.  

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

− posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ważne przez 

okres 12 miesięcy od dnia jego wydania) lub oświadczenie zgodnie z art.92p ust.8  

pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, że nie była karana za umyślne przestępstwo 

przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej  

i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa 

określonego w art. 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  

oraz z 2015 r., poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich  
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lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach  

lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych 

osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; 

− ma ukończone 18 lat; 

− posiada 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); 

− posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku  

(nie dotyczy nauczycieli, 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., 

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 do dnia 31 sierpnia 2017 r. przewodników turystyki 

kwalifikowanej, instruktorów polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego). 

Uwaga: studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje 

przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 

kolegiów językowych  po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, jak również spełniając 

powyższe warunki, mogli tylko do 31 sierpnia 2015 r. pełnić funkcję wychowawcy 

wypoczynku bez ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku.  
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Dokumenty kadry potwierdzone za zgodność z oryginałem posiada organizator 

wypoczynku, które udostępnia w trakcie kontroli wypoczynku osobom kontrolującym 

wypoczynek. 

 

Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest niezwłoczne poinformowanie o zmianach 

okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku Zgodnie z artykułem 96a ust. 2 ustawy  

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. kto nie dopełnia obowiązku informowania 

kuratora o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, podlega karze 

grzywny. Informację pisemną należy przesłać do Małopolskiego Kuratora Oświaty (dane 

dotyczące: terminu wypoczynku, adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku  

lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku organizowanego 

za granicą, imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku,  

a także informację o spełnianiu przez te osoby odpowiednich warunków, o których mowa  

w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt. 2 lit. b).  

 

Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne  

i higieniczne warunki w trakcie trwania wypoczynku poprzez zapewnienie opieki 

medycznej: 

a) 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) lub  

b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym. 

Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej uczestnikom w podczas wypoczynku ma na 

celu zapobieganie wypadkom bądź ograniczanie ich skutków. 

W art. 92l. ustawy o systemie oświaty określono precyzyjnie zasady postępowania w sytuacji 

zaistnienia wypadku:  

− zachowanie kadry,  

− kiedy i kogo należy powiadomić o wypadku,  

− zasady prowadzenia postępowania powypadkowego,  

− kto może uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym,  

− zasady sporządzania protokołu powypadkowego.  
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Uwaga: Za wypadek uważa się zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  

(Dz. U. z 2015 r., nr 1242) nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące 

uraz lub śmierć. Urazem natomiast, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 13 w/w ustawy 

jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika 

zewnętrznego.  

 

Ponadto organizator wypoczynku zapewnia: 

 

1) program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;  

2) żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 594); 

3) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r., poz. 779); 

4) bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach 

narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie  

i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, 

poz. 1241 oraz z 2013 r., poz. 7). 

 

Organizator wypoczynku powinien bezwzględnie przestrzegać wymagań dotyczących liczby 

jego uczestników, pozostających pod opieką jednego wychowawcy. Zgodnie z § 4 ust. 1-3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) liczba uczestników wypoczynku pozostających 

pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób.  

− w przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są 

dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką 

jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. Dopuszcza się 

udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych  

w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.  

− w przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych 

lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod 
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opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci  

w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu 

ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio 

w szkole podstawowej ogólnodostępnej, gimnazjum ogólnodostępnym lub szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

w sprawie statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.,  

Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 

 

Kierownicy i wychowawcy wypoczynku zobowiązani są między innymi do wykonywania 

obowiązków zawartych w § 5 ust. 1 i ust. 2  oraz realizowania zadań określonych w § 6  

ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.  

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).  

Zgodnie z rozporządzeniem organizator wypoczynku zobowiązany jest do przechowywania 

dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia 

zgłoszenia z bazy wypoczynku. Szkoła lub placówka przechowuje kartę wypoczynku przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku. 

 

 

Informacje o zasadach organizacji wypoczynku uzyskają Państwo pod numerami telefonu: 

12 448 11 17 

12 448 11 64 

12 448 11 26 

lub e- mail: 

katarzyna.slusarczyk@kuratorium.krakow.pl 

maja.krol-teczke@kuratorium.krakow.pl 

wieslawa.latka@kuratorium.krakow.pl 

 

 

 


