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Wypoczynek dzieci i młodzieży –

podstawy prawne



Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym

Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629)

(art. 92a – 92t. oraz art. 96a. ustawy o systemie

oświaty t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.)

i

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci

i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)



Nowa definicja wypoczynku

• art. 92a ust. 1 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.



Wypoczynek nie podlegający przepisom ustawy

• 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.

(art. 92a ust. 2)



art. 92c.

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

o usługach turystycznych.



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach 

turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553)

Art. 3. [Definicje] Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć:

1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne 

usługi świadczone turystom lub odwiedzającym;

2) impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity 

program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 

godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;



art. 92d.

Organizator wypoczynku jest obowiązany:

1) zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania organizatora wypoczynku, zamiar jego zorganizowania

(art. 92 d. ust.1)

2) organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku

kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku.

(art. 92 d. ust. 2)



W jaki sposób:

dokonać zgłoszenia w postaci:

 papierowej będącej wydrukiem formularza wypełnionego w wersji elektronicznej

(wraz z załącznikami)

albo

 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 )

§ 2 ust. 3 rozp.



Kiedy:

1) nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

2) nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku

półkolonii lub wypoczynku organizowanego za granicą,

3) nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach

uzasadnionych względami społecznymi.

§ 2 ust. 1 i 2 rozp.



Gdzie:

https://wypoczynek.men.gov.pl





Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po

umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku

w bazie wypoczynku.
(art. 92d. ust 7)

;



Co to oznacza:

Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie i przepisach wydanych
na podstawie art. 92t, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku,
o której mowa w art. 92h ust. 1, 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 ust. 3 pkt 1;

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 którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d, albo informację o złożeniu oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 7.
.

(art. 92d. ust 6)





Odmowa umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie

wypoczynku przez kuratora oświaty następuje w drodze

decyzji administracyjnej.
(art. 92d. ust. 8)

;



Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia

jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze

grzywny.
(art. 96a. ust. 1)

Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku

informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności

objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art.

92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5.

(art. 96a. ust. 2)



Jaki wypoczynek nie podlega zgłoszeniu:

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.

(art. 92e ust. 1)



OBOWIĄZKI ORGANIZATORA



ORGANIZATOR  WYPOCZYNKU ZAPEWNIA:

1) bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje

wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w

przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji

Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej -

organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb

wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2) kadrę wypoczynku, którą stanowią:

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;

(art. 92c ust. 2)



ORGANIZATOR  WYPOCZYNKU ZAPEWNIA:

3) dostęp do 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) lub

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

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

uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5) żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149);

6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach

wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.);

7) 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. 2011 r.

Nr 208, poz. 1241 z późn.zm.).

(art. 92c ust. 2 c.d.)



OBIEKT LUB TEREN PRZEZNACZONY NA 

WYPOCZYNEK:

Musi spełniać wymogi dotyczące:

 bezpieczeństwa,

 ochrony przeciwpożarowej,

 warunków higieniczno-sanitarnych,

 ochrony środowiska

W przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej, obiekt musi być dostosowany

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestników.

(art. 92c. ust. 2 pkt 1)



Kadra wypoczynku



KIEROWNIKIEM WYPOCZYNKU MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA:

1. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224) 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;

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.

(art. 92 p)



KWALIFIKACJE KIEROWNIKA WYPOCZYNKU:

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.

(art. 92 p)

KIEROWNIK WYPOCZYNKU NIE MOŻE JEDNOCZEŚNIE PEŁNIĆ

FUNKCJI WYCHOWAWCY (§ 5. ust. 3 rozporządzenia)



WYCHOWAWCĄ WYPOCZYNKU MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA:

1. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224) 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;

2. ukończyła 18 lat;

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

(art. 92 p)



KWALIFIKACJE WYCHOWAWCÓW:
1. Nie mają obowiązku ukończenia kursu na wychowawcę

wypoczynku:
 nauczyciele,

 instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,

 trenerzy i instruktorzy sportowi, którzy uzyskali 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.

 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. zm.).

(art. 92 p)



KWALIFIKACJE WYCHOWAWCÓW:

2. Pozostałe osoby mają obowiązek ukończenia kursu na 

wychowawcę wypoczynku.

Wszystkie wymienione osoby muszą być

pełnoletnie, niekarane i posiadać co najmniej

średnie wykształcenie.



Wychowawcą lub kierownikiem podczas wypoczynku dzieci

i młodzieży nie może być osoba karana za:

• umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę

małoletniego,

• przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

na szkodę małoletniego,

• 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224), lub

• osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności

związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub

opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz

kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania

określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

(art. 92 p)



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.

(art. 92p ust. 8)



Wzór oświadczenia
………………………………………..                                     
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

(numer dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE 

W związku z zatrudnieniem w okresie od ……………. do …………. przez ……………………………w charakterze 
kierownika/wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, oświadczam, że:
nie byłam/em karana/ny za:
• umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, 
• przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, 
• 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 (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 224) 
nie orzeczono wobec mnie:
zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, 
obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 
zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

…………………………………….   …………………………………………………………..                               
(miejsce i data złożenia oświadczenia ) (podpis)                                                                                                                   

(opracowanie własne)



Liczebność grupy wychowawczej



LICZEBNOŚĆ GRUP WYCHOWAWCZYCH:

1. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy

wypoczynku nie może przekraczać 20 osób.

2. 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.

3. Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle

chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.

(§ 4. ust. 1, 2 i 3)



LICZEBNOŚĆ GRUP WYCHOWAWCZYCH:

W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci

niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku

w grupie pozostającej pod 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.).

(§ 4. ust. 3)

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie organizacji publicznych

szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)



LICZEBNOŚĆ GRUP WYCHOWAWCZYCH:

Liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego oraz w oddziale specjalnym

w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić:

1) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących - od 6 do 8,

2) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci niewidomych i słabowidzących - od 6 do 10,

3) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

4) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

5) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

6) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym i znacznym - od 6 do 10,

7) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

od 2 do 4.

(rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół)



LICZEBNOŚĆ GRUP WYCHOWAWCZYCH:
Liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego

oraz w oddziale specjalnym w szkole podstawowej i gimnazjum ogólnodostępnych

powinna wynosić:

1) w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących - od 6 do 8,

2) w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabowidzących - od 8 do 10,

3) w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

4) w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

5) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

6) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim -

od 10 do 16,

7) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8,

8) w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi -

od 2 do 4.
(rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół)



LICZEBNOŚĆ GRUP WYCHOWAWCZYCH:

Liczba uczniów w oddziale liceum i technikum specjalnego oraz w oddziale

specjalnym w liceum i technikum ogólnodostępnym wynosi:

1) w liceum (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,

2) w liceum (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,

3) w liceum (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

4) w liceum (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

5) w liceum (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12.

(rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół)



Załączniki do zgłoszenia



ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA WYPOCZYNKU:

1. Organizowanego w obiekcie hotelarskim:

 kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)

Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań

ochrony przeciwpożarowej

(§ 2. ust. 5 pkt 1)

2. Organizowanego w obiekcie używanym okazjonalnie

(z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach

i placówkach):

 kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)

Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren

wymagań ochrony przeciwpożarowej,

 szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji,

w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć

wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów.

(§ 2. ust. 5 pkt 2)



ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA WYPOCZYNKU:

3. Bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku 

organizowanego w formie biwaku:
 kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży

Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej,

 szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji, w szczególności

pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i

sanitariatów.

(§ 2. ust. 5 pkt 3)

4.  Obóz wędrowny:

 mapa trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

(§ 2. ust. 5 pkt 4)

5. Półkolonie organizowane w innych obiektach niż szkoła i placówka:
• kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży

Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej,

• szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji, w szczególności,

stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów.



OPINIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

JEST WAŻNA 3 LATA OD MOMENTU JEJ WYDANIA

(art. 92c ust. 3)



ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA WYPOCZYNKU:

5.  Wypoczynek za granicą:

1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie

oraz bez stałej infrastruktury komunalnej - szkic poszczególnych

pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia

do spania, 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.

(§ 2. ust. 5 pkt 6)



REJESTRACJA WYPOCZYNKU

ŻYWE DZIAŁANIE NA 

PLATFORMIE Z 

WYJAŚNIENIEM PRAWA I 

ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIA Z 

SALI



Rejestracja organizatora 

wypoczynku



Gdzie:

https://wypoczynek.men.gov.pl









REJESTRACJA WYPOCZYNKU



Rejestracja wypoczynku (pigułka)

Krok 1:

Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza

on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://wypoczynek.men.gov.pl i następnie złożenie wydruku tego formularza w formie papierowej

(zwróć uwagę, czy wydruk zawiera sumę kontrolną, np.1b461ac7c7eea6ca 792494b487735bc0),

opatrzonego datą, czytelnym podpisem i ostemplowanego przez organizatora wraz z załącznikami

(potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) w kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę lub

mieszka organizator wypoczynku. Sprawdź poprawność danych organizatora, zwłaszcza formę prawną

(typ), jeżeli jest błędna, popraw wyświetlając dane organizatora. Upewnij się czy masz uprawnienia do

wysyłania zgłoszeń na platformę wypoczynku. Papierowej wersji formularza nie składa organizator

posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny.

Krok 2:

Formularz wniosku należy wypełnić rzetelnie i dokładnie na podstawie posiadanych dokumentów z pomocą

wydrukowanej Instrukcji rejestracji wypoczynku przez organizatora. Należy prawidłowo wypełnić

informacje dotyczące warunków sanitarno-higienicznych w obiekcie, o dostępie do opieki medycznej,

żywieniu i kwalifikacjach kadry.

http://wypoczynek.men.gov.pl/
http://wypoczynek.men.gov.pl/


Rejestracja wypoczynku (pigułka)

Krok 3:

Każdy turnus musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie: nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku w przypadku formy wyjazdowej w kraju oraz nie później niż na 14 przed terminem rozpoczęcia 

wypoczynku w formie półkolonii i wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Krok 4:

Kurator oświaty otrzymuje zgłoszenie wypoczynku i jeśli nie stwierdzi braków/nieprawidłowości zatwierdza 

je umieszczając w elektronicznej bazie wypoczynku. Zaświadczenie o umieszczeniu w bazie dostępne jest 

dla organizatora w formie elektronicznej i nie wymaga podpisu ani stempla kuratora oświaty. Wydrukować 

je może tylko i wyłącznie organizator wypoczynku, po zalogowaniu do własnego konta. 

Zaświadczenie organizator zobowiązany jest przechowywać wraz z całą dokumentacją wypoczynku przez 

okres 5 lat od daty zakończenia wypoczynku.

Krok 5:

W przypadku stwierdzenia braków/nieprawidłowości kurator wzywa organizatora do ich usunięcia

w wyznaczonym terminie. Organizator zobowiązany jest do dokonania korekty na platformie wypoczynku

i złożenia wersji papierowej korekty opatrzonej datą, czytelnym podpisem i ostemplowanej przez

organizatora wraz z załącznikami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) właściwemu kuratorowi

oświaty. Papierowej korekty formularza nie składa organizator posiadający kwalifikowany podpis

elektroniczny.



Rejestracja wypoczynku (pigułka)

Krok 6:

Jeżeli mimo wezwania organizator wypoczynku nie uzupełnił braków lub nie usunął nieprawidłowości

w wyznaczonym terminie, kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej odmawia umieszczenia

zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku. Taki wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami nie

ma prawa się odbyć.

Kurator oświaty kieruje wniosek o ukaranie organizatora.

Krok 7: 

W przypadku zmian  powstałych po zatwierdzeniu zgłoszenia, organizator obowiązany jest każdorazowo 

poinformować kuratora o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem, przesyłając szczegółową informację 

na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Krok 8:

Wypoczynek zgłoszony przez organizatora może się odbyć wyłącznie po zatwierdzeniu i umieszczeniu 

zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

mailto:kuratorium@kuratorium.waw.pl


WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 

POD NUMEREM TELEFONU:

22 551 24 02

22 551 24 03
lub

22 551 24 00
kuratorium@kuratorium.waw.pl

mailto:kuratorium@kuratorium.waw.pl


Koordynatorzy ds. wypoczynku dzieci 

i młodzieży służb zespolonych Wojewody:

1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej –

mł. bryg. Michał Bałaga – tel. 22 559 51 44

2. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu –

podinsp. Marcin Mąkosa – tel. 887 884 530

3. Komenda Stołeczna Policji - podinsp. Marcin Zimoń –

tel. 572 333 940

4. Kuratorium Oświaty w Warszawie - st. wizytator Czesław

Ziemniak – tel. 516 466 547


