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Wypoczynek  2018  

Informacja dla organizatorów wypoczynku. 

 

Szanowni Państwo, 

zbliżają się ferie letnie 2018 r. W związku z priorytetem, jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z informacjami nt. zasad 

zgłaszania i realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
 

1.Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: 
1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943  

ze zm.), 

2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), 

3. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1553 

ze zm.), 
4. ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. 2017 r., poz.2361) – wchodzi w życie 1 lipca 2018 r. 

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek 

organizowany dla dzieci i młodzieży, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych  
 psychicznych, połączony ze szkoleniem i pogłębieniem wiedzy, uzdolnień i 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. 

 

2.Organizatorami wypoczynku mogą być: 

 
 

podmioty i osoby wymienione w  art. 92 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.2198 ze zm.) 

 

Uwaga. 

Z dniem 1 lipca 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 r., poz.2361) zmianie uległy 

zapisy art. w art. 92c w ust. 1pkt 2, art. 92c ust. 1 pkt 3 lit b, 92d ust. 3 pkt 1 lit. d, ust. 3 pkt 7, ust.6 

pkt 10 ustawy o systemie oświaty 

 

3. Zgłoszenie wypoczynku należy zarejestrować w  bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministra 

Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl), a wydruk zgłoszenia z wymaganymi 

załącznikami przesłać/dostarczyć do właściwej Delegatury/ Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium 

Oświaty w Katowicach, w terminach: 
1. najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku krajowego, 
2. najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku 

za granicą, 
3. najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO 

w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania 

działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia 
klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie 
dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym). 

W przypadku przesłania pocztą zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej, będącej wydrukiem 

wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, decyduje data 

stempla pocztowego nadania tego wydruku. Organizator wypoczynku może przedstawić zgłoszenie 

http://wypoczynek.men.gov.pl/
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wyłącznie w wersji elektronicznej jeżeli zgłoszenie zostało uwierzytelnione w oparciu o mechanizmy 

wskazane w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

 
Jeżeli szkoła lub placówka zamierza zorganizować wypoczynek trwający do 3 dni zawiadamia organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,  

przekazując kartę wypoczynku - za pośrednictwem elektronicznej bazy wypoczynku 
 

4.Zgłoszenie/korektę zgłoszenia wypoczynku (wydruki zgłoszenia, wydruk zgłoszenia (po korekcie) 

należy przesłać/dostarczyć do Delegatury Kuratorium Oświaty, właściwej ze względu  

|na siedzibę organizatora wypoczynku: 

Lp. Delegatura Dane kontaktowe Obszar działania 
1. Delegatura  

w Bielsku – 

Białej 
 

43 – 300 Bielsko-Biała 

ul. Piastowska 44 

tel. (033) 812-26-45 
fax (033) 822-81-75 

e-mail bielsko@kuratorium.katowice.pl 

Miasto i powiaty wchodzące  

w obszar działania delegatury: 

miasto na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała, powiaty: bielski, 

cieszyński, pszczyński, żywiecki 

2. Delegatura  

w Bytomiu 

41 – 902 Bytom 

ul. Antoniego Józefczaka 39 

tel. (032) 388-00-70 

e-mail bytom@kuratorium.katowice.pl 

Miasto i powiat wchodzące          

w obszar działania delegatury: 

miasto na prawach 

powiatu: Bytom, Chorzów, 
Piekary Śląskie, Siemianowice 

Śląskie 

powiat: tarnogórski 

3. Delegatura w 
Częstochowie 

42-200 Częstochowa 
ul. Sobieskiego 7 

centrala (034) 378-20-00 

tel.(034) 378-23-34, 324-33-62 

fax 324-54-71 
e-mail 

czestochowa@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiaty wchodzące  
w obszar działania delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 

Częstochowa 

powiat: częstochowski, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski 

4. Delegatura w 
Gliwicach 

44-100 Gliwice 
ul. Warszawska 35 

tel. (032) 231-29-41 

fax (032) 231-29-41 

e-mail gliwice@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące 
 w obszar działania delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 

 Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze 

powiat: gliwicki 
5. Delegatura  

w Rybniku 

44-200 Rybnik 

ul. 3-go Maja 27 

tel. (032) 422-38-02 
e-mailrybnik@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące  

w obszar działania delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 
Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory 

powiat: mikołowski, raciborski, 

rybnicki, wodzisławski 

6. Delegatura  
w Sosnowcu 

41-200 Sosnowiec 
ul. Krzywa 2 

tel.(032) 265-51-30 

fax (032) 266-60-40 

e-mail sosnowiec@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące  
w obszar działania delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, 

Sosnowiec, Mysłowice, 
powiat: będziński, zawierciański 

7. Wydział 

Nadzoru 
Edukacji 

40-024 Katowice 

ul. Powstańców 41a 
tel. (32) 606-30-41 

fax (32) 606-30-42 

e-mail kancelaria@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące  

w obszar działania delegatury: 
miasta na prawach powiatu: 

 Katowice, Świętochłowice, 

Tychy, powiat: bieruńsko-

lędziński 

mailto:bielsko@kuratorium.katowice.pl
mailto:bytom@kuratorium.katowice.pl
mailto:czestochowa@kuratorium.katowice.pl
mailto:gliwice@kuratorium.katowice.pl
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Uwaga. 

W sytuacji niezachowania terminów i zasad zgłoszenia wypoczynku lub gdy organizator wypoczynku, 

mimo wezwania, nie uzupełni braków i nie usunie nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, 
kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku 

 w bazie wypoczynku. Wypoczynek może być realizowany wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia 

wypoczynku, przez kuratora oświaty, w bazie wypoczynku (co następuje po zatwierdzeniu zgłoszenia 
przez kuratora oświaty) – wprowadzenie przez organizatora wypoczynku zgłoszenia do bazy nie jest 

równoznaczne ze zgłoszeniem wypoczynku. Organizator wypoczynku nie może go realizować, jeżeli 

zgłoszenie posiada status zgłoszenia oczekującego, zgłoszenia do korekty, zgłoszenia po korekcie. 

 
5.Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku 

przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega 

organizator wypoczynku, który: 
1. nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek, 

2. wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty  

i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek, 
3. nie dopełnił obowiązku poinformowania 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 ustawy, 

czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca 

lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku 
wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry 

wypoczynku i ich kwalifikacji. 
6.Jeżeli po umieszczeniu zgłoszenia w bazie wypoczynku wystąpiły zmiany ( zmiana kadry 

wypoczynku, zmiana terminu, zmiana liczby uczestników itp.) organizator wypoczynku zawiadamia 

kuratora oświaty – informację (pocztą elektroniczną, listem) należy przesłać na adres Delegatury 
Kuratorium Oświaty, która rozpatrywała zgłoszenie, a kopię zgłoszenia zmiany przekazać 

kierownikowi wypoczynku. Wzór zgłoszenia zmiany w zgłoszeniu wypoczynku 

Zgłoszenie zmiany w zgłoszeniu wypoczynku nr……………. 
(Nazwa organizatora wypoczynku) 

 

(Adres/ siedziba organizatora wypoczynku) (Miejsce i termin wypoczynku) 

Zmiana dotyczy: 

Wyszczególnienie  W zgłoszeniu jest:  Po zmianie jest: 

np. liczba dzieci 68 70 

np. kadra - wychowawca Pani A. Kowalska Pan  Andrzej Kwiatkowski 
Zmiana nastąpi z dniem …….. 

Data zgłoszenia zmiany do ………………….. sposób przesłania informacji…………….. 

 Data i podpis organizatora wypoczynku 
……………………….                  …………………….        ………………………………. 
(miejscowość)                                                                     (data)                                                   (pieczątka i podpis)  

 

 

Uwaga 

1. do zgłoszenia wypoczynku załącza się kopię opinii właściwego miejscowo komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania) oraz 

inne załączniki, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia  w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży, 

2. niedopuszczalne jest dokonywania zmian (wg potrzeb organizatora)  

na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia (karta kwalifikacyjna 
uczestnika, dzienniczek zajęć, dostosować zapisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do aktualnego stanu prawnego RODO), 
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3. więcej informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie 

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

4. dokumentację wypoczynku stanowią dokumenty, o których mowa w obowiązujących 
przepisach. Dokumentacja może być również tworzona w czasie trwania wypoczynku (np. 

dokumentacja powypadkowa, medyczna). 

 

6.Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania następującej dokumentacji: 

1. numer zgłoszenia wypoczynku umieszczonego w bazie wypoczynku, 

2. wypełnionych karty kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku ( zgodnych  

ze wzorem z rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży), 
3. planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku, 

4. programu wypoczynku, 

5. zakresu czynności wychowawców wypoczynku oraz innych pracowników (trenerów, 

instruktorów sportu, rekreacji, animacji kulturalno–oświatowej, lektorów języka, innych osób 
prowadzących zajęcia podczas wypoczynku), 

6. uzupełnionych dzienników zajęć (zgodnych ze wzorem określonym w zał.  nr 5 do 

rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży) poszczególnych grup 
wychowawczych, 

7. regulaminów opracowanych odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wypoczynku (obozy 

sportowe, żeglarskie, itp.), 

8. dokumentacji medycznej – zeszytu/dziennika, w którym odnotowuje się każdą udzieloną 
pomoc medyczną, zabiegi oraz porady medyczne udzielone uczestnikom wypoczynku oraz 

sposób i dawkowanie leków – jeżeli udzielono uczestnikowi wypoczynku pomocy medycznej, 

9. jadłospisów - w przypadku prowadzenia własnej stołówki, 
10. informacji o przeprowadzonych kontrolach wypoczynku (książka kontroli). 

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem 
organizatora wypoczynku jest przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zgłoszenia 

wypoczynku i dokumentacji wypoczynku, w tym dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry 

oraz niekaralność kierownika i wychowawców wypoczynku, przez okres 5 lat od dnia usunięcia 

zgłoszenia z bazy wypoczynku.  
 

7. Kuratorium Oświaty w Katowicach  przypomina, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia  

16 maja 2016 r. przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862  

z późn. zm.), 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 Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). 

 

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy: 

1) założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego; 
2) przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru 

Karnego (BI KRK); 

3) po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które 

należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem potwierdzonym profilem  
zaufanym ePUAP. Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający 

sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.goy.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku 

informacji z RSPTS. Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności 
opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 

albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. 

 

 

Oprac.: Z. Michalski – st. wizytator  w Oddziale Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tel. 32 606 30 2 

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

