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1696
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 9 grudnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niaç organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej, a tak˝e zasad jego organizowania i nadzorowania
Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niaç organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i m∏odzie˝y szkolnej, a tak˝e zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18,
poz. 102) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 uchyla si´ ust. 1;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Organizator wypoczynku mo˝e zorganizowaç wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oÊwiaty, w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zg∏oszenia wypoczynku, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, zawierajàcego:
1) dane dotyczàce organizatora wypoczynku,
2) informacj´ na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby
uczestników wypoczynku,
3) dane dotyczàce kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy
i kierownika wypoczynku,
4) informacj´ na temat programu pracy
z dzieçmi i m∏odzie˝à,
5) informacj´ na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki
medycznej podczas wypoczynku,
6) w przypadku obozów w´drownych —
informacj´ na temat przebiegu trasy
obozu w´drownego.
———————
1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1591).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458
i Nr 157, poz. 1241.

2. Do zg∏oszenia wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, organizator wypoczynku do∏àcza:
1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym
obiekcie, w którym sà Êwiadczone us∏ugi hotelarskie, o którym mowa w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us∏ugi
hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22,
poz. 169) — kopi´ wydanej w∏aÊcicielowi, zarzàdcy lub u˝ytkownikowi obiektu
opinii w∏aÊciwej miejscowo komendy
powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub protoko∏u okresowej kontroli Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporzàdzenia,
2) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie u˝ywanym okazjonalnie
do wypoczynku:
a) szkic poszczególnych pomieszczeƒ
obiektu, z okreÊleniem ich funkcji, zawierajàcy szkic pomieszczenia do
spania, sto∏ówki i pomieszczeƒ do
zaj´ç wychowawczo-rekreacyjnych,
b) kopi´ wydanej w∏aÊcicielowi, zarzàdcy lub u˝ytkownikowi obiektu opinii
w∏aÊciwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub protoko∏u okresowej kontroli Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, w zakresie spe∏nienia przez
obiekt wymagaƒ przeciwpo˝arowych,
3) w przypadku organizowania wypoczynku bez sta∏ej infrastruktury komunalnej,
w szczególnoÊci obozów pod namiotami:
a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierajàcy szkic rozmieszczenia poszczególnych cz´Êci obozu: mieszkalnej, ˝ywieniowej, zespo∏u s∏u˝by
zdrowia, umywalni, ust´pów,
b) kopi´ wydanej w∏aÊcicielowi, zarzàdcy lub u˝ytkownikowi obiektu lub terenu opinii w∏aÊciwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub protoko∏u okresowej kontroli Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, w zakresie spe∏nienia przez obiekt lub teren wymagaƒ
przeciwpo˝arowych.
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3. W przypadku organizowania wypoczynku
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wypoczynku trwajàcego do 5 dni,
organizowanego dla nie wi´cej ni˝
25 uczestników, organizator wypoczynku
mo˝e zorganizowaç wypoczynek po
przedstawieniu kuratorowi oÊwiaty, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce siedziby
lub zamieszkania organizatora, zg∏oszenia
wypoczynku, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
4. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oÊwiaty zg∏oszenie wypoczynku,
o którym mowa w ust. 1 i 3, w wersji papierowej i elektronicznej, poczàwszy od
dnia 1 marca i 1 paêdziernika odpowiednio
w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych,
nie póêniej jednak ni˝ na 21 dni przed terminem rozpocz´cia wypoczynku.”;
3) po § 6 dodaje si´ § 6a—6d w brzmieniu:
„§ 6a. 1. W przypadku stwierdzenia braków lub
nieprawid∏owoÊci w zg∏oszeniu wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3,
kurator oÊwiaty niezw∏ocznie wzywa organizatora wypoczynku do ich uzupe∏nienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie.
2. Zg∏oszenie wypoczynku poprawione lub
uzupe∏nione w terminie wywo∏uje skutki
od chwili jego wniesienia.
§ 6b. 1. Kurator oÊwiaty, w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zg∏oszenia
wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1
i 3, wydaje organizatorowi wypoczynku
zaÊwiadczenie o zg∏oszeniu wypoczynku.
2. Niezw∏ocznie po wydaniu zaÊwiadczenia
o zg∏oszeniu wypoczynku, kurator oÊwiaty, o którym mowa w ust. 1, przesy∏a kuratorowi oÊwiaty, paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, w∏aÊciwym
ze wzgl´du na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersj´ elektronicznà zg∏oszenia
wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1
i 3, wraz z za∏àcznikami wymienionymi
w § 6 ust. 2, nie ujawniajàc:
1) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna — numeru PESEL,
2) danych dotyczàcych kwalifikacji kierownika wypoczynku zawartych w cz´Êci A.5 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia,
3) danych zawartych w cz´Êci A.6 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia,
4) danych dotyczàcych kwalifikacji kierownika wypoczynku oraz danych dotyczàcych wychowawców, zawartych
w cz´Êci 4 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia.
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§ 6c. 1. Niezw∏ocznie po wydaniu zaÊwiadczenia
o zg∏oszeniu wypoczynku, kurator oÊwiaty, o którym mowa w § 6b ust. 1, podaje
do publicznej wiadomoÊci informacj´
o wydanych zaÊwiadczeniach o zg∏oszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie
w publicznej bazie nast´pujàcych danych:
1) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szko∏a, placówka, osoba
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej —
numeru zaÊwiadczenia o zg∏oszeniu
wypoczynku, nazwy organizatora wypoczynku i jego danych teleadresowych (adres siedziby, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej), liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji
wypoczynku (miejscowoÊç, powiat
i województwo),
2) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna — numeru zaÊwiadczenia o zg∏oszeniu wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowoÊç, powiat i województwo), z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Kurator oÊwiaty ujawnia imi´ i nazwisko
organizatora wypoczynku oraz jego dane
teleadresowe (adres zamieszkania oraz
adres do korespondencji, je˝eli jest inny
ni˝ adres zamieszkania, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej) na pisemny wniosek zainteresowanych.
3. Dane zawarte w publicznej bazie danych,
o której mowa w ust. 1, oraz zasobach informatycznych
kuratorów
oÊwiaty
i s∏u˝b, o których mowa w § 6b ust. 2, sà
usuwane corocznie w dniach 30 wrzeÊnia
i 31 marca odpowiednio w przypadku
wypoczynku organizowanego w okresie
ferii letnich i ferii zimowych.
§ 6d. Organizator wypoczynku niezw∏ocznie informuje kuratora oÊwiaty, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, o zmianach
okolicznoÊci obj´tych zg∏oszeniem wypoczynku, o którym mowa § 6 ust. 1 i 3, lub za∏àcznikami wymienionymi w § 6 ust. 2.”;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obiekt albo teren, w którym ma byç zorganizowany wypoczynek, musi spe∏niaç wymogi dotyczàce bezpieczeƒstwa, ochrony przeciwpo˝arowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz
ochrony Êrodowiska okreÊlonych przepisami
o ochronie przeciwpo˝arowej, Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej i ochronie Êrodowiska,
a w przypadku organizacji wypoczynku z udzia∏em dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej —
obiekt musi byç ponadto dostosowany do potrzeb wynikajàcych z rodzaju i stopnia niepe∏nosprawnoÊci uczestników wypoczynku.”;
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5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizator wypoczynku jest obowiàzany zapewniç uczestnikom wypoczynku bezpieczne
i higieniczne warunki w czasie wypoczynku.”;
6) § 10—12 otrzymujà brzmienie:
„§ 10. 1. Uczestnicy wypoczynku, w celu wzi´cia
udzia∏u w wypoczynku, sk∏adajà organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne.
2. Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 11. 1. Wypoczynkiem kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza lub inna osoba,
posiadajàca co najmniej trzyletni sta˝
pracy opiekuƒczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spe∏niajàca
warunki okreÊlone w § 12 ust. 2. Przepis
§ 12 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
2. Nauczyciel, czynny instruktor harcerski
lub inna osoba, o których mowa w ust. 1,
muszà posiadaç zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmujàcego program stanowiàcy
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
3. Obowiàzek posiadania zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
osób zajmujàcych stanowiska kierownicze w szko∏ach i placówkach.
4. Do obowiàzków kierownika wypoczynku
nale˝y w szczególnoÊci:
1) kierowanie wypoczynkiem zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami,
2) opracowywanie planu pracy oraz rozk∏adu dnia wypoczynku i kontrola ich
realizacji,
3) ustalenie i przydzielenie szczegó∏owego zakresu czynnoÊci poszczególnym
pracownikom,
4) kontrola wykonywania obowiàzków
przez pracowników,
5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku w∏aÊciwej opieki i warunków bezpieczeƒstwa od momentu przej´cia
ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),
6) zapewnienie odpowiednich warunków
zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeƒ
i otoczenia,
7) informowanie o zachowaniu dzieci
i m∏odzie˝y oraz ich stanie zdrowia —
na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
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8) zapewnienie
zró˝nicowanej
uczestnikom wypoczynku,

diety

9) przechowywanie dostarczonych przez
organizatora wypoczynku kopii dokumentów poÊwiadczajàcych kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub
wolontariuszy.
§ 12. 1. Wychowawcami w ró˝nych formach wypoczynku mogà byç:
1) nauczyciele,
2) studenci szkó∏ wy˝szych kierunków
i specjalnoÊci, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne,
po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
3) s∏uchacze kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów j´zykowych, po odbyciu odpowiedniego
przeszkolenia,
4) osoby posiadajàce zaÊwiadczenia
o ukoƒczeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmujàcego program okreÊlony w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia,
5) instruktorzy harcerscy w stopniu co
najmniej przewodnika,
6) przodownicy turystyki kwalifikowanej
oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
7) trenerzy i instruktorzy sportowi.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4—7 powinny spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) mieç ukoƒczone 18 lat ˝ycia,
2) posiadaç co najmniej Êrednie wykszta∏cenie, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Warunek okreÊlony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy instruktorów harcerskich, o których
mowa w ust. 1 pkt 5, pe∏niàcych funkcj´
wychowawcy w formach wypoczynku
prowadzonych przez organizacje harcerskie.
4. Do obowiàzków wychowawcy nale˝y
w szczególnoÊci:
1) zapoznanie si´ z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
2) prowadzenie dziennika zaj´ç, którego
wzór stanowi za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia,
3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,
4) organizowanie zaj´ç zgodnie z rozk∏adem dnia,
5) sprawowanie opieki nad uczestnikami
grupy w zakresie higieny, zdrowia, wy˝ywienia oraz innych czynnoÊci opiekuƒczych,
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6) zapewnienie bezpieczeƒstwa uczestnikom grupy,
7) prowadzenie innych zaj´ç zleconych
przez kierownika wypoczynku.”;
7) po § 12 dodaje si´ § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Organizatorzy wypoczynku sà obowiàzani
przechowywaç kopie dokumentów poÊwiadczajàcych kwalifikacje pracowników
pedagogicznych i kierownika wypoczynku.”;
8) § 15 i 16 otrzymujà brzmienie:
„§ 15. Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oÊwiaty w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce lokalizacji wypoczynku.
§ 16. 1. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami, a w szczególnoÊci stwierdzenia warunków zagra˝ajàcych zdrowiu lub
bezpieczeƒstwu uczestników wypoczynku, organ sprawujàcy nadzór nad wypoczynkiem mo˝e zawiesiç prowadzenie
wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub — w przypadku otrzymania
wniosku odpowiedniego organu — zdecydowaç o zakoƒczeniu prowadzenia
wypoczynku przez organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizator
wypoczynku jest obowiàzany przenieÊç
uczestników do innego obiektu, spe∏niajàcego warunki wymagane odr´bnymi
przepisami, lub zapewniç uczestnikom
niezw∏oczny powrót do miejsca zamieszkania.
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2. Organ sprawujàcy nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zawieszeniu lub
zakoƒczeniu prowadzenia wypoczynku
przez organizatora wypoczynku kuratora
oÊwiaty w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.”;
9) uchyla si´ § 17;
10) dotychczasowe za∏àczniki nr 1—5 otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—5 do niniejszego rozporzàdzenia;
11) dodaje si´ za∏àcznik nr 6 w brzmieniu okreÊlonym
w za∏àczniku nr 6 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Organizatorom wypoczynku, którzy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia z∏o˝yli dokumenty w celu zg∏oszenia placówki wypoczynku, kurator oÊwiaty wydaje zaÊwiadczenie o zg∏oszeniu placówki wypoczynku zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
2. Organizowanie placówek wypoczynku przez organizatorów wypoczynku, o których mowa w ust. 1,
oraz nadzór nad tymi placówkami wypoczynku odbywa si´ na dotychczasowych zasadach.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2010 r.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

Dziennik Ustaw Nr 218

— 17207 —

Poz. 1696
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 grudnia 2009 r. (poz. 1696)
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Za∏àcznik nr 4

PROGRAM KURSU INSTRUKTA˚OWEGO DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU
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Za∏àcznik nr 5

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU
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Za∏àcznik nr 6
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