
TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE 
WARUNKÓW, JAKIE MUSZA SPEŁNIA Ć ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I 
MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAK śE ZASAD JEGO ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA ZE 
ZMIANAMI  WYNIKAJACYMI Z ROZPORZ ĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 9 
GRUDNIA 2009 R. (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696) 

 
1) boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych  rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 grudnia 2009 r., zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe zasad jego organizowania 
i nadzorowania 
2) przepisy przejściowe zaznaczono na kolor zielony, natomiast przepisy  końcowe 
na kolor czerwony 

 
 
 

Rozporz ądzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 21 stycznia 1997 r.  

w sprawie warunków, jakie musz ą spełnia ć organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzie Ŝy 
szkolnej, a tak Ŝe zasad jego organizowania i nadzorowania 

 
 
Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 
67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej są obowiązani do zapewnienia 
bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są 
równieŜ obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. 
 
§ 2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a takŜe jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 
 
§ 3. 1.  (uchylony) 
 2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie moŜe 
przekraczać 20 osób, z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4, jeŜeli przepisy w sprawie ogólnych warunków 
bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej. 
3. W przypadku dzieci do 10 roku Ŝycia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego 
wychowawcy nie moŜe przekraczać 15 osób. 
4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega 
zmniejszeniu, jeŜeli uczestnikami są dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub 
pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zaleŜności od rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności. 
 
§ 4. Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników ustala organizator wypoczynku. 
 
§ 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z róŜnych form wypoczynku, finansowanych z budŜetu państwa, mają 
dzieci: 
  1)   będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-
wychowawczych, a takŜe rodzin zastępczych, 
  2)   z rodzin wielodzietnych, Ŝyjących w trudnych warunkach materialnych, 
  3)   z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w 
środowisku ekologicznie zagroŜonym. 
 
§ 6.1. Placówka wypoczynku moŜe podjąć działalność po przedstawieniu przez organizatora 
wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację placówki: 



  1)   karty kwalifikacyjnej obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku 
organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej (Polskiej), 
  2)   danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i kierownika placówki wypoczynku, 
a takŜe informacji o kwalifikacjach pracowników medycznych przewidzianych do zatrudnienia, 
  3)   informacji na temat formy wypoczynku, liczby turnusów, czasu ich trwania oraz liczby uczestników, 
  4)   programu pracy z dziećmi i młodzieŜą, 
  5)   w przypadku obozów wędrownych - przebiegu trasy. 
2. Organizator wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2-5, kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub 
zamieszkania organizatora. 
3. Organizator wypoczynku składa dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie później niŜ na 14 dni przed 
terminem rozpoczęcia działalności placówki wypoczynku. 
4. Kurator oświaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, wydaje organizatorowi wypoczynku spełniającemu 
wymagania określone w ust. 1 zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku. 
5. Kurator oświaty, o którym mowa w ust. 1, przesyła kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na 
miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku informację o zgłoszonych placówkach w 
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
6. Wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
 
§ 6 otrzymuje brzmienie: 
§ 6.1. Organizator wypoczynku mo Ŝe zorganizowa ć wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi 
oświaty, wła ściwemu ze wzgl ędu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizator a, zgłoszenia 
wypoczynku, którego wzór okre śla załącznik nr 1 do rozporz ądzenia, zawieraj ącego: 

1) dane dotycz ące organizatora wypoczynku;  
2) informacj ę na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynk u i liczby uczestników 

wypoczynku;  
3) dane dotycz ące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolo ntariuszy i 

kierownika wypoczynku; 
4) informacj ę na temat programu pracy z dzie ćmi i młodzie Ŝą; 
5) informacj ę na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynk u i opieki medycznej 

podczas wypoczynku; 
6) w przypadku obozów w ędrownych – informacj ę na temat przebiegu trasy obozu 

wędrownego. 
2. Do zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 , organizator  wypoczynku doł ącza: 
1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w 

którym s ą świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w rozpo rządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy  z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotel arskich i innych 
obiektów, w których s ą świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22 , poz. 169) - 
kopi ę wydanej wła ścicielowi, zarz ądcy lub u Ŝytkownikowi obiektu opinii wła ściwej 
miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej lub protokołu 
okresowej kontroli Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego 
rozporz ądzenia; 

2) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie uŜywanym okazjonalnie do 
wypoczynku: 

a) szkic poszczególnych pomieszcze ń obiektu, z okre śleniem ich funkcji, zawieraj ący 
szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszcz eń do zajęć wychowawczo-
rekreacyjnych, 

b) kopi ę wydanej wła ścicielowi, zarz ądcy lub u Ŝytkownikowi obiektu opinii wła ściwej 
miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej lub 
protokołu okresowej kontroli Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej, w zakresie spełnienia 
przez obiekt wymaga ń przeciwpo Ŝarowych; 

3) w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w 
szczególno ści obozów pod namiotami: 

a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczo nego na obóz, zawieraj ący 
szkic rozmieszczenia poszczególnych cz ęści obozu: mieszkalnej, Ŝywieniowej, 
zespołu słu Ŝby zdrowia, umywalni, ust ępów; 



b) kopi ę wydanej wła ścicielowi, zarz ądcy lub u Ŝytkownikowi obiektu lub terenu  
opinii wła ściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Pa ństwowej Stra Ŝy 
PoŜarnej lub protokołu okresowej kontroli Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej, w zakresie 
spełnienia przez obiekt lub teren wymaga ń przeciwpo Ŝarowych. 

3. W przypadku organizowania wypoczynku poza granic ami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wypoczynku trwaj ącego do 5 dni, organizowanego dla nie wi ęcej ni Ŝ 25 uczestników, organizator 
wypoczynku mo Ŝe zorganizowa ć wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi o światy, 
właściwemu ze wzgl ędu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizator a, zgłoszenia 
wypoczynku, którego wzór okre śla załącznik nr 2 do rozporz ądzenia. 
4. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi o światy zgłoszenie wypoczynku, o którym 
mowa w ust. 1 i 3, w wersji papierowej i elektronic znej, pocz ąwszy od dnia 1 marca i 1 
października odpowiednio w przypadku wypoczynku organi zowanego w okresie ferii letnich i 
ferii zimowych, nie pó źniej jednak ni Ŝ na 21 dni przed terminem rozpocz ęcia wypoczynku. 
„§ 6a. 1. W przypadku stwierdzenia braków lub niepr awidłowo ści w zgłoszeniu  wypoczynku, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, kurator o światy niezwłocznie wzywa organizatora wypoczynku do  
ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym term inie. 
2. Zgłoszenie wypoczynku poprawione lub uzupełnione  w terminie wywołuje skutki od chwili 
jego wniesienia. 
§ 6b. 1. Kurator o światy, wła ściwy ze wzgl ędu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizator a 
wypoczynku, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrz ymania zgłoszenia wypoczynku, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 i 3, wydaje organizatorowi wypocz ynku za świadczenie o zgłoszeniu 
wypoczynku.  
2. Niezwłocznie po wydaniu za świadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator o światy, o którym 
mowa w ust. 1, przesyła kuratorowi o światy, pa ństwowemu powiatowemu inspektorowi 
sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu)  Państwowej Stra Ŝy PoŜarnej, 
właściwym ze wzgl ędu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersj ę elektroniczn ą zgłoszenia 
wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, wraz z załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 2, nie 
ujawniaj ąc: 

1) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba  fizyczna – numeru PESEL; 
2) danych dotycz ących kwalifikacji kierownika wypoczynku zawartych w  części A.5 

załącznika nr 1 do rozporz ądzenia; 
3) danych zawartych w cz ęści A.6 zał ącznika nr 1 do rozporz ądzenia; 
4) danych dotycz ących kwalifikacji kierownika wypoczynku oraz danych  dotycz ących 

wychowawców zawartych w cz ęści 4 zał ącznika nr 2 do rozporz ądzenia. 
§ 6c. 1. Niezwłocznie po wydaniu za świadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator o światy, o 
którym mowa w § 6b ust. 1, podaje do publicznej wia domo ści informacj ę o wydanych 
zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umiesz czenie w publicznej bazie 
nast ępujących danych: 

1) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoł a, placówka, osoba prawna, 
jednostka organizacyjna nieposiadaj ąca osobowo ści prawnej - numeru za świadczenia o 
zgłoszeniu wypoczynku, nazwy organizatora wypoczynk u i jego danych teleadresowych 
(adres siedziby, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej), liczby 
uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizac ji wypoczynku (miejscowo ść, powiat 
i województwo); 

2) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba  fizyczna - numeru  zaświadczenia 
o zgłoszeniu wypoczynku, liczby uczestników wypoczy nku, terminu i miejsca lokalizacji 
wypoczynku (miejscowo ść, powiat i województwo), z zastrze Ŝeniem ust. 2. 

2. Kurator o światy ujawnia imi ę i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane 
teleadresowe (adres zamieszkania oraz adres do kore spondencji, je Ŝeli jest inny ni Ŝ adres 
zamieszkania, numery telefonów i faksów, adresy poc zty elektronicznej) na pisemny wniosek 
zainteresowanych. 
3. Dane zawarte w publicznej bazie danych, o której  mowa w ust. 1, oraz zasobach 
informatycznych kuratorów o światy i słu Ŝb, o których mowa w § 6b ust. 2, s ą usuwane corocznie 
w dniach 30 wrze śnia i 31 marca odpowiednio w przypadku wypoczynku o rganizowanego w 
okresie ferii letnich i ferii zimowych. 
§ 6d. Organizator wypoczynku niezwłocznie informuje  kuratora o światy, wła ściwego ze wzgl ędu 



na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora w ypoczynku, o zmianach okoliczno ści 
objętych zgłoszeniem wypoczynku, o którym mowa § 6 ust.  1 i 3, lub zał ącznikami wymienionymi 
w § 6 ust. 2. 
 
§ 7. 1. Organy prowadzące szkoły lub dyrektorzy szkół upowaŜnieni przez te organy mogą udostępniać 
na potrzeby placówek wypoczynku obiekty szkolne oraz urządzenia i tereny. 
2. Zasady i warunki uŜytkowania obiektów szkolnych oraz urządzeń i terenów ustalane są w formie 
umowy pomiędzy ich dysponentem a organizatorem wypoczynku. 
 
§ 8. 1. Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami, a w przypadku organizacji wypoczynku dla 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z 
rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. 
§ 8. 1.  przyjmuje brzmienie: 
§ 8. 1. Obiekt albo teren, w którym ma by ć zorganizowany wypoczynek, musi spełnia ć wymogi 
dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony przeciwpo Ŝarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz 
ochrony środowiska okre ślonych przepisami o ochronie przeciwpo Ŝarowej, Pa ństwowej 
Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z u działem 
dzieci i młodzie Ŝy niepełnosprawnej - obiekt musi by ć ponadto dostosowany do potrzeb 
wynikaj ących z rodzaju i stopnia niepełnosprawno ści uczestników wypoczynku. 
 
2. śywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz 
racjonalnego Ŝywienia określonymi w odrębnych przepisach. 
 
§ 9. 1. Organizator wypoczynku zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i 
higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce. 
§ 9. 1.  przyjmuje brzmienie: 
§ 9. 1. Organizator wypoczynku jest zobowi ązany zapewni ć uczestnikom wypoczynku 
bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynk u. 
2. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej 
jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. 
3. Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i 
krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy. 
4. W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 
5. Zasady organizowania opieki medycznej nad uczestnikami wypoczynku określają odrębne przepisy. 
 
§ 10. 1. Uczestnicy przyjmowani są do placówek wypoczynku, organizowanych w formie wyjazdowej, 
na podstawie karty kwalifikacyjnej. 
2. Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika placówki wypoczynku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
§ 11. 1. Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia 
podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staŜ pracy opiekuńczo-
wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone w § 12 ust. 2. Przepis § 
12 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
2. Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba, o których mowa w ust. 1, muszą posiadać 
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku obejmującego program 
stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
3. Obowiązek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób zajmujących 
stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach. 
4. Do obowiązków kierownika placówki wypoczynku naleŜy w szczególności: 
  1)   kierowanie placówką wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
  2)   opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia placówki wypoczynku i kontrola ich realizacji, 
  3)   ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom, 
  4)   kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników, 



  5)   zapewnienie uczestnikom placówki wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od 
momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom 
(prawnym opiekunom), 
  6)   zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych w placówce wypoczynku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, 
  7)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieŜy oraz 
ich stanie zdrowia, 
  8)   nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego Ŝywienia, 
§ 12. 1. W placówkach wypoczynku wychowawcami mogą być: 
  1)   nauczyciele, 
  2)   studenci szkół wyŜszych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie 
pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, 
  3)   słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu 
odpowiedniego przeszkolenia, 
  4)   osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, 
obejmującego program określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, 
  5)   instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie, 
  6)   przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, 
  7)   trenerzy i instruktorzy sportowi. 
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7, podejmujące pracę wychowawcy w placówkach wypoczynku, 
powinny spełniać następujące warunki: 
  1)   mieć ukończone 18 lat Ŝycia, 
  2)   posiadać co najmniej średnie wykształcenie, z zastrzeŜeniem ust. 3, 
  3)   posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, 
  4)   posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą. 
3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy instruktorów harcerskich, o których mowa w ust. 1 pkt 
5, pełniących funkcję wychowawcy w placówkach wypoczynku prowadzonych przez organizacje 
harcerskie. 
4. Do obowiązków wychowawcy w placówce wypoczynku naleŜy w szczególności: 
  1)   zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, 
  2)   prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, 
  3)   opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy, 
  4)   organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 
  5)   sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyŜywienia oraz innych 
czynności opiekuńczych, 
  6)   zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy, 
  7)   prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku. 
 
§ 10 do 12 przyjmuj ą brzmienie: 
§ 10. 1. Uczestnicy wypoczynku, w celu wzi ęcia udziału w wypoczynku, składaj ą organizatorowi 
wypoczynku karty kwalifikacyjne.  
2. Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku  określa załącznik nr 3 do rozporz ądzenia. 
 
§ 11. 1. Wypoczynkiem kieruje nauczyciel, czynny in struktor harcerski w stopniu co najmniej 
podharcmistrza lub inna osoba, posiadaj ąca co najmniej trzyletni sta Ŝ pracy opieku ńczo-
wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniaj ąca warunki okre ślone w § 12 ust. 2. 
Przepis § 12 ust. 3 stosuje si ę odpowiednio.  
2. Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna  osoba, o których mowa w ust. 1, musz ą 
posiada ć zaświadczenie o uko ńczeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmuj ącego 
program stanowi ący zał ącznik nr 4 do rozporz ądzenia.  
3. Obowi ązek posiadania za świadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osó b zajmuj ących 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach. 
4. Do obowi ązków kierownika wypoczynku nale Ŝy w szczególno ści: 

1) kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowi ązującymi przepisami; 
2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wyp oczynku i kontrola ich realizacji; 



3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynno ści poszczególnym 
pracownikom; 

4) kontrola wykonywania obowi ązków przez pracowników; 
5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku wła ściwej opieki i warunków bezpiecze ństwa od 

momentu przej ęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu p onownego 
przekazania rodzicom (prawnym opiekunom); 

6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu 
wypoczynku zgodnie z obowi ązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego 
pomieszcze ń i otoczenia; 

7) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzie Ŝy oraz ich stanie zdrowia - na wniosek 
rodziców (prawnych opiekunów); 

8) zapewnienie zró Ŝnicowanej diety uczestnikom wypoczynku; 
9) przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów 

poświadczaj ących kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wo lontariuszy. 
 
§ 12. 1. Wychowawcami  w ró Ŝnych formach wypoczynku mog ą być:   

1) nauczyciele; 
2) studenci szkół wy Ŝszych kierunków i specjalno ści, których program obejmuje 

przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiednieg o przeszkolenia; 
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczyciels kich kolegiów j ęzykowych, po odbyciu 

odpowiedniego przeszkolenia; 
4) osoby posiadaj ące zaświadczenia o uko ńczeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, 

obejmuj ącego program okre ślony w zał ączniku nr 5 do rozporz ądzenia; 
5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej  pr zewodnika; 
6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instru ktorzy Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego; 
7)  trenerzy i instruktorzy sportowi. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7, powinny spełn iać nast ępujące warunki: 
1) mieć ukończone 18 lat Ŝycia; 
2) posiada ć co najmniej średnie wykształcenie, z zastrze Ŝeniem ust. 3. 

3. Warunek okre ślony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy instruktorów harcer skich,  
o których mowa w ust. 1 pkt 5, pełni ących funkcj ę wychowawcy w formach wypoczynku 
prowadzonych przez organizacje harcerskie. 
4. Do obowi ązków wychowawcy nale Ŝy w szczególno ści: 

1) zapoznanie si ę z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;  
2) prowadzenie dziennika zaj ęć, którego wzór stanowi zał ącznik nr 6 do rozporz ądzenia; 
3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy; 
4) organizowanie zaj ęć zgodnie z rozkładem dnia; 
5) sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakr esie higieny, zdrowia, wy Ŝywienia 

oraz innych czynno ści opieku ńczych; 
6) zapewnienie bezpiecze ństwa uczestnikom grupy; 
7) prowadzenie innych zaj ęć zleconych przez kierownika wypoczynku. 

 
Dodano § 12 a., który przyjmuje brzmienie: 
§ 12a. Organizatorzy wypoczynku s ą obowi ązani przechowywa ć kopie dokumentów 
poświadczaj ących kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kier ownika wypoczynku. 
 
§ 13. Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umoŜliwiającym porozumienie 
się w kraju docelowym. 
 
§ 14. Kursy, o których mowa w § 11 ust. 2 oraz w § 12 ust. 1 pkt 4, mogą być organizowane przez 
kuratoria oświaty i placówki doskonalenia nauczycieli, a takŜe osoby prawne i fizyczne za zgodą i pod 
nadzorem kuratora oświaty. 
 



§ 15. Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawuje właściwy ze względu na miejsce lokalizacji 
placówki kurator oświaty. 
§ 16. 1. W razie stwierdzenia prowadzenia placówki wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagraŜających zdrowiu lub bezpieczeństwu 
uczestników placówki, organ sprawujący nadzór nad placówką moŜe zawiesić funkcjonowanie placówki 
lub - w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu - zlikwidować placówkę. W tym 
przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, 
spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny 
powrót do miejsca zamieszkania. 
2. Organ sprawujący nadzór nad placówką wypoczynku zawiadamia o zawieszeniu funkcjonowania lub 
likwidacji placówki kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 
organizatora wypoczynku. 
 
§ 15 do 16  przyjmuj ą brzmienie: 
§ 15. Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator o światy wła ściwy ze wzgl ędu na miejsce 
lokalizacji wypoczynku.  
 
§ 16. 1. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynk u niezgodnie z obowi ązującymi przepisami, 
a w szczególno ści stwierdzenia warunków zagra Ŝających zdrowiu lub bezpiecze ństwu 
uczestników wypoczynku, organ sprawuj ący nadzór nad wypoczynkiem mo Ŝe zawiesi ć 
prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynk u lub – w przypadku otrzymania 
wniosku odpowiedniego organu – zdecydowa ć o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez 
organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizato r wypoczynku jest obowi ązany przenie ść 
uczestników do innego obiektu, spełniaj ącego warunki wymagane odr ębnymi przepisami, lub 
zapewni ć uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszk ania. 
2. Organ sprawuj ący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zawieszeniu  lub zako ńczeniu 
prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynk u kuratora o światy wła ściwego ze 
wzgl ędu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizator a wypoczynku. 
 
§ 17. (uchylony) 
 
§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, 
organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej (Dz. U. 
Nr 67, poz. 323 i z 1994 r. Nr 101, poz. 494). 
 
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 1997 r. 
 
 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE  I KOŃCOWE 
 
dotychczasowe załączniki nr 1 - 5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1-5 do niniejszego 
rozporządzenia; 
 
dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 2. 1. Organizatorom wypoczynku, którzy przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia złoŜyli dokumenty w celu zgłoszenia placówki wypoczynku, kurator oświaty wydaje 
zaświadczenie o zgłoszeniu 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 się na dotychczasowych zasadach.  

 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2010. 

 


