
INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA I ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

DO DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU 2014 

 

Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania 

 i nadzorowania (Dz. U. Nr 218, poz. 1696 z późń. zm.) 

 

  

I.  INFORMAJCE OGÓLNE 

 

 Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, 

właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, 

którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

 Organizator wypoczynku dokonuje zgłoszenia wypoczynku poprzez rejestrację  organizacji  

wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku  i jednoczesne  przesłanie zgłoszenia  w formie wydruku 

(z załącznikami) do kuratorium oświaty.  Zgłoszenia wypoczynku można dokonywać  począwszy od dnia 1 

marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego podczas ferii letnich i ferii 

zimowych,  najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (decyduje data stempla pocztowego). 

  

UWAGA: ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ZATWIERDZANE. 

  

 Zgłoszeniu w elektronicznej bazie wypoczynku podlegają  wszystkie formy wypoczynku dzieci   

i młodzieży.  Formularz właściwy dla tzw. małej formy wypoczynku (wypoczynek trwający do 5 dni  

i  organizowany dla nie więcej niż 25 uczestników) i  wypoczynku za granicą,   służy również zgłoszeniu 

wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania (tzw. półkolonie) (zał. nr 2 ww. rozporządzenia). 

Dostosowuje się on automatycznie po wypełnieniu danych dotyczących rodzaju wypoczynku, terminu i 

ilości uczestników.  

 

  II. SPOSÓB ZGŁASZANIA WYPOCZYNKU  

 W celu zgłoszenia wypoczynku należy:  

1. Dokonać rejestracji organizatora posługując się wybranym przez siebie adresem e-mail, 

loginem i hasłem poprzez stronę internetową  -  http://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja 

w zakładce REJESTRACJA ORGANIZATORA.  

  

 Rejestracja ułatwia zgłaszanie poszczególnych wypoczynków i ich turnusów bez konieczności 

każdorazowego podawania danych na temat organizatora, które zostaną uzupełnione automatycznie 

 po zalogowaniu. Login daje  organizatorowi możliwość edycji danych przed elektronicznym wysłaniem 

formularza, co w praktyce oznacza możliwość zapisania jego części i dokończenia zgłoszenia w innym terminie. 

Organizator ma również stały dostęp do zgłoszeń: 

 a) aktualnie przygotowywanych,  

b) już wysłanych, ale jeszcze niezaakceptowanych przez właściwe kuratorium  

 c) już zaakceptowanych przez właściwe kuratorium. 

 

2. Wybrać właściwy formularz dla organizowanej formy wypoczynku.   

3. Zebrać potrzebne informacje oraz dokumenty niezbędne do wypełnienia  formularza  

w formie elektronicznej.  

4. Przygotować  wskazane w rozporządzeniu załączniki: 

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


a.  opinię straży pożarnej  lub ostatni protokół kontroli straży pożarnej  (organizator powinien 

uzyskać przed każdym sezonem od właściciela lub zarządcy obiektu, w którym chce 

zorganizować wypoczynek aktualną opinię lub protokół kontroli straży pożarnej)  

b. szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji (w przypadku 

wypoczynku organizowanego w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku) 

c. szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz  (w przypadku wypoczynku 

organizowanego bez stałej infrastruktury komunalnej). 

Należy przygotować skan tych załączników (UWAGA! Jeśli dokument składa się z więcej 

niż 1 strony należy zeskanować go do jednego pliku, gdyż system przyjmuje jedynie jeden 

załącznik w danej zakładce) w formacie pdf lub jpg - nie większy niż 2MB  

i  załączyć go do formularza w wersji elektronicznej. /Kopię w wersji papierowej  należy  

załączyć także  do wydrukowanego zgłoszenia/.  

 

 

5. Wypełnić formularz zgłoszenia wypoczynku w formie elektronicznej poprzez stronę 

internetową  - http://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/ -  w zakładce LOGOWANIE 

ORGANIZATORA.    

Uwaga: Po wybraniu opcji „zakończ zgłoszenie” formularz zostanie automatycznie 

zapisany w formacie PDF, od tego momentu nie ma możliwości jego edycji. 

6. Wydrukować zgłoszenie i dołączyć wymagane załączniki w formie papierowej. 

 

7. Dostarczyć  do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  (organizatorzy, których siedziba lub 

miejsce zamieszkania znajduje się w woj. dolnośląskim) wydrukowany i podpisany formularz 

wraz z załącznikami. 

 

Adres:  

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

Plac Powstańców Warszawy 1 

50-153  Wrocław 

kancelaria ogólna pok. 2007  

tel. 71/ 340 60 48, 71/ 340 63 36, 71/ 340 63 48, 71/ 340 63 70 

* Wszelkich zmian w formularzu po jego  dostarczeniu do Kuratorium Oświaty  (polegających np. 

na zmianie miejsca wypoczynku, danych kierowników) przesłanym do kuratorium elektronicznie i listownie 

będzie można dokonać jedynie zgłaszając te poprawki w formie pisemnej do kuratorium oświaty właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby organizatora. Zasygnalizowane zmiany w formularzu będą 

nanoszone na wydruku przez kuratorium oświaty przyjmujące zgłoszenie. 

Uwaga: Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.   

 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania (w formie papierowej) zgłoszenia wypoczynku  

Dolnośląski Kurator Oświaty  wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. 

Warunkiem wydania zaświadczenia jest przesłanie do kuratorium poprawnie wypełnionego formularza 

zgłoszenia wraz z załącznikami.  

 

Szczegółowa instrukcja wypełniania formularzy zgłoszenia wypoczynku znajduje się na stronie:  

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


 

https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/instrukcja_organizatora.pdf 

 

https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/instrukcja_organizatora.pdf

