
          Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieŜy  
Wymagania dotyczące organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy zawarte są                            
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe 
zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). 
 
                W dniu 1 marca 2010 roku weszła w Ŝycie nowelizacja w/w rozporządzenia                                 
(Dz.U. z 2009r. Nr 218, poz.1696), która m.in. znosi obowiązek kwalifikacji placówki 
wypoczynku przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 
Rozporządzenie wprowadza 2 formularze zgłoszenia – załącznik 1 i 2 , które organizator 
wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby 
organizatora. 
Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 wypełniany jest dla tzw. duŜych form 
wypoczynku, czyli takich, które odbywają się w kraju, trwają powyŜej 5 dni i są 
organizowane dla więcej niŜ 25 uczestników . 
Do zgłoszenia wypoczynku organizator dołącza: 

1) W przypadku organizowania  wypoczynku w obiekcie hotelarskim  lub innym obiekcie,                
w którym są świadczone usługi hotelarskie , o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów, w których 
są świadczone usługi hotelarskie  (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169) – kopie wydanej 
właścicielowi, zarządcy  lub uŜytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo  
komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej lub protokołu 
okresowej kontroli Państwowej StraŜy PoŜarnej 

 
2) W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie uŜywanym okazjonalnie do 

wypoczynku:  
a)szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający 
szkic  pomieszczenia do spania, stołówki  i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-
rekreacyjnych  
b)kopię wydanej właścicielowi, zarządcy  lub uŜytkownikowi obiektu opinii 
właściwej miejscowo  komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpoŜarowych  
 

      3) W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej,                        
           w szczególności obozów pod namiotami   
          a)szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic     
            rozmieszczenia poszczególnych części obozu : mieszkalnej, Ŝywieniowej, zespołu     
            słuŜby zdrowia, umywalni, ustępów 

b)kopię wydanej właścicielowi, zarządcy  lub uŜytkownikowi obiektu opinii 
właściwej miejscowo  komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpoŜarowych  
 

Formularz znajdujący się w załączniku nr 2 wypełniany jest dla tzw. małych form 
wypoczynku – trwającego do 5 dni i dla nie więcej niŜ 25 uczestników lub dla wypoczynku 
poza granicami kraju. 
 
Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku  
począwszy od dnia 1 marca i 1 października  odpowiednio w przypadku wypoczynku 
organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później niŜ na 21 dni przed 
terminem rozpoczęcia wypoczynku. 



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie przypomina: 
 
Zgodnie z § 8.1.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997r.                     
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy 
szkolnej, a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67            
z późn. zm.): 
  Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpoŜarowej, warunków higieniczno-sanitarnych 
oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpoŜarowej, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji 
wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej – obiekt musi  być ponadto 
dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników 
wypoczynku. 
 
 Natomiast, w myśl   § 9.1. : Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić 
uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku. 


