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akty prawne i orzecznictwo

akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 380)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 187)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1036 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.)

@  doStęp  
on-lIne
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Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176)
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywają-

cych na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie 

w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, 
poz. 1241 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, 
poz. 1516 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicz-
nych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach 
danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty pro-
wadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych 
między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zesta-
wień zbiorczych (Dz. U. poz. 957 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształce-
nia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizo-
wania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 
i turystyki (Dz. U. poz. 1150)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 
2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek 
w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1476)

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

Zarządzenie Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nr 15/2013 
z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązku zapewnienia opieki 
przewodnika górskiego tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, http://bip.malopolska.pl/tpnzakopane/Article/id,107205.
html (dostęp: 28.02.2016)

orzecznictwo
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1974 r., II CR 643/73, OSP 1974, 

z. 10, poz. 202a
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wykaz skrótów

akty prawne

k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Kn ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

r.b.h.p. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i pla-
cówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

r.o.k.t. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i spo-
sobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 
Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)

r.w. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i mło-
dzieży (Dz. U. poz. 452)

u.o.d.o. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.)

u.s.o. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

u.u.t. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 187)

u.z.u.s.o., 
ustawa 

o wypoczynku

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Reje-
strze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

Publikatory

osP Orzecznictwo Sądów Polskich



1212

Piktogramy

szukaj na podanej stronie

! ważne

osoba odpowiedzialna

dokumentacja

termin

podstawa prawna z komentarzem

komentarz

pytanie

uczestnicy

§ podstawa prawna

@  doStęp  
on-lIne

materiały dostępne na stronie www.PraktykaPrawa.oswiata.
ABC.com.pl/organizacja-wycieczek-szkolnych/2016
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Słowo wstępne

prawo nie musi być trudne. aBc praktyki prawa oświatowego to seria praktycznych 
publikacji pomagających zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące kon-
kretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przej-
rzysta forma publikacji dostępnej zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia 
codzienne jej użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.
Każdy tytuł z serii prezentuje niezbędny zakres wiedzy. Składa się nań:

• podstawa prawna, czyli przepisy regulujące konkretne zadanie lub obowiązek,
• praktyczne omówienie przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę 

na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
• wzory pism i dokumentów,
• wzory regulaminów i procedur postępowania,
• praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające zarówno z powta-

rzających się, jak i ze specyficznych problemów,
• orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu 

organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków na-
uczycieli.

Forma publikacji podporządkowana jest zasadzie praktyczności. Służą jej:
• podział na oddzielne publikacje dedykowane poszczególnym problemom 

prawnym,
• ustrukturyzowanie materiału, opisane powyżej,
• graficzne oznakowanie poszczególnych kategorii informacji i dokumentów,
• marginesy pozwalające na prowadzenie notatek,
• format zeszytów akademickich, pozwalający na czytelne rozłożenie materiału,
• duża czcionka i światło między akapitami oraz poszczególnymi kategoriami in-

formacji,
• wzory dokumentów i regulaminów,
• procedury opisujące poszczególne kroki działania i zadania,
• możliwość edytowania i drukowania dokumentów, regulaminów i procedur 

dzięki dołączonym do zeszytów kodom dostępu do wersji elektronicznej.

Tematyka kolejnych zeszytów w serii dotyczy zagadnień, które dyrektorzy wskazują 
jako trudne. Częste zmiany prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty powodują 
problemy interpretacyjne, na które zwraca również uwagę Biuro Analiz Sejmowych. 
Niejasność prawa i jego niezrozumienie potwierdzają pytania kierowane do redakcji 
Lex Prawo Oświatowe wydawnictwa Wolters Kluwer – lidera informacji prawnej.

Z drugiej strony, dyrektorzy szkół i przedszkoli, jako osoby odpowiedzialne za cało-
kształt zdarzeń występujących na terenie prowadzonych przez nich placówek, po-
winni wiedzieć, że znajomość przepisów oraz umiejętność ich interpretacji wzmac-
nia autonomię, pomaga w realizacji zadań oraz zabezpiecza przed popełnianiem 
błędów.
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W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukazały się następujące tytuły kierowane 
zarówno do szkół, jak i do przedszkoli, a także organów prowadzących:

• Rekrutacja do przedszkoli,
• Kontrola zarządcza w oświacie,
• Rekrutacja do szkół,
• Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
• Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
• Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
• Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.

Dyrektorom przedszkoli dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika „Przed szko-
łą. poradnik dyrektora przedszkola” w wersji Plus wzbogaconej o cztery Niezbęd-
niki z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:

• Rekrutacja do przedszkoli,
• Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
• Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
• Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.

Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej do-
stępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów 
prawnych w serii zeszytów będzie, mamy nadzieję, istotnym i konkretnym wspar-
ciem dla dyrektorów przedszkoli.

Życzymy Państwu, aby prawo nie było trudne. Z tym przesłaniem tworzyliśmy serię 
ABC Praktyki Prawa Oświatowego – zachęcamy do lektury oraz wykorzystywania 
materiałów zgromadzonych w zeszytach i na stronie internetowej www.Praktyka-
prawa.oswiata.aBc.com.pl. Mamy nadzieję, że przygotowane publikacje pomo-
gą Państwu poznać i zrozumieć obowiązujące przepisy oraz zastosować zapisane 
w nich prawa, obowiązki i procedury.

Elżbieta Piotrowska -Albin
Dyrektor Segmentu Edukacja

Wolters Kluwer SA
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I. Zorganizowane wyjazdy dzieci i młodzieży 
w trakcie roku szkolnego

1. wstęp

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.; dalej u.s.o.) 
zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, 
poz. 1516 z późn. zm.; dalej r.o.k.t.), które reguluje zasady organizacji wszelkiego 
rodzaju wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz 
pozaszkolnych, tj. w czasie trwania nauki szkolnej. Organizowane w tym czasie wy-
jazdy bez względu na długość ich trwania (jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe 
lub dłuższe, np. zielone szkoły, białe szkoły) traktowane są jako wycieczki szkolne 
i nie podlegają zgłaszaniu do kuratorium oświaty.
Należy natomiast pamiętać, że w czasie wolnym od zajęć szkolnych, tj. podczas ferii 
letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej dla dzieci i mło-
dzieży, może być organizowany wypoczynek.
Zgodnie z art. 92a ust. 1. u.s.o., wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży jest wypoczynek 
organizowany w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, 
połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, 
uzdolnień lub kompetencji społecznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni.
Dopuszczalne formy wypoczynku w kraju lub za granicą to w szczególności: kolonie, 
półkolonie, zimowiska, obozy i biwaki.
Zatem każdy wyjazd w okresie wolnym od zajęć szkolnych, tj. w czasie ferii letnich 
i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, 
trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni organizowany jest zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) i podlega zgłoszeniu właściwemu kuratorowi 
oświaty, ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku. 
Powyższemu przepisowi nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci włas-
nych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście. Przez 
pojęcie rodziny należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Małgorzata Drogosz
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2. ogólna charakterystyka wycieczki szkolnej

Organizowanie form krajoznawstwa i turystyki zawsze było i jest natu-
ralnym elementem działalności dydaktycznej oraz wychowawczej szkoły. 
Ma ono na celu:

1) poznawanie kraju i jego środowiska, tradycji oraz zabytków kultury;
2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kul-

turalnego;
3) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
4) upowszechnianie wśród dzieci zasady ochrony środowiska naturalnego;
5) podnoszenie sprawności fizycznej;
6) poprawę stanu zdrowia dzieci;
7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
8) przeciwdziałanie patologii społecznej;
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Podstawową formą krajoznawstwa i turystyki szkolnej jest niewątpliwie wycieczka. 
Przez ogólne pojęcie wycieczki szkolnej można rozumieć (§ 4 pkt 1 i 2 r.o.k.t.):

1) wycieczkę przedmiotową – inicjowaną i organizowaną przez nauczyciela da-
nego przedmiotu w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach danego 
przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, lub

2) wycieczkę krajoznawczo-turystyczną – która nie ma charakteru wycieczki 
przedmiotowej, tzn. nie jest związana ściśle z realizowanym programem na-
uczania (choć z natury rzeczy również może mieć pewien walor dydaktyczny) 
ani nie wymaga szczególnego przygotowania kondycyjnego lub umiejętności, 
a jej główny walor polega na integracji grupy rówieśniczej danego oddziału (lub 
oddziałów).

Ponadto szkoła może organizować tzw. imprezy (§ 4 pkt 3, 4 i 5 r.o.k.t.), przez które 
rozumie się zwłaszcza biwaki, konkursy i turnieje (imprezy krajoznawczo-turystycz-
ne), imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne (wymagające pewnego 
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych) oraz imprezy wyjaz-
dowe (np. tzw. zielone szkoły).

Małgorzata Drogosz
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Małgorzata Drogosz 3. liczba opiekunów wycieczki szkolnej

 Na podstawie art. 95a u.s.o. zostało wydane rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w którego § 32 określa się, że: 

1) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren szkoły lub placówki liczbę 
opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, 
stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnospraw-
ność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, 
imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać;

2) powyższe kryteria uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, im-
prez i wycieczek. 

! Przepisy prawa nie określają liczby dzieci przypadających na jednego opieku-
na. To dyrektor szkoły decyduje, ilu opiekunów ma jechać na daną wycieczkę, 
mając na uwadze faktyczne potrzeby.

Ponadto dla jasności i bezpieczeństwa w każdej szkole powinien zostać opracowany 
na podstawie aktualnych przepisów i dostosowany do specyfiki szkoły regulamin, 
w którym będą doprecyzowane m.in. zasady dotyczące organizacji wycieczek lub 
imprez szkolnych oraz liczby opiekunów na poszczególnych formach wyjazdów. 

Pytanie

Jeśli ośrodek wypoczynkowy posiada certyfikat, że prowadzi zielone szko-
ły, to czy liczba opiekunów wyjeżdżających z uczniami na zieloną szkołę 
do takiego ośrodka musi być taka sama jak przy organizacji każdej innej 

wycieczki? Czy posiadanie przez ośrodek takiego certyfikatu powoduje, że liczba 
opiekunów może być mniejsza (chodzi o wyjazd z dwoma noclegami)? 

Odpowiedź

w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wyciecz-
ce lub innej imprezie dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub impre-
zy szkolnej oraz opiekunów. dyrektor zatwierdza kartę wycieczki, w której jest 
określona liczba opiekunów w zależności od wieku i liczby uczestników, rodzaju 
wycieczki i środka lokomocji. liczba opiekunów nie jest uzależniona od posiadanych 
przez ośrodek certyfikatów.

W przypadku organizacji wycieczek szkolnych aktem prawnym regulującym orga-
nizacyjnie tę formę wypełniania zadań szkoły jest rozporządzenie w sprawie wa-
runków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

Małgorzata Drogosz
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