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Polskie związki i stowarzyszenia sportowe 

wg rozdzielnika 

W załączeniu przekazuję pismo Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego 

Ministerstwa Edukacji Narodowej I.dz. DWKI-WWR.416.174.2016.EZS z dnia 

6 października 2016 r. dotyczące interpretacji przepisów dotyczących wypoczynku dzieci 

i młodzieży w kontekście organizatorów obozów szkoleniowo-sportowych dla zawodników -

członków kadr wojewódzkich i kadr narodowych w kategoriach wiekowych młodzika, juniora 

młodszego i juniora z prośbą o stosowanie obowiązujących przepisów w praktycznej 

realizacji szkolenia sportowego młodocianych zawodników. 

Proszę także o zapoznanie z ww. przepisami innych organizatorów szkolenia sportowego, 

takich jak np. podległe lub współpracujące z Wami wojewódzkie związki sportowe, kluby 

sportowe, szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego, ośrodki szkolenia sportowego 

młodzieży oraz inne stowarzyszenia i organizacje działające w zakresie sportu dzieci 

i młodzieży. 

Informuję jednocześnie, że wszelkie wątpliwości i zapytania w tej sprawie proszę 

kierować do Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, tel. 22 34 74 228. 

Z poważaniem 

r-



DWKl-WWR.416.174.2016.EZS 

Pani 
Urszula Włodarczyk 
Dyrektor 
Departamentu Sportu Wyczynowego 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Warszawa, 06 października 2016 r. 

w odpowiedzi na pismo z 12 września 2016 r. Nr DSW/073/6/2016/ZW/1/2016-
64236, dotyczące interpretacji przepisów dotyczących wypoczynku dzieci 
i młodzieży w kontekście organizatorów obozów szkoleniowo-sportowych dla 
zawodników - członków kadr wojewódzkich i kadr narodowych w kategoriach 
wiekowych młodzika, juniora młodszego i juniora, uprzejmie informuję. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w 
sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży szkolnej. a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 
Nr 12, poz. 67 z póżn. zm.) zostało uchylone z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

Obecnie zasady organizacji, w tym zgłaszania wypoczynku reguluje ustawa z 
dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 
Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629} oraz rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i 
młodzieży (Dz. U. poz. 452). 

Ww. przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, w tym kluby i związki sportowe, organizujące obozy sportowe, 
w czasie przerw od zajęć szkolnych (ferie letnie, ferie zimowe, wiosenna 
i zimowa przerwa świąteczna). 
Obecnie organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne 
i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Nadmieniam, że działalność sportowa zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 201 O r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) jest prowadzona 
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w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba 
prawna. 

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015 r„ poz. 2156, z późn. zm.) przez wypoczynek należy rozumieć: 
- wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, 
- w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, 

połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem 
zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, 

- trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, 
w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy 
świątecznej, w kraju lub za granicą, 

- w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. 

Wypoczynek, w tym obozy sportowe, w ramach których m.in. odbywają się 
zajęcia rekreacyjne, sportowe oraz inne wynikające z definicji określonej 

w ww. przepisach, podlegają zgłoszeniu do właściwego Kuratora Oświaty 

na zasadach określonych w tych przepisach. 
Jeżeli podmiot organizuje daną formę aktywności i spełnia ona zasady zawarte 
w definicji wypoczynku, podlega tym samym przepisom, co pozostałe podmioty 
organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 

Nadmieniam, że w przypadku prowadzonych szkoleń sportowych, w oddziałach 
sportowych, szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, 
w formie obozów szkoleniowych, obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 
tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych 
oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 1129). 
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, zadaniem oddziału 

sportowego, szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest 
stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć 
sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez 
organizowanie ferii letnich i zimowych w ciagu całego roku szkolnego, 
z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy 
zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego. 

W związku z powyższym, jeżeli jest to obóz, o którym mowa powyżej, to nie 
podlega on obowiązującym przepisom dotyczącym wypoczynku dzieci i 
młodzieży, 
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Natomiast, jeżeli organ prowadzący szkołę lub szkołę z oddziałem sportowym, 
szkołę sportową oraz szkołę mistrzostwa sportowego, klub 
i związek sportowy, i każdy inny podmiot organizuje wyjazd w czasie wolnym od 
zajęć szkolnych - to jest on wypoczynkiem, nawet jeżeli jego program został 
rozbudowany i urozmaicony o zajęcia sportowe. 

Odnosząc się do kwestii wspomnianych wątpliwości organizatorów dotyczących 
wyjazdów dzieci i młodzieży, zespołów, zgrupowań itp. na konkursy, zawody 
sportowe, turnieje, wymiany młodzieży, (organizowane zarówno w kraju, jak i za 
granicą) - należy zwrócić uwagę, że definicja wypoczynku nie wymienia 
zamkniętego katalogu jego form. 
Zatem to organizator przyjmuje adekwatną dla siebie nazwę organizowanej 
aktywności i jednocześnie ma obowiązek znajomości przepisów, w tym cech 
zaliczających daną formę do wypoczynku. W przeciwnym razie naraża się 

na konsekwencje w postaci sankcji karnej za organizowanie wypoczynku 
niezgodnie z przepisami. 

Z wyrazami szacunku 

Elżbieta Matejka 
Dyrektor 

Departament Wychowania i Kształcenia 
Integracyjnego 

I - podpisany cyfrowo/ 
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