
Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku 

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o 

przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na 

wypoczynku. Wsparciem dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży są w tej kwestii 

szczegółowe wytyczne sanitarne przygotowane przez GIS, MZ i MEN. U progu wakacji MEN 

przypomina również o informacjach, z jakimi warto zapoznać się przed rozpoczęciem letniego 

wypoczynku. 

 

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, MZ, GIS 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia 

przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz 

młodzieży. Wytyczne te regulują m.in.: liczbę uczestników wypoczynku, organizację 

odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia. 

Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni 

wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające 

się wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

 

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i 

młodzieży w 2020 r. znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-

wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz. 

 

Organizatorzy letniego wypoczynku powinni stosować się również do komunikatów 

zamieszczanych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w 

przypadku wyjazdów za granicę – Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W kwestiach 

szczegółowych zaleceń, obowiązujących na poszczególnych terenach, można kontaktować się 

z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. 

 

Do kuratorów oświaty został skierowany list z prośbą o szczególny nadzór nad wypoczynkiem 

dzieci i młodzieży, a także przypominający organizatorom o obowiązku przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą. 

Najważniejsze informacje dla rodziców – „Poradnik bezpiecznego 
wypoczynku” oraz baza wypoczynku 

Rodzicom i dzieciom przygotowującym się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik 

bezpiecznego wypoczynku”. Opracowana przez MEN publikacja jest dostępna na 

stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-

rodzicow-i-opiekunow-2. 

 

 

Z kolei na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl rodzice znajdą specjalnie utworzoną bazę 

wypoczynku. Dzięki niej w łatwy i szybki sprawdzą oni wiarygodność organizatora 

wypoczynku (kolonii, obozu), który musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na 

siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca 



wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid 

(zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania). 

 

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach czy warunkach, np. na 

kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na 

miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą 

nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem 

wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne 

służby interwencyjne. 

 

 

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – polecane serwisy internetowe 

 

Jak co roku MEN poleca również strony internetowe poświęcone bezpiecznemu 

wypoczynkowi. Są to m.in.: 

 

1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice 

otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma 

aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. 

2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji.  https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego – 

na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat numeru alarmowego 112, 

Centrów Powiadamia Ratunkowego, Systemu Informatycznego Powiadamiania 

Ratunkowego czy Raporty z funkcjonowania systemu. 

3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ – 

na stronie znajdują się informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie 

placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. W profilach krajów można 

znaleźć informacje i ostrzeżenia dla podróżujących. W tym roku informacje MSZ 

dotyczą w dużym stopniu niebezpieczeństwa związanego z koronawirusem. 

4. Bezpłatny serwis „Odyseusz” https://odyseusz.msz.gov.pl/– dzięki rejestracji w 

serwisie służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa 

i w razie konieczności będą mogły podjąć szybki kontakt czy odpowiednią pomoc. 

 

Zalecamy również, aby organizatorzy wypoczynku letniego, kierownik wycieczki, 

wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży mieli ze sobą adresy polskich placówek 

dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi). 

 



Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku – działania 

służb państwowych i ratunkowych 

 

Jak co roku o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dbają służby i inne formacje państwowe. Nie 

tylko intensyfikują kontrole, ale organizują również dodatkowe działania, które mają 

ograniczyć potencjalne zagrożenia. 

  

Bezpieczne zachowania na drodze – działania policji 

 

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci 

i młodzieży, podejmują szereg inicjatyw, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na 

polskich drogach. Jedną z nich jest „Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – 

Wakacje 2020”, na której policja prezentuje bieżącą liczbę i lokalizację wypadków drogowych 

ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. W ten sposób chce 

przemówić do wyobraźni kierowców i ograniczyć niebezpieczne zachowania drogowe. 

 

Jak co roku policja informuje również o możliwości przeprowadzenia kontroli autobusów. 

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało wykaz punktów w kraju wraz 

z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat 

możliwości przeprowadzenia kontroli autobusów. Wykaz punktów kontroli autobusów 

znajduje się na stronie: 

 

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/190168,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-wakacje-

2020.html 

  

„Bezpieczny autokar” – kontrole Inspekcji Transportu Drogowego 

 

Wraz z rozpoczęciem wakacji Inspekcja Transportu Drogowego po raz kolejny uruchamia 

akcję „Bezpieczny autokar”, podczas której inspektorzy drobiazgowo sprawdzają stan 

techniczny autobusów, czas pracy i trzeźwość kierowców. Kontrole są przeprowadzane także 

na wniosek rodziców i opiekunów wycieczek. Liczba kontroli prowadzonych przez ITD stale 

rośnie, dlatego rodzice lub opiekunowie powinni zgłosić autokar do kontroli najlepiej na kilka 

dni przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub 

telefonicznie, kontaktując się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu 

drogowego. 

„Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu” – film Specjalnej Grupy Płetwonurków RP 

 

Specjalna Grupa Płetwonurków RP przygotowała film „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na 

morzu”, który w szczegółowy sposób przedstawia pracę morskich służb ratunkowych. Film 

zawiera szereg informacji, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i właściwie reagować 



w sytuacji zagrożenia, a także jak w odpowiedni sposób ratować topiącą się osobę, by nie 

narażać własnego życia lub zdrowia. 

 

Film „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu” został objęty patronatem honorowym 

Ministra Edukacji Narodowej. Można go bezpłatnie obejrzeć na 

stronie https://vimeo.com/342440165/0b78ba0904. 

 

Kwestii bezpiecznego odpoczynku nad wodą dotyczy także akcja ogólnopolska kampania 

informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” organizowana pod 

patronatem i z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do akcji aktywnie 

włączyli się wszyscy policjanci, a w szczególności profilaktycy oraz dzielnicowi, którzy radzą, 

uczą i ostrzegają, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i korzystać z jej uroków, unikając 

potencjalnych zagrożeń. 
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