
 

KOMUNIKAT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCY 

ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA  

DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH  
 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Nauczyciele, 

Rodzice, Uczniowie 

szkół województwa łódzkiego, 

organizatorzy wypoczynku 

 

 

Mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek 

lub wypoczynku, w nawiązaniu do pisma nr DZSE-WWU.416.237.2015.EZS z dnia  

15 grudnia 2015 roku, wystosowanego do kuratorów oświaty, przez Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Pana Jerzego Denekę,  

uprzejmie proszę o zapoznanie się z istotnymi informacjami o zagrożeniach związanych  

z pobytem na terenie poszczególnych krajów, a także zasadami zachowania i postępowania  

w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” 

znajduje się wiele istotnych informacji dotyczących organizacji różnych form turystyki 

i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym również form organizowanych poza granicami 

kraju. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie zamieściło informacje dla Polaków 

wyjeżdżających za granicę, w tym odpowiednie wskazówki, jak zachować się w różnych 

niebezpiecznych sytuacjach m.in.: „Ostrzeżenia dla podróżujących”, poradnik. „Polak  

za granicą”, „Bezpieczne Wakacje”. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby kierownicy wycieczek lub wypoczynku, 

jak również wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży wyjeżdżając za granicę, mieli 

ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami 

kontaktowymi (dyżurnymi). Informacje te (adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty 

elektronicznej polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w poszczególnych 

krajach) dostępne są na stronie internetowej MSZ. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca także do korzystania z indywidualnej formy 

rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez serwis „Odyseusz”. Rejestracja każdej osoby 

wyjeżdżającej za granicę w powyższym systemie, w tym również dzieci i młodzieży, sprawi, 

że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie tych osób na terenie 

danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi – w razie 

konieczności – szybkiego kontaktu, umożliwi także udzielenie w razie potrzeby skutecznej 

pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne. 

 

 

 

 

Łódzki Kurator Oświaty  

 

Jan Kamiński 

https://men.gov.pl/pl/wypoczynek
http://www.msz.gov.pl/pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/
http://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradniki_i_informatory/bezpieczne_wakacje/bezpieczne_wakacje
https://odyseusz.msz.gov.pl/

