
 

 

KOMUNIKAT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCY ZAPEWNIENIA 

WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS WYPOCZYNKU 

ZIMOWEGO W 2016 ROKU  
 

 

 

 

Szanowni Państwo 

                                                                       Dyrektorzy, Nauczyciele,  

                                                                       Rodzice, Uczniowie 

                                                                       szkół województwa łódzkiego, 

                                                                       organizatorzy wypoczynku 
 

 

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych na terenie województwa łódzkiego 

(15.02 – 28.02.2016 r.), mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku w kraju i za granicą, w nawiązaniu  

do pism wystosowanych do kuratorów oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  

uprzejmie proszę o zapoznanie się z istotnymi informacjami dotyczącymi zasad organizacji 

wypoczynku, obowiązków organizatorów wypoczynku, zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas 

przebywania w górach a także o zagrożeniach związanych z pobytem za granicą na terenie 

poszczególnych krajów oraz zasadami zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego 

zagrożenia. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl ) w zakładce 

„Wypoczynek” znajduje się szereg materiałów dotyczących organizacji różnych form turystyki 

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

Informacje związane z zasadami organizacji turystyki i wypoczynku oraz obowiązkami 

organizatorów wypoczynku dostępne są również na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

w Łodzi (www.kuratorium.lodz.pl) w zakładce „Wypoczynek dzieci i młodzieży. Sport  

i rekreacja” (m. in. prezentacje: „Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle 

przepisów oświatowych” i „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w świetle 

przepisów oświatowych”). Przepisy dotyczące zachowania bezpiecznych warunków przebywania  

w górach zawarte są w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie  

w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241).  

W sprawach związanych z bezpieczeństwem wypoczynku poza granicami kraju 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej 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”. Szczegółowy komunikat w tej sprawie został zamieszczony 

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w dniu 4 stycznia 2016 r. 

Bardzo ważnym źródłem informacji na temat bezpiecznych warunków wypoczynku mogą 

być również podane niżej strony internetowe poszczególnych instytucji: 

 

Ministerstwa Sportu i Turystyki: 

http://www.msport.gov.pl/turystyka 

http://www.msport.gov.pl/ewidencje-i-rejestry-turystyka 

http://www.msport.gov.pl/turystyka/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-

woda?edit_mode=true 

http://www.bezpiecznienastoku.pl/ 

https://www.turystyka.gov.pl/ 
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

http://www.msz.gov.pl/pl/root 

http://polakzagranica.msz.gov.pl/ 

https://odyseusz.msz.gov.pl/ 

https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak 

https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ 

 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

http://www.gopr.org/ 

 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

http://www.topr.pl/ 

 

Komendy Głównej Policji 

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/120912,Ostroznie-na-lodzie.html?search=244154376 

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez 

 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni 

 

 

                                                                                        Łódzki Kurator Oświaty  
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