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odpowiadając na pismo z 3 kwietnia 2014 r. zawierające propozycje zmian

w zakresie organizacji wypoczynku zagranicznego, uprzejmie informuję.

Każde zgłoszenie wypoczynku zagranicznego powinno spełniać wymagania

określone w rozporządzeniu 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

inadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Procedura

zgłaszania i zakresu danych do zgłoszenia wypoczynku zagranicznego

określona jest odpowiednio w 6 ust. 3 ww. rozporządzenia oraz w załączniku

nr 2 do rozporządzenia.

Dodatkowo w przypadku organizacji wypoczynku zagranicznego przez

organizatora turystyki, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196), wpisanego

do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,

posiada on umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a także umowę

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia



na rzecz klientów (art.4 ust. ww. ustawy). Ponadto wszyscy rodzice dzieci

i młodzieży szkolnej, wyjeżdżających z ww. organizatorem turystyki — zgodnie

z przepisami ww. ustawy — otrzymują pełną ofertę i program wypoczynku.

Dodatkowo, zgodnie z ww. rozporządzeniem otrzymują kartę kwalifikacyjną,

której wypełnienie jest jednym z warunków uczestnictwa w wypoczynku,

a w programie oferowanym przez organizatora turystyki, oprócz informacji

dotyczących transportu, zakwaterowania, wyżywienia zawarty jest często także

program wypoczynku, a w nim spis zaplanowanych zajęć czy imprez.

Odnosząc się do zakresu wskazanych w załączniku nr 2 danych, bardzo

dziękuję za przekazane uwagi i jednocześnie informuję, że w Ministerstwie

Edukacji Narodowej — mając na względzie m.in. kierowane do resortu

propozycje dotyczące zmian w zakresie organizowania wypoczynku —

rozpoczęto prace związane z przygotowaniem nowelizacji rozporządzenia

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. W pracach nad projektem

zostały szczegółowo przeanalizowane wszystkie zapisy obecnego

rozporządzenia, a także zakres danych wymaganych przy zgłoszeniu

wypoczynku zagranicznego. Projektowane zmiany, dotyczące również

właściwości kuratora oświaty sprawującego nadzór nad wypoczynkiem

zagranicznym, mają zapewnić bezpieczne warunki oraz bezpieczną organizację

wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień

wewnętrznych w MEN. Po zakończeniu tych prac, projekt zostanie skierowany

do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w tym również

do zaopiniowania przez Rzecznika Praw Dziecka.
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