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ZASADY ORGANIZACJI WYJAZDÓW KÓŁ  EKOLOGICZNYCH,                   
DZIAŁAJĄCYCH  PRZY  SAMORZĄDACH  UCZNIOWSKICH                                   
SZKÓŁ PROWADZONYCH  PRZEZ  POWIAT OŚWIĘCIMSKI 

 

 

Zasady  ogólne 

   W wyjeździe ekologiczno-turystycznym mogą brać udział uczniowie (dotychczasowych) szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 

   Program wyjazdów oraz imprez turystycznych dostosowuje się do wieku, zainteresowań 
i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania 
i umiejętności specjalistycznych. W wyjazdach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać 
udziału osoby, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

   Za przygotowanie wyjazdu odpowiedzialna jest szkoła, w której strukturach działa Koło 
Ekologiczne, wnioskujące o dofinansowanie wyjazdu. 

 

Rodzaje wyjazdów 

 wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników 
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

 wyjazdy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym 
posługiwania się specjalistycznym sprzętem. 

 
 

Kierownik wyjazdu i opiekunowie 

   Dyrektor szkoły, której Koło Ekologiczne otrzymało dofinansowanie wyjazdu,  wyznacza 
kierownika i opiekunów wyjazdu.  Kierownika wyznacza się z  uwzględnieniem posiadanych 
przez niego kwalifikacji, odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, 
w tym turystyki kwalifikowanej. Kierownikiem wyjazdu lub imprezy może być osoba pełnoletnia, 
która spełnia jeden z warunków: 

 ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 
 jest instruktorem harcerskim, 
 posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek,  bądź osoba posiadająca stopień trenera, instruktora 
w odpowiedniej dyscyplinie sportu. 
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   Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników 
obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora, pilota 
wycieczek.  

   Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być przewodnik turystyczny, pilot 
wycieczek,  instruktor bądź trener odpowiedniej dyscypliny sportu. 

   Przy wyznaczaniu kierownika i opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie 
i umiejętności pedagogiczne. 

   Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Odpowiedzialność ta spoczywa na kierowniku 
i opiekunach również w przypadku korzystania z kadry, zapewnionej przez firmy zewnętrzne. Jest 
to równoznaczne z obecnością opiekunów na zajęciach, organizowanych przez pracowników firm 
zewnętrznych. 

   Kierownik i opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych 
i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz 
zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych. Troska 
o bezpieczeństwo uczestników jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-
opiekuńczej, którą obowiązuje znajomość odpowiednich przepisów, zachowanie pełnych 
warunków bezpieczeństwa oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie.  

   Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej 
zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika. 
Kierownik i opiekunowie powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 

 

Zadania kierownika wyjazdu 

   Kierownik wyjazdu lub imprezy w szczególności : 

 opracowuje program i harmonogram wyjazdu,  
 opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 
 zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym 

zakresie, 
 zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania, 
 określa zadania opiekunów w zakresie zapewnienia ciągłej opieki i bezpieczeństwa 

uczestnikom wyjazdu oraz w zakresie realizacji programu, 
 nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 

pomocy, 
 organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 
 dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 
 dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wyjazdu - zgodnie 

z zatwierdzoną kalkulacją, 
 dokonuje rozliczenia finansowego po zakończeniu imprezy turystycznej, 
 opracowuje sprawozdanie z realizacji założonego programu ekologicznego. 
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Obowiązki opiekuna wyjazdu 

   Opiekun w szczególności: 

 sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami, 
 współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wyjazdu, 
 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
 sprawdza stan liczbowy jej uczestników  przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 
 wykonuje zadania zlecone przez kierownika. 

 

Zasady przygotowania i przebiegu wyjazdów 

   Wyjazd turystyczny musi być należycie przygotowany pod względem   programowym 
i organizacyjnym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu, trasy, 
programu, harmonogramu i regulaminu uwzględniającego zasady bezpieczeństwa oraz zachowania 
się uczestników. 

   Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczestników wyjazdu są: kierownik oraz 
opiekunowie. Opieka ich ma charakter ciągły. Kierownik i opiekunowie wyjazdu potwierdzają 
podpisem przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im uczestników. 
Delegację wystawia dyrektor szkoły, w której pracuje nauczyciel. 

   Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień 
rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia uczestników, a także specyfikę zajęć oraz warunki, 
w jakich będą się one odbywać. 

   Miejscem zbiórki uczestników, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, może być teren szkoły-
lidera lub inne miejsce łatwo dostępne pod względem komunikacyjnym.  

   Udział niepełnoletnich uczestników w wyjeździe wymaga pisemnej zgody rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

   Uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, z uwzględnieniem wybranej formy turystyki. Wszyscy uczestnicy wyjazdu 
zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania ostrożności 
oraz wykonywania poleceń kierownika i opiekuna. 

   Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. 

 

Zadania Koła Ekologicznego oraz szkoły uczestniczącej w programie 

   Po decyzji Zarządu Powiatu w Oświęcimiu o przyznaniu dofinansowania wyjazdu, dyrektor 
wnioskującej szkoły przekazuje do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu następujące 
dokumenty: 

 dane kierownika i opiekunów wyjazdu, potrzebne do sporządzenia umów wolontariatu oraz 
- w przypadku turystyki kwalifikowanej - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
dyplomu, potwierdzającego wymagane prawem kwalifikacje lub uprawnienia, 
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 zgody wyżej wymienionych osób na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Oświęcimiu, 

 szczegółowy program wyjazdu z podaniem terminów, godzin, tras ... 

 szczegółowy preliminarz finansowy wyjazdu ze wskazaniem usługodawców (biura 
turystyczne, hotele, wypożyczalnie sprzętu ... itp.), 

 regulamin zachowania uczestników wyjazdu, opracowany przez kierownika, 

 listę uczestników oraz pisemne zgody rodziców. 

 

Zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu  

Młodzieżowy Domu Kultury w Oświęcimiu jest jednostką odpowiedzialną w zakresie: 

 wstępnej merytorycznej weryfikacji planu wyjazdu,  

 przygotowania porozumień z dyrektorami szkół uczestniczących w programie, 

 przygotowania dokumentów z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych, 

 przygotowania dokumentów do rozliczeń finansowych, 

 przekazania rozliczenia końcowego do Wydziału Ochrony Środowiska. 

 

Zasady finansowania wyjazdów 

   Plan finansowy wyjazdu musi określać przewidywane koszty  szczegółowe. Kierownik wyjazdu 
odpowiada za terminowe wywiązanie się z zobowiązań finansowych. Przed wyjazdem uzgadnia 
z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu formy i terminy płatności. 
Preferowane są płatności bezgotówkowe. Dowodami finansowymi są faktury, wydawane przez 
uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.  Dane do faktury: 
                        nabywca: 

Powiat Oświęcimski 
ul. Wyspiańskiego 10 
32-602 Oświęcim 
NIP 549 21 97 501 
odbiorca: 
Młodzieżowy Dom Kultury  
ul. Olszewskiego 1 
32-602 Oświęcim 

 
   Potwierdzenie rezerwacji lub zaciągnięcie innego zobowiązania podpisuje Dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. W przypadku, gdy rezerwacja usługi wymaga 
przedpłaty, kierownik wyjazdu informuje o tym Młodzieżowy Dom Kultury, przekazując 
wszystkie dane, potrzebne do dokonania przelewu/wpłaty. 

   W przypadku konieczności zabrania na wyjazd gotówki, kierownik wyjazdu pobiera zaliczkę od 
kasjera Młodzieżowego Domu Kultury w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyjazdu.  
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   Ewentualna zmiana zatwierdzonego preliminarza wydatków wymaga zgody dyrektora MDK. 
Warunkiem koniecznym jest zachowanie wysokości puli środków finansowych, przyznanych 
przez Zarząd Powiatu - nie można jej przekroczyć. 

    W przypadku kosztów wyższych, niż zakładane, niedobór pokrywają uczestnicy wyjazdu. 
O takiej ewentualności powinni być uprzedzeni przez kierownika przed zaciągnięciem 
zobowiązania. 

   Bezpośrednio po zakończeniu imprezy turystycznej (nie później niż w następnym dniu 
roboczym) kierownik wyjazdu przedstawia pisemne rozliczenie końcowe. Ewentualną nadwyżkę 
gotówki zwraca kasjerowi MDK.  

   Kierownik wyjazdu przekazuje dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury sprawozdanie 
z realizacji programu merytorycznego w terminie 7 dni od zakończenia imprezy. 

 

 

  Dane kontaktowe: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1,  

32-600 Oświęcim; tel. 33 8424264,  e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl 

 

 


