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Dotychczas (do zakończenia sezonu Lato 2019)

O czym powinien był wiedzieć organizator zgłaszając wypoczynek

Krok 1:

• Zgłoszenie wypoczynku odbywało się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie

odpowiedniego formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej

Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl i następnie

złożenie wydruku tego formularza w formie papierowej, opatrzonego datą,

czytelnym podpisem i ostemplowanego przez organizatora wraz z załącznikami

(potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) w kuratorium oświaty, na którego

terenie ma siedzibę lub mieszka organizator wypoczynku lub

• Papierowej wersji formularza nie składał organizator posiadający

kwalifikowany podpis elektroniczny.

http://wypoczynek.men.gov.pl/


Zmiana w bazie wypoczynku prowadzonej za pomocą 

systemu teleinformatycznego przez Ministra Edukacji 

Narodowej od listopada 2019 r.

dostosowanie systemu bazy wypoczynku w związku ze

zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania

przez obywateli dokumentów elektronicznie.



Podstawa prawna zmiany ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.)

Art. 20c. [Podmioty potwierdzające profil zaufany ePUAP]

1. Potwierdzenia profilu zaufanego, które polega na weryfikacji zgodności danych

zawartych we wniosku o jego wydanie ze stanem faktycznym, oraz unieważnienia

profilu zaufanego dokonuje:

1) punkt potwierdzający profil zaufany na podstawie:

a) dowodu osobistego albo paszportu zawierającego:– imię (imiona),

– nazwisko,

– numer PESEL, albo

b) innego dokumentu tożsamości, jeżeli umożliwia on jednoznaczne

potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu

zaufanego posiadającej numer PESEL;



2) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu

elektronicznego, w przypadku gdy kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego

zawiera dane obejmujące co najmniej:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) numer PESEL;

3) samodzielnie osoba fizyczna przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji

elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku

krajowego lub innego przedsiębiorcy spełniającym warunki, o których mowa w art. 20d

pkt 1, o ile środek ten potwierdza dane obejmujące co najmniej:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) numer PESEL;

4) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu profilu osobistego.



1a.Przedłużenie ważności profilu zaufanego może nastąpić w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2 i 4, albo przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

2. Funkcję punktu potwierdzającego pełni:

1) konsul;

2) naczelnik urzędu skarbowego;

3) wojewoda;

3. Funkcję punktu potwierdzającego, za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji, może

pełnić:

1) podmiot publiczny inny niż wymieniony w ust. 2;

2) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357);

3) operator pocztowy, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.,);

4) oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –

Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357);

5) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r.

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2412).

https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(4)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17938059?unitId=art(3)pkt(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16799069?unitId=art(4)ust(1)pkt(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17901249?cm=DOCUMENT


Aktualnie (nowe rozwiązanie)

O czym powinien wiedzieć organizator zgłaszając wypoczynek

Krok 1:

• Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie

odpowiedniego formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa

Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl i następnie złożenie wydruku tego

formularza w formie papierowej, opatrzonego datą, czytelnym podpisem

i ostemplowanego przez organizatora wraz z załącznikami (potwierdzonymi

za zgodność z oryginałem) w kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę lub

mieszka organizator wypoczynku.

• Upewnij się czy masz uprawnienia do wysyłania zgłoszeń na platformę wypoczynku.

• Papierowej wersji formularza nie składa organizator posiadający kwalifikowany

podpis elektroniczny lub profil zaufanym e-PUAP.

http://wypoczynek.men.gov.pl/


Co to jest ePUAP?

• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest to

ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli

i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy

sposób.

• Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji

publicznej.

• Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest Profil Zaufany, umożliwiający składanie

pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu

kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który

umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.



Co to jest profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę

będącą użytkownikiem konta na ePUAP.

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji podpisu

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – podpisu elektronicznego

umożliwiającego uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów

administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów

elektronicznych doręczonych przez te organy.



W jaki sposób uzyskać profil zaufany ePUAP?

1. Założyć konto na ePUAP;

2. Zalogować się na posiadane konto ePUAP;

3. Wypełnić udostępniony wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP;

4. Udać się z ważnym dowodem osobistym albo paszportem do wybranego punktu 

potwierdzającego celem potwierdzenia swojej tożsamości.

5. Punkty potwierdzające profil zaufany ePUAP to te, które uzyskały zgodę Ministra 

Administracji i Cyfryzacji.








