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KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH 

ul. Powstańców 41a, 40–024 Katowice 

 www.kuratorium.katowice.pl 

email: kancelaria@kuratorium.katowice.pl 

KARTA INFORMACYJNA Nr 49 

 

Rodzaj sprawy: Zawiadomienie o wycieczce zagranicznej organizowanej przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki  
 

I. Podstawa prawna. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 

 i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 

 i turystyki (Dz.U.2018 r., poz. 1055). 

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publicznej przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki Dz. U. z 2001 r., nr 135 poz.1516 ze zm.)
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II. Wymagane dokumenty. 

 

Zawiadomienie o organizacji wycieczki  zagranicznej, zgodne ze wzorem określonym 

w załączniku nr 1 lub 1a
1
 wraz z załącznikiem – Kartą wycieczki. Zawiadomienie należy 

sporządzić w trzech egzemplarzach. 

 

III. Opłata. 

Przekazanie dokumentacji wycieczki zagranicznej do Kuratorium Oświaty w Katowicach nie 

wymaga wniesienia opłaty. 

 

IV. Miejsce/sposób złożenia dokumentów. 

Zawiadomienie o organizacji wycieczki zagranicznej z załączoną dokumentacją należy 

przesłać drogą pocztową lub złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem 

 w trzech egzemplarzach w punktach kancelaryjnych Delegatur/Wydziału Nadzoru Edukacji, 

właściwych ze względu na siedzibę szkoły: 

1. Wydział Nadzoru Edukacji, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a, VII p.  

- miasta na prawach powiatu: Katowice, Świętochłowice, Tychy, powiat: 

bieruńsko-lędziński oraz gminy na terenie powiatu. 

2. Delegatura w Bielsku – Białej, 43 - 300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44 - miasto 

na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, 

żywiecki, oraz gminy z ww. powiatów. 

3. Delegatura w Bytomiu, 41-902 Bytom; ul. Antoniego Józefczaka 39 - miasta  

na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie; 

powiat tarnogórski i gminy na terenie powiatu. 
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4. Delegatura w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7 - miasto  

na prawach powiatu Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski oraz gminy z ww. terenu.  

5. Delegatura w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 – miasta na prawach 

powiatu: Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze, powiat: gliwicki oraz gminy na terenie 

powiatu. 

6. Delegatura w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27 - miasta na prawach 

powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, 

rybnicki, wodzisławski oraz gminy z ww. powiatów.  

7. Delegatura w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Krzywa 2 - miasta na prawach 

powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, powiaty: 

będziński, zawierciański oraz gminy z ww. powiatów. 

V. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy oraz udzielnie informacji o ich 

załatwienia lub rozstrzygnięcia.  

1. Wydział Nadzoru Edukacji, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a,  VII p., tel. 

32 60 63 041 -  miasta na prawach powiatu:  Katowice, Świętochłowice, 

Tychy, powiat: bieruńsko-lędziński oraz gminy na terenie powiatu. 

2. Delegatura w Bielsku – Białej, 43 - 300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44, tel. 

33 81 22 64 - miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiaty: bielski, 

cieszyński, pszczyński, żywiecki, oraz gminy z ww. powiatów. 

3. Delegatura w Bytomiu, 41 - 902 Bytom; ul. Antoniego Józefczaka 39, tel.32 38 

80 070 - miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, 

Siemianowice Śląskie; powiat tarnogórski i gminy na terenie powiatu. 

4. Delegatura w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7, tel. 34 33 

43 362 - miasto na prawach powiatu Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz gminy z ww. terenu. 

5. Delegatura w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35, tel. 32 23 12 941  

- miasta na prawach powiatu:  Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze, powiat: gliwicki 

oraz gminy na terenie powiatu. 

6. Delegatura w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27, tel.32 42 23 802  

- miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz gminy z ww. powiatów. 

7. Delegatura w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Krzywa 2, tel. 32 26 55 130  

- miasta  na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, 

Mysłowice, powiaty: będziński, zawierciański oraz gminy z ww. powiatów. 

VI. Termin i sposób załatwienia.  

Sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki w terminie 7 dni licząc od dnia wpływu wniosku. 
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VII. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy. 

Odbiór osobisty lub przesłanie dokumentów na adres szkoły, wnioskodawca winien zamieścić 

informację o sposobie odbioru dokumentów. 

 

Zatwierdził 

mgr Anna Kij 

Dyrektor 

Wydziału Jakości Edukacji 

 

 

 
Załącznik: 

1. Informacja o organizacji wycieczki za granicą 

2. Karta wycieczki 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Zgodnie z art.363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

(Dz.U.2017 r., poz.60 ze zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.9 ust.5, 

art.13a ust.3, art.16ust.6c, art.20zh ust.4, art.22 ust.1pkt3 i ust.1a, art.22 ust.2pkt1, art.22 

ust.2pkt1wzwiązku zart.32a ust.4, art.22 ust.2pkt2lit.aib, art.22 ust.2pkt2a, art.22 ust.2pkt 2a w związku 

z art.32a ust.4, art.22 ust.2 pkt5, art.22 ust.2pkt 5w związku zart.32a ust.4, art.22 ust.2pkt 7, art.22 ust. 

2pkt 7w związku z art.32a ust.4, art.2 2ust.2pkt 11, art.22 ust.2 pkt 12, art.22 ust.3, art.22aga, art.24 

ust.1, art.29, art.36 ust.3, art.36a ust.12, art.44, art.44zb, art.44zq, art.44zzza, art.44zzzv, art.53 ust.6, 

art.55 ust.6, art.66 ust.2, art.66 ust.3, art.68a ust.5, art.70 ust.4, art.71ust.1pkt1, art.71b ust.7 pkt2, art.7 

1b ust. 8, art.71c ust.2oraz art.94a ust. ustawy zmienianej w art.15 zachowują moc do czasu 

zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum 

ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej 

przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być 

zmieniane na podstawie tych przepisów (ww. szkoły stosują  rozporządzenie  Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publicznej przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Dz. U. z 2001 r., nr 135 poz.1516 

ze zm.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba udostępniająca informację:  Zygmunt Michalski 

Data wytworzenia informacji:  11.06. 2018 r. 

Osoba dodająca informację:   Regina Jaroń 

Data publikacji:     12.06.2018 

Osoba modyfikująca informację:    

Data ostatniej modyfikacji:   21.08.2017 r. 
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