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I. Bardzo ważna informacja dla tegorocznych absolwentów

Stypendia pomostowe

https://kuratorium.kielce.pl/43216/xix-edycja-stypendiow-pomostowych/

Stypendia dla wszystkich uczniów i studentów

http://www.mojestypendium.pl/
 

II. Bezpieczny wypoczynek 2020 – ważne informacje

1. Organizatorzy  wypoczynku  dokonują  rejestracji  i  zgłoszenia  wypoczynku  w bazie
wypoczynku dostępnej na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl

2. Dzięki  stronie  w  łatwy  i  szybki  sposób  rodzice/opiekunowie  mogą  sprawdzić
wiarygodność  organizatora  wypoczynku.
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-organizatora-kolonii-albo-obozu

3. Serwis  bezpiecznyautobus.gov.pl –  wpisując  numer  rejestracyjny  pojazdu  rodzice
otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma
aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

4. Strona  internetowa  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji.
https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego To  system
powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej
Unii Europejskiej.

5. Strona  internetowa  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
Zawiera  aktualności  dla  podróżujących  przygotowane  przez  polskie  placówki
dyplomatyczne  we  współpracy  z  MSZ,  gdzie  w  profilach  krajów  znajdują  się
informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

6. Bezpłatna  aplikacja  iPolak  –  niezbędnik  w  podróży,  gdzie  m.in.  są  aktualne
ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja  jest  dostępna za
darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.

7. Rejestracja  wyjazdu  za  granicę  przez  bezpłatny  serwis  „Odyseusz”,
https://odyseusz.msz.gov.pl/.  Dzięki  rejestracji  służby konsularne  będą  wiedziały  o
pobycie  osoby na  terenie  danego państwa  i  w razie  konieczności  będzie  możliwy
szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca  się,  aby  organizatorzy  wypoczynku  zimowego,  kierownik  wypoczynku,  czy
wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich
placówek  dyplomatycznych  i  konsularnych  wraz  z  telefonami  kontaktowymi
(dyżurnymi).
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 Telefony alarmowe:

112 – Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii 
Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W 
Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. www.112.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)  985  lub  601 100 300

https://www.gopr.pl/

turystyka.gov.pl – Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki

„Re-open EU”: Komisja Europejska uruchamia nową 
platformę internetową z myślą o bezpiecznym 
przywróceniu swobodnego przepływu osób i turystyki w
UE

Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową „Re-open EU”, która zawiera 
podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób 
i turystyki w całej Europie.

Aby pomóc ludziom w planowaniu bez obaw podróży i wakacji w okresie letnim i później, na
platformie dostępne będą w czasie rzeczywistym informacje na temat sytuacji na granicach, 
dostępnych środków transportu, ograniczeń dotyczących podróżowania, środków w zakresie 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, takich jak utrzymywanie dystansu fizycznego lub 
noszenie masek ochronnych, a także inne praktyczne informacje dla podróżnych. Platforma 

http://www.turystyka.gov.pl/
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„Re-open EU” jest jednym ze środków zapowiedzianych przez Komisję w jej pakiecie 
dotyczącym turystyki i transportu z dnia 13 maja, mających pomóc w bezpiecznym 
przywróceniu podróży i turystyki w UE przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych 
środków ostrożności w zakresie zdrowia. „Re-open EU” będzie funkcjonować jako główny 
punkt odniesienia dla osób podróżujących w UE, ponieważ gromadzi w jednym miejscu 
aktualne informacje od Komisji i państw członkowskich. Narzędzie to umożliwi przeglądanie 
informacji dotyczących poszczególnych państw członkowskich UE za pomocą interaktywnej 
mapy, zawierającej aktualne informacje na temat obowiązujących środków krajowych, a 
także praktyczne porady dla osób  odwiedzających dany kraj.

Platforma jest łatwo dostępna na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych 
poprzez następujący link „Re-open EU”: reopen.europa.eu. Platforma „Re-open EU” i 
zawarte na niej informacje dostępne są w 24 językach urzędowych UE.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
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