
Zgodnie z art.1 pkt 5 ustawy z 14 marca 1985 r.            
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 
nr 122, poz 851 z póŸn. zm) do zakresu dzia³añ 
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej nale¿y miêdzy 
innymi kontrola przestrzegania przepisów 
okreœ la j¹cych  wymagania  h ig ien iczne                          
i zdrowotne w placówkach wypoczynku dzieci                
i m³odzie¿y.

W trakcie bie¿¹cej kontroli prowadzonej przez 
pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej ocenie 
podlegaj¹:

TEREN WOKÓ£ MIEJSCA WYPOCZYNKU

BUDYNEK

pokoje mieszkalne

pomieszczenia sanitarne

  

 urz¹dzenia sanitarne

?          ogrodzenie,
?  szlaki komunikacyjne,
?  czystoœæ wokó³ placówki,
?  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych i studzienek,
?  miejsce gromadzenia odpadów

W przypadku organizowania wypoczynku w placówce sta³ej obiekt przeznaczony na wypoczynek 
musi byæ zaopatrzony w wodê ciep³¹ i zimn¹, pod³¹czony do kanalizacji ogólnej lub zbiornika 
bezodp³ywowego.

Obiekt powinien dysponowaæ odpowiedni¹ liczb¹ miejsc noclegowych; 
sypialnie powinny byæ wyposa¿one w ³ó¿ka pojedyncze, a tak¿e w szafki ubraniowe, nocne, 
wieszaki, koce i poœciel. Meble i sprzêt nale¿y utrzymywaæ w czystoœci i w dobrym stanie 
technicznym. 

2Pokoje sypialne; 3m  na jednego uczestnika, miêdzy ³ó¿kami swobodne przejœcie.

Oddzielne dla dziewcz¹t i ch³opców, zaopatrzone w ciep³¹ i zimn¹ wodê, a ponadto w myd³o, 
suszarki lub rêczniki jednorazowe, papier toaletowy, pó³ki na przybory toaletowe, wieszaki na 
rêczniki i odzie¿. 

 1 umywalka na 5 osób
1 miska ustêpowa na 10 dziewcz¹t
1 miska ustêpowa i 1 pisuar na 20 ch³opców
1 natrysk na 15 osób

 

WSKAZANIA W ZAKRESIE 
ZAPEWNIENIA UCZESTNIKOM 

BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH 
WARUNKÓW POBYTU
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blok ¿ywieniowy

jadalnia i œwietlica:

Podczas kontroli placówki wypoczynkowej musz¹ zostaæ 
udostêpnione nastêpuj¹ce dokumenty 

 
posi³ki mog¹ byæ przygotowywane na miejscu lub w formie 
cateringu. 
W pomieszczeniach bloku ¿ywieniowego nale¿y zapewniæ w³aœciwy 
stan techniczny i czystoœci. 
Wielkoœæ pomieszczeñ i wyposa¿enie musz¹ zapewniaæ 
wystarczaj¹c¹ przestrzeñ robocz¹ na wykonywanie wszystkich 
czynnoœci w higienicznych warunkach oraz w³aœciwe warunki do 
przechowywania ¿ywnoœci.
W placówce powinna znajdowaæ siê dokumentacja dotycz¹ca 
dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.

2 zalecane -1 m  na jednego uczestnika 

?  wynik badania wody,
?  kopia umowy wywozu nieczystoœci,
?  dokumentacja zdrowotna personelu, 
?  kopia umowy z gabinetem podstawowej opieki zdrowotnej                            
           (w przypadku braku opieki medycznej w placówce).
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na terenie obiektu powinny byæ wydzielone pomieszczenia na :
? pranie i suszenie mokrej odzie¿y uczestników wypoczynku,
? przechowywanie sprzêtu porz¹dkowego i œrodków czystoœci,
? brudn¹ i czyst¹ bieliznê poœcielow¹

AKTY PRAWNE 1.  Ustawa o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca.1985 r. 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz.851 z póŸn. zm.),

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach 
(Dz. U. Nr 234,poz. 1570 z póŸn. zm.),

3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ̄ ywnoœci i ̄ ywienia 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225),

4. Rozporz¹dzenie (WE) Nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady            
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny œrodków spo¿ywczych (D. 
Urz. UE L. 139 z 30.03.2004 r.),

5. Ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku           
w gminach (Dz.  U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póŸn. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628                      
z póŸn. zm.),        

7. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. 
w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku 
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania                       
i nadzorowania ( Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67),
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8. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 grudnia 2009 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania                 
i nadzorowania (Dz. U. Nr 218, poz. 1696),

9. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.),

10. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie   
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s¹ œwiadczone us³ugi 
hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 – tekst jednolity),

11. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoœci wody 
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417),

12. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 paŸdziernika 2002 r. w sprawie 
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ woda w k¹pieliskach (Dz. U. z 2002 r. Nr 
183, poz.1530),

13. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie okreœlenia 
warunków bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w górach, p³ywaj¹cych, 
k¹pi¹cych siê i uprawiaj¹cych sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358),

14. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu                   
i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieæmi i m³odzie¿¹ (Dz. U. Nr 
282, poz. 2814 z póŸn. zm.)

15. Instrukcja G³ównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2010 roku w sprawie 
wymagañ higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
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