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Ocena warunków sanitarnych letniego wypoczynku  
dzieci i młodzieży 

na terenie województwa mazowieckiego w roku 2017 r. 
 

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak co roku sprawowali nadzór 

nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

 Podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Mazowsza 

w okresie od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r., z dostępnych danych w elektronicznej 

bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 1.638 

turnusów. Skontrolowanych zostało 533 turnusy, w których wypoczywało 28.254 

dzieci i młodzieży. Było to: 

 143 turnusów w całorocznych obiektach usług hotelarskich dla 6.049 

uczestników, 

 55 turnusów w obiektach okazjonalnie używanych do wypoczynku (np. bursy, 

internaty, szkoły) dla 2.534 uczestników, 

 12 turnusów w obiektach – obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą 

komunalną dla 268 uczestników, 

 13 turnusów w obiektach – obozy pod namiotami bez stałej infrastruktury 

komunalnej dla 706 uczestników, 

 310 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania, z których skorzystało 

18.697 uczestników. 

Jak wynika z powyższego, najbardziej popularną formą wypoczynku na 

Mazowszu był wypoczynek w miejscu zamieszkania, a więc dla uczniów 

pozostających w czasie wakacji w swoich domach. 

 Prawie wszyscy organizatorzy zagwarantowali uczestnikom dobre warunki 

zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, dożywiania oraz prowadzenia zajęć 

rekreacyjnych. Uchybienia sanitarne stwierdzono w 36 (6,75%) spośród 533 

skontrolowanych turnusów. 

Były to: 

 24 turnusy zorganizowane w obiekcie hotelowym, 

 2 turnusy w obiekcie okazjonalnie używanym do wypoczynku, 

 1 turnus w obiekcie pod namiotami – ze stałą infrastrukturą komunalną, 
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 1 turnus w obiekcie pod namiotami — bez stałej infrastruktury komunalnej, 

 8 turnusów w miejscu zamieszkania. 

W porównaniu do ubiegłorocznego wypoczynku letniego w okresie wakacji, 

odnotowano nieznaczne pogorszenie stanu sanitarnego miejsc wypoczynku. 

Uchybienia dotyczyły m. in: 

 niewłaściwego stanu higienicznego oraz sanitarno-technicznego pomieszczeń 

pobytu uczestników wypoczynku oraz wyposażenia tych pomieszczeń, 

 nieodpowiedniego stanu higienicznego bielizny pościelowej w pokojach 

mieszkalnych,  

 nieprawidłowego stanu sanitarno-technicznego oraz stanu porządkowego 

bloku żywienia, 

 przeterminowanych artykułów spożywczych, 

 nieprawidłowego przechowywania produktów spożywczych, ich segregacji 

oraz braku możliwości wglądu do procedury wycofania z obrotu środków 

spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej,  

 braku wydzielonego miejsca do mycia i dezynfekcji jaj, 

 braku rejestru dostawy towaru, mycia i dezynfekcji, 

 braku rejestru monitoringu temperatury w lodówce, 

 braku termometrów w części urządzeń chłodniczych i zamrażarkach, 

 braku oznakowania oraz dokumentacji wskazującej na przydatność 

pojemników z tworzywa sztucznego do przechowywania żywności, 

 braku dostatecznej ochrony przed owadami oraz gryzoniami, 

 braku zapewnienia odzieży ochronnej dla personelu kuchni, 

 nieprawidłowej jakości wody do spożycia przez ludzi, 

 braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu. 

 

W przypadku nie zapewnienia właściwych warunków sanitarno-technicznych 

bloku żywienia oraz pobytu uczestników wypoczynku, w stosunku do organizatorów 

wypoczynku, wydano 12 decyzji płatniczych, nałożono 9 mandatów na łączną kwotę 

1.450 zł. 

 

 W odniesieniu do stanu zdrowia uczestników wypoczynku, to wśród 28.254 

wypoczywających: 
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 odsetek zachorowań stanowił 0,01% (3 przypadki - dotyczyły one: drętwienia 

rąk, bólu głowy, fizycznego przeciążenia narządu ruchu), 

 odsetek wypadków i urazów stanowił 0,03 % (11), dotyczył on: złamania 

nadgarstka, palca u nogi, kończyny lewej dolnej, lewej ręki kości 

przedramienia (4), urazu kolana, głowy, ręki i nosa (4), skręcenia stawu 

skokowego (1), rany ciętej (1), rana głowy (1), 

 odsetek zatruć pokarmowych (1- 0,003%). 

 

Wyżywienie organizowane dla dzieci i młodzieży korzystającej z form 

wyjazdowych przez organizatorów wypoczynku zostało zapewnione, w miarę 

posiadanych środków finansowych i warunków lokalowych. W kilku przypadkach 

zostało zagwarantowane wyżywienie w formie cateringu. Natomiast na wypoczynku 

zorganizowanym w miejscu zamieszkania łącznie dożywianie prowadziło 277 

turnusów na 310 skontrolowanych. 

 

 Oceniając przebieg wypoczynku letniego w 2017 r. można stwierdzić, 

że pomimo nieznacznego pogorszenia warunków sanitarno - technicznych; 

nieprawidłowości stwierdzono na 36 turnusach (6,75%) spośród 533 

skontrolowanych turnusów (większość dotyczyła bazy żywieniowej), w stosunku do 

poprzedniego roku, w którym uchybienia odnotowano na 10 turnusach (1,8%) 

spośród 541 skontrolowanych, był on dobrze przygotowany pod względem 

sanitarnym jak również pod kątem bezpieczeństwa. Wyniki nadzoru wykazały, 

że organizatorzy starali się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki 

gwarantujące bezpieczny pobyt w trakcie wypoczynku, a stwierdzone 

nieprawidłowości systematycznie usuwali. 

 

 

 


