
Ocena warunków sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 
na terenie województwa mazowieckiego w 2017 r. 

 
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak co roku sprawowali nadzór 

nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

 W trakcie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Mazowsza 

z dostępnych danych w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji 

Narodowej zarejestrowanych było 556 turnusów. Skontrolowanych zostało 280 

turnusów, w których wypoczywało 15153 dzieci i młodzieży. Było to: 

 31 turnusów w całorocznych obiektach usług hotelarskich dla 1263 

uczestników, 

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

internaty, szkoły) dla 1207 uczestników, 

 223 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania, z których skorzystało 

12683 uczestników. 

Jak wynika z powyższego, najbardziej popularną formą wypoczynku na 

Mazowszu był wypoczynek w miejscu zamieszkania, a więc dla uczniów 

pozostających w czasie ferii zimowych w swoich domach. 

 Prawie wszyscy organizatorzy zagwarantowali uczestnikom dobre warunki 

zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, dożywiania oraz prowadzenia zajęć 

rekreacyjnych. Uchybienia sanitarne stwierdzono w 14 (5%) spośród 280 

skontrolowanych turnusów. 

Były to: 

 1 turnus zorganizowany w obiekcie hotelowym, 

 1 turnus w obiekcie okazjonalnie używanym do wypoczynku, 

 12 turnusów w miejscu zamieszkania. 

W porównaniu do ubiegłorocznych ferii zimowych odnotowano nieznaczne 

pogorszenie stanu sanitarnego miejsc wypoczynku, które najczęściej, choć nie tylko, 

odnosiło się do bloku żywienia. 

Uchybienia dotyczyły m. in.: 

 niewłaściwego stanu higienicznego oraz sanitarno-technicznego pomieszczeń 

pobytu uczestników wypoczynku oraz wyposażenia tych pomieszczeń,  



 braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu,  

 niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego oraz stanu porządkowego bloku 

żywienia,  

 braku zapisów Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej, 

przygotowywania posiłków, 

 braku zapewnienia czystej odzieży ochronnej dla personelu kuchni,  

 prowadzenia działalności gastronomicznej bez decyzji zatwierdzającej i wpisu 

do zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej,  

 braku potwierdzenia odbioru odpadów III kategorii przez firmę utylizacyjną,  

 braku opracowania informacji na temat żywności – posiłków wprowadzonych 

do obrotu. 

Za nie wywiązanie się z obowiązku zapewnienia właściwych warunków 

sanitarno-technicznych bloku żywienia, w stosunku do organizatorów wypoczynku, 

wydano 4 decyzje nakazujące poprawę tych warunków, nałożono 9 mandatów na 

łączną kwotę 2900,00 zł. W 2 przypadkach (powiat legionowski i powiat 

sochaczewski) stwierdzono, iż działalność gastronomiczna prowadzona jest bez 

uzyskania – wymaganej prawem, decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. W związku z powyższym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie zostały skierowane wnioski o nałożenie kary pieniężnej 

zgodnie z art.104 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149). W przypadku drobniejszych zaniedbań 

sanitarnych i porządkowych wydawano zalecenia bezzwłocznego usunięcia 

nieprawidłowości. 

 W odniesieniu do stanu zdrowia uczestników wypoczynku, to wśród 15153 

wypoczywających: 

 odsetek zachorowań stanowił 0,006% (1 przypadek - dolegliwości układu 

pokarmowego), 

 odsetek urazów stanowił 0,02 % (6 przypadków - uraz stawu skokowego, uraz 

palca, złamanie nasady kości promieniowej ręki, złamanie ręki (2), skręcenie 

nogi podczas zajęć).  

 Dzieci i młodzież korzystająca z form wyjazdowych objęta była całodziennym 

wyżywieniem. Tylko w jednym przypadku, w powiecie białobrzeskim uczestnicy 



wypoczynku w formie wyjazdowej sami przygotowywali posiłki w szkolnej stołówce. 

W przypadku 15 turnusów posiłki były dostarczane przez firmy cateringowe. 

Natomiast półzimowiska, zapewniające opiekę przez część doby, organizowały 

uczestnikom dożywianie w zależności od posiadanych warunków 

i środków finansowych. Łącznie na wypoczynku zorganizowanym w miejscu 

zamieszkania dożywianie prowadziło 176 turnusów na 223 skontrolowanych. 

 

 Oceniając ogólnie wypoczynek zimowy w 2017 r. można stwierdzić, 

że pomimo odnotowania pewnego pogorszenia warunków sanitarno - techninczych;  

nieprawidłowości stwierdzono w 5% spośród 280 skontrolowanych turnusów 

(większość dotyczyła bazy żywieniowej), w stosunku do poprzedniego roku, w którym 

uchybienia odnotowano w 2,4% spośród 295 skontrolowanych turnusów, 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 tracie 

ferii zimowych. 


