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Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego 
   

  
Formularz do protokołu kontroli Nr……………………………………………..  z dnia………………………………... 

 

Ocena stanu sanitarnego obozów organizowanych pod namiotami 
 

Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli. 
 

1.   Nazwa organizatora………………………………………………………………………………………………………….……..….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

2.    Czas trwania……………………………………………………………………………………………………………….……….…… 

3.    Liczba uczestników ……………………………………..  

w wieku od .................................... do ...............................................  

4.    Liczba personelu...................................................  

w tym pedagogicznego ………………………………………………..….…. 

4.1.Dokumentacja zdrowotna kadry obozu …………………………………………………………………………………………… 
(Dz.U.2013.947.ze. zm.) art.6 ust.1 pkt 4 i 5 

  aktualna  

  nieaktualna 

 

Lp. Kontrolowane zagadnienia Podstawa prawna 

Ocena 

tak nie 
nie 

dot. 

5 wypoczynek zgłoszony do Kuratora Oświaty (Dz.U.1997.12.67. ze zm.) § 6     
  

6 Teren obozu: 

6.1 

obóz posiada stałą infrastrukturę ( wymienić jaką ): …………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

      

  

6.2. 
rozmieszczenie poszczególnych części obozu zgodne z planem sytuacyjnym 

zagospodarowania terenu przeznaczonego pod obóz  
      

  

6.3. 

charakterystyka miejsca obozowania: …………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7 

Źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi 

…………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

      

  

7.1. jakość wody do spożycia przez ludzi odpowiada wymaganiom  (Dz.U.2007.61.417. ze zm.) §2     
  

8 
Gromadzenie odpadów stałych:  

(rodzaj urządzeń ). …............................................................................  

8.1. 
miejsce gromadzenia odpadów stałych oddalone co najmniej 20 m od części 

mieszkalnej, kuchni, punktu pobierania wody i kąpieliska 
      

  

8.2. miejsce i urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym 

(Dz.U.2013.1399.ze. zm.) art.5 

ust.1 

(Dz.U.2013.947.ze  zm.) art. 22 
ust.1 

    

  

8.3. 

sposób postępowania z odpadami stałymi oraz ściekami, w szczególności 

segregacja, przechowywanie na terenie obozu, usuwanie i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych uzgodnienie z wydziałem ochrony środowiska urzędu 

gminy 

(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art.5 
ust.1.i ust. 6, art.6 ust.1 

    

  

8.4. 
umowa ze specjalistyczną firmą na wywóz odpadów stałych: 

……………………………………………………………………………..… 
(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art.5 

ust.1; art.6 ust.1 
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9 Część mieszkalna obozu:  

9.1. 

namioty wyposażone w: 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

      

  

9.2. 
pomiędzy łóżkami (kanadyjkami, pryczami) zachowany swobodny dostęp 

przynajmniej z jednej strony 
      

  

9.3. plecaki, odzież i inne przedmioty przechowywane prawidłowo       
  

9.4. 

świetlica wyposażona w: 

………………..…………………………………………………..…………………

………………………………………………………… 

      

  

10 Część sanitarna: 

10.1. zapewniona zimna woda bieżąca  
 

    
  

 
zapewniona zimna dowożona  

 
    

  

 

zapewniona zimna czerpana ze źródła (jakiego) 

……………………………………………………………………….  
    

  

10.2. zapewniona ciepła woda bieżąca  
 

    
  

 

dostęp do ciepłej wody (w jaki sposób) 

……………………………………………………………………….  
    

  

10.3. 

pomieszczenia / namioty sanitarne wyposażone w: 

…………………………………….…………………… ……………… …………… 

… ………………………… …………………. 

        

10.4. zapewniono sanitariaty ekologiczne        
  

 
zapewniono latryny 

 
    

  

 
zapewniono ustępy stałe 

 
    

  

10.5.  wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej 
 

    
  

10.6. pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym 
 

    
  

11 

Pomieszczenia porządkowe:   

(jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu 

porządkowego)…………………………………………………………………... 

...…………………………………………………………………………………… 

      

  

11.1. 
przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu 

porządkowego prawidłowe 
      

  

12 Opieka medyczna zapewniona na obozie       
  

12.1. obóz posiada gabinet opieki medycznej        
  

 
obóz posiada ambulatorium 

 
    

  

12.2. inna forma opieki medycznej (jaka)…………………………………………………  

13 Pokoje chorych:       
  

13.1. 
Pokój/pokoje chorych wyposażone w: ……………………………………………… 

…………………………...……………………………………………………………  
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14 System pierwszej pomocy:       
 

 

14.1. 
w placówce znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje 

udzielania pierwszej pomocy. 
      

  

15 Stan zdrowia uczestników: 
 

      

15.1. 

liczba i rodzaj zachorowań : 

……………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………… 

      

  

15.2. 

liczba przypadków hospitalizacji (data i przyczyna): ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

      

  

15.3. 

liczba i rodzaj wypadków i urazów : 

………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

      

  

15.4. 

liczba przypadków zatruć pokarmowych : 

………………………………….………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

      

  

16 Żywienie  uczestników wypoczynku:       
  

16.1. posiłki przygotowywane na miejscu       
  

              dowożone        
  

  
           zapewnione poza obozem (gdzie) …………………………………  

           …………………………………………………………………….. 
      

  

16.2. 
miejsce korzystania z posiłków: ……………………………………………… 

………..……………………………………………………………………….  

16.3. 
menażki, kubki i sztućce użytkowane indywidualnie przez uczestników 

przechowywane prawidłowo 
      

  

16.4. placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia 
(Dz.U.2010.136.914. ze zm.)  
art. 62-64 

  

 

17 Warunki do uprawiania sportu i rekreacji: 

17.1. boiska i tereny do gier sportowych zapewniają bezpieczne użytkowanie 
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7,§ 31 

ust. 3, § 31 ust. 6 
    

  

17.2. Urządzenia i sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno - technicznym 
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust.3, 
§ 31 ust.3 

    
  

18 Kąpielisko własne/ogólnodostępne:       
  

18.1. wydzielone miejsce do kąpieli (Dz.U.2011.86.478.)     
  

18.2. jakość wody w kąpielisku odpowiada wymaganiom (Dz.U.2011.86.478) zał1     
  

19 Palenie tytoniu:  

  przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu (Dz.U.2015.298.) art. 5 ust. 1     
  

19.1. 
w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne 

informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych  
(Dz.U.2015.298.) art. 5 ust. 1     

  

20 Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń:  

20.1. otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia utrzymane w porządku i czystości 

(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art.5 

ust.1 

(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 
ust. 1 
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21. Inne uwagi osoby kontrolującej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

.................................................................. 
(podpis osoby kontrolującej) 


