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Ocena warunków sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

na terenie województwa mazowieckiego   
za okres od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. 

 
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak co roku sprawują nadzór nad 

zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

 W trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Mazowsza 

w okresie od 24.06.2019 r. do 05.07.2019 r. z dostępnych danych w elektronicznej 

bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 1295 

turnusów. Skontrolowano 193 turnusy, w których wypoczywało 11 713 dzieci 

i młodzieży. Było to: 

 41 turnusów w całorocznych obiektach usług hotelarskich dla 1 824 

uczestników, 

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

internaty, szkoły) dla 671 uczestników, 

 6 turnusów w obiektach – obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą 

komunalną dla 228 uczestników, 

 7 turnusów w obiektach – obozy pod namiotami bez stałej infrastruktury 

komunalnej dla 249 uczestników, 

 124 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania, z których skorzystało 

8 741 uczestników. 

Jak wynika z powyższego, najbardziej popularną formą wypoczynku 

na Mazowszu jest 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 4 (3,6%) spośród 193 

skontrolowanych turnusów. 

Były to: 

 3 turnusy zorganizowane w obiekcie hotelowym, 

 1 turnus w obozie pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej. 
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Uchybienia dotyczyły m. in: 

 niewłaściwego wykorzystywania, niezgodnego z przeznaczeniem, szafy 

przelotowej do czystych naczyń, 

 braku wykazu składników dla 2 potraw w jadłospisie dla półkolonii, 

 braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu. 

  

W odniesieniu do stanu zdrowia uczestników wypoczynku, to wśród 11 713 

wypoczywających odnotowano 3 urazy (1 krwotok z nosa spowodowany uderzeniem, 

1 złamanie ręki, 1 rana cięta na skórze głowy w wyniku uderzenia głową w drzewo).  

 

Wyżywienie organizowane dla dzieci i młodzieży korzystającej z wypoczynku 

w miejscu zamieszkania zostało zapewnione, w miarę posiadanych środków 

finansowych i warunków lokalowych. W tej formie wypoczynku dożywianie 

prowadziło 119 półkolonii na 124 skontrolowanych. 

 

 Oceniając przebieg dwóch pierwszych tygodni tegorocznych wakacji można 

stwierdzić, że pomimo odnotowania nielicznych nieprawidłowości, 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 wypoczynku, a 

stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie usuwali. 

 
 

 
 
 
 
 

 


