
WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU. 

NADZÓR NAD WYPOCZYNKIEM. 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru 

sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-

sanitarne i zdrowotne m. in. w miejscach wypoczynku, zgodnie  z art. 4 ust. 1 pkt. 6  

ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                                

(Dz. U. z 2015r. poz. 1412). 

Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa lubuskiego 

prowadzą kontrole turnusów zamieszczonych w elektronicznej bazie wypoczynku w trakcie 

ich trwania. 

Obiekty i tereny wypoczynku powinny spełniać określone wymogi pod względem 

bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno-higienicznych. Jeżeli organizowany jest 

wypoczynek z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obiekt musi być ponadto 

dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników 

wypoczynku.  

Podczas bieżących kontroli przeprowadzanych przez pracowników Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej ocenie podlegają m.in.: 

Teren wokół miejsca wypoczynku: 

 

 

 

 

 

 powinien być ogrodzony, ogrodzenie 

w dobrym stanie technicznym, 

 szlaki komunikacyjne-nawierzchnia 

dróg równa, utwardzona, 

 otwory kanalizacyjne i studzienki – 

muszą być zamknięte odpowiednimi 

pokrywami lub zabezpieczone w inny 

sposób, 

 miejsce gromadzenia odpadów musi 

być oddalone od okien i drzwi budynku  

oraz od granicy z sąsiednią działką.  

 

 

Budynek powinien spełniać wymienione niżej wymagania:  

 zapewniony dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, 

 podłączenie do kanalizacji ogólnej lub zbiornika bezodpływowego, 

 sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym, 

 stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, 

 mikroklimat pomieszczeń: wszystkie pomieszczenia powinny mieć zapewnioną 

wentylację grawitacyjną lub mechaniczną sprawnie działającą, okna powinny mieć 

konstrukcję umożliwiającą otwieranie w co najmniej 50% ich powierzchni, w celu 

umożliwienia wietrzenia pomieszczeń, 

 pokoje mieszkalne: odpowiednia liczba miejsc noclegowych, pokoje, meble i sprzęt 

powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym, 



 pomieszczenia sanitarne: oddzielne dla dziewcząt i chłopców, utrzymane w czystości                 

i sprawne technicznie, wyposażone w środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier 

toaletowy, ręczniki papierowe lub suszarki), ściany zmywalne i odporne na działanie 

wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie, 

 wydzielone pomieszczenia na: pranie i suszenie odzieży uczestników wypoczynku, 

przechowywanie sprzętu porządkowego i środków czystości, brudną i czystą bieliznę 

pościelową.  

Warunki do rekreacji: 

 

 

 urządzenia i sprzęt sportowy w dobrym 

stanie technicznym, posiadające stosowne 

certyfikaty i atesty, 

 nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych 

w dobrym stanie technicznym, 

 

 bramki, inne konstrukcje przymocowane 

trwale do podłoża, 

 w miejscach przeznaczonych do rekreacji  

i zabawy należy umieścić tablice 

informacyjne określające zasady 

bezpiecznego korzystania ze sprzętu, 

 wydzielone miejsce do kąpieli, 

zapewniające bezpieczeństwo dla osób 

kąpiących się, jakość wody w kąpielisku 

powinna odpowiadać wymaganiom 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  

i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478). 

 

Wymagania higieniczno-sanitarne dla stacjonarnych obozów pod namiotami 

zawarte są w Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2016r. i dotyczą m.in.: 

 

 lokalizacja obiektu, 

 bezpieczeństwa żywności i żywienia, 

 lokalizacji i stanu higienicznego 

obiektów sanitarnych (umywalni, 

ustępów, latryn), 

 gospodarki odpadami i ściekami, 

 organizacji części mieszkalnej, 

 zapewnienia opieki medycznej, 

 organizacji miejsc do rekreacji, 

korzystania z kąpielisk  

i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

W załączeniu: 

 „Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla 

stacjonarnych obozów pod namiotami.”, Warszawa, czerwiec 2016. 

 „Poradnik bezpiecznego wypoczynku. Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców  

i uczestników wypoczynku”,  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2016. 


