Podstawowe informacje
dotyczące zasad organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy między innymi sprawowanie nadzoru nad
warunkami higieny wypoczynku i rekreacji - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych (art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.).
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności kontrola przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne.
Wymagania podstawowe dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży określają:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2017 poz. 2198 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).
Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymagania dotyczące
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne określone
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obiekt musi być
dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku
bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, właściwą opiekę wychowawczą, dostęp do opieki medycznej,
żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk
bądź miejsc wykorzystywanych do kąpieli pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika
z odpowiednimi kwalifikacjami.
Podstawowe wymagania:
Woda przeznaczona do spożycia, zarówno z wodociągu jak i ze studni musi odpowiadać wymaganiom
określonym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać w odpowiednich warunkach, zgodnie
z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia, określonych w przepisach prawa żywnościowego, m.in.:
1.
2.

Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r., str. 1).
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149
z późn. zm.).

Pokoje mieszkalne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166).
Ponadto w obiekcie powinny być wydzielone pomieszczenia na:




pranie i suszenie mokrej odzieży uczestników wypoczynku,
przechowywanie sprzętu porządkowego i środków czystości,
brudną i czystą bieliznę pościelową.

Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży w zależności od rodzaju zakwaterowania powinien zadbać
o właściwe przygotowanie zaplecza sanitarnego takiego jak: wc, śmietniki, pojemniki na śmieci oraz posiadać
aktualne umowy na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
Personel wypoczynku powinien posiadać do wglądu dokumentację zdrowotną (np. badania do celów
sanitarno-epidemiologicznych, orzeczenia lekarskie).
Możliwość skorzystania z kąpieli jest jednym z elementów dobrze zorganizowanego wypoczynku
dzieci i młodzieży. W przypadku dzieci wskazane jest wydzielenie na obszarze wodnym strzeżonego,

oznakowanego miejsca przeznaczonego do kąpieli, zaznaczenie stref dla małych dzieci i osób nie umiejących
pływać. Ponadto teren przy kąpieliskach należy wyposażyć w urządzenia sanitarne.
Woda w kąpieliskach powinna spełniać wymagania rozporządzania Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(Dz.U.2016 poz.1602);
Badanie jakości wody kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest jednym z zadań i obowiązków
organizatora kąpieliska bądź miejsca wykorzystywanego do kąpieli .
Dodatkowe wymagania dla obozów pod namiotami
W zakresie organizacji obozów pod namiotami (dla liczby uczestników nie przekraczającej 50 osób)
obowiązuje „Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod
namiotami. Warszawa czerwiec 2016 r.” – zamieszczona w podstronie.
Każda placówka wypoczynku winna posiadać między innymi:







wynik badania wody przeznaczonej do spożycia;
ocenę jakości wody kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
kopie umowy na wywóz nieczystości;
dokumentację zdrowotną personelu (np. badania do celów sanitarno-epidemiologicznych);
dokumentację zdrowotną uczestników (karta kwalifikacyjna uczestnika);
instrukcje / procedury dotyczące dobrej praktyki higienicznej, które należy przedkładać do wglądu
właściwym organom kontroli.
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Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2018 r., poz. 151).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017 poz. 2166)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Rozporządzanie Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2016 poz.1602);
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2016 poz.
656 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania
i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.
U. 2012 r., poz. 286 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących
wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).
Rozporządzenie (WE) NR 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 957 z późn. zm.)
„Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami. Warszawa.
Czerwiec 2016 r.

