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INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI SANITARNYCH 

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

15.01.2018 r. do 23.02.2018 r. 

 

I. Pracownicy pionu Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Krakowie oraz  Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 

województwie małopolskim w okresie od 15.01.2018 r. do 23.02.2018 r. skontrolowali 

ogółem 313 turnusów wypoczynku. 

 

FORMY WYJAZDOWE 
 
1. Liczba skontrolowanych  turnusów :222 

    w tym: 

a) wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone  

   są usługi hotelarskie: 207 

b) wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku: 15 

                                                                                                                    

2. Liczba uczestników wypoczynku: 8407 

w tym:  

 a) wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone  

    są usługi hotelarskie: 7690 

 b) wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:  717 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości: 1 

 Nazwa i adres wypoczynku: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „U Guta” Halina Gut,  

ul. Piłsudskiego 37, 34-425 Biały Dunajec, Wynajem pokoi Jerzy Gut, ul. Piłsudskiego 

35a, 34-425 Biały Dunajec 

 Nazwa i adres organizatora wypoczynku: Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. 

Żurawia 24 lok.15, 00-515 Warszawa. 

 Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości: nie zachowany wskaźnik 

powierzchni na jednego uczestnika w pokojach nr 2,3,4,6,8,9,10,12,14,15 w budynku 

przy ul. Piłsudskiego 37 oraz w pokojach nr 4 i 9 w budynku przy ul. Piłsudskiego 

35a. W każdym z pokoi było o jedną osobę za dużo. 
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4. Wydano decyzji: 1   

w tym: 

 merytoryczne: 0 

 płatnicze/na kwotę:  1 decyzja/179 zł 

 decyzja dotyczyła: nie zachowany wskaźnik powierzchni na jednego uczestnika  

w 12  pokojach w budynkach przy ul. Piłsudskiego 37 i 35a w Białym Dunajcu.  

W każdym z pokoi było o jedną osobę za dużo. 

 

5. Zachorowania  i urazy:  

 8 zachorowań: 3-infekcje górnych dróg oddechowych, 4 przeziębienia, 1 ból 

brzucha  

 2 urazy: 1 złamanie palca, 1x rozcięcie mięśnia goleniowego 

 

6. Zgłoszone interwencje:  

 potwierdzone: 1   

W dniu 25.01.2018 wpłynął wniosek dotyczący nadmiernego zagęszczenia w pokojach, brak 

środków czystościowych w łazience na korytarzu, wieczorem brak ciepłej wody dla kolejnych 

uczestników po umyciu się 2-3 osób wcześniej, na zimowisku.  Pracownicy PPIS w 

Zakopanem w dniu 25.01.2018 r. przeprowadzili kontrolę interwencyjną. Podczas kontroli 

stwierdzono, nie zachowany wskaźnik powierzchni na jednego uczestnika w pokojach nr 

2,3,4,6,8,9,10,12,14,15 w budynku przy ul. Piłsudskiego 37 oraz w pokojach nr 4 i 9 w 

budynku przy ul. Piłsudskiego 35a. W każdym z pokoi było o jedną osobę za dużo. Podczas 

kontroli udostępniono 2 pokoje 3 osobowe dla 6 dzieci. Ponieważ część dzieci przebywała na 

stoku narciarskim zostaną one rozlokowane po powrocie, natomiast dzieci przebywające na 

obiekcie, które płakały, że chcą być razem pozostaną w pokojach bez zmian. Stwierdzono, że 

z kranów leci ciepła woda. Pomieszczenia sanitarne w dniu kontroli utrzymane czysto, 

właściciel zapewnia papier toaletowy. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się środki 

higieny osobistej należące do uczestników wypoczynku.  Środki czystościowe znajdują się na 

regale w kotłowni. Pomieszczenia sanitarne są sprzątane przez właścicieli obiektu. W dniu 2 

luty 2018 r., przeprowadzono kontrole sprawdzające w obu budynkach, stwierdzono usunięcie 

nieprawidłowości. 

 

 niepotwierdzona:  3 

-   W dniu 8.02.2018 r. złożono wniosek telefoniczny dotyczący obecności myszy w pokojach, 

odchodów myszy pod poduszkami, łóżek piętrowych w pokojach w obiekcie „U Ani” w Małem 
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Cichem, gdzie odbywa się zimowisko. Pracownik PPIS w Zakopanem przeprowadził kontrolę 

interwencyjną w dniu 12 lutego 2018 r., podczas której w pokojach nie stwierdzono 

obecności myszy oraz mysich odchodów, w pokojach w których znajdowały się łóżka 

piętrowe stwierdzono zachowany wskaźnik powierzchni  na jednego uczestnika. Wniosek 

uznano za niepotwierdzony. 

 

-   interwencja zgłoszona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu 

dot. wypoczynku nie zgłoszonego do elektronicznej bazy danych  Kuratorium Oświaty. 

(Odstąpiono od kontroli, gdyż uczestnicy wypoczynku zakończyli turnus i wyjechali. Wg 

informacji uzyskanej od dyrektora ośrodka  na turnusie przebywały dzieci wraz z rodzicami.) 

 

-  interwencja zgłoszona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu 

dot. wypoczynku zlokalizowanego w Ośrodku Wypoczynkowym „Nikifor” ul. Świdzińskiego 20, 

33-380, który nie posiada aktualnej opinii,  o której mowa w § 2 pkt. 5 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

(Dz.U. z 2016r. poz. 452). Wg informacji uzyskanej od dyrektora Ośrodka Wypoczynkowego 

„Nikifor”  na turnusie przebywały dzieci pod opieką rodziców, dlatego też odstąpiono od 

przeprowadzenia kontroli. 

UWAGI: 

Zakopane:  

W dniach 18.01.2018 r., 25.01.2018 r., 1.02.2018 r., 8.02.2018 r., 15.02.2018 r.,  miały 

miejsce działania kontrolno-prewencyjne, przeprowadzono 21 kontroli sanitarnych i rekontroli 

wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Delegatury 

Kuratorium Oświaty  w Nowym Targu,  w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2018." 

 

FORMY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

1. Liczba skontrolowanych turnusów :  91 

2. Liczba uczestników wypoczynku:     3080                                                                                   

3. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:  0 

4. Wydano decyzji:  0 

5. Zachorowania i urazy:  0 

6. Zgłoszone interwencje:  0 

        W placówkach, w których organizowany był wypoczynek, uczestnicy  mieli zapewnione 

dożywianie: w jednym przypadku - w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego, 
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podwieczorku, kolacji, w drugim - śniadania, obiadu jednodaniowego, w trzecim - obiadu 

jednodaniowego.   W jednej placówce dzieci spożywały II śniadanie w postaci drożdżówki.  

W dwóch  placówkach posiłki były przygotowywane na miejscu, do trzeciej  posiłek był 

dostarczany   w formie cateringu w naczyniach jednorazowych. Skontrolowane placówki były 

wpisane do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia . 

Pomieszczenia sanitarne udostępniane dzieciom wyposażone były w środki higieny osobistej, 

przy umywalkach zapewniono bieżącą ciepłą wodę. 

 

II. Pracownicy Pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowych Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego przeprowadzili: 

 Liczba przeprowadzonych kontroli: 230 

 Liczba obiektów w których stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości: 30 

 Liczba wydanych decyzji: 39 w tym: 34 decyzji płatniczych, 5 decyzji 

merytorycznych 

 Liczba przeprowadzonych ocen żywienia: 42. Nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 

 Liczba nałożonych mandatów karnych: 12 na kwotę 1700 zł.  

 Liczba zgłoszonych skarg: 1, skarga zasadna: 

W dniu 12 lutego 2018 r. na wniosek strony została przeprowadzona kontrola interwencyjna  

przez przedstawicieli PPIS w Zakopanem w Wynajem pokoi, żywienie „U ANI”,   Ann Żółtek, 

Małe Ciche 77 B. Kontrola wykazała zły stan sanitarny pomieszczeń bloku żywienia,  brak 

bieżących zapisów wynikających z dokumentacji GHP/GMP. Za stwierdzone uchybienia 

ukarano właściciela mandatem karnym w wys. 100zł. oraz wszczęto postępowanie 

administracyjne. 

 Nie odnotowano żadnego ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego w 

stołówkach prowadzących żywienie dzieci w ramach organizowanego 

wypoczynku zimowego. 

 Najczęściej stwierdzane uchybienia: 

 brak segregacji i znakowania środków spożywczych w urządzeniach chłodniczych, 

 brak do wglądu orzeczeń lekarskich z badań do celów sanitarno epidemiologicznych, 

potwierdzających brak przeciwskazań do pracy w kontakcie z żywnością 

zatrudnionych pracowników, 

 brak prowadzonego monitoringu wynikającego z księgi HACCP, 

 nieprawidłowe gromadzenie nieczystości stałych, 
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 nieprawidłowe przetrzymywanie opakowań jednorazowego użycia,  

 zniszczone ściany, sufity drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych, 

 brak dokumentacji potwierdzającej wdrażanie procedur na podstawie zasad systemu 

HACCP, 

 brak informacji o składzie surowcowym serwowanych dla konsumentów potraw, 

 środki spożywcze używane do produkcji posiłków po upływie terminu przydatności do 

spożycia. 

 

UWAGI: 

Przeprowadzona kontrola sanitarna w placówce „Wynajem Pokoi i Żywienie Domowe” 

Krzysztof Remiasz, ul. Pod Grapą 51a w Białce Tatrzańskiej wykazała: brak orzeczeń do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, brak dokumentacji systemu HACCP. Za stwierdzone uchybienia 

nałożono mandat karny  w wysokości 200 zł, oraz wydano stosowne zalecenia. Pozostałe 

kontrole nie wykazały zaniedbań sanitarnych. 

 
 

 

Wyk: J. Holik tel.: 12 25 49 437, U. Ciastoń tel.: 12 25 49 437 


