
 
 

  Załącznik nr 2 
 
 

Tabela spełniania minimalnych wymagań przez obiekt:  ............................................................................ 
w zakresie wyposażenia dla schronisk młodzieżowych 

 

 W y m a g a n i a   tak nie 

 I.  Wymagania  ogólne: 

1. Samodzielny budynek lub wydzielona część budynku   

2. 
Pomieszczenia noclegowe organizowane doraźnie (w internacie, w izbach 
lekcyjnych, itp.) 

  

3. Bieżąca zimna i ciepła woda przez całą dobę   

4. 
Bieżąca zimna woda całą dobę i ciepła woda o ustalonych porach rano i 
wieczorem 

  

5. Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 190   

6. Świetlica wyposażona w odpowiednie materiały i sprzęt:1,2   

7. 
Przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu 
turystycznego 

  

08. Pomieszczenie do suszenia odzieży   

9. Apteczka zaopatrzona w leki i artykuły sanitarne   

 II. Część  mieszkalna: 

10. 
Powierzchnia  

sypialni na 1 osobę w m2 

 

a. przy łóżkach 1-poziomowych -  2,5 m2   

b. przy łóżkach piętrowych         -  1,5 m2   

11.  Podać % miejsc noclegowych w salach mniejszych niż 8-osobowe:   

12. URZĄDZENIA SANITARNE ( podać liczbę miejsc noclegowych na 1 urządzenie )  

a. umywalka z blatem lub półką i lustrem    

b. natryski    

c. WC   

13.  WYPOSAŻENIE  POKOJU: 

a. łóżka lub stelaże wyposażone w materace   

b. na osobę :poduszka, kołdra lub 2 koce   

c. bielizna pościelowa   

d. szafy ubraniowe    

e. szafy ubraniowe lub wieszaki    

f. szafki nocne lub półki ( przy każdym łóżku )    

g. stół    

h. krzesła lub taborety ( po 1 na osobę ) lub ławy   

i. lustro i kosz na śmieci   

 III. Część gastronomiczna: 

14. 
Kuchnia samoobsługowa  
wyposażona w płyty do gotowania, garnki, czajniki, patelnie, lodówkę  

  

15. 

Jadalnia wyposażona w : 

a. sprzęt stołówkowy (stoły, krzesła lub ławy, talerze głębokie i płytkie, łyżki, 
widelce, noże szklanki, kubki)  

  

b. sprzęt jak w podpunkcie a, ale w mniejszych schroniskach może spełniać 
dodatkowo funkcję świetlicy  

  

c. brak jadalni    
 

   X - umieścić w kolumnie 'tak' lub 'nie' zgodnie ze stanem faktycznym, we wszystkich rubrykach 
   * - niepotrzebne skreślić 

 
   Objaśnienia odnośników: 
 
1 – wyposażona w telewizor oraz jedno z urządzeń typu: magnetofon, rzutnik pisma, aparat projekcyjny lub wideo a także inny sprzęt do gier i zabaw dla I kat. 
2 – wyposażona w sprzęt do gier i zabaw dla II i III kat. 

 
  
 
 
 
      
                          

Miejscowość, data .................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Pieczątka i podpis wnioskodawcy.....................................................................................    


