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ZALECENIA 
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Mając na względzie konieczność zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w okresie 

zbliżających się ferii zimowych, przekazuję zalecenia skierowane do kierowników (szefów) 

służb, inspekcji i straży województwa śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, a także 

podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo, w zakresie realizacji na obszarze 

województwa śląskiego akcji pn. „Bezpieczne ferie 2019”, w okresie od 11stycznia 2019 r. do 

25lutego 2019 r.  

 Intencją kierowanych do Państwa zaleceń jest zintegrowanie wszystkich działań, 

mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w województwie śląskim. 

 Jako główne cele akcji „Bezpieczne ferie 2019” należy wskazać: 

 zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku, 

 zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych, 

 zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu 

zamieszkania, 

 podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych 

zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego. 

 Przygotowując się do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku należy mieć na uwadze, 

że jedynie wspólne działania mogą przynieść pożądane efekty.  

W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych proszę o: 

 przeprowadzenie przeglądu pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami 

basenowymio łącznej powierzchni powyżej 100m
2
 i głębokości ponad 0,4m  

w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2m, 

 informowanie zarządzających ww. obszarami wodnymi o obowiązku przestrzegania 

wymagań dotyczących minimalnej liczby ratowników wodnych, zapewniających stałą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, 

 zaangażowanie policjantów realizujących codzienne zadania prewencyjne  

w uświadamianie właścicieli prywatnych obiektów hotelowych, posiadających niecki 

basenowe spełniające ww. wymagania, o konieczności zatrudniania ratowników 

wodnych. 

 Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Inspekcji 

Transportu Drogowego – służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny – 

w trakcie realizacji działań powinni zwrócić szczególną uwagę na: 

 zwiększenie ilości patroli na drogach w miejscowościach wypoczynkowych, na dworcach 

kolejowych i autobusowych, 

 monitorowanie natężenia ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych 

biegnących przez województwo śląskie, w tym również w i z kierunków przejść 

granicznych z Czechami i Słowacją, 

 minimalizowanie skutków występujących okresowo utrudnień w ruchu drogowym, 

 inicjowanie i prowadzenie wspólnych patroli z innymi formacjami, takimi jak: Straż 

Gminna (Miejska), Straż Ochrony Kolei i Żandarmeria Wojskowa, 

 prowadzenie działań kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 

sprawdzanie stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież oraz stanu 

psychofizycznego i trzeźwości kierowców, 

 monitorowanie środowisk zagrożonych narkomanią, pedofilią, prostytucją oraz innymi 

patologiami, w szczególności w miejscowościach intensywnego ruchu turystycznego, 

 kontrolowanie obszarów, w których w okresie zimowym występują zagrożenia: zbiorniki 

wodne i rzeki,szczególnie w miejscach, gdzie dostęp do linii brzegowej jest ułatwiony, 

 inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie 

bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku, 

 kontrolowanie miejsc handlu alkoholem, w szczególności pod kątem jego sprzedaży 

osobom nieletnim,  



 legitymowanie osób nieletnich przemieszczających się w godzinach nocnych bez opieki 

dorosłych, 

 kontrolowanie miejsc prowadzących działalność rozrywkową (dyskoteki, puby, nocne 

kluby), w aspekcie występowania przestępczości narkotykowej, sprzedaży alkoholu 

nieletnim, a także zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Kontrole obiektów będących miejscami wypoczynku dzieci i młodzieży realizują 

wyspecjalizowane służby:  

 Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Śląskiego, 

 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, 

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 

 Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

 Podmioty te weryfikują stopnień przygotowania organizatorów wypoczynku do 

oferowania usług oraz na bieżąco monitorują warunki, w jakich przebywają wypoczywający. 

 Mając na uwadze powyższe zalecam(WINB, WSSE i KW PSP): 

 dokonywanie kontroli miejsc organizacji wypoczynkudzieci i młodzieży oraz urządzeń 

wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej bezpiecznego wypoczynku, 

 niezwłoczne interweniowanie w przypadku zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu 

ośrodka lub obiektu, 

 bieżące sygnalizowanie właściwym podmiotom istotnych problemów ujawnionych  

w czasie działań, 

 zwrócenie uwagi na lokale świadczące usługi typu escaperoom, czy laser house, gdzie 

może występować ryzyko nieprzestrzegania przepisów budowlanych i ppoż. 

Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach nadzoru nad zorganizowanym 

wypoczynkiem dzieci i młodzieży powinno: 

 gromadzić informacje o rodzaju i miejscach zorganizowanych form wypoczynku, 

 wydawać organizatorom wypoczynku zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, 

 kontrolować sposób prowadzenia zorganizowanych form wypoczynku dzieci  

i młodzieży, 

 informować służby i inspekcje o nieprawidłowościach związanych z przygotowaniem 

ośrodka wypoczynkowego do świadczenia usług, 

 reagować na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, które mogą zagrozić życiu 

i zdrowiu uczestników wypoczynku, 

 obsługiwać wspólnie ze służbą dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego całodobową infolinię interwencyjną nr 32 20-77-077, przyjmującą 

zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

 Działania podejmowane przez wyspecjalizowane służby i inspekcje powinny być 

połączone z wysiłkami: Grupy Jurajskiej i Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego i innych podmiotów zaangażowanych w akcję „Bezpieczne ferie 

2019”.  

 Mając na uwadze wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w poprzednio 

prowadzonych akcjach, zwracam się z prośbą o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku 

dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania. W szczególności proszę Państwa o: 

 sprawdzenie miejsc i obiektów, w których organizowany jest wypoczynek dzieci  

i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych, 

 prowadzenie działań edukacyjnych, ukierunkowanych na propagowanie wzorców 

bezpiecznego zachowania się w czasie zimowego wypoczynku (szczególnie w górach), 

 organizowanie wypoczynku w szkołach, przedszkolach i świetlicach, 



 włączenie do akcji straży miejskich i gminnych, 

 zapewnienie gotowości służb dyżurnych do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach 

i zagrożeniach związanych z zimowym wypoczynkiem. 

 Dane teleadresowe koordynatorów akcji oraz informacje dotyczące trybu zgłaszania 

do kontroli autokarów przewożących dzieci na wypoczynek zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –

http://www.katowice.uw.gov.pl 

 

Podsumowanie 

 

W okresie ferii zimowych szczególnego znaczenia nabiera wysiłek zmierzający do 

koordynacji działań i zapewnienia szybkiej reakcji na występujące zagrożenia. Liczę na 

Państwa zaangażowanie w dążeniu do stworzenia bezpiecznych warunków wypoczynku 

dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego. Istotnym jest zachowanie czujności 

podczas realizacji codziennych obowiązków służbowych i szersze spojrzenie na potencjalne 

zagrożenia, co może pomóc w uniknięciu tragedii, jaka miała miejsce w ostatnich dniach  

w escaperoomie w Koszalinie. 

Do Państwa dyspozycji pozostawiam służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, której 

pracownicy będą podejmować interwencje w przypadkach uzyskania informacji  

o zdarzeniach nadzwyczajnych, zwłaszcza tych, które wymagają koordynacji na szczeblu 

wojewódzkim.  

W przypadku zdarzeń niewymagających użycia środków nadzwyczajnych, potrzebę 

podjęcia interwencji przez wyspecjalizowane służby i inspekcje, proszę przekazywać  

w pierwszej kolejności do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego lub ich 

odpowiednich komórek. 

 W czasie trwania akcji „Bezpieczne ferie 2019” funkcjonować będzie całodobowa 

interwencyjna infolinia telefoniczna o numerze 32 20-77-077, obsługująca zgłoszenia 

dotyczące nieprawidłowości w organizacji zimowego wypoczynku.  

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem 

internetowym:http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące 

organizatora i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego. 

Mając na względzie konieczność zapewnienia w przyszłości właściwej reakcji na 

mogące pojawić się zagrożenia, proszę kierowników, szefów służb i inspekcji o przekazanie 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach zbiorczych sprawozdań z realizacji akcji „Bezpieczne ferie 2019”. 

Sprawozdania sporządzonewedług wzoru z ubiegłych akcji proszę przekazywać  

w wersji edytowalnej drogą elektroniczną na adres: wzk@katowice.uw.gov.pl w terminie do 

25marca 2019 r. (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). 

Pytania związane z akcją „Bezpieczne ferie 2019”, proszę kierować do Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach, pod tel. nr 32 20-77-653. 


