
ZATWIERDZAM
Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

Lublin, dnia         czerwca 2019 r.

ZK-III.6321.7.2019

„BEZPIECZNE  WAKACJE 2019”

ZALECENIA

Wojewody Lubelskiego
do działań służb, inspekcji i straży

w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie województwa lubelskiego 

w okresie wypoczynku letniego w 2019 roku

                                                                                                        DYREKTOR
 Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

        Andrzej Odyniec

Lublin, czerwiec - sierpień 2019 rok



2

Województwo lubelskie posiada różnorakie walory geograficzno–przyrodnicze 
takie jak atrakcyjność obszarów śródlądowych (jeziora, lasy, parki krajobrazowe), 
rozwiniętą bazę turystyczno–sportową, agroturystyczną i leczniczo–sanatoryjną, 
w związku z tym corocznie, w okresie letnim od czerwca do września, na tym terenie 
przebywa duża liczba turystów z kraju oraz z zagranicy. 

Wzmożony ruch turystyczny, a w szczególności dzieci i młodzieży uczestniczącej 
w różnych formach zorganizowanego wypoczynku, powoduje istotny wzrost stanu 
zagrożenia przestępczością, patologiami społecznymi oraz zdarzeniami 
charakterystycznymi dla okresu letniego, które mają bezpośredni wpływ na poziom stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego odczuwanego zarówno przez mieszkańców 
naszego województwa, jak i osoby przyjeżdżające w celach wypoczynkowych 
oraz turystyczno-sportowych.

Okres wakacyjny stanowi dla administracji rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w województwie, czas mobilizacji oraz podejmowania 
dodatkowych przedsięwzięć i wyzwań w celu ograniczenia bądź zminimalizowania 
najczęściej występujących w tym okresie zagrożeń. Od stopnia zaangażowania 
oraz determinacji w podejmowanych przez te organy działaniach, zależeć będzie 
czy zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom, w tym 
szczególnie dzieciom i młodzieży wypoczywającej na terenie naszego województwa. 

Organizując działania należy pamiętać również o bezpieczeństwie dzieci 
i młodzieży pozostających w miejscach zamieszkania, zapewniając im szczególną 
ochronę oraz oferując szereg atrakcyjnych form oraz sposobów bezpiecznego spędzania 
czasu letniego wypoczynku.

W celu zapewnienia skutecznej realizacji powyższych zadań, działania organów 
administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego, realizujących 
zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym 
obszarze powinny być konsekwentne oraz skuteczne. W ramach tych działań należy 
przewidzieć także uczestnictwo stosownych podmiotów pozarządowych (organizacji 
społecznych, związków wyznaniowych) oraz innych instytucji organizujących 
lub uczestniczących w organizacji i zabezpieczeniu wypoczynku. Tylko właśnie takie, 
kompleksowe i zintegrowane działania gwarantować będą osiągnięcie właściwego stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pozwolą zapobiec niepożądanym 
zjawiskom kryminogennym i patologicznym w miejscach licznie odwiedzanych przez 
turystów, w tym szczególnie przez dzieci i młodzież. 

I. Kompleksowe zadania oraz przedsięwzięcia i bezpośrednie działania podejmowane 
w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, realizowane w ubiegłych latach przez organy 
administracji rządowej w województwie, przyczyniły się do znacznej poprawy stanu 
porządku publicznego w tym okresie, a tym samym do zapewnienia mieszkańcom 
i turystom właściwego poziomu poczucia bezpieczeństwa.

Prowadzenie kompleksowych i systematycznych kontroli, jak również właściwy 
stosunek i zrozumienie organizatorów różnych form wypoczynku oraz właścicieli 
obiektów wczasowych, powoduje stały wzrost poprawy stanu technicznego oraz 
sanitarnego obiektów wypoczynkowych, miejsc zbiorowego żywienia oraz poprawę 
w kwestiach przestrzegania zasad obrotu artykułami spożywczymi.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
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Podejmowane dotychczas działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego dla turystów oraz mieszkańców województwa lubelskiego, 
potwierdziły słuszność realizowanych zamierzeń przez wojewódzkie służby, inspekcie 
i straże przy współudziale organów samorządu terytorialnego oraz organizacji 
pozarządowych. 

II. Działania zaplanowane w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w okresie trwania letniego wypoczynku w 2019 r. powinny przyczynić się 
do:
 wzrostu poprawy poczucia bezpieczeństwa przez turystów, jak również 

mieszkańców województwa, a przez to podniesienie atrakcyjności wypoczynku 
na obszarze województwa lubelskiego,

 udoskonalenia oraz zwiększenia skuteczności działań wojewódzkich służb, 
inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
realizowanych przy ścisłym współudziale organów samorządu terytorialnego, 
jak również lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, kościołów 
i związków wyznaniowych, podejmujących działania w tym zakresie, 

 poprawy komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a przedstawicielami służb, 
inspekcji i straży odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, realizującymi akcje, 
kampanie oraz programy o charakterze profilaktycznym.

III.Przygotowując tegoroczne przedsięwzięcia należy przyjąć, że powinny one być 
organizowane i realizowane w następujących obszarach:

1) Bezpieczeństwa na drogach oraz w komunikacji kolejowej i autobusowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem tras wiodących do najczęściej 
uczęszczanych rejonów województwa oraz miejsc wypoczynku.

2) Bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku, ze szczególnym 
uwzględnieniem kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 
do kąpieli oraz tzw. dzikich kąpielisk.

3) Bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania, ze szczególnym 
wyeksponowaniem bezpieczeństwa w miejscach masowej zabawy, 
rozrywki i kąpieli oraz w placówkach oświatowych organizujących 
stacjonarne formy zajęć sportowo-rekreacyjnych.

IV. Kierunkowe działania podejmowane i prowadzone w celu poprawy oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego przez poszczególne służby, inspekcje 
i straże, w ramach posiadanych kompetencji ustawowych, powinny obejmować 
w szczególności:

a) na drogach:

 kompleksową kontrolę przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez 
kierowców pojazdów, rowerzystów oraz pieszych, a głównie na drogach 
dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych oraz w okresie piątek – 
niedziela,
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 pomoc i ułatwienia dla dzieci i młodzieży podróżujących autokarami 
turystycznymi, a w tym kontrole stanu technicznego autokarów oraz trzeźwości 
i stanu psychofizycznego kierowców,

 nadzór i monitorowanie stanu technicznego, prawidłowości oznakowania oraz 
przejezdności dróg samochodowych,

 przygotowanie i prowadzenie szerokiej i wszechstronnej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpiecznego poruszania się po 
drogach,

 przygotowanie i utrzymanie w gotowości interwencyjnej sił i środków 
ratownictwa drogowego, koordynowanych przez Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

 przygotowanie i utrzymanie w gotowości do użycia sił i środków Państwowego 
Ratownictwa Medycznego,

 podejmowane działania winny być koordynowane w ramach terytorialnej 
odpowiedzialności przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, przy 
współudziale Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 
komendantów placówek Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz służb 
i instytucji odpowiedzialnych za stan techniczny dróg oraz ich oznakowanie.

b) w miejscach wypoczynku:
 prowadzenie działań prewencyjnych zmierzających do rozpoznawania źródeł 

przestępczości oraz minimalizacji zagrożeń i walki ze sprawcami przestępstw, 
jak również zachowań patologicznych i kryminogennych, głównie wśród 
nieletnich,

 kontrole i nadzór nad przygotowaniem i bezpiecznym funkcjonowaniem 
obiektów i urządzeń infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej oraz właściwym 
wypełnianiem obowiązków przez osoby ją obsługujące,

 w ramach zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych we 
współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego należy objąć kontrolą 
oraz stałym monitoringiem kąpieliska w zakresie przygotowania do sezonu 
letniego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom z nich korzystających; 
nadzorem i patrolowaniem należy również objąć miejsca niebezpieczne dla 
kapiących się, tzw. dzikie kąpieliska,

 nadzór nad funkcjonowaniem miejsc rozrywki, plenerowych imprez kulturalnych 
oraz bezpiecznym przebiegiem organizowanych imprez masowych,

 kontrole i stały monitoring stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów 
i miejsc wypoczynku,

 kontrole i stały monitoring stanu bezpieczeństwa przeciwepidemicznego 
w miejscach masowego wypoczynku oraz obiektach służących do obsługi 
podróżnych (dworce kolejowe, autobusowe, poczekalnie, punkty żywienia, 
sanitariaty), 

 kontrole stanu technicznego obiektów i placówek wypoczynku letniego pod 
względem wymogów Prawa budowlanego,

 kontrole i monitorowanie placówek organizujących wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży w zakresie: warunków działalności, programu i organizacji pracy 
wychowawczej oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej. 
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c) w miejscach zamieszkania:
 prowadzenie działań prewencyjnych, zmierzających do rozpoznania źródeł 

przestępczości pospolitej oraz minimalizacji zagrożeń i walki ze sprawcami 
przestępstw, jak również zachowań patologicznych i kryminogennych, głównie 
wśród nieletnich,

 nadzór nad funkcjonowaniem miejsc rozrywki, plenerowych imprez kulturalnych 
oraz bezpiecznym przebiegiem organizowanych imprez masowych, 
monitorowanie dyskotek, klubów rozrywkowych w celu eliminowania zjawisk 
i zdarzeń mogących skutkować przypadkami naruszania prawa przez nieletnich 
lub na ich szkodę, 

 kontrolę oraz stały monitoring stanu bezpieczeństwa przeciwepidemicznego, 
w placówkach oświatowych organizujących stacjonarne formy zajęć sportowo-
rekreacyjnych, 

 prowadzenie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych, a szczególnie w okresie wzmożonych prac polowych.

V. Inspiracja do działań i szeroka współpraca pomiędzy poszczególnymi organami 
administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego, powinna wynikać 
z ich kompetencji, możliwości, jak również potrzeb lokalnych społeczności.

1) Podmioty wiodące realizujące działania:

a) Policja,
b) Państwowa Straż Pożarna,
c) Straż Graniczna,
d) Państwowa Inspekcja Sanitarna,
e) Inspekcja Nadzoru Budowlanego,
f) Kuratorium Oświaty,
g) Inspekcja Transportu Drogowego.

2) Partnerzy współpracujący:

a) Żandarmeria Wojskowa,
b) Straż Ochrony Kolei,
c) Izba Celna,
d) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
e) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
f) jednostki samorządu terytorialnego,
g) Straże Miejskie
h) zarządcy dróg publicznych.

 
Właściwie zaplanowane działania oraz współdziałanie, w tym uwzględnienie 

wydelegowania dodatkowej liczby pracowników, funkcjonariuszy i skierowanie 
ich do wykonywania zaplanowanych zdań, powinno stworzyć warunki 
do kompleksowego, skoordynowanego przeciwdziałania powstawaniu sytuacji 
kryzysowych, jak również ewentualnych zagrożeń kryminogennych, a tym samym 
zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie 
trwania letniego wypoczynku na obszarze województwa lubelskiego.
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VI. Edukacja prewencyjna dotycząca bezpiecznego zachowania podczas letniego 
wypoczynku, prowadzona dla mieszkańców województwa, jak również osób 
odwiedzających nasze województwo, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, powinna:
 rozpocząć się w szkołach, przedszkolach przed zakończeniem roku szkolnego, 

a następnie powinna być realizowana w sposób ciągły i systematyczny, 
podczas pobytu na różnych formach wypoczynku (obozach, koloniach, rajdach), 

 propagować bezpieczne zachowania we wszystkich obszarach stwarzających 
potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia,

 być inicjowana i realizowana niezależnie przez przedstawicieli wszystkich 
uczestniczących organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych z szerokim wykorzystaniem środków 
masowego przekazu (prasa regionalna i lokalna, rozgłośnie radiowe i stacje 
telewizyjne). 

VII. Na podstawie sformułowanych zaleceń i określonych zadań, kierownicy jednostek 
administracji rządowej w województwie, w ramach posiadanych kompetencji, 
opracują własne plany działania w zakresie utrzymania właściwego stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ujmując w nich również zakres i sposób 
współdziałania z innymi podmiotami w okresie trwania letniego wypoczynku. 

VIII. Realizacja zadań odbywać się będzie w okresie wakacyjnym, tj. od 19 czerwca 
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

IX. Służby, inspekcje i straże szczebla wojewódzkiego, którym określone zostały 
zadania do realizacji, zobowiązane są do przekazania do Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego LUW w terminie do 20 września 2019., sprawozdań 
z podejmowanych działań, w którym należy ująć: rodzaj i zakres realizowanych 
zadań, osiągnięte rezultaty, wnioski z podjętych działań. 
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X.   OBSZARY DZIAŁANIA  i  ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI 

Obszar zabezpieczenia
 i kontroli

Zadania z zakresu bezpieczeństwa
 i porządku publicznego

Wykonawcy
/stosownie do posiadanych 
kompetencji ustawowych/ 

1 2 3 4
Kontrola (prewencja) stanu technicznego pojazdów (autokarów, 
autobusów, busów) przewożących dzieci i młodzież, uprawnień 
kierowców wykonujących przewozy osób, legalności prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób
Kontrola (prewencja) przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
a szczególnie w zakresie:
- prędkości,
- przewozu dzieci ,
- używania pasów bezpieczeństwa,
- trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców,
- poruszania się po drogach innych uczestników ruchu: 

motocyklistów, rowerzystów oraz pieszych.
Usprawnienie kontroli granicznej autobusów turystycznych 
przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek:
- ścisłe współdziałanie Straży Granicznej w zakresie usprawniania 

odpraw granicznych z Urzędami Celnymi oraz służbami 
granicznymi państw sąsiednich,

- kierowanie dodatkowych funkcjonariuszy do kontroli autobusów 
w okresach nasilonego ruchu granicznego,

- nasilenie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
w obrębie przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej.

Nadzór nad właściwym oznakowaniem, stanem technicznym oraz 
przepustowością (przejezdnością) dróg do rejonów wypoczynku.
W przypadku wzmożonego natężenia ruchu propagowanie 
korzystania z alternatywnych tras dojazdu do miejscowości 
wypoczynkowych.

I. Bezpieczeństwo 
na drogach oraz 
w środkach 
komunikacji 
publicznej 

1. Bezpieczeństwo 
na drogach 
samochodowych

Prowadzenie szerokiej i wszechstronnej działalności 
informacyjno-edukacyjnej w zakresie bezpiecznego poruszania 
się po drogach, w tym przewozu dzieci i młodzieży oraz 
udzielania pierwszej pomocy.

Policja
Inspekcja Transportu Drogowego

Policja
Straż Graniczna
Żandarmeria Wojskowa
Inspekcja Transportu Drogowego
Straże gminne/miejskie

Straż Graniczna
Izba Celna

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie
Dyrekcja Dróg i Autostrad Krajowych 
i Autostrad O/Lublin
Policja

Wszystkie podmioty
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1 2 3 4

Nadzór (prewencja) nad bezpieczeństwem podróżnych 
w środkach komunikacji publicznej oraz na dworcach komunikacji 
samochodowej i PKP, a szczególnie w zakresie:
- kradzieży mienia oraz rozbojów,
- sprzedaży i spożywania narkotyków oraz napojów 

alkoholowych,
- pedofilii i psychomanipulacji nieletnich,
- pozostawiania dzieci bez opieki.

2. Bezpieczeństwo 
w środkach 
komunikacji 
publicznej 
(kolejowej, 
autobusowej)

Nadzór nad stanem sanitarno - higienicznym obiektów służących 
do obsługi podróżnych (dworce kolejowe, autobusowe, 
poczekalnie, punkty żywienia, sanitariaty).

Policja
Straż Graniczna
Żandarmeria Wojskowa
Straż Ochrony Kolei

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Przeprowadzenie kontroli obiektów wypoczynkowych (placówek, 
ośrodków) zgłoszonych do organizacji zbiorowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży, w tym szczególnie pod względem:
- stanu technicznego obiektu,
- stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- wyposażenia w urządzenia oraz ich sprawności i legalizacji,
- organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego dla użytkowników 

tych obiektów i ich mienia.

II. Bezpieczeństwo
w miejscach 
wypoczynku

1. Bezpieczna 
kwatera: ośrodki 
wypoczynkowe, 
pola namiotowe, 
campingi, obozy,  
mariny, inne 
obiekty 
użyteczności 
publicznej Zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa sanitarnego 

poprzez przeprowadzanie kontroli:
- przygotowania obiektów, placówek wczasowych w zakresie 

spełnianie wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji 
posiłków i obrotu artykułami spożywczymi,

- wyposażenia socjalno - bytowego,
- stanu innych sezonowych obiektów żywieniowych i punktów 

małej gastronomii,
- stanu sanitariatów w obiektach publicznych i punktach 

gastronomicznych,
- stanu jakości wody spożywczej.

Inspekcja Nadzoru Budowlanego
Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna



9

1 2 3 4

Kontrola przygotowania organizatorów wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego pod 
względem:
- organizacji pracy w zgłoszonych placówkach,
- organizacji pracy opiekuńczej i wychowawczej,
- zatrudnienia kadry wychowawczej,
- sprawdzenia czy dopełniono obowiązku rejestracji 

wypoczynku.
W trakcie trwania wakacji, nadzór nad realizacją powyższych 
wymagań, zapewniających bezpieczny pobyt dla ich uczestników.

Kuratorium Oświaty

Nadzór nad stanem technicznym obiektów użyteczności 
publicznej oraz urządzeń i sprzętu technicznego, zwłaszcza 
licznie odwiedzanych w okresie letniego wypoczynku (obiekty 
widowiskowo – sportowe, baseny, boiska, place zabaw i rozrywki, 
itp.)

Inspekcja Nadzoru Budowlanego

2. Bezpieczna 
woda, plaża

Monitoring (prewencja) obiektów, miejsc masowej zabawy oraz 
rozrywki (akweny wodne, przystanie żeglarskie, mariny, plaże, 
kąpieliska), w tym szczególnie pod względem:
- nadzoru nad bezpieczeństwem organizowanych imprez nad 

wodą ,
- stanu technicznego sprzętu żeglarskiego i motorowodnego 

oraz posiadania zgodnie z przepisami, certyfikatów 
bezpieczeństwa oraz stosownych uprawnień przez osoby 
obsługujące ten sprzęt,

- stanu technicznego obiektów (pomosty), urządzeń i sprzętu 
technicznego, rekreacyjno - sportowego wykorzystywanego 
w okresie letnim,

- stanu czystości plaż 
- stanu jakości wody w kąpieliskach
- stanu urządzeń sanitarno – higienicznych na tych obiektach,
- legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi 

w tych obiektach.

Policja
Państwowa Straż Pożarna
Straż Graniczna
Żandarmeria Wojskowa
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Jednostki samorządowe 
Straże gminne/miejskie
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Monitoring bezpieczeństwa na kąpieliskach strzeżonych i plażach, 
a w tym szczególnie:
- uprawnienia ratowników wodnych,
- wyposażenie w sprzęt ratownictwa wodnego,
- wyposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego,
- stan techniczny urządzeń i sprzętu rekreacyjno - sportowego 

będącego na tych obiektach,
- stan techniczny wypożyczanego sprzętu wodnego 

i motorowodnego.

Kontrola osób obsługujących sprzęt wodny oraz infrastrukturę 
rekreacyjno-sportową i uprawiających sporty wodne pod 
względem stanu psychofizycznego i trzeźwości oraz 
przestrzegania przez nie przepisów i zasad dotyczących 
bezpieczeństwa na akwenach wód śródlądowych.

Monitoring (prewencja) rejonów funkcjonowania tzw. dzikich 
kąpielisk na wodach śródlądowych (jeziora, rzeki i starorzecza).

Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w rejonach 
wypoczynku dotyczących bezpiecznego zachowania się, 
postępowania w sytuacji zagrożenia, udzielania pierwszej 
pomocy.

Policja

Organy samorządowe 
Straże gminne/miejskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe

Policja

Policja
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe
Straż Graniczna

Wszystkie podmioty we współpracy z 
mediami (TV, radio, prasa)

3. Bezpieczny 
wypoczynek, 
zabawa

Organizacja i dyslokacja służby patrolowej stosownie do potrzeb 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa wakacyjnego:
- zwiększenie liczby policjantów w miejscach masowego 

wypoczynku (miejscowości turystyczne, pola namiotowe, 
mariny, itp.),

- organizacja posterunków sezonowych w miejscach masowego 
wypoczynku (akweny wodne)

Policja
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Monitoring (prewencja) obiektów, miejsc pobytu i wypoczynku 
ludności, a szczególnie dzieci i młodzieży, jak: obiekty 
widowiskowo - sportowe, place zabaw i rozrywki itp. oraz 
organizowanych imprez rozrywkowych pod względem:
- legalności prowadzenia działalności rozrywkowej 

i handlowej oraz jakości oferowanych usług 
- zapewnienia bezpieczeństwa organizowanych imprez 

masowych,
- stanu technicznego obiektów szczególnie obiektów małej 

architektury na placach zabaw, sprzętu i urządzeń 
wykorzystywanych w tych obiektach,

- sprzedaży i spożywania narkotyków oraz napojów 
alkoholowych,

- pedofilii oraz pornografii dziecięcej,
- zjawisk psychomanipulacyjnych,
- pozostawiania dzieci bez opieki,
oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom i naruszeniom przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Monitoring (prewencja) w miejscach zagrożonych zjawiskiem 
prostytucji oraz seksualnego wykorzystywania osób nieletnich. 
Identyfikacja tych patologii oraz aspołecznych zachowań 
w miejscach i rejonach wypoczynku, zwłaszcza dzieci 
i młodzieży oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom.

Prowadzenie szerokiej i wszechstronnej działalności informacyjno 
- edukacyjnej oraz profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa przy 
wykorzystaniu prasy regionalnej i lokalnej oraz TV i radia.

Policja
Państwowa Straż Pożarna
Straż Graniczna
Żandarmeria Wojskowa

Organy samorządowe 
Straże gminne/miejskie

Organizacje pozarządowe

Policja

Wszystkie podmioty we współpracy 
z mediami (TV, radio, prasa)

III. Bezpieczeństwo 
w miejscach 
zamieszkania

1. Bezpiecznie 
w mieście, na wsi 
oraz osiedlu

Kontrola przygotowania organizatorów wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży pozostającej w domu (mieście, wsi) przed 
rozpoczęciem okresu wakacyjnego, pod względem:
- organizacji pracy placówek oświatowo-wychowawczych,
- organizacji pracy opiekuńczej i wychowawczej,
- zatrudnienia kadry wychowawczej,
W trakcie trwania wakacji nadzór nad realizacją powyższych 
wymagań, zapewniających bezpieczny pobyt dla ich uczestników.

Kuratorium Oświaty 

Organy samorządowe
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Kontrola stanu technicznego obiektów (ośrodków, placówek) 
zgłoszonych do organizacji stacjonarnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży, w tym szczególnie pod względem:
- stanu technicznego zgłoszonych ośrodków, placówek,
- stan zabezpieczenia ppoż.,
- stanu sanitarno - higienicznego,
- stanu technicznego urządzeń i sprzętu i wyposażenia,
- organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego dla użytkowników 

obiektów.

Państwowa Straż Pożarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa sanitarnego poprzez 
przeprowadzanie kontroli:
- przygotowania obiektów i placówek w zakresie spełniania 

wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków 
i obrotu artykułami spożywczymi,

- stanu innych sezonowych obiektów żywieniowych i punktów 
małej gastronomii,

- stanu sanitarnego – technicznego w obiektach użyteczności 
publicznej,

- stanu jakości wody spożywczej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kontrola stanu bezpieczeństwa oraz stanu technicznego obiektów 
użyteczności publicznej, zwłaszcza licznie odwiedzanych 
w okresie letniego wypoczynku jak: hale widowiskowo – sportowe, 
baseny, wielkopowierzchniowe centra handlowe.

Kontrola stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu na osiedlowych 
placach zabaw i boiskach sportowych, obiektach rekreacyjnych.

Państwowa Straż Pożarna
Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Monitoring i prewencja miejsc pobytu dzieci i młodzieży oraz 
organizowanych imprez rekreacyjnych pod względem:
- legalności prowadzenia działalności rozrywkowej 
- sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków,
- pedofilii oraz pornografii dziecięcej,
- zjawisk psychomanipulacyjnych,
- alkoholizacji nieletnich,
- ucieczek z domów oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,
i przeciwdziałanie tym zjawiskom. 

Policja
Straż Graniczna
Żandarmeria Wojskowa
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Podejmowanie działań propagujących kontrolowany przez rodziców 
i opiekunów dostęp do internetu przez osoby najmłodsze.

Intensyfikacja działań w zakresie zwalczania internetowej 
pornografii dziecięcej i pedofilii.

Inicjowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku, zwłaszcza 
pozostających bez opieki rodziców na wsi podczas nasilonego 
okresu prac żniwnych.

Prowadzenie działań profilaktyczno – kontrolnych oraz 
edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
przebywającej w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
a szczególnie w okresie wzmożonych prac polowych. 

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej oraz 
profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w okresie letniego wypoczynku.

Policja

Organy samorządowe
Organizacje pozarządowe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego 

Wszystkie podmioty we współpracy 
z mediami (TV, radio, prasa)

Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach oraz 
basenach kąpielowych całorocznych i sezonowych, w tym kontrola:
- uprawnień ratowników,
- wyposażenia w sprzęt ratunkowy,
- wyposażenia w sprzęt ratownictwa medycznego,
- stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu wodnego 

i motorowodnego,
- stanu urządzeń sanitarno – higienicznych.

Powadzenie na zlecenia zarządców kąpielisk badań jakości wody 
w trakcie sezonu kąpieliskowego

2. Bezpieczne 
kąpielisko

Monitoring (prewencja) rejonów funkcjonowania tzw. dzikich 
kąpielisk na wodach śródlądowych (jeziora, rzeki i starorzecza).

Policja
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Policja
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe
Straż Graniczna
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Kontrola osób obsługujących sprzęt wodny i infrastrukturę 
rekreacyjno-sportową i uprawiających sporty wodne pod względem 
stanu psychofizycznego i trzeźwości oraz przestrzegania przez nie 
przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na tych kąpieliskach i 
basenach.

Policja
Organy samorządowe 
Straże gminne/miejskie

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących 
bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie oraz udzielania 
pierwszej pomocy.

Wszystkie podmioty we współpracy 
z mediami (TV, radio, prasa)
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