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Dyrektorzy, Komendanci, Naczelnicy,
Or ganizatorzy wypoczynku letniego
dziecl, irŃodzieĘ,

Dotyczy: ,,Zaleceń w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiegoakcji
Bezpieczne Wakacje,"

Informuję, iz Wojewoda ŚĘski r,rrydał zalecenia dotyczącebezpiecznego wypoczynku
w naszym województwie. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i stosowanie się do nich
pIzy organizacji wypoczynku dzieciimłodzieży,jak i kontrolę obięktów będących miejscami
ich wypoczynkl przez upoważnione do tego służby.Prosimy zvrócić uwagę, na elementy,

które mogą zagrażaó zdrowiu i Zyciu uczestników wypoczynku oraz o niezwłocznie
interwęniowanie w przypadku zgłoszeń o nieprawidłowościacha także o prowadzęnię
działalno ściedukac

yj nej

.

Prosimy o dokonanie przeglądu miejsc kąpieli, otaz o zwrócenie uwagi na miejsca
niebezpieczne i objęte zakazem kąpieli.

Otrzvmują:

§ ED (placówki oświatowei wychowawcze)
1x ZSS
Ix Związek Ochotniczych Strazy Pozarnych
1x KM PSP
lx KMP

1xMOK

1x MOSIR
1x Spółka Nowe Miasto.

lx COP
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ZALECENIA
W ZAKRESIE REALLZACIINA OBSZARZE WOJEWODZTWA

śIĄSKIEGO AKCJI,,BEZIIECZNE WAKACJ E z}lg-

ł

Mając na względzie zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w okresie zbliżających
się letnich wakacji, przekazuję zalecenia skierowane do kierowników (szefów) słuzb,
inspekcji i straży województwa śląskiego,a także podmiotów mających wpływ na
pn,
bezpieczeństwo w zakresie realizacji na obszarzę województwa śląskiego akcji
2019 r. (godz. 8.00) do 2 września
,,Bezpieczne wakacje 2019-, w okresie od 19 częrwca
20t9 r. (godz.8.00).
które
Intencją kierowanych do państw a za|ęcęiljest zintegrowanię wszystkich działań,
mogą mieó wpływ nabezpieczeństwo dzieciimłodzieżyw województwie śląskim,
Jako główne cele akcji,,Bezpiecznę wakacje 20|9" na|eży wskazać:
zapewnienie bezpieczn ego przcjazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc w;lpoczynku,
zapewnienie bezpi eczne8o w ypo czynku w mi ej sco wo ściachturyst y czny ch,
w miejscu
zapewnieni e bezpieczn§go wypoczynku rJzieci i młodzięży pozostającej
zamieszkania,
podniesienie poziomu świadomościdzięci i młodzieży w zakresie bezpiecznego
wypoczynku nad wodą (bezpieczna kąpiel, zachowanie w nagłych wypadkach,
po górach),
korzystanie ze sprzętu pływającego), w górach (bezpieczne poruszanie się
przeciwdziałanie utonięciom podczas pobytu nad wodą,
osiągnięcie wYznaczonych celów nastąpi poprzez dzl,ńania obejmujące następujące
obszary zadaniowe:

przygotowanie terenów i obiektów do organizacji wypoczyŃu, w tym obiektów
i terenów, na których przeprowadzane będą imprezy Sportowe i kulturalne,
monitorowanie natężenia ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych
przejść
biegnących przez województwo śląskie,w tym również w i z kierunków
granicznych zCzęęhami i Słowacją,
minimalizowanie skutków występujących okresowo utrudnień w ruchu drogowym,
monitorowanie zorganizowanego wypoczynku, zarówno w miejscowościach
wypoczynkowych jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci imłodzieży,
wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przez sfużby, inspekcje
i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakresie niezbędnym do zapewnienia
bezpieczeństwa,
pomocy służb
udostępnienie informacji gdzie, kiedy, jak i kto moźe skorzystać z
realizowanych
inspekcji i podmiotów odpowiedzta|nych za bezpieczeftstwo w ramach
dztałań.

na uwadze,
Przygotowując się do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na\eży rnieć
że jedynie wspólne działania mogą przynieśćpożądane efekty,
Granicznej
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, Śląskiego Oddziału StraŻY
i porządek
i Inspekcji Ttanspońu Drogowego - służbodpowiedzialnych za bezpieczeństwo
na:
publiczny _ w trakcie realizacji dziŃanpowinni zwrócić szczególną uwagę
na dworcach
zwiększenie ilości patroli na drogach w miejscowościach wypoczynkowych,
kolejowych i autobusowych,
takimi jak: straż
inicjowanie i prowadzenie wspólnych patroli z innymi formacjami,
Miejska, Straz Ochrony Kolei i Zandarmeńa Wojskowa,
w tym
prowadzenię działań kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz
stanu
, sprawdzanie stanu technicznego autokarów przewożących dzięci i młodziez

psycho fi zycznęgo i trzeżułościkicrowców,

monitorowanie środowiskzagrozonych narkomanią, pedofilią, prostytucją oraz innymi
patologiami społecznyrni, w szczególności w miejscowościach intensywnego ruchu
turystycznego,
kontrolowanie miejsc, w których w okresie wakacyjnym występują szczegó|ne
zagrożenia: strzeżonych i niestrzezonych zbiorników wodnych i rzek,
inicjowanie i prowadzenię działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie
b ezpiecznych zacho wań podczas wypoczynku,
kontrolowanie miejsc handlu alkoholem, w szczego|ności pod kątem jego sprzedaży
osobom nieletnim,

legitymowanie osób nieletnich przemieszczalących się w godzinach nocnych bez opieki
dorosłych,

kontrolowanic miejsc prowadzących działalnośćrozrywkową (dyskoteki, puby, nocne
kluby) w aspekcie występowania przestępczości narkotykowej, sprzedaży alkoholu
nieletnim, atakże zakłóceń bezpieczeńsbwa i porządku publicznego,
prowadzenie kontroli w rejonach przygranicznych, podle gających nadzorowi Sląskiego
Oddziału Strazy Granicznej,
prowadzenie dzińań informócyjnych adresowanych do dzieci i młodzieżyw zakresie:
bezpieczeństwa pozarowego, zasad przekaczania, pobyru i przejazdu przez kraje UE
(w tym strefy Schengen), bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku w górach i nad
wodą, warunków i zasad korzystania z pojazdów typu quad.
Kontrolę obiektów będących miejscami wypoczynku dzieci i młodzieźy realizują
wyspecj alizowane słuźby:
Państwowa Inspekcja Sanitama Województwa Sląskiego (http://www.wsse.katowice.pl/),
Katowicaclr
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
(http ://winb.katowice.uw. gov.pV),

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pozarnej w
(http :i/www.katowice.kwpsp.

Katowicach

gov.pl/),

Kuratońum Oświaty w Katowicach (http //www, kuratorium.katowice, pl/).
Podmioty te weryfikują stopnień przygotowania organizatorów wypoczynku do
oferowania usług oraz na bieząco monitorują warunki, w jakich przebywająwypoczywający.
Mając na uwadze powyzszę zalecam:
dokonywanie kontroli miejsc organizacj i wypoczynku (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
:

Budowlanego, Państwowa Inspekcj a Sanitarna, Komenda Wojewódzka PSP),
zwracanie szczególnej uwagi w trakcie prowadzonych kontroli na elementy, które mogą
zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wypoczynku,

rowadzenie dzi ałalno ściedukacyj nej do tyczą cej bezpiecznego wypo czynku,
niezłłŁoczne interweniowanie w przypadku zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu

p

ośrodka lub obiektu,

bieżące sygnalizowanie istotnych problemów ujawnionych w czasie dzińań.
Do zadań Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach nadzoru nad zorganizowanyTn
wypoczynkiem dzieci i młodziezy należy:
realizacja kontroli warunków prowadzenia zorganizowanych form wypoczynku dzięci
-3-
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z przygotowanter nośrodka
informowanie słuzb i inspekcji o wątpliwościach związanych
wypoczynkowego do świadczeniausług,
które mogą zagrozic życiu
reagowanie na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości,
i zdrowiu uczestników wypoczynku,
centrum zarządzania
obsługiwanie wspólnie ze służbądyzurną wojcwódzkiego
infolinię interwencyjną nr 32 ż0,77_0,77, przyjmującą
Kryzysowego caiodobową

rawidłowościw organizacj i w ypo czynku,
i inspekcje powinny być
Działania podejmowane przez wyspecjalizowane służby
pogotowia Ratunkowego Grup Jurajskiej
połączone z wysiłkami: Górskiego ochotniczęgo
Ratunkowego, Urzędu Marszałkowskiego
i Beskidzkiej, Wodnego ochotniczego Pogotowia
wakacje
ńŃiar,wa Sląskiąo i innych podmiotów zaangńowanych w akcję ,,Bezpieczne
z

gło szeniadotyczące ni ep

ż0|9".

w kwestii

proszę o:
zapewnieni abezpieczeństwa na obszarach wodnych,

i

jak równiez

niestrzeżonych,
przeprowad zenie przeglądu miejsc kąpieli strzezonych
tych, na których wprowadzono zakaz kąpieli,
ptzestrzegania wymagań
informowa nie zaruądzających obszarami wodnymi o obowiązku
ratowników wodnych, zapewniających stałą kontrolę
dotyczących minimalnej liczby
wyznaczo^ego obszaru wodnego,

i dotyczące
i nrnczp n zwrócen]
Podczasprzeglądumiejsckąpieli,proszęozwrócenieuwaginawymogl
i obj ę tych zakazęm kąp i e li,
wł aści w e go ornu.rńu mi ej s c nieb ezpiecznych
wraz

kąpieti
podstawowe informacje o organizacji kąpielisk i miejsc wykorzystylvanych do
stronie
na
tąkiego miejsca znajdują się

z

informacjami

dla

organizatora

http://www.higienawody. wsse,katowice,pl

WtymmiejscuprzypominamorozporządzeniuporządkowymnrŃlŻ0I8z14
statkiem o napędzie
grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania
od granicy kąpielisk, miejsc
męchanicznym w odległościmniejszej niż 100 metrów
pońów, wypożycza|ni sprzętu
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, przystani,
do rekreacji
pływająceg o, p|ażoraz miejsc wykorzystylvanych

i wypoczynku (Dz, urz, woj,

poz. 3076).
acle dotyczące trYbu zgj,aszania
Dane teleadręsowę koordynatorow akcji oraz inform
w)poczynek zostaną zam\ęszczone na stronie
do kontroli autokarów przevłożących dzieci na

S1.

i*".n".o*";SląskiegoUrzęduWojewódzkiegowKatowicach
http://www.katowicę.uw.gov.pl/w
kryz yso w

eg o

ydzia.llwydzidl_bezpieczenstwa_i_zarzadzania_

lb ezpieczne - w akacj e

inicjatyw, których celem jest
Podobnie jak w ubiegłych latach, proszę o wspieranie
i młodzieży pozostającej w miejscu
organizowanie bezpieczlego wypoczlłrku dzięci
zamieszkania.

podsumowanie
nabiera wysiłek zmierzalący do
okresie letnich wakacji szczególneg o zlaczenia
oraz koordynacji podejmowanych
zapewnienia właściwejreakcji na występuj ące zagrożenia
w dążeniu do stworzenia bezpiecznych
óziaŁań.Liczę na państwa wsparcie i zaangazowanie

w
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warunków wypoczynku na terenie województwa śląskiego.
Do Państwa dyspozycji pozostawiam sfuZbę dyzumą Wojcwódzkiego 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 zdarzęń niewymagających użycia środków nadzwyczajnych, potrzebę
podjęcia interwencji pftez wyspecjalizowane służbyi inspekcje, proszę przekazywac
w pierwszej kolejności do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego lub ich
odpowiednich komóręk.
W czasie trwania akcji funkcjonować będzie całodobowa interwencyjna infolinia
telefoniczna o nr 32 ż0"l7-0"l7, obsługująca zgłoszelia dotyczące nieprawidłowości
w organizacji letniego wypoczynku.

Na

stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod

adresem

intemetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zg}oszonego
wypoczynku dzięci i młodzieży, w której mozecie Państwo uzyskać informacje dotyczące
organizatora i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego.
Jednocześnte w związku z wymaganiami sprawozdawczymi, proszę kierujących
podmiotami zaangńowanymi w działania o przekazanie do Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informacji
z realizacji akcji ,,Bezpieczne wakacje żOI9".
Sprawozdania (sporządzone według wzoru z ubiegłych akcji), proszę ptzekazywac
drogą elektroniczną na adres: wzk@katowice.uw.gov.pi w terminie do 20 wrześniaż019 r.
Pytania zw:^ązu, z akcją,,Bezpieczne wakacje 2019", proszę kierowaó do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach, pod tel. nr 3żż0-77-774.
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