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Panie Marszałku, Wysoka Izbo ! 

 

Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych priorytetów 

rządu Prawa i Sprawiedliwości. 

Jest on z determinacją realizowany każdego dnia i w każdym miejscu  

w Polsce. 

Służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

podejmą wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo w okresie 

wakacyjnym. Ale pamiętajmy, że odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim 

na organizatorach wypoczynku i o tym, że nic nie jest w stanie zastąpić 

ostrożności i rozwagi. 

Wakacje to czas relaksu i wypoczynku, ale to również okres większych 

zagrożeń bezpieczeństwa, chociażby w związku z intensywniejszym ruchem 

drogowym, z masowym korzystaniem z uroków wypoczynku nad wodami czy też 

zagrożeniem mienia związanym z kradzieżami i dewastacją. Nie wolno też 

bagatelizować zagrożeń wynikających z warunków pogodowych - mamy w 

pamięci tragiczne zdarzenie podczas obozu harcerskiego w miejscowości Suszek, 

w sierpniu 2017 roku. 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 

W trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym wydałem Policji 

polecenie zwiększenia liczby funkcjonariuszy ruchu drogowego pełniących 

służbę na drogach. Każdego dnia patroluje polskie drogi co najmniej  

4 tysiące policjantów.  
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Rzeczywista dobowa liczba policjantów skierowanych na drogach  

w ostatnich miesiącach przekraczała 4300 funkcjonariuszy. Poziom ten będzie 

utrzymany przez cały okres wakacji, a nawet może ulec zwiększeniu. 

Rok 2017 był najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach od 

wielu lat. W porównaniu z danymi sprzed 10 lat nastąpił spadek osób 

zabitych o prawie 50 procent z 5437 ofiar śmiertelnych do 2831. Jest to  

w dużej mierze efekt skutecznych działań podejmowanych przez Policję.  

Niestety od 1 stycznia do 15 czerwca 2018 roku w wypadkach drogowych 

na polskich drogach zginęło 1033 osób (na ok. 13 tysięcy wypadków), a wśród 

nich 55 osób w wieku poniżej 18 lat.  

Szczególnie intensywne działania Policji związane będą z:  

• kontrolą stanu technicznego autobusów, autokarów oraz pojazdów 

przewożących dzieci i młodzież, 

• kontrolą trzeźwości, uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych kierowców 

wykonujących przewozy wakacyjne, 

• zapewnieniem bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych  

i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku i miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. 

 

W każdym garnizonie Policja zorganizowała sieć punktów 

kontrolnych, a informacje o nich będą zamieszczone na jej stronach 

internetowych. 

W każdym z tych punktów przed podróżą będzie można dokonać 

sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia autokaru oraz sprawdzić stan 

trzeźwości kierowcy. Można też zwrócić się do Policji o taką kontrolę w miejscu 

zbiórki uczestników wyjazdu. 

 

 



3 
 

 

Realizowanych jest szereg programów profilaktycznych oraz akcji 

edukacyjno-prewencyjnych np.:  

•  „Patrz i słuchaj!” - akcja która jest  skierowana do pieszych, jako 

niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

• „Jednośladem bezpiecznie do celu” – ogólnopolska akcja informacyjno-

edukacyjna, której celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań 

wśród dzieci i młodzieży - użytkowników jednośladów. 

• ,,Dla każdego jest miejsce na drodze” – rozpoczęta 25 maja 2018 roku 

policyjna akcja informacyjno-edukacyjna, skierowana do uczestników ruchu 

drogowego, w tym dzieci i młodzieży.   

 

Od 22 czerwca br. rozpoczyna się kolejna edycja akcji Inspekcji 

Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar”, dotycząca kontroli 

autokarów, którymi przewożone są dzieci i młodzież na letni wypoczynek. 

 

Bezpieczeństwo nad wodą i w górach 

 

Od początku bieżącego roku utonęło już 209 osób, w tym aż 62 osoby  

w maju. 

Utonięcia mają miejsce głównie na rzekach, jeziorach i stawach,  

w większości  w miejscach niestrzeżonych. 

Na szczęście spada liczba ofiar utonięć w okresie wakacyjnym – w 2015 

roku było ich 305,  w 2016 r. – 190, w 2017 r. - 184. Ale to przecież wciąż dużo. 

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych Policja 

wykorzysta:  

• 4 specjalistyczne komisariaty ;  
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• 6 komórek wodnych - gdzie służbę będzie pełniło ok. 150 

funkcjonariuszy Policji;  

• „Sezonowe komórki”, do których oddelegowanych zostanie ok. 400 

funkcjonariuszy;  

• tzw. patrole rajdujące, które będą mogły przemieszczać się   

w rejonach zbiorników wodnych.  

 

Komenda Główna Policji zamierza jeszcze w tym roku kupić 9 nowych 

jednostek pływających. 

 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo ! 

 

Funkcjonująca od 5 października 2016 roku internetowa aplikacja 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zawiera m.in. takie kategorie 

zagrożeń jak: „dzikie kąpieliska”, „miejsca niebezpieczne na terenach 

wodnych” oraz „utonięcia”. Na każde takie zgłoszone zagrożenie Policja 

reaguje. Łączna liczba wszystkich zgłoszeń zbliża się do 700 tysięcy (ok. 2 tys. 

z nich dotyczy niebezpiecznych kąpielisk). 

 

Nad bezpieczeństwem na wodzie – czuwa 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych 

Straży Pożarnej, w tym 45 specjalistycznych grup ratownictwa wodno-

nurkowego oraz wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

W ramach Programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 

prowadzona będzie akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie 

bezpieczeństwo… nad wodą” organizowana we współpracy z Policją.  

Jej adresatami są głównie dzieci i młodzież. 

Celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na nad wodą, w 

tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów 

wodnych. Projekt realizowany jest w okresie wakacyjnym na terenie całego kraju.  
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W ramach akcji inicjowanej przez MSWiA „Bezpieczne wakacje”,  

w każdym województwie będzie prowadzony monitoring oznakowania 

akwenów oraz kontroli kąpielisk, placów i miejsc do zabawy znajdujących 

się w ich pobliżu, a także tzw. „dzikich kąpielisk”. Nad bezpieczeństwem na 

wodzie czuwać będzie 120 podmiotów posiadających zgodę MSWiA oraz 7 674 

ratowników. 

Wakacje to również wyprawy w góry. Gotowość ratowniczą zapewniają 

podmioty uprawnione do ratownictwa górskiego - TOPR, GOPR, które korzystają 

corocznie z dotacji budżetowych MSWiA na swoją działalność i wykazują się 

dużą ofiarnością i profesjonalizmem. 

 

Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży podczas obozów  

 

Tragiczne zdarzenia podczas ubiegłorocznych nawałnic były 

przedmiotem spotkań i wspólnych analiz MSWiA, nadzorowanych służb 

oraz organizacji harcerskich. Pomiędzy organizacjami harcerskimi  

a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem 

Głównym PSP, Komendantem Głównym Policji i Dyrektorem Generalnym 

Lasów Państwowych zostały uzgodnione Zasady i procedury postępowania 

w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich, które 

uwzględniają wnioski z tamtych doświadczeń. 

 

Komendantom Państwowej Straży Pożarnej i Policji przekazałem stosowne 

polecenia, dotyczące obozów harcerskich, które odnoszą się również do innych 

form wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, biwaki, obozy organizowane przez 

różne instytucje). 
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Opracowane zostały szczegółowe procedury: 

 

1) wyznaczenia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za nawiązanie  

i utrzymywanie stałego kontaktu z komendantami obozów oraz  

z organizatorami wypoczynku.  

 

Organizatorzy obozów (komendanci obozów) mają posiadać telefony 

komórkowe obsługiwane przez przynajmniej trzy różne sieci telefonii 

komórkowej. Numery kontaktowe będą posiadać najbliższe jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Strażacy i policjanci będą mogli  

w sytuacjach nagłego zagrożenia na bieżąco przekazywać ostrzeżenia  

o anomaliach pogodowych, a także utrzymywać kontakt podczas prowadzenia 

działań ratowniczych.  

Do łączności ze stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej 

wykorzystywana będzie również łączność radiowa. Państwowa Straż Pożarna 

wypożyczy komendantom obozów swoje radiotelefony. 

 

2) przeprowadzania wizytacji i kontroli terenu obozowiska pod kątem 

dostosowania obozu do obowiązujących przepisów. 

  

Strażacy PSP odwiedzą obozy zaraz po ich rozpoczęciu. PSP dokona też 

kontroli drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, zabezpieczenia 

miejsc noclegowych, kąpielisk i innych akwenów oraz miejsc zabaw, placów 

na których przebywają dzieci i młodzież.  
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3) Strażacy i policjanci dokonają kontroli w trakcie trwania obozu w celu 

ewentualnego wskazania i wyeliminowania zagrożeń mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo jego uczestników.  

 

Zostały wprowadzone stosowne zmiany przepisów prawa – ustawa Prawo 

telekomunikacyjne i ustawa o zarządzaniu kryzysowym, które pozwolą na 

upowszechnianie systemu ostrzegania o zagrożeniach. W przyszłym tygodniu 

zostanie przekazana opinii publicznej informacja o nowej aplikacji z ważną 

funkcją geolokalizacji. 

 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo 

 

W 2018 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało 

umowę na realizację zadań publicznych, które mają bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji:  

• ”Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów 

dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń 

pogodowych”.  

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży  

i wychowawców w obszarze bezpiecznego wypoczynku ze szczególnym 

naciskiem na zagrożenia pogodowe i wypoczynek w pobliżu lasu.  

• „Prowadzenie telefonu interwencyjnego 116 000 w sprawie 

zaginionych dzieci”. 

Celem zadania pn.  jest  przeciwdziałanie zaginięciom w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży, a także kompleksowa pomoc Policji w poszukiwaniach 

zaginionych. 
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Panie Marszałku, Wysoka Izbo ! 

 

Wśród problematyki wymagającej stałej aktywności profilaktycznej 

wśród dzieci i młodzieży, jest obszar związany z dopalaczami. Policja prowadzi 

intensywne działania, żeby ograniczyć ten proceder. 

Przykładem skutecznej walki z tym niebezpiecznym procederem jest 

niedawne rozbicie na Dolnym Śląsku grupy przestępczej, która na handlu 

dopalaczami mogła zarobić ponad 14 mln złotych. 

Walka z dopalaczami i profilaktyka w tej sferze była przedmiotem mojej 

odprawy z komendantami Policji w dniu 13 czerwca 2018 roku w Wyższej Szkole 

Policji w Szczytnie. 

Apeluję do rodziców i opiekunów, aby szczególnie przed wakacjami 

rozmawiali z dziećmi o zagrożeniu dopalaczami. 

Wierzę, że zadania realizowane przez służby pozwolą na zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas wakacji, ale pamiętajmy, że najwięcej zależy od rozwagi 

każdego z nas. 

 

 

 


