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Działania kontrolno-rozpoznawcze

Coroczna akcja kontrolna na terenie całego województwa 
mazowieckiego (kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych)

Kontrola obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży

Kontrola stałych obiektów noclegowych (hotele, motele, hostele, 
pensjonaty, domy wczasowe)

Kontrola obiektów użyteczności publicznej, w których mogą przebywać 
znaczne ilości dzieci i młodzieży (dworce, ośrodki sportu i rekreacji itp.)
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Działania kontrolno-rozpoznawcze

Planowanie organizacji wypoczynku

Zgłoszenie zamiaru organizacji wypoczynku dzieci i 
młodzieży w „Bazie Wypoczynku”

Kontrola/wizja lokalna funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej w obiekcie/terenie

Wydanie opinii przez właściwego terenowo komendanta 
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Umieszczenie przez Kuratora Oświaty prawidłowego 
zgłoszenia wypoczynku

Przebieg wypoczynku

Zakończenie wypoczynku



Działania kontrolno-rozpoznawcze

Planowanie 
(organizator)

• Określenie obiektu/ 
terenu

• Pozyskanie informacji w 
zakresie stanu ochrony 
przeciwpożarowej (np. czy 
w obiekcie była w 
przeszłości kontrola, 
ewentualne zalecenia 
pokontrolne itp.)

• Przygotowanie obiektu do 
kontroli PSP

• Zgłoszenie do „Bazy 
wypoczynku”

Kontrola (PSP)

•Warunki ewakuacji

•Przeglądy techniczne 
urządzeń  przeciwpożarowych

•Przeglądy techniczne 
instalacji użytkowych

•Droga pożarowa i 
zaopatrzenie w wodę

•Kontrola w zakresie 
„czynności zabronionych”

•Wydanie opinii

Przebieg (organizator)

•Utrzymanie właściwego stanu 
ochrony przeciwpożarowej

•Realizacja zaleceń opinii

•Przekazanie uczestnikom 
wypoczynku podstawowych 
informacji w zakresie 
postępowania na wypadek 
pożaru lub innego, możliwego 
do wystąpienia zagrożenia

•Możliwa kontrola wykonania 
zaleceń, wskazanych w opinii 
PSP

Opinia PSP potwierdza 

spełnienie wymagań w 

zakresie ochrony 

przeciwpożarowej 



Obowiązki organizatorów
- wymóg uzyskania opinii PSP

Organizacja wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub 
innym obiekcie, w którym są świadczone usługi 
hotelarskie

Organizacja wypoczynku w obiekcie używanym 
okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem 
wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach

• szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w 
szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć 
wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów

Organizacja wypoczynku bez stałej infrastruktury 
komunalnej, w szczególności wypoczynku 
organizowanego w formie biwaku

• szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, 
w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, 
żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów



Działania edukacyjno-informacyjne

Spotkania z kadrą organizatorską

• Omówienie potencjalnych zagrożeń

• Wskazanie kanałów informacyjnych

• Omówienie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia

• Przedstawienie zasad współpracy

Spotkania z uczestnikami wypoczynku

• Pogadanki w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej

• Omówienie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia



Obowiązki organizatorów wypoczynku w 
miejscach bez stałej infrastruktury 

(obozy/biwaki)



Obowiązki organizatorów wypoczynku w 
miejscach bez stałej infrastruktury 

(obozy/biwaki)

Niezależnie od podjętych działań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, organizator 
powinien skutecznie przekazać (m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej), na co najmniej 14 dni 

przed terminem rozpoczęcia wypoczynku na obozie do właściwej dla miejsca lokalizacji obozu 
komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz komendy powiatowej (miejskiej) 

Policji, dane dotyczących wypoczynku, tj.:

1. Jednostka organizująca obóz (organizatora wypoczynku)

2. Termin organizacji obozu (terminu trwania wypoczynku)

3. Kierownik wypoczynku / komendanta obozu – dane personalne wraz z numerem telefonu komórkowego osób 
wyznaczonych do komunikacji ze służbami ratowniczymi (realizacji łączności) – należy podać dane kontaktowe do 
co najmniej dwóch osób z komendy obozu wraz z określeniem dostępnych kanałów łączności (np. numer telefonu 
komórkowego), 

4. Liczba uczestników i kadry obozu wraz z informacją o osobach niepełnosprawnych i wieku uczestników 
wypoczynku oraz liczbę podobozów, 

5. Przewidziane kanały łączności (np. GSM, radiotelefony, goniec) wraz z określeniem sposobu utrzymania zasilania 
dla elektrycznych środków łączności,

6. Dostępnych na terenie obozu środków umożliwiających pozyskiwanie informacji o zagrożeniach (np. aplikacji 
Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), serwisu pogodowego IMGW-PIB www.pogodynka.pl). 



Obowiązki organizatorów wypoczynku w 
miejscach bez stałej infrastruktury 

(obozy/biwaki)

Niezależnie od podjętych działań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, organizator 
powinien skutecznie przekazać (m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej), na co najmniej 14 dni 

przed terminem rozpoczęcia wypoczynku na obozie do właściwej dla miejsca lokalizacji obozu 
komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz komendy powiatowej (miejskiej) 

Policji, dane dotyczących wypoczynku, tj.:

7. Szkice lub mapy przedstawiające planowane: 

• a) lokalizacja miejsca obozu wraz z oznaczeniem koordynat nawigacyjnych,

• b) wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji,

• c) miejsca bezpiecznego schronienia (np. budynek szkoły, leśniczówki) wraz z określeniem 
sposobu i środków realizacji ewakuacji,

• d) drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych,

• e) drogi ewakuacyjne, względnie drogi dojścia do wyznaczonych miejsc zbiórki do 
ewakuacji oraz miejsc bezpiecznego schronienia.



Współpraca PSP z organizatorami wypoczynku 
w miejscach bez stałej infrastruktury 

(obozy/biwaki)

Przedstawiciel 
właściwej komendy 

PSP nawiązuje 
kontakt z 

komendantem 
obozu 

(kierownikiem 
wypoczynku) w celu 

ustalenia terminu 
rozpoznania na 
terenie obozu,

Następuje 
weryfikacja 
dostępności 

kanałów łączności, 
poprzez nawiązanie 

kontaktu ze 
stanowiskiem 

kierowania 
właściwej komendy 

PSP lub innym 
wyznaczonym 

punktem 
alarmowym 

jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 

włączonej do 
krajowego systemu 

ratowniczo-
gaśniczego,

Określenie 
możliwości 

wykorzystania 
łączności radiowej 

UKF pomiędzy 
obozem i 

Stanowiskiem 
Kierowania 

Państwowej Straży 
Pożarnej lub/i siłami 

i środkami PSP 
kierowanymi do 

działań przy 
uwzględnieniu 

zasięgów radiowych 
oraz dostępności 

środków łączności 
radiowej (w 

posiadaniu: PSP lub 
organizacji 

harcerskich),

Przekazanie danych 
kontaktowych do 

właściwego 
miejscowo 
stanowiska 

kierowania komendy 
powiatowej 

(miejskiej) PSP 

(co najmniej jeden 
numer telefonu inny 

niż numer 
alarmowy).



Współpraca PSP z organizatorami wypoczynku 
w miejscach bez stałej infrastruktury 

(obozy/biwaki)

Rozpoznanie terenu 
obozu i 

potwierdzenie 
informacji, 

otrzymanych od 
organizatora 
wypoczynku,

Sprawdzenie sposobu 
wdrożenia zasad 
bezpieczeństwa 

obowiązujących na 
obozie oraz 

zaznajomienia 
uczestników obozu 

ze sposobem 
alarmowania oraz 
postępowania na 

wypadek wystąpienia 
zagrożenia,

Weryfikacja 
warunków i 

organizacji ewakuacji 
na terenie obozu, 

W przypadku, gdy 
ustalono możliwość 

wykorzystania 
łączności radiowej 
UKF, przekazuje 

Zasady prowadzenia 
korespondencji i 

sprawdzania 
łączności oraz 
przeprowadza 

szkolenie
w tym zakresie

W przypadku 
wykorzystania 

radiotelefonu będącego 
własnością PSP 

sporządza protokół 
użyczenia.



Inne działania prewencyjne, prowadzone przez PSP 

zmierzające do poprawy bezpieczeństwa letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży

W ramach realizacji Rządowego Programu ds. przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem

Bezpieczniej” oraz Kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” przewiduje się w czasie trwania letnich

wakacji przyjęcie zorganizowanych grup szkolnych w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej

Straży Pożarnej z terenu woj. mazowieckiego.

Podczas wizyt młodzieży szkolnej w jednostkach organizacyjnych PSP planuje się zaznajomienie uczniów

ze specyfiką pracy strażaka, (min. prezentacja sprzętu ratowniczego) organizacja lekcji edukacyjno-informacyjnych

(dostosowane do grupy wiekowej) pokrywającej tematykę bezpiecznego zachowania w domu i szkole,

a w szczególności:

 zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą,

 zagrożenia pożarowe na terenie kompleksów leśnych oraz szlaków turystycznych

 bezpieczeństwo pożarowe w miejscu zamieszkania (min. czujki dymu i czadu),

 zasady ewakuacji podczas alarmów pożarowych,

 zasady zachowania podczas zauważenia pożaru,

 numery alarmowe do służb ratowniczych (zasady zgłaszania).



KAMPANIA „ZGAŚ RYZYKO”

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów „ZGAŚ RYZYKO”
na lata 2015-2024.

Opracowanie programu zainicjował Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej, dostrzegając zagrożenia 
wynikające z diagnozy problemu śmiertelności w pożarach. 
Najwięcej, bo aż 80% wszystkich przypadków śmiertelnych 
pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla ma miejsce w obiektach 
mieszkalnych. Większości tych tragicznych sytuacji można było 
uniknąć stosując niedrogie i sprawdzone rozwiązania 
ograniczające liczbę pożarów, zatruć CO oraz ich ofiar.
Przyjęto dwa główne cele do osiągnięcia do 2024 roku tj.:
• Ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych pożarów o co najmniej 

30% do roku 2024 w stosunku do roku 2012 (565 ofiar 
śmiertelnych) - co oznacza nie więcej niż 395 ofiar 
śmiertelnych do 2024 r.

• Ograniczyć liczbę ofiar rannych pożarów o co najmniej 30 
% do roku 2024 w stosunku do roku 2012 (4186 ofiar 
rannych) - co oznacza nie więcej niż 2930 ofiar rannych do 
2024 r.



KAMPANIA „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania 
społeczna organizowana pod patronatem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi 

młodych ludzi na kwestie związane z 
bezpieczeństwem. 

Co roku od kwietnia funkcjonariusze służb 
podległych MSWiA, w ramach swoich zadań, 
spotykają się z młodzieżą i przypominają o 
podstawowych zasadach bezpieczeństwa 

podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku 
nad wodą, czy podczas górskich 

wycieczek. Państwowa Straż Pożarna czynnie 
uczestniczy w kampanii przekazując dzieciom, 

młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych 
zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku 

nad wodą i udzielania pierwszej pomocy.

www.straz.gov.pl/aktualnosci/Kampania_spoleczna_Kreci_mnie_bezpieczenstwo

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/Kampania_spoleczna_Kreci_mnie_bezpieczenstwo


Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodą
• Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone 

do kąpieli
• Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na 

odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, 
mostów, zapór itp.

• Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących 
na nim oznaczeń

• Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika wodnego
• Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest 

poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr
• Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu
• Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci
• Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i 

spacerów nad wodą
• Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych 

rzeczy na brzegu bez opieki
• Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli 

chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń 
asekurowany przez łódź lub przynajmniej w 
towarzystwie jeszcze jednej osoby.

• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych
• Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego

www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst/32301,Kreci-mnie-

bezpieczenstwo-nad-woda-Strona-glowna.html

KAMPANIA 

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ”

http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst/32301,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-nad-woda-Strona-glowna.html


KAMPANIA 

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ”
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Ilość utonięć na terenie woj. mazowieckiego w 2017 r. w odniesieniu do poszczególnych 
miesięcy (łącznie 43 osoby dorosłe oraz 2 dzieci)



KAMPANIA „STOP POŻAROM TRAW”

www.stoppozaromtraw.pl

http://www.stoppozaromtraw.pl/


KAMPANIA „STOP POŻAROM TRAW”

www.stoppozaromtraw.pl

http://www.stoppozaromtraw.pl/


KAMPANIA „NIE DLA CZADU”

Czujniki czadu przydają się również latem. Wraz z falą upałów wróciło zagrożenie 
czadem. Gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni wentylacja przestaje 
sprawnie działać. Ponadto mieszkańcy zamykają okna, aby w ten sposób obniżyć 
temperaturę w mieszkaniach.



• Na stronach internetowych komend powiatowych/miejskich PSP zamieszczane 
są informacje/porady dot. zasad bezpiecznego wypoczynku (w tym bezpiecznego 
korzystania z akwenów wodnych). 

• Ćwiczenia i pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego połączone z pogadankami dla 
dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań w podczas wakacji.

• Pogadanki, w ramach których poruszane są zagadnienia ochrony 
przeciwpożarowej, bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i udzielania 
pierwszej pomocy

• Promowanie bezpiecznych zachowań w ramach realizowanych kampanii
• Współpraca z jednostkami administracji zespolonej, innymi służbami w zakresie 

bezpieczeństwa, (ćwiczenia i pokazy sprzętu   oraz spotkania edukacyjne 
w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia),

• Współpraca z władzami samorządowymi/terytorialnymi - wymiana informacji w 
zakresie działań związanych z prowadzoną akcją edukacyjną,

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Inne działania prewencyjne, prowadzone przez PSP 

zmierzające do poprawy bezpieczeństwa letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży



Na stronie internetowej KW PSP w Warszawie 
(www.straz.pl) w zakładce „Bądź bezpieczny” 
znajdują się następujące materiały 
informacyjne:
• Sala edukacyjna "OGNIK"
• Numer alarmowy 998
• Numer alarmowy 112
• Czad "Cichy zabójca"
• Bezpieczeństwo pożarowe w domu
• Pożary traw
• Pożary lasów
• Burze i huraganowe wiatry
• Bezpieczny wypoczynek nad wodą
• Fajerwerki
• Bezpieczeństwo na mrozie
• Ustąp pierwszeństwa zjedź z drogi
• Regionalny System Ostrzegania
• Poradniki
• Statystyki

BĄDŹ BEZPIECZNY

MATERIAŁY INFORMACYJNE

http://www.straz.pl/


Dziękuję za uwagę


