
Dziękujemy za uwagę. 

www.dolnoslaskiewopr.pl

V Dolnośląska Konferencja Promocji Turystyki 

„Bezpieczne Wakacje” 
Wrocław, dnia 11 czerwca 2015r.



    NOWE PRZEPISY WS. BEZPIECZEŃSTWA OSÓB    

    PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH 

1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe przepisy określające warunki     
bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreacje 

na obszarach wodnych: 

 

    Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających  
na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku) zwana dalej „Ustawą”. 

 

    Rozporządzenie MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 108 z 2012 roku)  
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych 
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. 

 

    Rozporządzenie MSW z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. poz. 261 z 2012 roku)  
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych  
w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

 

    Rozporządzenie MSW z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 286 z 2012 roku)  
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów 
znaków zakazy, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.   

 

    Rozporządzenie MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku)  
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.  

   



    PODMIOTY UPRAWNIONE DO  
WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO 

 

    Ustawa w art. 12 określa, kto i na jakich zasadach może wykonywać ratownictwo wodne. 

 

     Od 1 stycznia 2012 roku przez 24 miesiące Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  
(w tym jednostki zrzeszone w WOPR) mogło jeszcze przez 24 miesiące wykonywać 
ratownictwo wodne na podstawie wcześniejszych przepisów. Po 1 stycznia 2014 każda 
jednostka WOPR musi posiadać osobna zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych.  

      

     W grudniu 2013 roku Dolnośląskie WOPR we Wrocławiu (wraz z jednostkami 
terenowymi) uzyskało zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie 
ratownictwa wodnego.  

 

     Po 1 stycznia 2012 roku, zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego mogą uzyskać 
inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje, firmy prywatne) po spełnieniu określonych  
w ustawie warunków.  

       

      Aktualna lista podmiotów jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych:  

      https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe/10071,Podmioty-
uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego.html  
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    RATOWNIK WODNY 

     Art. 2 ust. 5) Ustawy wskazuje kto jest ratownikiem wodnym — rozumie się przez  

      to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich 
oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania 
określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3), zatrudnioną lub 
pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub 
będącą członkiem tego podmiotu; 

                                      

     W rozumieniu Ustawy „ratownik wodny” jest uprawnieniem, które nabywa się po 
spełnieniu w/w czterech warunków, a nie jest stopniem uzyskiwanym po ukończeniu 
szkolenia – nie jest tożsamym z podobnie brzmiącymi stopniami nadawanymi przez 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.  

 

     WARUNEK PIERWSZY - posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa  

      i technik pływackich,  

      nabytą po odbyciu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem MSW nr 747, potwierdzona 
wydaniem „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych” (wzór 
zaświadczenia jest określony w załączniku do Rozporządzenia), lub  

         Art. 41 ust 1. Ustawy gwarantuje, że „osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika  

      w zakresie ratownictwa wodnego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują 
swoje uprawnienia”, oznacza to że zachowują swoje uprawnienia osoby które na dzień 
31 grudnia 2011 roku posiadały uprawnienia ratownika nadane przez podmiot 
uprawniony do nadawania stopni ratowniczych w ratownictwie wodnym.     



    RATOWNIK WODNY 

 

    UPRAWNIENIA  RATOWNIKÓW  WOPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BEZ  PRAWA  PRACY – może pełnić dyżury społeczne 

      PRACA  POD  NADZOREM – bez prawa pracy samodzielnej  (ilość osób z prawem 
pracy pod nadzorem nie może przekroczyć 50% stanu zespołu ratowników na obiekcie). 

      PRACA  SAMODZIELNA 

 

  
STARE  

nadane na kursach  
rozpoczynających się przed  
dniem 31 grudnia 2009 roku 

wg wcześniejszych  
programów szkolenia 

  

  
NOWE  

nadane na kursach  
rozpoczynających się od  

1 stycznia 2010 roku 
do 31 grudnia 2011 roku 

wg nowych 
programów szkolenia 

  
  

       
  
           od 1 stycznia 2012 roku 

  
  
Młodszy Ratownik WOPR 
  

  
  
  
  

Zaświadczenie 
o ukończenia szkolenia 
ratowników wodnych 

wg wzoru MSW 
  

  
Młodszy Ratownik WOPR                 
  

Ratownik WOPR 

Ratownik WOPR                  

Ratownik Wodny:  
                   - Pływalni,  
                   - Śródlądowy,  
                   - Morski 

  
Starszy Ratownik WOPR 
      

Starszy Ratownik Wodny 



    RATOWNIK WODNY 

    WARUNEK DRUGI – posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym  
       

     Ustawodawca nie określił katalogu takich uprawnień, ale z wyjaśnień MSW rozumie się 
przez inne kwalifikacje np. patenty motorowodne, żeglarskie, instruktora pływania lub 
innych sportów wodnych.    

 

     WARUNKE TRZECI -   spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  

     8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,  

     z późn. zm.3): 

     Art. 13 ust 1. Ratownikiem może być osoba: 

     1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 

     2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, 

         o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek; 

     3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 

         pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika; 

     4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 

      WARUNEK CZWARTY - zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym  

      do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu 

      Tylko podmioty umieszczone na stronie MSW, spółki miejskie nie są uprawnione! 



    KĄPILELISKO,  
A MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 

       

       

      Nie istnieją już pojęcia „kąpielisko zorganizowane” i „kąpielisko prowizoryczne”, a 
istnieją nowe pojęcia określone w art. 2 Ustawy: 

 

      pkt 2)  

      wyznaczony obszar wodny – rozumie się przez to kąpielisko, miejsce 
wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami  
basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100m2 i głębokości ponad 0,4m w 
najgłębszym miejscu lub głębokości ponad 1,2m  (art. 2 pkt 2 Ustawy). 

 

      pkt 6)  

      miejsce wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez to miejsce o którym mowa 
w art. 9 ust 1 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne   

      

     (miejsce wykorzystywane do kąpieli - rozumie się przez to wydzielony i oznakowany 
fragment wód powierzchniowych nie będących kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli) 

 

      



    KĄPILELISKO,  
A MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 

      

      pkt 7)  

      kąpielisku – rozumie się przez to kąpielisko o którym mowa w art. 9 ust 1 pkt 5a 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne  

 

     (kąpielisko - rozumie się przez to wyznaczony uchwała radu gminy, wydzielony i 
oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbą osób 
kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod 
warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; 
kąpieliskiem nie jest basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny 
podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, 
zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych) 

 

 

      pkt 8)  

      pływalni –rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty z woda przepływową, 
przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedna nieckę basenową,  
z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.  



KĄPILELISKA, PŁYWALNIE,  
MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 

      ZGŁASZANIE I OTWIERANIE OBIEKTÓW       

      Lokalizacja kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wymaga już opinii 
WOPR. Także nie jest wymagane zgłaszanie sezonowego otwarcia już istniejących 
obiektów. 

 

      ZMIANA OZNAKOWANIA KĄPIELISKA 

      Zmiana kolorów boi wyznaczających strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz 
wprowadzenie boi na brodziku. 

       

       

             

       

 

       

 

        

       NOWE ZNAKI NAKAZU 

       B-1 znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych” 

       B-2 znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi” 

 

oznaczenie było jest 

strefa dla nieumiejących 
pływać  do głębokości 1,2m 

boje, pławy  
żółte 

boje, pławy  
czerwone 

strefa dla umiejących 
pływać  do głębokości  4m 

boje, pławy  
czerwone 

boje, pławy  
żółte 

Brodzik do głębokości 0,4m ---- boje, pławy  
białe 



    AKTUALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  
   LICZBY RATOWNIKÓW WODNYCH 

     Sprawy minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego reguluje Rozporządzenie MSW nr 108 

     Każda osoba wykonująca obowiązki ratownika wodnego musi spełniać 4 warunki 
opisane wcześniej (art. 2 pkt 5 Ustawy) , a przede wszystkim musi być pełnoletnia!   

 

     KĄPIELISKA: 

     - śródlądowe na każde 100m linii brzegowej 1 ratownik wodny od strony lądu i 1 
ratownik wodny od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie 
umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefa dla umiejących pływać. 

 

     - nadmorskie na każde 100m linii brzegowej – 3 osobowe zespoły ratowników 
wodnych, w tym co najmniej 1 ratownik wodny od strony lustra wody 

 

     MIEJSCE PRZEZNACZONE DO KĄPIELI  - 2 ratowników wodnych 
 

     PŁYWALNIE: z nieckami basenowymi o długości do 25m – 1 ratownik wodny 

                      z nieckami basenowymi o długości do 25m do 50m – 2 ratowników wodnych 

                      z nieckami basenowymi o długości powyżej 50m – 3 ratowników wodnych 
 

     INNE OBIEKTY dysponujące nieckami  basenowymi o łącznej powierzchni powyżej      

                            100m2 i głębokości ponad 0,4m w najgłębszym miejscu lub głębokości    

                             ponad 1,2m – co najmniej 1 ratownik wodny. 

 



    WYPOSAŻENIE MIEJSC  
WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI  

     Podczas wypoczynku letniego należy korzystać z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli już zorganizowanych.  

      Natomiast organizując własne miejsce wykorzystywane do kąpieli (np. nad jeziorem 
podczas obozów harcerskich, kolonii lub innych form wypoczynków dzieci i młodzieży) 
należy wyposażyć te miejsca w niezbędny wymagany Rozporządzeniem MSW nr 261 sprzęt 
jak: 

1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100m linii brzegowej, 

2) koło ratunkowe z linką nietonąca – jedno na każde 50m linii brzegowej, 

3) żerdzie ratunkowe – w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe      

    lub pływające dwie sztuki, 

4) linę asekuracyjną o długości minimum 80m na kołowrotku lub zasobniku linowym – jadna  

    na każde 100m linii brzegowej, 

5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na  

    każdym stanowisku ratunkowym, 

6) rzutki ratunkowe po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego,  

7) lornetkę – jedna sztuka, 

8) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego    

    ratownika wodnego,  

9) maszt wraz z kompletem flag, 

10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (opisane w Rozporządzeniu). 

 

 

 


