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Zmiana podstawy prawnej 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

(Dz.U. nr 208 poz. 1240 z 2011 roku), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych do Ustawy

zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku 

w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających 

w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 

(Dz.U. nr 57 poz. 358 z dnia 7 czerwca 1997 r.) w zakresie uchylonym 

przez Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w 2012 roku. 



Zmiana podstawy prawnej 

Nowe Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych:

z dnia 23 stycznia 2012 roku - w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego  (Dz.U. poz. 108 z 2012 roku)

z dnia 27 lutego 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 (Dz.U. poz. 261 z 2012 roku)

z dnia 6 marca 2012 roku - w sprawie sposobu oznakowania i 

zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu,

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. poz. 286 z 2012 roku)



Zadania 

wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- dostosowanie wyposażenia sprzętu i oznakowania obiektów;

- uwzględnienie zmiany wymagań i uprawnień ratowników już 

zatrudnionych lub przy zatrudnianiu nowych;

- zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania    

osób;

- przygotowanie środków finansowych w budżecie na dotacje celowe dla 

podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na 

wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego.



Tematy szczegółowe

1.  Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych i wyznaczonych    

obszarach wodnych     

2.  Ratownictwo wodne

3.  Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego

4.  Uprawnienia ratownika wodnego

5.  Zlecanie organizowania, kierowania i koordynowania działań     

ratowniczych

6.  Wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych

7.  Wyposażenie wyznaczonych obszarów wodnych

8.  Oznakowanie i zabezpieczenie obszarów wodnych

9.  Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających 

na obszarach wodnych 

10. Odpowiedzialność zarządzającego obszarem wodnym i ratownika 



1.  Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych i wyznaczonych    

obszarach wodnych

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obszarze wodnym — rozumie się przez to wody śródlądowe oraz 

wody przybrzeżne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

— Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

a także kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię 

oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej 

powierzchni powyżej100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w 

najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;

2) wyznaczonym obszarze wodnym — rozumie się przez to kąpielisko, 

miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty 

dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 

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

głębokości powyżej 1,2 m;



1.  Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych i wyznaczonych    

obszarach wodnych

Art. 4. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w 

szczególności na:

1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym 

terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy 

zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie 

dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do 

pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;

3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności 

na:

b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o 

których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym 

miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,



1.  Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych i wyznaczonych    

obszarach wodnych

Art. 4. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w 

szczególności na:

3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności 

na:

c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem

obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji 

edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

5) zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania 

osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.



1.  Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych i wyznaczonych    

obszarach wodnych

Art. 4. 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1, 

odpowiada:

1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego — dyrektor parku,

2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie 

sportu lub rekreacji — osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi  

działalność w tym zakresie, 

3) na pozostałym obszarze — właściwy miejscowo wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) 

— zwani dalej „zarządzającym obszarem wodnym”.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w ust. 2 

pkt 3, należą do zadań własnych gminy.



2.  Ratownictwo wodne

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) ratownictwie wodnym — rozumie się przez to prowadzenie

działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu    

i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone   

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym;

5) ratowniku 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.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym 

do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą  członkiem tego 

podmiotu;



3.  Podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego

Art. 12. 1. Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały 

zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane 

dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania  

ratownictwa wodnego”.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela, w drodze 

decyzji administracyjnej, zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek 

podmiotu ubiegającego się o jej udzielenie,….



3.  Podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego

Art. 14. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:

1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania 

ratownicze w ramach ratownictwa wodnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą  

bezpieczeństwa na obszarach wodnych;

3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w 

pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych;

4) ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych;

5) przekazują informację o zagrożeniach, o których mowa w pkt 4, 

właściwej radzie gminy.



3.  Podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego

Art. 22. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:

1) wykonują zadania z zakresu ratownictwa wodnego,

2) organizują i prowadzą szkolenia ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego

4. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których 

wykonywane jest ratownictwo wodne mogą udzielać dotacji 

celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa 

wodnego na realizację zadań, o których mowa w ust. 1.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 2—4, mogą być udzielane na:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów 

ratowniczych i ich przewodników;

4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

5) prowadzenie dokumentacji wypadków.



3.  Podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego

1. Informacja publiczna MSWiA  2011 ws uprawnień organizacji

2. Oświadczenie dla Sądu 

3. Odpowiedź MSW ws Jeleniogórskiego 

4. Lista jednostek uprawnionych z ramienia WOPR do wykonywania     

ratownictwa wodnego na Dolnym Śląsku



4.  Uprawnienia ratownika wodnego

Art. 41. 1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika z zakresu  

ratownictwa wodnego na podstawie przepisów dotychczasowych,  

zachowują swoje uprawnienia.

2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie uprawnień ratownika z zakresu  

ratownictwa wodnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy dotychczasowe.



4.  Uprawnienia ratownika wodnego

• BEZ  PRAWA  PRACY – może pełnić dyżury społeczne

• PRACA  POD  NADZOREM -

• PRACA  SAMODZIELNA

STARE
nadane na kursach rozpoczynających się w 

Dolnośląskim WOPR 

przed 31 grudnia 2009 roku

NOWE
nadane na kursach rozpoczynających się w 

Dolnośląskim WOPR 

po 1 stycznia 2010 roku

Młodszy Ratownik WOPR

Młodszy Ratownik WOPR                 Ratownik WOPR

Ratownik WOPR                 

Ratownik Wodny: - Pływalni, 

- Śródlądowy, 

- Morski

Starszy Ratownik WOPR Starszy Ratownik Wodny



4.  Uprawnienia ratownika wodnego

Art. 15. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego  

mogą organizować i prowadzić szkolenia ratowników wodnych i  

instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów  

ratowniczych wraz z ich przewodnikami.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze 

rozporządzenia:

1) ramowy program szkolenia, o którym mowa w ust. 1,

2) zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych  

do uzyskania uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego,

3) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których 

mowa w pkt 2,        (wzór - projekt z 26 kwietnia 2012r.)

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia,

5) sposób przeprowadzania egzaminu



5.  Zlecanie organizowania, kierowania i 

koordynowania działań ratowniczych

Art. 21. 1. Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na 

wyznaczonym obszarze wodnym należy do zarządzającego tym 

obszarem.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych dysponujących

nieckami basenowymi wyłącznie do celów prywatnych. 

3. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym może zlecić, w 

drodze umowy, organizowanie, kierowanie i koordynowanie     

działań ratowniczych podmiotom uprawnionym do wykonywania 

ratownictwa.

- opinia MSW dla OSiR w Zamościu;

- opinia prawna Sejmu – wypis.



6.  Wymagania dotyczące liczby 

ratowników wodnych

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych:

z dnia 23 stycznia 2012 roku - (Dz.U. poz. 108 z 2012 roku)

- Nie uległy zmianie minimalne wymagania liczby ratowników   

wodnych na śródlądziu (kąpieliska i pływalnie)

- Zwiększyły się wymagania uprawnień ratowników wodnych 

(część obecnie pracujących osób nie spełnia wymogów ustawy)

- Ważność zachowują uprawnienia ratowników nadane przez podmioty 

które były uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego 

(część osób pracuje z uprawnieniami niezgodnymi z ustawą)

- Należy się spodziewać zmniejszenia liczy osób posiadających ważne 

uprawnienia ratownika wodnego (wysokie wymagania sprawnościowe)



7.  Wyposażenie wyznaczonych 

obszarów wodnych

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych:

z dnia 27 lutego 2012 roku - (Dz.U. poz. 261 z 2012 roku)

- Należy uzupełnić sprzęt medyczny leki i artykuły sanitarne

- Usunąć leki wycofane

- Deska ortopedyczna z pasami i usztywnieniem głowy jako nosze 

- Torba/plecak zgodne z Rozporządzeniem:

§ 3. 2. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej 

do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich    

wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z 

uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na     

plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt  

medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, 

oznakowanej/ oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem  

podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.



8.  Oznakowanie i zabezpieczenie 

obszarów wodnych

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych:

z dnia 6 marca 2012 roku - (Dz.U. poz. 286 z 2012 roku)

- Nie zmieniły się wymagania stref dla umiejących i nieumiejących   

pływać, ale „zamieniono kolory boi”   żółte i czerwone.

- Tabliczki informujące o głębokości wody na pomostach lub bojach

- Nowe znaki „nakazu”:

nakaz zakładania kamizelek ratunkowych

nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.



9.  Ujawnianie zagrożeń w zakresie 

bezpieczeństwa osób przebywających 

na obszarach wodnych 

WOPR jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego 

ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na 

obszarach wodnych poprzez upoważnionych przeszkolonych 

przedstawicieli – członków Komisji Bezpieczeństwa WOPR.

Upoważnieni przedstawiciele posiadają legitymacje służbowe WOPR 

z ważnością na dany rok kalendarzowy.

Imienną listę upoważnionych przedstawicieli WOPR zamieszczamy na 

stronie www.dolnoslaskiewopr.pl oraz posiadają ją wszystkie 

komendy i komisariaty policji na Dolnym Śląsku.  

Oględziny obiektu w celu ujawnienia zagrożenia są bezpłatne.

Audyt zgodności z przepisami bezpieczeństwa jest płatny.



Dziękujemy za uwagę.

Dziękuję za uwagę

Edward Bielenko


