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RATOWNICTWO WODNE XXI WIEKU TO:      

- dobrze wyszkolony, doświadczony zespół ratowników;

- wyposażenie w środki transportu wodnego i lądowego;

- wsparcie logistyczne;

- wyposażenie w najnowszy sprzęt i technologie; 

- nowoczesne systemy łączności;

- możliwość podejmowania działań w każdych warunkach.

Dolnośląskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe                 

posiada potencjał, siły i środki 
na miarę XXI wieku

IDENTYFIKACJA POTRZEB 



ANALIZA PRZYPADKÓW UTONIĘĆ 
IDENTYFIKACJA POTRZEB

Miejsca w których dochodziło do 38 utonięć w 2020 roku,

(w tym: 6 kobiet; 22 osoby powyżej 50 lat; 

1 do 7 lat; 1 od 8 do 14 lat; 1 od 15 do 18 lat)          

rzeka; 20

staw-

jezioro; 6

duży zbiornik 

wodny - zalew; 0

wyrobiska -

glinianki; 1
inne; 11

Dane: Wydział Prewencji Komendy Głównej Policji 



Siły i środki:

8.500 członków - przeszkolonych ratowników WOPR;
1.300 członków z nowymi ustawowymi wymogami dla 

ratowników wodnych;
120 ratowników w stałej dyspozycji do działań  

kryzysowych;
60 ratowników w gotowości alarmowej – numer 984;   

Specjaliści ratownictwa wodnego z uprawnieniami m.in.:
- ratownika wodnego;
- ratownika KPP lub ratownika medycznego;
- stermotorzysty;
- do prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
- płetwonurka;
- radiooperatora SRC;
- ratownictwo lodowe, powodziowe, itp.
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14  samochodów ratowniczych, w tym specjalistyczne;
25  przyczep podłodziowych różnych typów.
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70  jednostek pływających, w tym 43 motorowe       
jednostki pływające różnych typów 
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RADAR, SONAR, SONAR BOCZNY, GPS, ELEKTRONIKA  

NOWE TECHNOLOGIE



SONAR BOCZNY – poszukiwania pod wodą

NOWE TECHNOLOGIE



SONAR BOCZNY – poszukiwania pod wodą

NOWE TECHNOLOGIE



RADAR G4 – widoczność w każdych warunkach 

przy minimalnym zakresie radaru do 50m! 

NOWE TECHNOLOGIE



NUMERY ALARMOWE 
dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy:

112 - wspólny numer alarmowy - europejski;

999 - pogotowie ratunkowe
998 - Państwowa Straż Pożarna
997 - Policja

oraz

986 - straż miejska
985 - ratownictwo górskie (GOPR)
984 - ratownictwo rzeczne / wodne (Dolnośląskie WOPR)

pozostałe numery to numery alarmowo-interwencyjne i      

interwencyjno-koordynacyjne dla służb interwencyjnych i 
administracji rządowej

NUMER ALARMOWY 984



NUMER ALARMOWY 984

Nowy ustawowy numer alarmowy dedykowany dla 
ratownictwa wodnego, sfinansowany ze środków 
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, 
uruchomiony w kwietniu 2016 roku, działa na terenie 
całego województwa.

Nie zastępuje innych numerów alarmowych jak 112, 
a współpracuje z nimi.



Centrala dyspozytorska numeru 984 zlokalizowana
jest we Wrocławiu, działa 24 godziny przez cały rok i 
jest dysponentem sił i środków WOPR w województwie.

Numer jest bezpłatny z każdego telefonu

System rejestruje zgłoszenia, nagrywa rozmowy, jako    
numer alarmowy „przełamuje” numery dzwoniące. 

NUMER ALARMOWY 984



1 Wrocław
2 Mietków
3 Kunice
4 Słup
5 Zagórze Śląskie
6 Jezioro Leśniańskie

BAZY ALARMOWE 984

1.

2.

3.
4.

5.

6.



Łączność bezprzewodowa 
oparta o własną 
częstotliwość w standardzie      
cyfrowym DMR,                                              
np. umożliwiająca  
pozycjonowanie GPS 
ratowników on-line na 
monitorze dyspozytora z 
wykorzystaniem map 
cyfrowych.

Dolnośląskie WOPR posiada także zgodę Departamentu 
Teleinformatyki MSW na pracę w radiowej sieci 
współdziałania służb MSW na kanale radiowym tzw. „B112”

CYFROWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI 



ŚLUZY 



ŚLUZY 



WSPÓŁPRACA W SYSTEMIE 
RATOWNICTWA

Łączność radiowa na kanale 17 pasma morskiego (156,850 MHz) 



15 lutego 2019 roku Zarządzeniem nr 49/2019 Wojewody     
Dolnośląskiego, jako wojewódzką formacją obrony    
cywilnej powołano 

Dolnośląską Formację Ratownictwa Wodnego 

w ramach Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia  
Ratunkowego we Wrocławiu. 

Działania:

- stan stałej gotowości obronnej
- stan gotowości obronnej czasu wojny  

FORMACJA OBRONY CYWILNEJ



Dziękujemy za uwagę.

Dziękuję za uwagę

Krzysztof Skrzyniarz 

Prezes Dolnośląskiego WOPR

www.dolnoslaskiewopr.pl / FB Dolnośląskie WOPR 


