
Rozporządzenie w sprawie w minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru 

wodnego 

L.p Jednostka 

redakcyjna 

Organy 

administracji 

rządowej  

i inne podmioty 

Uwagi zgłoszone przez organy administracji rządowej  

i inne podmioty 

Stanowisko MSW 

1. Tytuł  Rządowe Centrum 

Legislacji 

należy wskazać jako właściwego do wydania 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ze 

względu na zmianę zakresu właściwości przedmiotowej 

ww. ministra 

Uwaga uwzględniona 

2. § 2 Kujawsko-

pomorski UW 

 

Wojewoda 

Mazowiecki  

§ 2 powinien mieć brzmienie: 

„1. Ustala się następujące minimalne wymagania 

dotyczące liczby ratowników wodnych  zapewniających 

stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego:  

1) na wodach śródlądowych na każde 100 m linii 

brzegowej - jeden ratownik wodny od strony lądu  

i jeden ratownik wodny od strony lustra wody 

przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej 

obserwację wyznaczonego obszaru wodnego i 

umieszczoną poza strefą dla umiejących pływać z 

zastrzeżeniem ust. 2,  

2) na wodach morskich przybrzeżnych na każde 100 m 

linii brzegowej - trzyosobowe zespoły ratowników 

wodnych;  

3) innego niż kąpielisko i miejsce wykorzystywane do 

kąpieli: 

a) co najmniej dwóch ratowników wodnych na 

wyznaczony obszar wodny o łącznej powierzchni 

niecek do 300 m2;  

b) dodatkowo jednego ratownika wodnego do ilości 

wymienionej w pkt. a) na każde dodatkowe 300 m2 

łącznej powierzchni niecek. 

c) w ilości nie mniejszej niż określonej w pkt. a) i b) i 

zapewniającej obserwację całego wyznaczonego 

obszaru wodnego w przypadku obszarów o 

Uwaga uwzględniona częściowo – nie 

uwzględniono propozycji zawartej w ust. 3 – z 

uwagi na to, że osób, o której mowa w propozycji 

przepisu nie jest ratownikiem wodnym, ponadto 

rozporządzenie ma określać minimalne  wymagania 

dotyczące liczby ratowników wodnych  

zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego 

obszaru wodnego bez względu na rodzaj  działań 

podejmowanych na tych obszarach. 

Propozycje zawarte w § ust. 1 pkt 3 do 

ewentualnego uwzględnienia po wyjaśnieniu przez 

autora  uwagi. 



nieregularnych kształtach niecek  

d) dodatkowo o jednego ratownika więcej w stosunku 

do ilości określonej w pkt. a) i b) na każde 300 m2 

łącznej powierzchni wyznaczonego obszaru wodnego 

o głębokości pow. 4 m. 

e) co najmniej dwóch ratowników wodnych na 

wyznaczony obszar wodny o głębokości pow. 6 m z 

kwalifikacjami i wyposażeniem właściwym do 

podjęcia nurkowej akcji ratowniczej na głębokości 

jaka występuje na danym wyznaczonym obszarze 

wodnym, pkt a) i b) stosuje się odpowiednio. 

2.Na wyznaczonych obszarów wodnych znajdujących się 

na ciekach o prędkości nurtu pow. 0,25 m/s mierzonej 

w odległości nie większej niż 5 m od granicy strefy dla 

umiejących pływać ilość ratowników wymieniona w 

ust. 1 pkt. 1) zostaje zwiększona o jednego ratownika 

na każde 100 m linii brzegowej.  

3.W wypadku zajęć szkoleniowych lub zorganizowanych 

dopuszcza się aby ilość ratowników, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 3 ppkt. a) i b) została zmniejszona o jednego 

ratownika wodnego, pod warunkiem, że trenerzy 

prowadzący szkolenie lub instruktorzy lub 

opiekunowie grup zorganizowanych posiadają tytuł 

ratownika, o którym mowa w ustawie o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym i zajmują podczas zajęć 

miejsce wyznaczone przez ratownika. 

 

Uzasadnienie: 

 W § 2 pkt. 2 określenie ilości ratowników w miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli bez zależności od długości 

linii brzegowej może skutkować „oszczędnościowym” 

wariantem i zatrudnianiem dwóch ratowników na kilkaset 

metrów plaży. Takie zróżnicowanie kąpieliska i miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli sprowadzi zarządzających 

obszarem wodnym do decyzji o nieutworzeniu kąpieliska 



ze względu na koszty – zarówno te narzucane przez 

ustawę Prawo wodne jak i niniejszy projekt 

rozporządzenia. Ponadto sposób podejmowania działań 

ratowniczych w wodzie przez ratowników wodnych jest 

niezależny od miejsca gdzie ono jest wykonywane – 

kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli czy inny 

dowolny obszar wodny. 

Dalsza część projektu rozporządzenia, w § 2 w pkt. 3 nie 

przewiduje w ogóle większej liczby ratowników bez 

względu na rodzaj pływalni, jej długość i szerokość i  

ilość niecek basenowych.  

Jeszcze większe niebezpieczeństwo wprowadza pkt 4, 

który pozwala na potężnych obiektach jakimi są parki 

wodne lub zespoły basenów (byle by tylko nie nosiły 

nazwy pływalnie) zatrudniać jednego ratownika.  

Proponowane zmiany uszczegóławiają w § 2 ust. 1 pkt 1 

umiejscowienie ratownika od strony wody, a w ust. 2 

dodają jednego ratownika w wypadku usytuowania 

wyznaczonego obszaru wodnego na cieku. Ponadto na 

pływalniach, basenach i parkach wodnych ilość 

ratowników zależna być powinna od ilości osób 

mogących korzystać z tych obiektów, a ta ilość 

podyktowana jest powierzchnią niecek basenowych. 

Dodatkowe zabezpieczenia są określone dla basenów 

głębokich, gdzie akcja ratownicza przebiega dłużej i 

inaczej niż na pływalniach płytszych, a i obserwacja toni 

wody jest zajęciem absorbującym dodatkową osobę. Są tu 

też ujęte zbiorniki o głębokości pow. 6 m które 

konstruowane są do uprawiania płetwonurkowania, które 

jest mimo wszystko sportem lub rekreacją więc podlegają 

pod ustawę. 

 

Wojewoda Śląski W § 2 proponuję zmienić punkty 2, 3 i 4, poprzez 

uzależnienie minimalnych ilości ratowników od wielkości 

obszaru chronionego i innych czynników wpływających 

Uwaga uwzględniona 



na bezpieczeństwo osób na nim przebywających. 

Ratownik WOPR 

Jakub Ruciński 

Rozporządzenie nie precyzuje jednoznacznie minimalnej 

ilości ratowników zatrudnionych w parkach wodnych. 

Z jednej strony to dobrze, ponieważ jak wiadomo 

obciążenie klientami takich obiektów bywa bardzo 

zróżnicowane- np. jesienne dni  tygodnia- b. mała 

ilość osób korzystających. Trudno więc wymagać od 

pracodawców zatrudniania dużej ilości ratowników, 

gdzie w skrajnych przypadkach mogłoby być więcej 

ratowników od klientów. Z drugiej jednak strony 

przydałaby się jaśniej sprecyzowana formuła, np. 

mówiąca o zespole ratowników obstawiających park 

wodny. Jak wiadomo, żeby przeprowadzić akcję 

ratowniczą pracodawca musi zapewnić zespół 

ratowników składający się co najmniej z 2 osób. W 

zależności od wielkości obiektu, stan osobowy 

powinien się zwiększać. 

Uwaga uwzględniona, doprecyzowano w zakresie 

parków wodnych - czyli innych obiektów 

dysponujących nieckami basenowymi o łącznej 

powierzchni powyżej 100 m
2
… 

Ratownik WOPR 

Marcin Domański 
Zasadniczo zgadzam się z treścią tego 

rozporządzenia, choć niektórzy mogliby mieć 

obiekcje co do zbyt słabo / zbyt bardzo 

wyśrubowanych wymagań odnośnie pływalni i 

innych obiektów z nieckami wodnymi (czyli również 

dużych parków wodnych). Jednakże moim zdaniem 

bardziej niż regulacja jest tu potrzebny zdrowy 

rozsądek pracodawców. Pytanie tylko czym jest 

pływalnia? Jeżeli jest to np. basen szkolny 

wykorzystywany do nauki pływania o długości 

12,5m to nie ma potrzeby zatrudniania tam aż dwóch 

ratowników. Znacząco podwyższy to koszty co może 

zniechęcić do prowadzenia tego typu obiektów. 

Doprecyzowano w zakresie pływalni 

Centrum 

Ratownictwa  

RESCUE 

§ 2 pkt 4 

W naszej opinii przepis ten praktycznie pozostawia 

dowolność w ilości zatrudnianych ratowników 

Uwaga uwzględniona, doprecyzowano 



 administratorowi obiektu. Aquaparki posiadające duże 

powierzchnie wody często z wieloma obiektami 

(atrakcjami) które zasłaniają powierzchnie wody mogą 

zatrudniać 1-2 ratowników (zgodnie z tym 

rozporządzeniem) gdzie w większości obiektów praktyka 

pokazuje, że tych ratowników potrzeba 6-12.  

Wg nas lepszym rozwiązaniem w przypadku 

basenów o nieregularnych kształtach (aquaparków) 

będzie zapis, że na daną powierzchnie wody np. na  

400 m
2
 powierzchni wody przypada co najmniej 1 

ratownik. Taki zapis wymusi na administratorach 

obiektów zatrudnienie odpowiedniej liczby 

ratowników a tym samym odpowiednie 

zabezpieczenie ratownicze. 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

Proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„§ 2. Ustala się następujące minimalne wymagania 

dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających 

stała kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego: 

1) w kąpieliskach: 

a) śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – 

jeden ratownik od strony lądu i jeden ratownik od 

strony wody, 

b) nadmorskich o długości linii brzegowej nie więcej 

niż 200 m –  czteroosobowe zespoły ratowników na 

każde 100 m linii brzegowej, 

c) nadmorskich o długości linii brzegowej powyżej 200 

m - trzyosobowe zespoły ratowników na każde 100 

m linii brzegowej, na stanowiskach skrajnych   – 

czteroosobowe zespoły ratowników. 

2)  miejscach przeznaczonych do kąpieli –jeden ratownik 

od strony lądu i jeden ratownik od strony wody 

3 )  na pływalniach: 

a) dysponujących nieckami o długości do 25 m i 

głębokości do 2m nie przekraczających jednostki 

Uwaga nieuwzględniona, w kontekście 

uwzględnienia uwag wojewody mazowieckiego  

 



przeliczeniowej wynoszącej 320 m kw. – jeden 

ratownik, pod warunkiem użytkowania obiektu w 

uregulowanych jednostkach czasu dla użytkowników 

indywidualnych i obecności opiekuna dla grup 

zorganizowanych oraz posiadania nie więcej niż 

jedno urządzenie rekreacyjne, 

Należy odchodzić od samotnego ratownika na 

jakimkolwiek obiekcie za wyjątkiem tych 

„najprostszych”. Ustalając jednostkę przeliczeniową brano 

pod uwagę basen 25 metrowy o 6 torach  2 metrowych 

(plus na torze 1 i 6 powierzchnię miedzy ścianą boczną, a 

skrajnymi linami) 

b) na pływalni z   dwoma lub więcej urządzenia 

rekreacyjnymi,  na pływalni   z ciągłym systemem 

korzystania z obiektów dysponujących nieckami o 

długości do 25 m i głębokości  do 2 m, 

dysponujących nieckami o długości do 25 m i 

głębokości powyżej 2 m oraz nieckami o długości do 

50 m – 2 ratowników, 

w parkach wodnych dysponujących nieckami o 

nieregularnym kształcie  – 2 ratowników  na 

jednostkę przeliczeniową wynoszącą 320 m kw plus 

dodatkowy ratownik na każdą rozpoczętą jednostkę 

przeliczeniową.; w wypadku braku możliwości 

obserwacji całej powierzchni wyznaczonego obszaru 

wodnego    w parku wodnym wynikającą z 

uwarunkowań konstrukcyjnych obiektu,  liczba 

ratowników zostaje zwiększona   do ilości 

ratowników zapewniającej objęcie obserwacją całego 

wyznaczonego obszaru wodnego.” 

WOPR § 2 nadać następujące brzmienie: 

„§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) analizie obszaru chronionego – rozumie się przez to 

prowadzenie czynności kontrolnych w celu zebrania 

Uwaga nieuwzględniona, przepis zbędny ponieważ 

zawiera propozycje definicji lub skrótów, które nie 

występują w projekcie lub zawarte są w ustawie (jak 

np. definicja ratownika wodnego) 



danych na temat obszaru wodnego i terenów 

przyległych, niezbędnych do wydania opinii w zakresie 

warunków panujących na danym obszarze wodnym  

i określenia wymogów jego zabezpieczenia, 

2) stałej kontroli obszaru wodnego – rozumie się przez to 

stałe dozorowanie i monitorowanie obszaru wodnego 

w czasie korzystania z niego przez użytkowników, 

3) stanowisku ratowniczym – rozumie się przez to 

miejsce pełnienia dyżuru ratowników wodnych, 

zlokalizowane w bezpośredniej przyległości do 

obszaru wodnego pozbawione przeszkód w dostępie do 

lustra wody i wyposażone w sprzęt ratowniczy i 

pomocniczy, 

4) ratowniku wodnym – rozumie się przez to osobę 

określoną w Art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 

1240), 

podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa 

wodnego – rozumie się przez  

to podmioty określone w art. 15 , ust. 1 ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 

1240),” 

 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- wskazane jest dodanie § 1.a. w brzmieniu „Zarządzający 

wyznaczonym obszarem wodnym obowiązany jest do 

zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru 

wodnego przez ratowników wodnych w sposób 

zapewniający realne bezpieczeństwo ich użytkownikom. 

Ilość ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego uwarunkowana jest 

specyfiką wyznaczonego obszaru wodnego i związanymi 

z nią zagrożeniami” lub o podobnej treści.  

- wskazane jest połączenie treści § 2.1) i § 2.2) 

W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, że w 

- uwaga nieuwzględniona; obowiązek zapewnienia 

stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego 

przez ratowników wodnych określony jest w art. 5 

ust. 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych 

 

 

- uwagę konsumuje uwzględnienie uwag wojewody 

mazowieckiego 



miejscu wykorzystywanym do kąpieli o dużej powierzchni 

akwenu (np. 200 m linii brzegowej na 100 m odległości 

od brzegu) będzie dopuszczalne strzeżenie tak 

wyznaczonego obszaru wodnego tylko przez dwóch 

ratowników 

- wskazane jest dodanie do § 2.1).b) sformułowania; „w 

tym co najmniej jednego ratownika od strony lustra 

wody” 

- dla jasności sformułowań wskazane jest rozdzielenie 

zapisów § 2.4): 

4) dla innych obiektów dysponujących nieckami 

basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i 

głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu – co 

najmniej jeden ratownik. 

5) dla innych obiektów dysponujących nieckami 

basenowymi o głębokości powyżej 1,2 m bez względu na 

łączną powierzchnię niecek basenowych – co najmniej 

jeden ratownik. 

 

Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników 

jest zapis § 2.3) pozostawiający dowolność w zakresie 

ustalania liczby ratowników na pływalni. Nie nakłada on 

na zarządzających pływalnią żadnych dodatkowych 

limitów związanych np. z wielkością pływalni, 

maksymalną głębokością niecek basenowych (np. 4 m), 

maksymalną liczbą użytkowników, zainstalowanymi w 

niej atrakcjami wodnymi 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

 

- uwaga nieuwzgledniona, zwrot ustawowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uwaga uwzgledniona; ilość ratowników 

uzależniono od długości niecki basenowej  

 

MOSiR w 

Gdańsku 

- w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ulokowanym 

nad morzem właściwe jest zapewnienie obsługi minimum 

trzech ratowników, 

- § 2 pkt 4 w obecnej formule jest niejasny, norma 

minimalna jest zdecydowanie zbyt niska. 

Uwagi uwzględnione 

2. Dodanie 

jednostek 

redakcyjnych 

WOPR "§ 3. W celu określenia minimalnych wymagań dotyczących 

liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę obszaru 

wodnego sporządza się analizę obszaru chronionego 

uwzględniającą: 

Uwaga nieuwzględniona: 

-  §3 – stanowi przekroczenie upoważnienia 

ustawowego, ponadto niejasna jest jego relacja do 



1) rodzaj obszaru wodnego, 

2) wielkość obszaru wodnego, 

3) formy rekreacji realizowane na danym obszarze wodnym, 

4) warunki środowiskowe w tym kształt linii brzegowej i 

ukształtowanie dna, 

5) warunki hydrotechniczne występujące na obszarze wodnym. 

§ 4. 1. Dla określenia minimalnych obsad ratowniczych dla 

pływalni i parków wodnych stosuje się jako jednostkę 

przeliczeniową powierzchnie lustra wody – wynoszącą 320m
2
, 

sumując powierzchnię lustra wody wszystkich niecek 

basenowych w obiekcie, których minimalna głębokość liczona 

od dna do powierzchni lustra wody jest większa niż 40cm 

2. Dla zapewnienia minimalnych standardów bezpieczeństwa na 

pływalni krytej i w parku wodnym krytym, ustala się minimalne 

normy zabezpieczenia zespołami ratowniczymi  

w składzie  składającymi się z: 

1) 1 ratownika - dla powierzchni luster wody, o wielkości do 1 

jednostki przeliczeniowej, pod warunkiem użytkowania 

obiektu w uregulowanych jednostkach czasu  

dla użytkowników indywidualnych i obecności opiekuna dla 

grup zorganizowanych posiadającego kwalifikacje z zakresu 

pierwszej pomocy, 

2) 2 ratowników - dla powierzchni luster wody, o wielkości od 

1 włącznie, do 3 jednostek przeliczeniowych, użytkowania 

obiektu w uregulowanych jednostkach czasu, 

3) 3 ratowników - dla powierzchni luster wody, o wielkości 

większej niż 3 jednostki przeliczeniowe i dodatkowo 1 

ratownik na każdą następną jednostkę przeliczeniową, 

3. Dla zapewnienia minimalnych standardów bezpieczeństwa 

w parku wodnym odkrytym oraz na pływalniach: krytej z 

ciągłym systemem pracy, pływalni odkrytej, na pływalni z 

zamontowanymi nie mniej jak dwoma urządzenia 

rekreacyjnymi oraz pływalni z ciągłym systemem korzystania z 

obiektów, bez podziału na strefy czasowe ustala się minimalne 

normy zabezpieczenia ratowniczego: 

1) 2 ratowników - dla powierzchni luster wody o wielkości do 

1 jednostki przeliczeniowej włącznie, 

2) 3 ratowników – dla powierzchni luster wody o wielkości od 

1 do 2 jednostek przeliczeniowych włącznie, 

pozostałych propozycji zapisówi, a w szczególności 

do § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1, w których określone są już 

propozycje, od których należy uzależnić liczbę 

ratowników zapewniających stała kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego i są  nimi 

powierzchnia obszaru wodnego i długość linii 

brzegowej, a nie wyniki analizy; 

- § 4 i 5 – użyte są zwroty, które nie są wyjaśnione, 

np. „ uregulowane jednostki czasu ,  „ ciągły systemem 

pracy”; nie jest również wyjaśnione  czym są „dwu – i 

wielostanowiskowe kąpieliska”,  

§ 6 – 7 stanowią przekroczenie upoważnienia 

ustawowego  



3) 4 ratowników – dla powierzchni luster wody o wielkości 

powyżej 2 do 4 jednostek przeliczeniowych włącznie, 

4) 5 ratowników – dla powierzchni luster wody o wielkości 

powyżej 4 do 6 jednostek przeliczeniowych włącznie, 

5) 6 ratowników – dla powierzchni luster wody, o wielkości 

powyżej 6 jednostek przeliczeniowych oraz dodatkowo 1 

ratownik na każdą następną jednostkę luster wody. 

2. W wypadku braku możliwości obserwacji całej powierzchni 

wyznaczonego obszaru wodnego na pływalni lub w parku 

wodnym wynikającą z uwarunkowań konstrukcyjnych obiektu, 

normy zabezpieczenia ratowniczego zostają zwiększone do 

ilości ratowników zapewniającej objęcie obserwacją całego 

wyznaczonego obszaru wodnego.  

§ 5. 1. Dla określenia minimalnych obsad ratowniczych miejsc 

przeznaczonych do kąpieli i kąpielisk na śródlądowych 

obszarach wodnych i przybrzeżnych wodach morskich, stosuje 

się jednostkę przeliczeniową odpowiadającą 100m odcinka linii 

brzegowej,  

1) 5 ratowników - na 1 jednostkę przeliczeniową morskich 

wód przybrzeżnych, z występującym jednostanowiskowym 

odcinkiem kąpieliska oraz z występującymi urządzeniami 

hydrotechnicznymi lub wybrzeżem wysokim, 

2) 4 ratowników - na 1 jednostkę przeliczeniową, dla 

wyznaczonych obszarów wodnych, zlokalizowanych na: 

a) morskich wodach przybrzeżnych z występującymi 

urządzeniami hydrotechnicznymi  

lub wybrzeżem wysokim, jako obsada skrajnych 

stanowisk ratowniczych, na kąpielisku 

wielostanowiskowym, 

b) morskich wodach przybrzeżnych z występującym 

dwustanowiskowym kąpieliskiem oraz z występującymi 

urządzeniami hydrotechnicznymi lub wybrzeżem 

wysokim, 

c) morskich wodach przybrzeżnych z występującym 

wielostanowiskowym kąpieliskiem oraz z występującymi 

urządzeniami hydrotechnicznymi lub wybrzeżem 

wysokim, 

d) śródlądowych obszarach wodnych przepływowych, 

gdzie główny nurt znajduje  



się w odległości mniejszej niż 100m od granicy 

wyznaczonego obszaru wodnego, 

e) śródlądowych obszarach wodnych bezprzepływowych ze 

zorganizowanym sprzętem lub urządzeniami 

rekreacyjnymi, 

3) 3 ratowników - na 1 jednostkę przeliczeniową dla 

wyznaczonych obszarów wodnych, zlokalizowanych na: 

a) na morskich wodach przybrzeżnych bez występujących 

urządzeń hydrotechnicznych z wybrzeżem niskim, 

b) śródlądowych obszarach wodnych przepływowych, bez 

zamontowanych urządzeń i sprzętu rekreacyjnego.,  

4) 2 ratowników - na 1 jednostkę przeliczeniową dla 

wyznaczonych obszarów wodnych, zlokalizowanych na 

śródlądowych obszarach wodnych bezprzepływowych,  

bez zamontowanych urządzeń i sprzętu rekreacyjnego,  

§ 6. 1. Kąpiel grup zorganizowanych wymaga nadzoru 

ratowników wodnych o kwalifikacjach właściwych do obszaru 

wodnego. 

2. Grupy zorganizowane nie mogą jednorazowo przekraczać 15 

osób. 

3. Do obowiązków organizatorów wypoczynku dzieci i 

młodzieży w grupach zorganizowanych, których uczestnicy 

korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy: 

1) zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska 

lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym 

przestrzeganiem, 

2) uzgodnienie z zarządzającym obszarem wodnym, warunków 

i sposobu korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom. 

§ 7. 1. Imprezy sportowe organizowane na obszarach wodnych 

wymagają czynnego zabezpieczenia odpowiednio dla: 

1) imprezy pływackiej na każdych 30 zawodników w postaci 

zespołu składającego się z co najmniej: 

a) 1 ratownika medycznego, 

b) 2 ratowników wodnych, posiadających kwalifikacje 

właściwe do wykonywania zadań ratowniczych na 

wodnych obszarach śródlądowych i morskich wodach 

przybrzeżnych 

c) 2 ratowników wodnych, posiadających kwalifikacje do 



wykonywania prac podwodnych posiadającymi stosowne 

kwalifikacje do głębokości obszaru wodnego, jeżeli 

głębokość wody przekracza 4m lub woda ma 

przejrzystość mniejszą niż 1m; 

2) maratonu pływackiego poprzez zapewnienie każdemu 

uczestnikowi maratonu, asekuracji przez ratownika wodnego, 

przebywającego w łodzi wiosłowej oznaczonej numerem 

odpowiadającym numerowi startowemu zawodnika. 

3) regat imprez i treningów żeglarskich organizowanych na 

obszarach wodnych - z zespołu ratowniczego składającego się z 

1 ratownika wodnego i 1 ratownika medycznego 

przebywających na statku ratowniczym, 

4) spływów organizowanych na rzekach i przepływowych 

obszarach wodnych: 

a) o nurcie do 2m/s – na każde 10 kajaków lub pontonów 

uczestniczących, jeden zespół ratowniczy składający się 

co najmniej z ratownika wodnego, posiadającego 

kwalifikacje właściwe do wykonywania zadań 

ratowniczych w zabezpieczaniu spływów i ratownika z 

kwalifikacjami do udzielania kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, 

b) o nurcie powyżej 2m/s – na każde 10 kajaków lub 

pontonów uczestniczących w spływie, jeden zespół 

ratowniczy składający się z co najmniej 2 ratowników 

wodnych, posiadających kwalifikacje właściwe do 

wykonywania zadań ratowniczych  

w zabezpieczaniu spływów, 

c) zespół ratowniczy musi być wyposażony w środki 

łączności bezprzewodowej, 

5) zawodów wędkarskich - jeden zespół ratowniczy składający 

się z co najmniej 2 ratowników wodnych, posiadających 

kwalifikacje właściwe do wykonywania zadań ratowniczych 

na obszarach śródlądowych.  

2.  Kierownik imprezy organizowanej na obszarach wodnych 

lub kierujący zespołem ratowniczym może zażądać 

zabezpieczenia większego niż wymienionego w ust. 1,  

jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne lub stopień 

wyszkolenia uczestników. 

3.  Nie jest wymagane zabezpieczenie regat morskich jachtów 



 

balastowych, które wymagają zgłoszenia organizacji imprezy do 

urzędu właściwego do spraw administracji śródlądowej  

lub morskiej. 

 

3. Odnośnik nr 

2 

Rządowe Centrum 

Legislacji 

Proponuje się w odnośniku nr 2 dodać wyrazy „.. które, z 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci 

moc w zakresie dotyczącym minimalnych wymagań 

dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 

stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.”, które 

doprecyzowują  i poprawiają stylistycznie treść 

odnośnika. 

Uwaga uwzględniona 

 

U
za

sa
d
n
ie

n
ie

 

Rządowe Centrum 

Legislacji 

Do projektu należy dołączyć, zgodnie z § 11 uchwały nr 

49 Rady Ministrów z dnia 19 marca  2002 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. 

zm.), informację o opinii w zakresie oceny skutków 

regulacji. 

Uwaga uwzględniona 

Minister Sportu i 

Turystyki 

W uzasadnieniu projektu należy wpisać prawidłową datę 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 

aktów prawnych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r.) 

Uwaga uwzględniona 

4. OSR  Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

- zawrzeć omówienie wyników konsultacji społecznych 

oraz o opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, 

- uwzględnić osoby przebywające na obszarach wodnych, 

ponieważ regulacja będzie miała wpływ na ich 

bezpieczeństwo, 

- w zakresie skutków finansowych należałoby uwzględnić 

możliwe skutki finansowe dotyczące organizatorów 

kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, a także 

podmiotów zarządzających pływalniami i innymi 

obiektami dysponującymi nieckami basenowymi. 

- zostanie uzupełnione po konferencji 

uzgodnieniowej 

 

 

- uwagi uwzględnione 

 


