
Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 

sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne 

 

L.p. Jednostka 

redakcyjna 

Organy 

administracji 

rządowej  

i inne podmioty 

Uwagi zgłoszone przez organy administracji rządowej  

i inne podmioty 

Stanowisko MSW 

1. Ogólne  Zachodniopomorski 

UW 

projekt rozporządzenia nie zawiera niezbędnych zapisów dotyczących: 

− uwzględnienia postępu technologicznego w odniesieniu do sprzętu używanego  w 

ratownictwie wodnym poprzez możliwość zastąpienia liny asekuracyjnej z 

kołowrotkiem o długości minimum 80 m, zasobnikiem z liną o długości minimum 80 m, 

− braku możliwości zastąpienia łodzi motorowych z napędem strugowodnym oraz łodzi 

wiosłowych, skuterem, deską lub pontonem ratowniczym, 

− braku możliwości zastąpienia noszy ratowniczych, deskami ortopedycznymi, 

− braku uregulowań dotyczących publicznego sprzętu ratowniczego jako stałego 

wyposażenia kąpielisk, 

− ujednolicić wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w 

sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 

medyczny, leki i artykuły sanitarne odnośnie wszystkich wyznaczonych obszarów 

wodnych 

 

- uwagi uwzględnione 

Wojewoda Śląski - rozporządzenie należałoby uzupełnić o standardy wyposażenia łodzi ratowniczych, gdyż 

ich brak będzie skutkował oszczędnościami na wyposażeniu ratowniczym, co pogorszy 

poziom bezpieczeństwa zarówno osób kapiących się, jak i ratowników. 

Uwaga 

nieuwzględniona; 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 

MOSiR w Gdańsku - wprowadzenie wymagań dotyczących wyposażenia kąpieliska w taki sprzęt jak deska 

ortopedyczna czy boja indywidualna SP. 

Uwaga uwzględniona 

2. 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 

3. § 1 Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- w § 1. określenie „sprzęt ratunkowy” należy zastąpić określeniem „sprzęt ratowniczy”,  a 

określenia „sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne”, określeniem „wyposażenie do 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ”. Można zrezygnować z użycia określeń 

„urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze”, gdyż m. in. one właśnie stanowią sprzęt 

- Uwaga 

nieuwzględniona; 

zwrot ustawowy 

 



pomocniczy. 

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

obowiązany jest do wyposażenia go w odpowiedni do jego specyfiki i związanymi z nią 

zagrożeniami sprzęt ratowniczy, pomocniczy  i do udzielania kwalifikowanej pierwszej 

pomocy” lub o podobnej treści.  

-  Uwaga 

nieuwzględniona, 

przedmiotowe 

rozporządzenie ma 

wprost określać, w jaki 

sprzęt powinny zostać 

wyposażone 

wyznaczone obszary 

wodne. 

4. § 2 ust. 1 Kujawsko-

pomorski UW  

 

Wojewoda 

Mazowiecki  

- w § 2. ust. 1. w pkt. 1) wyrazy ,,z napędem strugowodnym” skreśla się, a „lub wiosłową” 

zastępuje się wyrazami ”- jedna na każde 400 m linii brzegowej kąpieliska”  

 

- w § 2. ust. 1. po pkt. 1) dodaje się pkt 1a) o treści:  

„1a) łódź wiosłową na każde 100 m linii brzegowej 

 

- w § 2. ust. 1. wykreślić pkt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 

 

 

 

 

- w § 2. ust. 1. dopisać pkt. 13 i 14 o treści 

„13. maszt o wysokości co najmniej 3 m i komplet flag 

14. stanowisko ratownicze umożliwiające swobodną obserwację wyznaczonego obszaru 

wodnego, umiejscowienie wymaganego sprzętu ratowniczego i wydzielone od dostępu 

osób postronnych.” 

 

 

 

    

- w § 2. ust. 2. w pkt. 2) na końcu dodać wyrazy: „zawieszone na słupkach w pobliżu lustra 

wody”;  

 

- Uwaga uwzględniona 

 

-  Uwaga 

uwzględniona 

 

-  Uwaga 

nieuwzględniona, 

poszczególne punkty 

określają sprzęt w jaki 

powinno być 

wyposażone kąpielisko   

-  Uwaga 

uwzględniona 

częściowo; obowiązek 

utworzenia stanowiska 

do obserwacji 

wyznaczonego obszaru 

wodnego wynika z art. 

5 ust. 2 pkt 3 ustawy 

 

-  Uwaga 

uwzględniona 

Wojewoda Śląski w § 2 ust. 1 pkt 1 liczbę łodzi uzależnić od wielkości kąpieliska, gdyż dla dużych kąpielisk 

jedna łódź ratownicza, w szczególności wiosłowa, będzie niewystarczająca; należałoby 

również rozważyć odstąpienie od napędu strugowodnego, gdyż konieczność zakupu drogich 

Uwaga uwzględniona 



jednostek napędowych spowoduje pogorszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez 

zastępowanie łodzi motorowych łodziami wiosłowymi, 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- § 2. 1. powinien mieć brzmienie: „Kąpielisko wyposaża się w następujący sprzęt 

ratowniczy i pomocniczy:” 

 

 

 

 

 

 

- § 2. 1. 1) określenie  „łódź ratunkową” należy zastąpić określeniem „łódź ratowniczą” 

(łódź ratunkowa to jednostka pływająca, będąca na wyposażenia statku jako środek 

ratunkowy w stałej gotowości do użycia. Łódź ratownicza to jednostka pływająca stosowana 

do prowadzenia przybrzeżnych akcji ratowniczych) 

- nie bardzo czytelna jest w § 2. 1. 1) idea zrównania w zastosowaniu łodzi motorowej z 

łodzią wiosłową i możliwością zastąpienia tej pierwszej przez drugą podobnie jak 

konieczność wyposażenia łodzi motorowej wyłącznie w napęd strugowodny, a nie np. przez 

pędnik śrubowy (dla bezpieczeństwa zabezpieczony koszem ochronnym) 

 

- brak jest w§ 2. 1. 1) norm ilościowych – ilość łodzi określonego rodzaju na powierzchnię 

akwenu lub długość linii brzegowej 

- § 2. 1. 2) wskazane jest podanie długości linki – 25m. 

- w § 2. 1. 3) wskazane jest zaznaczenie, że w bosaki (obecnie funkcjonująca nazwa to 

„żerdzie lub tyczki ratownicze”) powinny być wyposażone tylko kąpieliska posiadające 

pomosty stałe lub pływające. Na innych akwenach sprzęt ten jest zbędny i praktycznie nie 

nadaje się do wykorzystania 

- w § 2. 1. 4) należałoby zmienić zapis: „liny asekuracyjne o długości min. 100 m w 

zasobniku linowym lub na kołowrotku – na każdym stanowisku ratowniczym”. W 

profesjonalnym ratownictwie wodnym odchodzi się od kilku lat od kołowrotków na rzecz 

zasobników linowych, jako sprzętu mniej awaryjnego i bardziej mobilnego. Na plażach 

morskich liny o długości 80 m są często za krótkie. 

- w § 2. 1. 5) należałoby zmienić zapis: „tuba słuchowa” na „tuba głosowa” oraz „na 

wszystkich stanowiskach ratunkowych” na „na każdym stanowisku ratowniczym” 

- w § 2. 1. 7) należałoby określić, co rozumie się pod pojęciem „sygnalizacji alarmowej” – 

np. gwizdek, gong, dzwon, syrena i zmienić zapis: „akustyczny sygnał alarmowy na każdym 

- uwaga 

nieuwzględniona, 

przepis zawiera także 

normę, zgodnie z którą 

kąpielisko ma być 

wyposażone w sprzęt 

medyczny, leki i 

artykuły sanitarne 

- zrezygnowano z 

określenia 

„ratunkową”  

 

- uwagę konsumuje 

uwzględnienie uwag 

Wojewody 

Mazowieckiego 

 

 - uwaga uwzględniona 

 

- uwaga uwzględniona 

- uwaga uwzględniona 

 

 

 

- uwaga 

uwzględniona; 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

- uwaga uwzględniona 

 



stanowisku ratowniczym” 

- w § 2. 1. 9) zamiast określenia stałej ilości rzutek wskazane byłoby ich określenie w 

stosunku do długości linii brzegowej lub ilości stanowisk ratowniczych (np. co najmniej 

jedna rzutka na stanowisku ratowniczym).  

- podobnie w § 2.1.10) z lornetkami. 

 

- należy wykreślić § 2.1.12), a treść § 2.1.11) przenieść do załącznika określającego wykaz 

wyposażenia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w § 2.1. należałoby dodać pkt.11) „boję ratowniczą lub pas ratowniczy po 1 sztuce dla 

każdego ratownika” 

 

 

- w § 2.1. należałoby dodać pkt.12) „sprzęt do nurkowania – płetwy, maska, fajka – po 

jednym komplecie na każde stanowisko ratownicze” 

- w § 2.1. należałoby dodać pkt.13) „podwyższone stanowiska obserwacyjne dla ratowników 

– jedno na każde 100 m linii brzegowej” 

 

- w § 2.1. należałoby dodać pkt.14) „maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych - 

jeden na każde 300 m linii brzegowej” 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

- uwaga uwzględniona 

 

 

- uwaga 

nieuwzględniona, 

zgodnie z 

upoważnieniem 

ustawowym 

rozporządzenie ma 

określać wyposażenie 

w sprzęt medyczny, 

leki i artykuły 

sanitarne 

 

 

 

 

-uwaga uwzględniona 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

- uwaga uwzględniona 

 

 

- uwaga uwzględniona  

 

 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

Proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„Kąpielisko powinno być wyposażone w: 

1) koła ratunkowe-jedno na 50 m linii brzegowej zawieszone na słupkach w pobliżu lustra 

- uwaga uwzględniona, 

częściowo, nie 

uwzględniono 



wody, 

2) liny asekuracyjne (z kołowrotem lub w zasobniku) o długości minimum 80 m-jedna na 

każde rozpoczęte 100 m linii brzegowej, 

3) bosak ratunkowy-jeden na każde rozpoczęte 100 m linii brzegowej, 

4) maszt sygnalizacyjny z kompletem flag informujących o dostępie do kąpieli, 

5) maszty z flagami określającymi zasięg działania służb ratowniczych, strefy z 

przeznaczeniem dla sprzętu wodnego, strefy stanic wodnych, przystani, portów marin i 

torów wodnych nie stanowiących dróg wodnych, 

6) tablice   zawierającą aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza oraz sile 

wiatru,  

7) łodzie wiosłowe (kajaki ratownicze)- jedna na każde rozpoczęte100 m linii brzegowej, 

8) łodzie motorowe (skutery z platformą)- jedna na każde rozpoczęte 400 m linii brzegowej 

( nie dotyczy akwenów o powierzchni poniżej 2 ha), 

9) nosze ortopedyczne ze stabilizatorem głowy i pasami-jedne na 200 m linii brzegowej, 

10) apteczkę kąpieliskową w wersji plecakowej lub w postaci torby umożliwiającej 

przenoszenie na plecach – jedną na 200 m linii brzegowej (załącznik nr 1) 

11) środki łączności zewnętrznej (telefon)  z możliwością bezpośredniego łączenia się z 

pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Policji. 

12) radiowe środki łączności VHF zapewniające łączność wewnętrzną między stanowiskami 

oraz łączność z innymi służbami ratowniczymi operującymi w rejonie kąpieliska, 

13) wskaźnik kierunku i siły wiatru w postaci pomarańczowego rękawa stożkowego, 

14) regulamin kąpieliska (załącznik nr 2), 

15) regulaminy urządzeń rekreacyjnych w wersji słownej i z piktogramami. 

16) oznaczone stanowiska ratownicze na podwyższonych pomostach lub wieżach  

obserwacyjnych zapewniające dobrą widoczność lustra wody, 

17) pomieszczenie na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników- jedno na 200 m 

linii brzegowej  . 

18) nagłośnienie terenu.” 

 

obowiązku 

wyposażenia w 

regulamin kąpieliska 

,regulaminy urządzeń 

rekreacyjnych w 

wersji słownej i z 

piktogramami, 

pomieszczenie na 

sprzęt ratunkowy, 

pomocniczy i osobisty 

ratowników – z uwagi 

iż nie mieści się w 

zakresie upoważnienia 

ustawowego 

 

WOPR  § 2 nadać brzmienie: 

„§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) Sprzęcie ochrony osobistej – rozumie się przez to sprzęt do ochrony indywidualnej 

ratownika wodnego, używany w trakcie wykonywania czynności prewencyjnych i 

ratowniczych, 

2) Sprzęcie ratowniczym – rozumie się przez to, sprzęt używany do bezpośrednich działań 

uwaga 

nieuwzględniona, 

przepis zbędny 



ratowniczych na obszarach wodnych. Rozróżniany jest sprzęt osobisty, podręczny,  

3) Osobistym sprzęcie ratowniczym – rozumie się przez to sprzęt ratowniczy w postaci 

bojki typu SP lub pasa ratowniczego typy „węgorz”, 

4) Podręcznym sprzęcie ratowniczym - rozumie się przez to sprzęt ratowniczy w postaci 

kół ratunkowych z linką, rzutki ratowniczej o długości 15 m, tyczki ratowniczej  

o długości 4 m, liny asekuracyjnej o długości 80 m z pojemnikiem oraz zestaw do 

nurkowania swobodnego „ABC” – maska, płetwy i fajka 

5) Sprzęcie medycznym – rozumie się przez to sprzęt ratowniczy do wykonywania 

czynności ratowniczych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

6) Lekach – rozumie się przez to, produkty lecznicze w rozumieniu Art.2, pkt. 32) Ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. 2001 nr 126 poz. 

1381), 
7) Artykułach sanitarnych – rozumie się przez to, materiały opatrunkowe: 

a) podstawowe jak gazy, kompresy, opaski, plastry, przylepce opatrunkowe, serwety, siatki 

opatrunkowe, waty i ligniny: 

b) specjalistyczne jak sztuczne szwy,  

8) Sprzęcie pomocniczym - rozumie się przez to sprzęt stanowiący stałe wyposażenie 

stanowiska ratowniczego i sprzęt wspomagający działania ratownicze, w tym sprzęt 

transportowy kołowy i pływający. 

9) Urządzeniach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych – rozumie się przez to zestawy 

nagłaśniające, zewnętrzne urządzenia wczesnego powiadamiania o zagrożeniach, flagi 

sygnalizacyjne, oświetlenie sygnalizacyjne.” 

 

MOSiR w Gdańsku - w § 2 ust. 1 pkt 1 proponujemy nowe brzmienie: 

„łódź ratunkową motorową z napędem strugowym lub skuter wodny wyposażony w 

platformę ratunkową lub łódź wiosłową z wyposażeniem ratowniczym lub morski kajak z 

wyposażeniem ratowniczym 

 

- w § 2 ust. 1 pkt 4 brak sprecyzowania ile powinno być lin asekuracyjnych z kołowrotkiem 

o długości minimum 80 m 

- uwaga uwzględniona  

 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

 

5. § 2 ust. 2 Kujawsko-

pomorski UW  

 

Wojewoda 

- w § 2. ust. 2. wykreślić pkt. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 

 

- uwaga 

nieuwzględniona, 

uwaga dotyczy 

wykreślenia punktów 



Mazowiecki  określających sprzęt, 

w jaki należy 

wyposażyć miejsce 

wykorzystywane do 

kąpieli 

 

Wojewoda Śląski - w § 2 ust. 2 należałoby przewidzieć również łodzie motorowe, gdyż przy dużej 

powierzchni, szczególnie w warunkach prądu, wiatru lub fali łodzie wiosłowe będą 

niewystarczające, 

 

- uwaga uwzględniona 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- należy ujednolicić nomenklaturę – czym różni się sprzęt opisany w § 2.1.7) od § 2.2.4) 

- w § 2.2. należałoby dodać pkt.8) „boję ratowniczą lub pas ratowniczy po 1 sztuce dla 

każdego ratownika” 

- w § 2.2. należałoby dodać pkt.9) „sprzęt do nurkowania – płetwy, maska, fajka – po 

jednym komplecie na każde stanowisko ratownicze” 

- w § 2.2. należałoby dodać pkt.10) „podwyższone stanowiska obserwacyjne dla ratowników 

– jedno na każde 100 m linii brzegowej” 

 

- uwagi uwzględnione 

 

 

Ratownik WOPR 

Marcin Domański 

- pominięcie zarówno dla kąpieliska, jak i miejsca wykorzystywanego do kąpieli, wymogu 

posiadania regulaminu oraz tablicy informacyjnej na miejscach wykorzystanych do kąpieli. 

Powyższe zmiany można ująć np. dodając w punkcie 1 i 2 podpunkty o treści "Regulamin", 

zmieniając w punkcie 1 i 2 podpunkty "Bosaki ratunkowe" na "Bosaki lub żerdzie 

ratunkowe" oraz kopiując z punktu 1 do punktu 2 podpunkt o treści "Tablicę zawierającą 

aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza, sile wiatru oraz wysokości fali". 

formie podpunkty a i b jako podpunkty 1 i 2. 

 

- uwaga częściowo 

uwzględniona; nie 

uwzględniona w 

zakresie obowiązku 

wyposażenia 

wyznaczonego obszaru 

wodnego w regulamin, 

ponieważ obowiązek 

ten wynika z art. 5 ust. 

ust. 1 ustawy o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających na 

obszarach wodnych 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

Proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli powinno być wyposażone w: 

1) 2 koła ratunkowe zawieszone na słupkach w pobliżu lustra wody, 

2) lina asekuracyjna (z kołowrotem lub w zasobniku) o długości minimum 80 m, 

- uwaga zbieżna z ww. 

uwagami, 

uwzględniona 

częściowo – 



3) bosak ratunkowy, 

4) maszt sygnalizacyjny z kompletem flag informujących o dostępie do kąpieli 

5) maszty z flagami określającymi zasięg działania służb ratowniczych, 

6) tablice zawierającą aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza oraz sile 

wiatru,  

7) łódź wiosłową (kajak ratowniczy) 

8) nosze ortopedyczne ze stabilizatorem głowy i pasami, 

9) apteczkę kąpieliskową w wersji plecakowej lub w postaci torby umożliwiającej 

przenoszenie na plecach (załącznik nr 1) 

10) środki łączności zewnętrznej (telefon)  z możliwością bezpośredniego łączenia się z 

pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Policji. 

11) radiowe środki łączności VHF zapewniające łączność wewnętrzną między stanowiskami 

oraz łączność z innymi służbami ratowniczymi operującymi w rejonie miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli, 

12) regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli (załącznik nr 2) 

13) regulaminy urządzeń rekreacyjnych w wersji słownej i z piktogramami.” 

nieuwzględniona w 

zakresie wyposażenia 

w regulamin miejsca 

wykorzystywanego do 

kąpieli oraz w  

regulaminy urządzeń 

rekreacyjnych – z 

uwagi na zakres 

upoważnienia 

ustawowego 

 

6. § 2 ust. 3 Kujawsko-

pomorski UW  

 

Wojewoda 

Mazowiecki  

- w § 2. 3. pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

„koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - cztery na każde 300 m
2
 powierzchni łącznej 

niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m
2
 powierzchni łącznej niecek”  

 

 

 

- w § 2. 3. pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

„żerdzie o długości co najmniej 4 m - cztery na każde 300 m
2 
powierzchni łącznej niecek i 

kolejne dwa na każde kolejne 300 m
2
 powierzchni łącznej niecek”  

 

 

 

 

 

 

 

- w § 2. 3. wykreśla się pkt. 3)  

 

- uwaga uwzględniona 

odnośnie innych 

obiektów … oraz co 

do pływalni w zakresie 

liczby kół i pasów 

ratowniczych 

 

- uwaga uwzględniona 

odnośnie innych 

obiektów 

posiadających niecki 

basenowe o łącznej 

powierzchni… oraz co 

do pływalni w zakresie 

liczby kół i pasów 

ratowniczych 

- uwaga uwzględniona 

Fundacja - w § 2.3.1) i w § 2.3.2) należałoby dookreślić co oznacza „pływalnia o długości do i - uwaga uwzględniona 



Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

powyżej 50 m” – domyślnie chodzi prawdopodobnie o długość niecki. 

 

- w § 2.3.4) należałoby określić, co rozumie się pod pojęciem „sygnalizacji alarmowej” – 

np. gwizdek, gong, dzwon, syrena i zmienić zapis: „akustyczny sygnał alarmowy na każdym 

stanowisku ratowniczym” 

 

- należy przenieść treść § 2.3.5) do załącznika określającego wykaz wyposażenia do 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w § 2.2. należałoby dodać pkt.6) „rzutkę ratowniczą na każdym stanowisku ratowniczym” 

 

- w § 2.2. należałoby dodać pkt.7) „podwyższone stanowiska obserwacyjne dla ratowników” 

 

- w § 2.2. należałoby dodać pkt.8) „w obiektach posiadających zjeżdżalnie rurowe komplet 

sprzętu asekuracyjnego umożliwiającego bezpieczne wejście ratownika do wnętrza rury 

zjazdowej w celu udzielenia poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy” 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

 

 

- uwaga 

nieuwzględniona, 

przepis zawiera normę, 

zgodnie z którą  

wyznaczony obszar 

wodny ma być 

wyposażony w sprzęt 

medyczny, leki i 

artykuły sanitarne 

 - uwaga uwzględniona 

 

- uwaga uwzględniona 

 

- uwaga uwzględniona  

 

-  uwaga uwzględniona 

 

 

 

 

Rządowe Centrum 

Legislacji 

Proponuje się, aby § 2 ust. 3 otrzymał brzmienie „Wykaz sprzętu medycznego, leków i 

artykułów sanitarnych, w które wyposaża się obszary wodne, o których mowa w ust. 1 – 3 

określa załącznik do rozporządzenia.”.   

- uwaga uwzględniona 

 

7. § 2 Kujawsko-

pomorski UW  

 

Wojewoda 

Mazowiecki  

- w § 2. dodaje się ust. 4. o treści: 

„4. Ratownik wykonujący ratownictwo wodne jest wyposażony w sprzęt osobisty w 

postaci boi ratowniczej lub pasa ratowniczego w ilości 1 szt.” 

 

 

 

- uwaga 

nieuwzględniona – 

boja ratownicza oraz 

pas ratowniczy 

stanowią wyposażenie 

wyznaczonych 



 

- w § 2. dodaje się ust. 5. o treści: 

„5. Łódź ratownicza wyposażona jest w szczególności: 

1) linkę zaburtową zamocowaną na całej długości obu burt. 

2) koło ratunkowe 

3) rzutkę ratunkową 

4) cumę o długości co najmniej 10 m.” 

 

- w § 2. dodaje się ust. 6. o treści: 

„5. stanowisko ratownicze na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

wyposażone jest w szczególności:: 

1) linę asekuracyjną z zasobnikiem o długości 80 m. 

2) tubę głosową lub elektroakustyczną. 

3) sygnalizację alarmową 

4) środki łączności pomiędzy stanowiskami ratowniczymi 

5) sprzęt medyczny i artykuły sanitarne 

6) rzutki ratunkowe – 2 szt. 

7) dodatkowe boje ratunkowe – 2 szt. 

8) lornetkę – 1 szt. 

9) bosaki ratunkowe – 2 szt. 

10) podstawowy sprzęt do nurkowania w postaci maski, fajki i płetw (ABC) – 1 kpl.” 

obszarów wodnych,  

- uwaga 

nieuwzględniona, 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 

 

 

 

- uwaga 

nieuwzględniona, 

rozporządzenie ma 

określać wyposażenie 

wyznaczonych 

obszarów wodnych a 

nie stanowisk 

ratowniczych 

 

 

8. § 3 WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

Proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„§ 3. Pływalnia  powinna być wyposażona w: 

  1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - dwa na pływalniach o długości do 50 m i 

cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m,   w przypadku niecek o nieregularnym 

kształcie –jedno koło na każdą  łączną  powierzchnię powyżej 100 m
2
 i głębokości ponad 0,4 

m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m, 

   2) żerdzie o długości co najmniej 4 m - dwie na pływalniach o długości do 50 m oraz 

cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m, w przypadku niecek o nieregularnym 

kształcie –jedno żerdź na każdą  łączną  powierzchnię powyżej 100 m
2
 i głębokości ponad 

0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m, 

3) tablice zawierającą aktualne informacje o temperaturze wody we wszystkich nieckach i 

powietrza  w hali basenowej, 

 4) nosze ortopedyczne ze stabilizatorem głowy i pasami-jedne na 1200 m powierzchni lustra 

wody, 

-  uwaga zbieżna z 

ww. uwagami, 

uwzględniona 

częściowo – 

nieuwzględniona w 

zakresie wyposażenia 

w regulamin oraz w  

regulaminy urządzeń 

rekreacyjnych – z 

uwagi na zakres 

upoważnienia 

ustawowego 

 



5) apteczkę kąpieliskową w wersji plecakowej lub w postaci torby umożliwiającej  

przenoszenie na plecach (załącznik nr 1)- jedna na 1200 m powierzchni lustra wody, 

 6) radiowe środki łączności zapewniające łączność wewnętrzną między stanowiskami, 

7) środki łączności zewnętrznej (telefon)  z możliwością bezpośredniego łączenia się z 

pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Policji. 

 8) regulamin basenu (załącznik nr 2), 

 9) regulaminy urządzeń rekreacyjnych, 

10) nagłośnienie hali pływalni wraz pomieszczeniami socjalnymi.” 

 

 

 

WOPR § 3 nadać brzmienie: 

„§ 3. 1. Do zapewnienia warunków bezpieczeństwa wyznaczonych obszarów wodnych, 

zalicza się warunki techniczno – sanitarne i przedsięwzięcia organizacyjne. 

2.  Przy tworzeniu warunków bezpieczeństwa o których mowa w ust. 1 należy zapewnić: 

1) stanowiska ratownicze, posadowione powyżej poziomu otaczającego terenu, z których 

zasięg wzrokowy obejmuje całość wyznaczonego obszaru wodnego i jest szybki 

dostęp do wody, 

2) szybki i łatwy dostęp do sprzętu ratowniczego, sprzętu medycznego i sprzętu 

pomocniczego, 

3) szybki dostęp do urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych w tym do środków 

łączności, 

4) dojazd służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy i umożliwiający 

odpowiednie warunki ewakuacji. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Dla określenia normatywu zabezpieczenia w sprzęt pomocniczy stosuje się klasyfikacje 

wód: 

6. Dla określenia normatywu zabezpieczenia w sprzęt pomocniczy stosuje się klasyfikacje 

wód: 

uwaga 

nieuwzględniona, 

rozporządzenie ma 

określać wyposażenie 

w sprzęt ...., a nie 

warunki 

bezpieczeństwa, 

propozycje zawarte w 

ust. 3-6 poza zakresem 

upoważnienia 

ustawowego 



Obsza
r Charakterystyka obszaru wodnego 

1 

A 

Część Zatoki Pomorskiej na południe od linii prostej łączącej cypel Nord Perd 

na wyspie Rugia z latarnią morską Niechorze oraz część Zatoki Gdańskiej na 

południe od linii prostej łączącej latarnię morską Hel z pławą podejściową do 

portów Bałtyckich oraz wody śródlądowe, na których może występować fala o 

wysokości do 2m z występującymi urządzeniami hydrotechnicznymi jak 

falochrony, dalby, pławy podejściowe i leżące w odległości mniejszej niż 

100m od urządzeń hydrotechnicznych; 

B 

Część Zatoki Pomorskiej na południe od linii prostej łączącej cypel Nord Perd 

na wyspie Rugia z latarnią morską Niechorze oraz część Zatoki Gdańskiej na 

południe od linii prostej łączącej latarnię morską Hel z pławą podejściową do 

portów Bałtyckich oraz wody śródlądowe, na których może występować fala o 

wysokości do 2m bez występujących urządzeń hydrotechnicznych; 

2 

A 

Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany, Zatokę Pucką, Zbiornik 

Włocławski oraz jeziora Śniardwy, Niegocin i Mamry oraz wody śródlądowe, 

na których może występować fala o wysokości do 1,2m z występującymi 

urządzeniami hydrotechnicznymi jak falochrony, dalby, pławy podejściowe i 

leżące w odległości mniejszej niż 100m od urządzeń hydrotechnicznych; 

B 

Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany, Zatokę Pucką, Zbiornik 

Włocławski oraz jeziora Śniardwy, Niegocin i Mamry oraz wody śródlądowe, 

na których może występować fala o wysokości do 1,2m bez występujących 

urządzeń hydrotechnicznych; 

3 

A 
Cieki wodne i obszary wodne niewymienione w rejonie 1 i 2, na których może 

występować fala o wysokości do 0,6m o powierzchni powyżej 1ha i 

głębokości przekraczającej 4m; 

B 
Cieki wodne i obszary wodne niewymienione w rejonie 1 i 2, na których może 

występować fala o wysokości do 0,6m o powierzchni do 1ha i głębokości 

przekraczającej 4m; 

4 
A Pozostałe obszary wodne o powierzchni powyżej 1ha i głębokości do 4m; 

B Pozostałe obszary wodne o powierzchni do 1ha i głębokości do 4m; 

 
 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- § 3. powinien uzyskać brzmienie: „wyznaczony obszar wodny powinien być wyposażony 

w następujące wyposażenie do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy: 

1. Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:  

1) Ssak ręczny, nożny lub elektryczny (dla dzieci i dorosłych) - 1 kpl.  

2) Maseczka do sztucznego oddychania – dla każdego ratownika  

-uzupełniono wykaz, 

uwaga 

nieuwzględniona w 

zakresie 

wprowadzenia do 



3) Worek samorozprężalny, umożliwiający resuscytację osób dorosłych i dzieci, z 

możliwością podłączenia tlenu -  1 kpl.  

4) Zestaw do pierwszej pomocy tlenowej, z butlą o pojemności min. 2 litry oraz reduktorem 

z przepływomierzem w zakresie od 0 do 25 l/min, umożliwiający tlenoterapię bierną osób 

dorosłych i dzieci za pomocą masek o wysokiej koncentracji tlenu i tlenoterapię czynną 

poprzez możliwość podłączenia do worka samorozprężalnego lub respiratora 

5) rurki ustno-gardłowe – 1 kpl. 

2. Środki opatrunkowe:  

1) Kompres z gazy 1 m2  - 1 szt.  

2) Kompres z gazy 0,5 m2 - 2 szt.  

3) Kompresy z gazy 9x9 cm - 5 szt.  

4) Kompresy z gazy 7x7 cm - 5 szt.  

5) Kompresy z gazy 5x5 cm - 10 szt.  

6) Opaska elastyczna 12 cm - 2 szt.  

7) Opaska elastyczna 10 cm - 2 szt.  

8) Opaska elastyczna 8 cm - 2 szt.  

9) Opaska dziana 15 cm - 5 szt.  

10) Opaska dziana 10 cm - 5 szt.  

11) Opaska dziana 5 cm - 5 szt.  

12) Opatrunki hydrożelowe schładzające - 2 szt.  

13) Przylepiec - 1 szt.  

14) Plaster z opatrunkiem - 1 szt.  

15) Chusta trójkątna - 2 szt.  

16) Siatka opatrunkowa głowy - 3 szt. 

17) Gaziki do dezynfekcji i odkażania skóry – 10 szt. 

18) Spray na oparzenia 1 szt. 

3. Stabilizacja miejscowa i centralna 

1) Szyna usztywniająca – różne rozmiary - 3 szt. 

2) Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci - 2 szt.  

3) Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych - 2 szt. 

4) Deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i kompletem 4 pasów mocujących, 

umożliwiająca zaopatrzenie osób dorosłych i dzieci – 1 kpl. 

4. Bezpieczeństwo przeciwzakażeniowe  

1) Rękawiczki jednorazowe medyczne – 2 pary na każdego ratownika 

2) środek do dezynfekcji rąk - 1 opak. 

wyliczenia, ponieważ 

zgodnie z 

upoważnieniem 

ustawowym 

rozporządzenie ma 

określać wykaz 

sprzętu medycznego, 

leków i artykułów 

sanitarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) okulary ochronne - 1 szt. na każdego ratownika 

4) maski ochronne - 2 szt. na każdego ratownika 

5) pojemnik sztywny lub worki na odpady medyczne 

5.Wyposażenie dodatkowe       

1) Nożyczki medyczne zakrzywione - 1 szt. 

2) Nożyczki medyczne proste - 1 szt. 

3) Koc termiczny - 2 szt.  

4) Marker wodoodporny - 1 szt. 

5) Opaska uciskowa -1 szt. 

- wskazane jest dodanie § 3.a. w brzmieniu: „wyposażenie do udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy powinno być umieszczone w łatwej do przenoszenia torbie lub kilku 

torbach, umożliwiających szybkie dostarczenie go do miejsca wypadku”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

w zakresie określenia 

sposobu 

przechowywania 

sprzętu medycznego, 

leków i artykułów 

sanitarnych 

 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

Dodać § 4 – 5 w brzmieniu: 

„§ 4.Stanowisko na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli powinno być 

wyposażone: 

1) boję ratowniczą SP lub pas ratowniczy „węgorz”, 

2) rzutkę ratowniczą o długości 25 m, 

3) zestaw do nurkowania swobodnego „ABC” (płetwy, maska, fajka), 

4) lornetkę ( nie dotyczy akwenów o powierzchni poniżej 2 ha), 

5) tubę elektroakustyczną, 

6) słuchowy sygnał alarmowy (gwizdek), 

7) apteczkę podstawową (załącznik nr 3), 

8) osłonę przed słońcem (parasol), 

9) siedzenie z oparciem. 

§ 5. Stanowisko na basenie powinno być wyposażone: 

1) boję ratowniczą SP lub pas ratowniczy „węgorz”, 

2) rzutkę ratowniczą o długości 25 m, 

3) słuchowy sygnał alarmowy (gwizdek), 

4) apteczkę podstawową (załącznik) 

5) siedzenie z oparciem.” 

- uwaga 

nieuwzględniona – 

rozporządzenie ma 

określać wyposażenie 

wyznaczonych 

obszarów wodnych a 

nie wyposażenie 

stanowisk 

(ratowniczych) 

 



9. 

dodanie 

nowej 

jednostki 

redakcyjnej  

WOPR § 4. 1. Ratownik wodny podczas wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego 

posiada przy sobie sprzęt osobisty w postaci boi ratowniczej lub pasa ratowniczego – 1 szt. 

2. Dla pływalni i parku wodnego ustala się następujące normy wyposażenia: 

1) koło ratunkowe z linką lub pas ratowniczy - 2 szt. na każdą rozpoczętą jednostkę 

przeliczeniową powierzchni lustra wody, 

2) rzutkę ratunkową z linką o długości 15m - 2 szt. na każdą rozpoczętą jednostkę 

przeliczeniową powierzchni lustra wody, 

3) sprzęt do nurkowania (płetwy, maska, fajka, tzw. ABC) - 1 kpl., 

4) żerdź o długości co najmniej 4m – 2 szt. na każdą rozpoczętą jednostkę przeliczeniową 

powierzchni lustra wody, 

5) deskę ratunkową ortopedyczną – 1 szt. na każdy obiekt lecz nie mniej niż 1 szt. na każde 

rozpoczęte 1200m² powierzchni lustra wody, 

6) apteczka spełniająca wymagania określone w załączniku nr 6 rozporządzenia – 1 szt.  

na każdy obiekt lecz nie mniej niż 1 szt. na każde rozpoczęte 1200m² powierzchni lustra 

wody. 

2. Dla śródlądowych obszarów wodnych i morskich wód przybrzeżnych ustala  

się następujące normy wyposażenia na jednostkę przeliczeniową: 

1) apteczki spełniającej wymagania określone w załączniku nr 1 – 1 szt. 

2) środków łączności bezprzewodowej - 1 kpl., 

3) rzutki ratunkowej – 2 szt., 

4) deskę ratunkową ortopedyczną - 1 kpl., 

5) sprzęt do nurkowania (płetwy, maska, fajka, nóż tzw. ABCD) - 1 kpl., 

6) szelek z liną asekuracyjną na kołowrocie lub zasobnika z liną asekuracyjną o długości 

minimum 80m – 1 kpl.,   

7) łodzi wiosłowej oznakowanej wraz z wyposażeniem. 

3. Dla podniesienia standardów bezpieczeństwa na wyznaczonym obszarze wodnym,  

na którym są zorganizowane wielostanowiskowe miejsca wykorzystywane do kąpieli, 

wielostanowiskowe kąpieliska lub zespoły kąpielisk oraz, gdy na obszarze wodnym 

realizowane są inne formy aktywności fizycznej o jakich mowa w § 2, ust. 1, stosuje  

się dodatkowo obowiązkowe wyposażenie w: 

1) deskę ratunkową ortopedyczną – 1 szt. na każde rozpoczęte 200m linii brzegowej,  

2) apteczka spełniająca wymagania określone w załączniku nr 1 - na każde rozpoczęte 200m 

linii brzegowej, 

3) lornetki – po 1 szt. na stanowiskach skrajnych, zalecane na stanowiskach ratowniczych, 

4) dźwiękową sygnalizację nagłaśniającą i alarmową – 1 kpl. na kąpielisko, 

Uwaga uwzględniona 

w zakresie 

uzupełnienia 

wyposażenia 

wyznaczonych 

obszarów wodnych,  

§ 5 – 6 wykraczają 

poza upoważnienie 

ustawowe 



5) łodzie ratunkowe z napędem silnikowym - 1 szt. na każde rozpoczęte 400m linii, 

oznakowane w kolorystyce czerwono – żółtej (PMS 186/123), a na wodach morskich 

przybrzeżnych skuter ratowniczy z platformą ratowniczą. 

§ 5. Do właścicieli, administratorów wypożyczalni sprzętu należy: 

1) zapewnienie do obsługi wypożyczalni osób posiadających stosowne kwalifikacje 

(bosman przystaniowy, ratownik wodnej służby ratowniczej), 

2) zapewnienie wyposażenia w sprzęt: 

a) łodzi motorowej - 1 szt. na każdy obiekt, o parametrach określonych w § 4, ust. 4,  

b) koło ratunkowe, pas ratowniczy lub boja ratownicza – 2 szt. na każdy obiekt, 

c) bosaki ratunkowe - 2 szt. na każdy obiekt, 

d) szelki z liną asekuracyjną o długości minimum 80m na kołowrocie lub w zasobniku 

linowym - 2 szt. na każdy obiekt,  

e) deskę ratunkową ortopedyczną – 1 szt. na każdy obiekt, 

f) rzutki ratunkowe – po 2 szt. na każdy obiekt, 

g) sprzęt do nurkowania (płetwy, maska rurka, nóż tzw. ABCD) – 1 kpl., 

h) lornetki – po 1 szt. na każdy obiekt, 

i) zestaw nagłaśniający - po 1 kpl. na każdy obiekt, 

j) sygnalizację alarmową - po 1 szt. na każdy obiekt, 

k) środki łączności zewnętrznej - po 1 szt. na każdy obiekt, 

l) tablice zawierające aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza, sile wiatru 

oraz wysokości fali – na każdym z pomostów cumowniczych lub przy wyjściu  

z pomostów, 

m) apteczka spełniająca wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia. 

§ 6. 1. Imprezy rekreacyjne i sportowe wymagają czynnego zabezpieczenia sprzętem 

ratowniczym odpowiednio dla imprezy pływackiej i maratonu pływackiego regat i treningów 

organizowanych na obszarach wodnych: 

1) imprezy pływackiej na każdych 30 zawodników w postaci zespołu składającego  

się co najmniej z łodzi motorowej o parametrach określonych w §4, ust. 4 - 1 i zgodnych  

z wymogami norm technicznych – 1 szt. szt. na każdy obiekt,  

2) maratonu pływackiego – po 1 łodzi wiosłowej na każdego uczestnika maratonu, 

3) regat i spływów w postaci łodzi motorowej – 1 szt., o parametrach określonych w §4, ust. 

4, odpowiednio dla dopuszczalnej ilość jednostek uczestników: 

Obszar 

Dopuszczalna ilość jednostek uczestników przypadających na jedną 

jednostkę ratowniczą (łódź motorową) 

Jachtów, łodzi Desek 



1 10 15 

1A 10 15 

1B 15 20 

2 20 25 

2A 20 25 

2B 25 30 

3 25 30 

3A 25 30 

3B 30 35 

4 30 35 

4A 30 35 

4B 35 40 

2.  Kierownik imprezy organizowanej lub kierujący zespołami ratownictwa wodnego na 

obszarach wodnych 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. 

10. 

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 wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 

sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.”, które 

doprecyzowują  i poprawiają stylistycznie treść odnośnika. 

 

Uwaga uwzględniona 

11. 

U
za

sa
d

n
ie

n
ie

 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 



12. 

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 

 

- uwaga uwzględniona 

 

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 

13. 

Załącznik 

Minister Zdrowia - w części dotyczącej sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej proponuje się dodać: 

- rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych, 

- maskę twarzową dla dzieci i dorosłych 

- w części dotyczącej środków opatrunkowych proponuje się: 

 - w pkt 1 – 5 określenie „kompres z gazy” zastąpić określeniem „gaza jałowa”, 

 - w pkt 12 określenie „rękawiczki lateksowe” zastąpić określeniem „rękawiczki 

jednorazowe” 

 

Uwagi uwzględnione 

 

Kujawsko-

pomorski UW 

- w pkt 18 po wyrazach „Kołnierz ortopedyczny” dodać wyrazy „dla osoby dorosłej”  

 

- po pkt 18 dodać pkt 18a o treści  

    „Kołnierz ortopedyczny dla dziecka 1 szt.”  

 

 - w pkt 22 dodać pkt, 23 o treści:  

„23. deska ortopedyczna z pasami stabilizującymi i usztywnieniem kręgosłupa 1 kpl.”  

 

- uwaga uwzględniona 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

 

- uwaga uwzględniona 



Wojewoda 

Mazowiecki 

- dodać pkt 10 o treści:   

  „Komplet rurek ustno-gardłowych”, 

 

- wykreślić pkt 17 , 

- w pkt 18 po wyrazach „Kołnierz ortopedyczny” dodać wyrazy „dla osoby dorosłej”  

 

- po pkt 18 dodać pkt 18a o treści  

„Kołnierz ortopedyczny pediatryczny 1 szt.”  

 

- dodać pkt, 23 o treści:  

„23. deska ortopedyczna z pasami stabilizującymi i usztywnieniem odcinka szyjnego 

kręgosłupa 1 kpl.”  

 

uwagi uwzględnione 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

załącznik nr 1 

Wyposażenie apteczki kąpieliskowej (miejsca wykorzystywanego do kąpieli, pływalni). 

 

Uwaga 

nieuwzględniona, 

rozrządzenie ma 

określać wykaz 

sprzętu medycznego, 

leków i artykułów 

sanitarnych 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

Dodanie załączników: 

załącznik nr 2 

Ramowy regulamin kąpieliska, pływalni. 

 

 

oraz 

załącznik nr 3 

Wyposażenie apteczki podstawowej. 

 

Uwagi 

nieuwzględnione 

- przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 

- konieczność 

określenia wykazu 

sprzętu medycznego, 

leków i artykułów 

sanitarnych 



 

 

 

WOPR dodanie załączników zawierających Wytyczne do organizacji miejsca przyziemienia 

śmigłowca oraz określenie wzoru stroju ratownika wodnego 

 

uwaga 

nieuwzgledniona; 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 


