
Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, wzorów znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag. 

 

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 nie zawiera niezbędnych zapisów dotyczących: 

− regulacji organizacji zabezpieczenia obszarów wodnych przez podmioty uprawnione do 

ratownictwa wodnego, 

− szczegółowego określenia warunków bezpieczeństwa osób korzystających                            

z wyznaczonych obszarów wodnych, 

− szczegółowego określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających formy kultury 

fizycznej na obszarach wodnych śródlądowych i przybrzeżnych wodach morskich, 

− braku regulacji używania systemu oznaczeń w standardzie ISO, 

− braku oznaczeń granicznych wyznaczonych obszarów wodnych oraz międzynarodowych 

flag informacyjnych stosowanych na terenie innych krajów, co pośrednio może 

powodować zagrożenie dla obcokrajowców korzystających  z wyznaczonych akwenów 

wodnych; 

Uwagi 

nieuwzględnione – 

wykraczają poza 

upoważnienie 

ustawowe 

Pomorski UW 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku 

- brak informacji, że zakazami kąpieli powinny być objęte obszary wodne, na których kąpiel 

jest niebezpieczna, a w szczególności położone na śluzach, mostach, budowlach wodnych, 

portach, jak również szlaki żeglugowe oraz wody o silnym zanieczyszczeniu i wirach. 

Obszary wodne objęte zakazem kąpieli należy oznaczyć, w szczególności przy dojściach i 

dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu. 

Natomiast miejsca niebezpieczne położone na obszarze wodnym, na którym kąpiel jest 

dozwolona, oznacza się tablicą ostrzegawczą określającą przyczynę niebezpieczeństwa 

(cytowana treść z § 10 poprzedniego rozporządzenia), 

- brak wymiaru wszystkich typów znaków (w poprzednim rozporządzeniu są one ujęte). 

- uwaga uwzględniona  

 

 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- wprowadzić wzory oznakowania akwenów i obiektów zbliżone do rozwiązań i form 

graficznych występujących w UE, ponieważ nasze oznakowanie bazuje na wzorcach z roku 

1985 i różni się znacząco od rozwiązań występujących w krajach Unii Europejskiej.   

Uwaga do 

rozstrzygnięcia na 

konferencji 

uzgodnieniowej  

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. § 2 ust. 1 Kujawsko-

pomorski UW 

 

Wojewoda 

Mazowiecki  

§ 2 powinien mieć brzmienie: 

„Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik na kąpieliskach  

i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), z tym że:  

1) strefy dla nieumiejących pływać o głębokości wody nie większej niż 120 cm - bojami 

(pławami) w kolorze żółtym, przy czym za bojami powinien znajdować się pas 

Uwaga uwzględniona.  



bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nie przekraczającej 130 cm,  

2) strefy dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m - bojami (pławami)  

w kolorze czerwonym, przy czym odległość ich od strefy dla nieumiejących pływać 

lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m,  

3) wydzielony brodzik dla dzieci oznacza się w bojami (pławami) w kolorze białym oraz 

dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.” 

Minister Sportu i 

Turystyki 

§ 2 ust. 1 pkt 2 proponuję, aby w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, strefę 

dla nieumiejących pływać oddzielić bojami w kolorze żółtym, podobnie jak w przypadku 

kąpielisk. 

Uwaga uwzględniona 

Minister 

Transportu, 

Budownictwa i 

Gospodarki 

Morskiej 

- nie jest określone jaki rodzaj oznakowania powinien być wystawiony na obiektach na 

obszarach wodnych innych niż kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli; 

- proponuję, by pkt 2 otrzymał brzmienie:  

„2) w miejscach wykorzystywanych do kąpieli strefę dla nieumiejących pływać wydziela się 

bajkami (pławami) w kolorze czerwonym”  

lub 

„2) w miejscach wykorzystywanych do kąpieli strefę dla niemiejących pływać od strefy dla 

nieumiejących pływać oddziela się bojkami (pławami) w kolorze czerwonym.” 

 

- uwaga uwzględniona 

 

- uwaga 

uwzględniona; 

ujednolicono 

oznaczenie stref  

Wojewoda Śląski Należy ujednolicić oznakowanie stref dla umiejących i niemiejących pływać na kąpieliskach 

oraz w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. 

Uwaga uwzględniona 

Ratownik WOPR 

Marcin Domański 

W § 2 pkt 1 

- postuluję o ustalenie tych samych kryteriów dla kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do 

kąpieli np. poprzez skreślenie podpunktu 2  

- ze względów geograficznych nie można się również zgodzić z wprowadzeniem pasa 

bezpieczeństwa o długości aż 5m. Oczywiście powinien on być wskazany, jednakże nie 

wszędzie jest to możliwe do zrealizowania. W przypadku wielu jezior spadek miejscami 

może być gwałtowniejszy niż (1,3-1,2)/5 = 0,1/5 = 0,02m na 1m, czyli 2cm na metr. 

Oczywiście można wtedy odpowiednio bliżej przesunąć granicę strefy dla nieumiejących 

pływać w kierunku brzegu. Jednak takie przesunięcie granicy, może drastycznie zmniejszyć 

wielkość strefy dla nieumiejących pływać, przez co paradoksalnie może zmniejszyć się 

również bezpieczeństwo. Niepływający użytkownicy kąpieliska ze względu na tłok będą 

wówczas chętniej opuszczać strefę dla nieumiejących pływać. Dlatego też postuluję, żeby 

strefę bezpieczeństwa wykreślić z odpowiednich podpunktów. Ta kwestia powinna być, tak 

jak dotąd, regulowana dynamicznie przez ratowników, w zależności od panujących 

warunków na kąpielisku lub miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 

 

- uwaga uwzględniona 

 

- uwaga 

nieuwzględniona, 

przepis odpowiada 

obowiązującym 

przepisom 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 

maja 1997 r. o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających w 

górach, pływających, 

kąpiących się i 

uprawiających sporty 

wodne; wskazane 

parametry są 

maksymalne, w 



niektórych 

kąpieliskach może być 

on mniejszy z uwagi iż 

głębokość będzie 

przekraczała 

dopuszczalną normę 

130 m.  

 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- W projekcie rozporządzenia pominięto całkowicie określenie głębokości akwenów i sposób 

ich oznaczania w obiektach pływalni oraz innych obiektach dysponujących ..... 

- Z treści § 2. 1. projektu rozporządzenia nie wynika też, jakie głębokości graniczne mają 

występować w poszczególnych strefach na pływalniach. Brak podania granicznych 

głębokości w obiektach pływalni dopuszcza tym samym pełną dowolność ich stanowienia 

przez zarządzających pływalnią. Na jednym obiekcie granica głębokości dla osób 

niemiejących pływać będzie wynosiła 50 cm, na innych 160 cm.  

 

- Z treści § 2. 1.1).b) projektu rozporządzenia wynika, że odległość boi czerwonych na 

kąpielisku, wyznaczających granicę strefy dla umiejących pływać od strefy dla 

nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić 

maksymalnie 50 m. Ponieważ ustawodawca nie określił w jakiej maksymalnej odległości od 

linii brzegowej mogą znajdować się boje żółte, to w praktyce (zwłaszcza na akwenach o 

dużym wypłyceniu w strefie przybrzeżnej) może dojść do sytuacji, gdzie boje czerwone będą 

ustawiane powyżej granicy 50 m od linii brzegowej, zwiększając tym samym powierzchnię 

akwenu kąpieliska przy braku zwiększenia liczby wymaganej służby ratowniczej.  

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga uwzględniona 

 

 

 

 

 

- uwaga uwzględniona, 

doprecyzowano 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

§ 2 nadać następujące brzmienie: 

„§ 2. Strefy  na kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli  oznacza się w 

sposób trwały bojami (pławami) z tym, że: 

      1) na kąpieliskach: 

      a) strefa dla nie umiejących pływać  o głębokości wody nie większej niż 100 cm - bojami 

(pławami) w kolorze żółtym, przy czym za bojami powinien znajdować się pas 

bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nie przekraczającej 120 cm, 

     b) strefa dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m - bojami (pławami) w kolorze 

czerwonym, przy czym odległość ich od strefy dla nie umiejących pływać lub od linii  

brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, 

     c) brodzik dla dzieci w miejscu, w którym znajduje się piaszczyste i płaskie dno oraz 

woda o głębokości do 40 cm, przez oznaczenie  trwałymi elementami w  kolorze białym i 

bezpiecznym ogrodzeniem sięgającym dna , 

     2) w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - długość linii brzegowej maksymalnie 50 

m: 

Uwaga uwzględniona 

w zakresie 

ujednolicenia 

oznakowania 



    a) strefa dla nie umiejących pływać  o głębokości wody nie większej niż 100 cm – 

bojami(pławami) w kolorze żółtym, przy czym za bojami powinien znajdować się pas 

bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nie przekraczającej 120 cm, 

    b) strefa dla umiejących pływać o głębokości wody do 1.5 m - bojami (pławami) w 

        kolorze czerwonym, przy czym odległość ich od strefy dla nie umiejących pływać lub 

od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 30 m,” 

Ratownik WOPR 

Jolanta Stefanek 

- ujednolicić oznakowanie stref dla umiejących i niemiejących pływać na kąpieliskach oraz 

w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, 

 

- określić graniczną głębokość pasa bezpieczeństwa (120 cm), 

 

 

- doprecyzować sprawę odległości boi czerwonych od strefy dla nieumiejących pływać (czyli 

boi żółtych) – maksymalnie od linii brzegowej 50 m (tak jest),ale nie może być „lub od linii 

brzegowej…” lecz należy także określić, że boje żółte nie powinny być w odległości 

większej niż 50m od brzegu (co da razem maksymalną szerokość obu stref 100 m), 

 

- wprowadzić obowiązek oznaczenia głębokości  

- uwaga uwzględniona 

 

 

- do rozstrzygnięcia na 

konferencji 

uzgodnieniowej 

- uwaga uwzględniona 

 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

WOPR  § 2 proponuje się nadać brzmienie: 

§ 2 .Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) Prawie wodnym, rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne 

(Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z późn. zm.), 

2)  Ustawie o sporcie, rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 

(Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), 

3)  Ustawie rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240), 

4)  obszarach wodnych, rozumie się przez to tereny określone w Art. 5, ust. 3 i Art. 9, ust. 

1, pkt 23 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z 

późn. zm.) oraz tereny określone jako wody morskie przybrzeżne wewnętrzne w 

rozumieniu ustawy Art. 4 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1502 - 

tekst jednolity), 

5)  terenach przyległych do obszarów wodnych, rozumie się przez to obszar lądowy 

znajdujący się w odległości nie przekraczającej 50m od linii brzegowej obszaru 

wodnego, 

6)  kąpielisku, rozumie się przez to cześć obszaru wodnego w rozumieniu Art. 9, ust. 1, pkt. 

5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z późn. 

zm.), 

7)  miejscu wykorzystywanym do kąpieli rozumie się przez to cześć obszaru wodnego w 

 

Uwaga 

nieuwzględniona, 

przepis zbędny, 

propozycja stanowi 

powtórzenie definicji 

ustawowych, lub  

wprowadza zbędne 

skróty 



rozumieniu Art. 9, ust. 1, pkt. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 

2001, nr 115, poz. 1229, z późn. zm.), 

8)  sezonie kąpielowym rozumie się przez to okres czasu w rozumieniu Art. 9, ust. 1,  

pkt. 10a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z 

późn. zm.), 

9)  organizatorze rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną w rozumieniu Art.9, ust. 

1, pkt. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, 

z późn. zm.), 

10) urządzeniach wodnych rozumie się przez to obiekty i urządzenia określone w Art.9, 

ust.1, pkt.19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 

1229, z późn. zm.), 

11) infrastruktury wodnej rozumie się przez to obiekty budowlane związane z organizacją 

rekreacji i turystyki na obszarach wodnych oraz urządzeń wodnych o jakich mowa w 

pkt. 18), 

12) usługach i imprezach turystycznych, rozumie się przez to działalność w myśl Art.3, pkt.1 

i pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 133 poz. 

884 z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.), 

13) pływalni rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, posiadający co najmniej jeden 

sztuczny zbiornik wodny, z trwałym brzegiem i dnem, zaopatrywany w wodę 

przepływową, posiadający zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, przeznaczony do 

pływania lub uprawiania sportów wodnych oraz zamontowane nie więcej jak jedno 

urządzenie wodne, przeznaczone do rekreacji, 

14) parku wodnym, rozumie się przez to obiekt o którym mowa w pkt. 13), posiadający 

więcej niż jeden zbiornik wodny o dowolnym kształcie niecki z trwałym brzegiem i 

dnem zamontowanym więcej jak jednym urządzeniem wodnym służące celom rekreacji,  

15) zabezpieczeniu obszarów wodnych rozumie się przez to: 

a)  warunki techniczno budowlane, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002., nr 75, poz. 690, z późn. 

zm.)  

b) warunki techniczno budowlanych obiektów hydrotechnicznych, określony  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  

i ich usytuowanie Dz. U. z 2007, nr 86. poz. 579, z późn. zm.), 

c) przedsięwzięcia organizacyjne: 

 prewencyjne rozpoznanie występujących zagrożeń i ich bieżące monitorowanie 

oraz prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych, zalodzonych i terenach przyległych, 



 przestrzeganiu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia,  

w tym przestrzeganiu znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 

obowiązujących na danym obszarze wodnym i terenie przyległym, 

 monitorowanie warunków mających wpływ na bezpieczeństwo obszarów 

wodnych, a w szczególności dróg wodnych, współdziałającymi z systemami o 

których mowa w tó. 47a ustawy o żegludze śródlądowej, 

 monitorowanie warunków środowiska wodnego, pod względem jakości wody  

i w ramach osłony hydrologiczno – meteorologicznej w rozumieniu Art. 9, ust. 1, 

pkt. 8) ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. Z 2001, nr 115, poz. 

1229, z późn. zm.), 

 informowaniu służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy  

oraz specjalistycznych organizacji ratowniczych o występujących zagrożeniach  

 i miejscach niebezpiecznych oraz o wypadkach i innych zdarzeniach mogących 

mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, 

 interwencyjne zabezpieczenie przez służby ustawowo powołane do ratownictwa 

lub podmioty upoważnione do ratownictwa wodnego poprzez współdziałanie 

systemów rozpoznawania zagrożeń, monitorowania zagrożeń i systemów 

powiadamiania i reagowania na wypadek zagrożenia życia i zdrowia ludzi, 

 podejmowaniu możliwie dostępnych działań zabezpieczających w ramach 

dostępnych środków technicznych, prawnych i organizacyjnych, w stosunku  

do bezpieczeństwa własnego, podopiecznych oraz powierzonego mienia i sprzętu 

oraz minimalizowania ich skutków w chwili zaistnienia zdarzenia jak również  

- ich następstw. 

16) służbach ustawowo powołanych do ratowania życia mienia i ochrony ludności rozumie 

się przez to jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych zgodnie z Art. 29, ust. 4 Ustawy z dnia 4 września 1997  o działach 

administracji rządowej (Dz. U. 2007 nr 65, poz. 437z późn. zm.) oraz o Ustawy z dnia 8 

września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, 

poz. 1410), 

17) mapie batymetrycznej, rozumie się przez to rzut poziomy obszaru wodnego 

z naniesionymi liniami (batymetrami) łączącymi punkty o tej samej głębokości. 

 

4. § 2 ust. 2 Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

 Z treści § 2. 2. projektu rozporządzenia nie wynika, jaka jest maksymalna głębokość 

brodzika dla dzieci na kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach 

oraz inne obiektach dysponujących. Brak podania granicznych głębokości dopuszcza tym 

samym pełną dowolność ich stanowienia przez zarządzających pływalnią. Rodzi to 

niebezpieczeństwo dla dzieci niekontrolowanego nagłego znalezienia się na akwenie, 

wymagającym umiejętności utrzymania się na powierzchni wody, po utracie gruntu pod 

nogami. 

Uwaga uwzględniona 



5. Dodanie 

nowych 

jednostek 

redakcyjnych 

Mazowiecki UW Po § 2 wprowadzić § 2a i § 2b o treści: 

„§ 2a.1. Do obowiązków organizatorów imprez, szkoleń i zawodów pływackich z wyjątkiem 

maratonów na obszarach wodnych poza wyznaczonymi obszarami wodnymi na każdych 20 

uczestników należy: 

1) zapewnienie zespołu dwóch ratowników wodnych na łodzi ratowniczej, 

2) zapewnienie zespołu dwóch ratowników z uprawnieniami i sprzętem właściwym do 

podjęcia nurkowej akcji ratowniczej gdy głębokość wody w miejscu organizowania 

imprezy przekracza 4 m lub jest nieprzeźroczysta w sposób uniemożliwiający widok 

dna. 

2. Do obowiązków organizatorów maratonów pływackich należy : 

1) zapewnienie zespołu trzech ratowników wodnych w łodzi motorowej na trasie 

maratonu przy czym dwóch z nich ma posiadać uprawnienia i sprzęt do podjęcia 

nurkowej akcji ratunkowej. 

2) zapewnienie każdemu uczestnikowi maratonu asekuracji przez ratownika wodnego 

płynącego w łodzi oznaczonej numerem odpowiadającym numerowi zawodnika 

3. Maratonem pływackim jest impreza pływacka organizowana na obszarach wodnych 

poza wyznaczonymi obszarami wodnymi, której długość trasy przekracza 3 km. 

§ 2b Do obowiązków organizatora imprez, szkoleń i zawodów żeglarskich na obszarach 

wodnych należy zapewnienie zespołu trzech ratowników wodnych, przebywających na 

statku ratowniczym z napędem motorowym na każde 20 jednostek uczestniczących.” 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

w § 2. należałoby dodać pkt.3 o brzmieniu „w przypadku, gdy granice stref wymienionych w 

§ 2. 1. i § 2. 2. wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających nie wykonuje się 

oznaczeń tych stref bojami (pławami)” lub podobnym 

 

Uwaga uwzględniona 

6. § 3 ust. 1 Ratownik WOPR 

Marcin Domański 

"o łącznej powierzchni powyżej 100m
2
 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub 

głębokości powyżej 1,2 m"... Dodanie słowa "o" znacznie uprościłoby interpretację zapisu. 

Powinno wyglądać to tak: "o łącznej powierzchni powyżej 100m2 i głębokości ponad 0,4 m 

w najgłębszym miejscu lub o głębokości powyżej 1,2 m [opcjonalnie: w najgłębszym 

miejscu]", ponieważ w przeciwnym wypadku zdanie można zinterpretować jako narzucenie 

minimalnej głębokości w najgłębszym miejscu w postaci dwóch wartości: 0,4 i 1,2m, które 

się wzajemnie wykluczają.  

Uwaga 

nieuwzględniona; 

zwrot ustawowy 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

§ 3. Oznaczenie głębokości wody. 

Zarówno na basenach, parkach wodnych, kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do 

kąpieli powinna być informacja dla klientów o głębokości wody. Na basenach praktykuje się 

umieszczanie tych informacji w postaci napisów na ścianach lub piktogramów na „plaży” 

bezpośrednio przy zetknięciu z wodą. Na kąpieliskach (miejscach wykorzystywanych do 

kąpieli) można informacje takie umieszczać na pomostach lub na tabliczkach 

przymocowanych do boi. 

Uwaga uwzględniona 

Ratownik WOPR - w §3.1 w pkt 3 słowo „pewnego” mogłoby zostać zastąpione słowem „określonego” - uwaga uwzględniona 



Jolanta Stefanek - zrezygnować z wprowadzania znaku nakazu opieki nad dzieckiem, skoro to wynika z 

innych aktów prawnych i jest oczywistością, choćby zgodną z Kodeksem rodzinnym i 

opiekuńczym. Także znak dotyczący kamizelek nie jest niezbędny. Zamiast znaku „telefon” 

(który już dziś każdy ma w kieszeni, a prawie nie ma  ich w terenie - tzw. budki) lepiej 

stworzyć znak z numerami alarmowymi. Mógłby ewentualnie powstać jeszcze nowy, 

ostrzegający przed budowlami hydrotechnicznymi. 

- uwaga 

nieuwzględniona  

WOPR § 3 proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„§ 3. 1. Zapewnienie i utrzymanie warunków bezpieczeństwa, o których mowa w § 4 , ust. 1 

oraz ich przestrzeganie, na obszarach wodnych, terenach przyległych przeznaczonych 

do uprawiania aktywności fizycznej, w zakresie działań zabezpieczających i 

profilaktycznych odpowiedzialne są: 

1) organy administracji rządowej – na terenach stanowiących własność skarbu 

państwa, 

2) organy samorządu terytorialnego – na terenach stanowiących własność samorządu, 

3) organizator imprezy – w czasie organizowanych usług i imprez turystycznych oraz 

form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w rozumieniu rozporządzenia 

ministra edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

zasad  

jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) 

4) właściciel lub administrator terenu oraz osoby fizyczne – na terenach właściwych  

dla zakresu administrowania, 

5) osoby fizyczne – w czasie uprawiania aktywności fizycznej na obszarach wodnych, 

terenach przyległych, 

2. Działania zabezpieczające i profilaktyczne obejmują swoim zakresem: 

1) uregulowania w ramach dostępnych środków prawnych, prewencyjnych jak 

również form zabezpieczenia fizycznego przez ratowników wodnych oraz 

przewodnika  

2) w rozumieniu Art. 3, pkt. 7a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. 133 z 1997r. poz. 884 z późn. zm. ), 

3) warunki właściwe do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w obiektach 

zdefiniowanych w Art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych. (Dz. U. z 1997r 133 poz. 884 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia 

odpowiedniego  

4) do przeznaczenia i dostępu środków transportu sanitarnego dla osób 

poszkodowanych, 

5) spełnienie wymogów technicznych dla sprzętu określonych normami technicznymi, 

jak również zabezpieczenie pod względem odpowiedzialności cywilnej  

oraz minimalizowaniu skutków nieszczęśliwych wypadków i ich następstw, 

Uwaga 

nieuwzględniona; 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego, materia 

podlegająca regulacji 

ustawowej, sprzeczna 

z ustawą o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających na 

obszarach wodnych 



6) podjęcie wszystkich dostępnych działań zabezpieczających, celem 

przeciwdziałania powstawaniu stanów zagrożenia zdrowia i życia, zarówno w 

trakcie trwania imprezy, jak również zminimalizowania skutków po jej 

zakończeniu.” 

 

7. § 3 ust. 5 Rządowe Centrum 

Legislacji 

Proponuje się, aby § 3 ust. 5 otrzymał brzmienie: 

„Wzory graficzne znaków, o których mowa w ust. 2 – 4 określa załącznik do 

rozporządzenia.” 

Uwaga uwzględniona  

8. § 4 ust. 1 Kujawsko-

pomorski UW  

 

Wojewoda 

Mazowiecki  

W § 4 ust. 1 po wyrazach „następujące oznaczenia kolorów flag” dodaje się wyrazy 

„wywieszanych podczas wykonywania ratownictwa wodnego przez podmiot uprawniony do 

wykonywania ratownictwa wodnego” 

 

Uwaga uwzględniona 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- w § 4. 1. należałoby dodać ppkt.3) „brak flagi na maszcie oznacza, brak dyżuru służby 

ratowniczej” 

 

Uwaga jw. -

uwzględniona 

Ratownik WOPR 

Marcin Domański 

§4 pkt 1: 

 postuluję umieszczenie trzeciego stanu - braku dyżuru ratowniczego - oznaczanego brakiem 

flagi. Można to zrealizować np. dodając podpunkt 3 o brzmieniu "brak flagi - brak dyżuru 

ratowniczego" lub ewentualnie "brak flagi – brak dyżuru ratowniczego, zakaz kąpieli". 

§ 4 pkt 2:  

Kryteriów wywieszania czerwonej flagi jest za mało. Niezbędnym wydaje się poszerzenie 

tego zbioru o burzę i skażenie wody. Natomiast wartość wiatru powyżej 5 w skali Beauforta 

wydaje się nieco za wysoka.  

- nie odpowiada na bardzo ważną kwestię związana z pływaniem poza kąpieliskiem i 

miejscem wykorzystywanym do kąpieli. Od lat nie jest to w żaden sposób sensownie 

regulowane, przez co służby działające nad wodą posiadają bezwład decyzyjny w stosunku 

do osób pływających poza wyznaczonymi obszarami. Moją zgrubną propozycje przedstawię 

w punktach: 

- w miejscach niestrzeżonych kąpiel powinna być dozwolona maksymalnie do 25m od linii 

brzegowej (w przypadku występujących zagrożeń miejsce powinno być odpowiednio 

oznakowane) 

- dla możliwości pływania do 50m od linii brzegowej powinien powrócić wymóg posiadania 

karty pływackiej (egzamin na poziomie dzisiejszej karty pływackiej wydawanej przez 

WOPR) 

- dla możliwości pływania po całym zbiorniku wodnym oprócz wymogu specjalnej karty 

- uwaga jw. -

uwzględniona 

 

 

 

- uwaga uwzględniona 

 

- uwaga 

nieuwzględniona, 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 



pływackiej (tzw. "żółtego czepka", egzamin na poziomie dzisiejszej specjalnej karty 

pływackiej wydawanej przez WOPR) powinno się wprowadzić obowiązek posiadania 

asekuracji w postaci łodzi wiosłowej oraz specjalnego oznakowania pływającego (np. 

odblaskowym żółtym czepkiem). Ten ostatni wymóg wydaje się być najbardziej pilnym i 

koniecznym do wprowadzenia. Nazewnictwo dokumentów przedstawionych powyżej nie ma 

większego znaczenia.  

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

Proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„§ 4. 1. Informację o dyżurze ratowników wodnej służby ratowniczej na kąpielisku i 

poziomie bezpieczeństwa na kąpielisku przekazuje się poprzez wywieszanie flag o 

wymiarach 75 cm x 100 cm . 

2.  Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag: 

1) flaga czerwono - żółta (kolor PMS 186 / 123 ) - zasięg działania służb ratowniczych,      

2) flaga zielona (kolor PMS 123) - kąpiel dozwolona, warunki spokojne dla rekreacji i 

kąpieli, dyżur służb ratowniczych,      

3) flaga żółta (kolor PMS 123) - kąpiel dozwolona - ostrzeżenie o trudnych warunkach, 

dyżur służb ratowniczych,     

4) flaga czerwona  (kolor PMS 186)  - zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,     

5) brak flagi - kąpielisko niestrzeżone przez ratowników, brak dyżuru wodnej służby 

ratowniczej, 

6) flaga czarno - biała z czterema polami naprzemiennymi kolorystycznie - strefa z 

przeznaczeniem dla sprzętu wodnego,     

7) flaga biało - czerwona z czterema polami naprzemiennymi kolorystycznie - strefa 

stanic wodnych,  przystani, portów, marin i torów wodnych nie stanowiących dróg 

wodnych,     

8) pomarańczowy rękaw stożkowy o długości 150 cm (kolor PMS 165)  – wskaźnik 

kierunku i siły wiatru,     

3. Flagę żółtą wywiesza się na kąpielisku strzeżonym przez wykwalifikowanych 

ratowników wodnych, gdy: 

1) temperatura wody wynosi poniżej 16°C, 

2) siła wiatru przekracza 4 stopni w skali Beauforta, 

3) występuje fala powyżej 0,4 m, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, 

4) zaistnieją inne niebezpieczne sytuacje, stwarzające zagrożenia dla kąpiących się w 

postaci zmiany warunków atmosferycznych, zachwiania równowagi chemicznej i 

biologicznej wody, 

4.  Flagę czerwoną wywiesza się na kąpielisku strzeżonym przez wykwalifikowanych 

ratowników wodnych, gdy: 

1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C, 

2) widoczność jest ograniczona do granic strefy bezpieczeństwa za strefą dla 

umiejących pływać, 

Uwaga 

nieuwzględniona, 

utrwalony system 

dwóch kolorów flag 



3) siła wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, 

4) występuje fala powyżej 0,6 m, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, 

5) prąd wody przekracza 1m/s, 

6) zaistnieją inne niebezpieczne sytuacje, stwarzające zagrożenia dla kąpiących się w 

postaci zmiany warunków atmosferycznych, zachwiania równowagi chemicznej i 

biologicznej wody” 

WOPR § 4 proponuje się nadać następujące brzmienie: 

„§ 4. 1. Dla określenia sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych i 

obiektów przeznaczonych do celów rekreacji i sportu stosuje się następująca 

klasyfikację obiektów: 
Obiekt Charakterystyka obiektu pod względem zabudowy 

Pływalnie 

rehabilitacyjn

e 

 

- zabudowany co najmniej jeden sztuczny zbiornik wodny, z trwałym 

brzegiem i dnem,  

- z możliwością montażu urządzeń rehabilitacyjnych oraz możliwym 

dostępie  

- dla osób o niepełnosprawności ruchowej, 

- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 

Pływalnie 

sportowe 

 

- zabudowany co najmniej jeden zbiornik wodny z trwałym brzegiem i 

dnem  

- o kształcie niecki spełniającym normy techniczne pod względem profilu 

dna i głębokości, 

- posiadającym możliwość montażu urządzeń kontrolno – pomiarowych, 

- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 

Pływalnie 

rekreacyjne 

 

- zabudowany co najmniej jeden sztuczny zbiornik wodny, z trwałym 

brzegiem i dnem, oraz wyraźnym oznaczeniem głębokości niecek i stref 

pływackich, 

- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 

- nie więcej jak jedno urządzenie wodne, przeznaczone do rekreacji, 

Parki wodne 

 

- zabudowany więcej niż jeden zbiornik wodny o dowolnym kształcie 

niecki z trwałym brzegiem i dnem oraz wyraźnym oznaczeniem 

głębokości niecek i stref pływackich, 

- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 

- więcej jak jedno urządzenie wodne, przeznaczone do rekreacji, 

 

2. Dla określenia sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych z wyłączeniem 

pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej 

powierzchni powyżej 100m
2
 i głębokości ponad 0,4m w najgłębszym miejscu lub 

głębokości powyżej 1,2m  i miejsc  przeznaczonych do celów rekreacji i sportu ustala się 

następująca klasyfikację wód: 

  
Obsza Charakterystyka obszaru wodnego 

Uwaga 

nieuwzględniona, 

propozycja stanowi 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 



r 

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; 

 

3. W podziale, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia się granice pomiędzy wodami morskimi,  

a śródlądowymi w rozumieniu Załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi  

a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego. (Dz. U. z 2002 r., Nr 

239, poz. 2035.)” 

 



Minister Sportu i 

Turystyki 

W § 4 ust. 2 proponuję rozważyć wprowadzenie możliwości wywieszania czerwonej flagi 

również w przypadku wystąpienia innych sytuacji, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu 

osób pływających lub kąpiących się. 

Obecnie projekt rozporządzenia wymienia jedynie pięć przypadków, w których wywieszana 

jest czerwona flaga, nie uwzględniając innych, losowych zdarzeń (np. wyładowania 

atmosferyczne). 

Uwaga uwzględniona 

9. § 4 ust. 2 Kujawsko-

pomorski UW  

 

Wojewoda 

Mazowiecki  

W § 4 ust. 2 po wyrazach „ w każdym wypadku, gdy wystąpi” dodaje się wyrazy „co mniej”, 

a na końcu zdania przed dwukropkiem dodaje się wyrazy: „ z zastrzeżeniem ust. 1” 

  

Uwaga uwzględniona 

Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

w § 4. 2. należałoby dodać: 

ppkt.6) „prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s” 

ppkt.7) „występuje biologiczne lub chemiczne skażenie wody” 

ppkt.8) „występują inne niebezpieczne sytuacje stwarzające zagrożenie dla kapiących się” 

ppkt.9) „trwa akcja ratownicza” 

Uwaga uwzględniona 

MOSiR w Gdańsku Flaga oznaczająca zakaz kąpieli powinna być wywieszana również podczas okresowego 

zanieczyszczenia wody oraz we wszystkich innych sytuacjach, które mogą stanowić 

zagrożenie dla życia i zdrowia osób kapiących się. 

Uwaga uwzględniona 

10. Dodanie 

nowych 

jednostek 

redakcyjnychj 

WOPR Proponuje się dodać § 6 - 13w brzmieniu: 

„§ 6. 1. Kwalifikacje obszaru wodnego pod względem przeznaczenia do uprawiania sportu  

i rekreacji dokonuje organ administracji samorządowej w drodze decyzji administracyjnej na 

podstawie: 

1) wyników badań jakości wody, 

2) analizy stanu zagrożeń występujących stale i okresowo, 

3) wpływu warunków hydrologicznych i istnienia infrastruktury hydrotechniczne 

na bezpieczeństwo, 

4) zgodności sprzętu i wyposażenia z normami technicznymi. 

2. W ocenie zagrożeń występujących na obszarze wodnym organ administracji 

samorządowej uwzględnia opinię właściwych terytorialnie podmiotów uprawnionych  

do ratownictwa wodnego. 

3. Właściwe terytorialnie podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego mogą 

wnioskować do organów administracji samorządowej o wszczęcie postępowania 

administracyjnego,  

w przypadku protokolarnego stwierdzenia zagrożenia występującego na wodach. 

§ 7. 1. Bezwzględny zakaz organizacji kąpieliska i innych miejsc przeznaczonych do kąpieli 

obowiązuje na obszarach wodnych: 

1) o prędkości przepływu wody większej niż 1 m/s,  

2) o naruszonej równowadze chemicznej i biologicznej w rozumieniu rozporządzenia 

Uwaga 

nieuwzględniona, 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego, materia 

ustawowa 



ministra ochrony środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 36 poz. 191), 

3) w portach, przy stanicach wodnych i przystaniach w rozumieniu określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  

i ich usytuowanie Dz. U. z 2007, nr 86. poz. 579, z późn. zm.), 

4) na szlakach żeglugowych w rozumieniu Załącznika 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 

Nr 77, poz. 695). 

5) w miejscach na których występują inne zagrożenia stale lub okresowo określone  

przez właściwy terytorialnie organ administracji samorządowej. 

§ 8. 1.  Zasięg działania podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego, o których 

mowa    w Art. 12, ust.1 rozporządzenia określa: 

1) podział administracyjny kraju, 

2) analiza zagrożeń charakterystycznych dla obszarów wodnych, zalodzonych  

i terenów przyległych, 

3) granica regionów fizycznogeograficznych, jako jednostek podziału przestrzeni,        

obejmujących  teren o zbliżonych cechach środowiskowo - krajobrazowych, 

2. Zasięgi określone w pkt. 1 i 2 nie wykluczają obszaru współdziałania w ramach realizacji 

zadań ratowniczych wynikających z bezpieczeństwa powszechnego przy usuwaniu 

nadzwyczajnych zagrożeń i realizacji zadań w rozumieniu ochrony ludności. 

3.  Realizację zadań, o których mowa w ust. 3 powierza kierujący strukturami właściwym 

dla ratownictwa i ochrony ludności: 

1) szczebla krajowego – do działań na terenie kraju, 

2) szczebla wojewódzkiego – do działań na terenie województwa, 

3) szczebla powiatowego – do działań na terenie powiatu, 

4.  Określenie zasięgów, o których mowa w ust. 31 nie może obniżać zabezpieczenia    

obszaru, powierzonego jako chroniony przez podmiot uprawniony do ratownictwa 

wodnego. 

5.  Realizacja zadań, o których mowa w ust. 3 odbywa się przez: 

1) powiadomienie – realizowane przez kierującego służbą ustawowo powołaną  

do ratowania życia, zdrowia i mienia o możliwości dyspozycji do zadań, o których 

mowa w ust. 4 

2) Zgłoszenie stanu gotowości – realizowane przez specjalistyczną organizację 

ratowniczą, na skutek otrzymanego powiadomienia o powstaniu stanu zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego lub powszechnego. Stan gotowości realizowany jest 

przez przygotowanie sił i środków specjalistycznej organizacji ratowniczej do 

realizacji zadań o których mowa w ust. 4, 

3) gotowość do działań – realizowana od momentu zgłoszenia gotowości  



do działań przekazanego przez specjalistą organizację ratowniczą, 

4)  dyspozycja wyjazdu – realizowana przez dysponenta jakim jest podmiot ustawowo 

uprawniony do działania w sferze ratownictwa lub ochrony ludności. 

6.  Działania podmiotów o których mowa w Art. 12 ust. 1 ustawy realizowane są w zakresie: 

1) rozpoznania i analizy zagrożeń występujących na pływalniach, parkach wodnych, 

kąpieliskach i innych miejscach przeznaczonych do kąpieli oraz obszarach wodnych  

i terenach przyległych, jak również opracowywanie danych do sporządzania map 

ryzyka powodziowego zarządzania nim, 

2) prewencyjnego zabezpieczenia pływalni, parków wodnych, kąpielisk, innych miejsc 

przeznaczonych do kąpieli i obszarów wodnych przeznaczonych do realizacji form 

kultury fizycznej, 

3) interwencji podejmowanych w trakcie prewencyjnego zabezpieczenia pływalni, 

parków wodnych, kąpielisk i innych miejsc przeznaczonych do kąpieli, 

4) interwencji podejmowanych w ramach bezpieczeństwa powszechnego wynikającego  

z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, zagrożeń masowych i ochrony ludności, 

§ 9. 1. Przez warunki do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, o których 

mowa w Art. 12, ust. 2 ustawy rozumie się: 

1)  posiadanie siedziby i sprzętu specjalistycznego oraz środków transportu i łączności 

niezbędnych do wykonywania ratownictwa wodnego, właściwych dla infrastruktury 

krytycznej w rozumieniu Art.3, pkt. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 

2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); 

2)  dysponowanie kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu 

gotowości: 

a) podstawowym  – o składzie minimum dwuosobowym, wyposażonym w osobisty 

sprzęt ratowniczy i  sprzęt do zabezpieczenia osób poszkodowanych, 

b) lekkim – o składzie minimum sześcioosobowym, wyposażonym w lekki środek 

transportu, jednostkę pływającą, sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, 

c) średnim – o składzie minimum dziewięcioosobowym, wyposażonym w środek 

transportu, pneumatyczną i twardokadłubową jednostkę pływającą, sprzęt  

do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

d) ciężkim – o składzie minimum osiemnastoosobowym, wyposażonym w środki 

transportu, środki zaplecza logistycznego oraz pneumatyczną, twardokadłubową  

i desantową jednostkę pływającą jak również w sprzęt do udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w wypadkach masowych, 

3) zdolność operacyjną do wykonywania ratownictwa wodnego poprzez utrzymanie stanu 

gotowości w postaci dyżurów: 

a)  zespołów podstawowych - o zdolności operacyjnej reagowania na miejscu zdarzenia w 

czasie do 3 minut, 



b)  grup interwencyjnych - o zdolności operacyjnej dotarcia na miejsce zdarzenia w czasie 

120 minut, 

b)  grup operacyjnych - o zdolności operacyjnej dotarcia na miejsce zdarzenia w czasie 

180 minut, 

2. Ustala się trzy poziomy zarządzania działaniami ratowniczymi i humanitarnymi  

na pływalniach, kąpieliskach, obszarach wodnych i terenach przyległych: 

1)  interwencyjny – obejmujący działania dla których wymagane są siły i środki obejmujące 

do dwóch stanowisk ratowniczych, zlokalizowanych na pływalni, parku wodnym, 

kąpielisku, lub obszarze wodnym o powierzchni do 1ha, 

2)  taktyczny – obejmujący działania, dla których wymagane jest użycie sił i środków 

obejmujących powyżej dwóch stanowisk ratowniczych na kąpielisku lub obszarze 

wodnym o powierzchni powyżej 1ha, jak również warunkujący użycie specjalistycznego 

sprzętu ratowniczego do działań poszukiwawczych, do prac podwodnych lub dyspozycję 

sił i środków spoza struktur specjalistycznych organizacji ratowniczej, 

3)  strategiczny - obejmujący działania, dla których wymagany jest użycie 

ponadpowiatowych sił i środków, znajdującego się w dyspozycji wojewódzkiej. 

§ 10. 1. Za realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, wynikającego z prewencyjnego 

zabezpieczenia pływalni, kąpielisk i innych miejsc przeznaczonych do kąpieli przysługuje 

ratownikowi wodnemu podstawowe wynagrodzenie w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1679, z późn. zm.). 

2. Za realizację zadań wynikających z utrzymania gotowości operacyjnej w sytuacji 

kryzysowej w rozumieniu Art. 3, pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r., 

Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) ratownik wodny otrzymuje 1/176 minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1679, z późn. zm.) 

3. Za realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w okresie o którym mowa w Art. 17, 

ust. 3 ustawy, ratownikowi wodnemu przysługuje wynagrodzenie w rozumieniu w 

wysokości określonej w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 

maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy 

oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 

wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie 

pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 289). 

§ 11. 1. Wyłącza się możliwość prowadzenia organizacji imprez związanych kulturą 

fizyczną lub turystyką na obszarach wodnych oraz terenach przyległych przez: 

1) podmioty i jednostki organizacyjne nie posiadające wykwalifikowanej kadry w 

zakresie organizacji kultury fizycznej lub turystyki, 

2) osoby fizyczne nie posiadające kwalifikacji w zakresie organizacji sportu, aktywności 

fizycznej lub turystyki. 



2. Osoby prowadzące świadczące usługi zewnętrznych w zakresie rekreacji i turystyki na 

obszarach wodnych muszą posiadać kwalifikacje właściwe do zakresu prowadzonych 

świadczeń. 

§ 12. Objęty bezwzględny zakazem sprzedaży napojów alkoholowych w rozumieniu  Art. 2, 

pkt. 1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dla obszarów 

wodnych jest teren zdefiniowany w § 2, ust. 5. 

§ 13. Osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne prowadzące działalność w 

sferze kultury fizycznej lub zarządcy terenów oraz urządzeń służących uprawianiu kultury 

fizycznej na obszarach wodnych, do dnia 15 czerwca 2012 dostosują sposób oznakowania i 

zabezpieczania obszarów wodnych do wymogów określonych w rozporządzeniu.” 

 

11. 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 sposobu oznakowania i 

zabezpieczenia obszarów wodnych, wzorów znaków zakazu, nakazu, informacyjnych oraz 

flag.” 

Uwaga uwzględniona 

 Załącznik Fundacja 

Ratownicza 

„Bezpieczni nad 

wodą” 

- Ustawodawca nie określił wymiarów poszczególnych rodzajów oznakowania, co 

wprowadza dowolność w tym zakresie i może doprowadzić do sytuacji, gdzie znaki, poprzez 

swoje małe wymiary, będą miały małą lub żadną czytelność dla użytkowników akwenów, a 

przez to nie będą spełniały swojej funkcji 

 

- Ustawodawca nie określił, miejsca, gdzie takie znaki należy ustawiać, (brzeg akwenu, 

dojścia i dojazdy do obszaru wodnego, pomosty, mola, obiekty pływające na akwenie), co 

wprowadza dowolność w tym zakresie i może doprowadzić do sytuacji, gdzie znaki będą 

umieszczane w miejscach, w których nie będą w sposób właściwy spełniały swojej funkcji 

- Ustawodawca nie określił na jaką odległość od znaku obowiązują podane na nim zakazy, 

nakazy lub informacje, nie określił również sposobu podania tego parametru. 

- z dotychczasowej praktyki stosowania oznakowania (wprowadzonego w 1985 r.) wynika, 

że znaki A-2 do A-7 są zbędnym dublowaniem znaku A-1, gdyż zakazy wprowadzane przez 

te znaki zawarte są w innych ogólnie obowiązujących przepisach prawa (np. zakaz kąpieli na 

szlakach żeglownych i w pobliżu budowli i urządzeń hydrotechnicznych zdefiniowanych w 

ustawie prawo wodne). 

- znak A- 9 nie jest w żaden sposób zdefiniowany prawnie i tak na dobrą sprawę nie 

wiadomo, co ma on oznaczać. Należałoby przywołać tu odpowiednie regulacje prawne 

ustalane przez poszczególne organy samorządowe, na mocy odrębnych przepisów 

- znak B-1 należałoby określić jako „nakaz zakładania kamizelek asekuracyjnych lub 

ratunkowych”. Czym innym jest kamizelka asekuracyjna czym innym ratunkowa,  

a nakaz użytkowania (nie nakładania)  tych środków na jednostkach pływających i tak 

nakładają na ich użytkowników inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

- uwagi częściowo 

uwzględnione, 

upoważnienie 

ustawowe nie 

upoważnia do 

określenia wzorów 

znaków 

ostrzegawczych, 

Kwestia znaków do 

rozstrzygnięcia na 

konferencji 

uzgodnieniowej 



- znak B-2 należałoby określić jako „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”, gdyż 

szeroko rozumiany nakaz opieki nad dziećmi (małoletnimi) i tak nakładają na ich opiekunów 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

- znaki C-1 do C-9 były w poprzednich uregulowaniach prawnych znakami ostrzegawczymi 

- ostrzegały kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym i wskazywały 

przyczynę niebezpieczeństwa. Taką formę ostrzegania, a nie informowania należałoby 

zachować.  

- znak C-11 łamie postanowienia przepisów prawa międzynarodowego oraz  obowiązującej 

w RP ustawy. Równoramienny czerwony krzyż jest znakiem chronionym przepisami 

Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r. oraz Ustawy o Polskim 

Czerwonym Krzyżu z 1964 r. i może być używany wyłącznie przez służby medyczne sił 

zbrojnych oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża. Zamiast takiej formy graficznej 

znaku należałoby wprowadzić znak zgodny z przyjętą w Unii Europejskiej Dyrektywą Rady 

nr 92/58/EWG 

- projekt nie uwzględnia znaków, które miałyby z punktu widzenia blisko 30 letnich 

doświadczeń w tym zakresie, zastosowanie na pływalniach, np. do oznaczenia miejsc 

niebezpiecznych, zakazów i informacji, takich jak: lądowisko zjeżdżalni, lądowisko ścian 

wspinaczkowych, mostów linowych itp., miejsca o silnym prądzie, miejsca zakazu 

nurkowania, zakaz wejścia w okularach i okularkach pływackich, zakaz biegania, uwaga 

wysoka fala, miejsce pełnienia dyżuru ratowniczego, zakaz wchodzenia w obuwiu, zakaz 

wpychania do wody, ostrzeżenie o małej głębokości, śliska nawierzchnia, progi, skrajnie, 

zakazy wejścia w wyznaczone strefy, oznakowanie dla osób niepełnosprawnych, 

oznakowanie głębokości wody itp.  

- projekt nie uwzględnia znaków, które miałyby z punktu widzenia blisko 30 letnich 

doświadczeń w tym zakresie,  zastosowanie na kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych 

do kąpieli np. do oznaczania miejsc niebezpiecznych, zakazów  

i informacji, takich jak: prądy wsteczne, falowanie, ostrogi, miejsca do nurkowania  

i zakazy nurkowania, zakaz wędkowania, zakaz wprowadzania zwierząt, zakaz wnoszenia i 

spożywania alkoholu, granic stref akwenu strzeżonego, miejsce pełnienia dyżuru 

ratowniczego, zakazy wpływania pod pomosty, zakazy wejścia w wyznaczone strefy, itp. 

- projekt nie uwzględnia znaków, jakie należałoby zastosować w okresie zimowym 

 

 

WOPR Zgiersko-

Łęczyckie 

- kąpielisko i miejsce przeznaczone do kąpieli powinno być wyposażone w tablice 

informacyjne umieszczone od strony wszystkich wejść.  

- uwaga 

nieuwzględniona, 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 



 

 

 

 

 

 

11. 

Dodanie 

załącznika 

WOPR Dodanie załącznika „Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni i 

parku wodnego” 

 

Uwaga 

nieuwzględniona, 

przekroczenie 

upoważnienia 

ustawowego 

12. 

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), informację o opinii 

Ministra – Członka Rady Ministrów 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 

13. 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  

 


