
projekt 27.12.11 r. 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) 

 
z dnia ................................................. r. 

 
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych  

w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych 
obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne  
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w: 

1) ratowniczą łódź motorową –jedna na każde 400 m linii brzegowej; 

2) ratowniczą łódź wiosłową– jedna na każde 100 m linii brzegowej; 

3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze - jedno 
na 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody; 

4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające 
– 2 szt.; 

5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku 
linowym– jedna na każde 100 m linii brzegowej; 

6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; 

7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, 
szybkości wiatru oraz wysokości fali; 

8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. 
na każdym stanowisku ratowniczym; 

9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; 

10) rzutki ratunkowe – po 1 szt. dla każdego ratownika wodnego; 

11) lornetki – 1 szt. na każdym stanowisku ratowniczym; 

12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla 
każdego ratownika wodnego; 

13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na 
każde 100 m linii brzegowej; 

14)  maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 
ust. 2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 
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15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli  wyposaża się w: 

1) ratownicze łodzie wiosłowe - jedna na 100 m linii brzegowej; 

2) koło ratunkowe z linką nietonącą - jedno na 50 m linii brzegowej, umieszczone 
w pobliżu lustra wody;  

3) żerdzie ratunkowe – w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających 
pomosty stałe lub pływające - 2 szt.; 

4) linę asekuracyjną o długości minimum  80m na kołowrotku lub w zasobniku 
linowym - jedna na każde 100 m linii brzegowej;  

5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. 
na każdym stanowisku ratunkowym; 

6) rzutki ratunkowe –po 1 szt. dla każdego ratownika; 

7) lornetkę – 1 szt.;  

8)  zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla 
każdego ratownika; 

9) maszt wraz z kompletem flag; 

10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

3. Pływalnię wyposaża się w: 

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

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

3) słuchowy sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. 
na każdym stanowisku ratunkowym; 

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

4. Inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 
100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m 
wyposaża się w: 

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - cztery na każde 300 m2 
powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m2 powierzchni 
łącznej niecek; 

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m - cztery na każde 300 m2 powierzchni 
łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej 
niecek; 

3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. 
na każdym stanowisku ratunkowym; 

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

§ 3. 1. Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które wyposaża 
się wyznaczone obszary wodne, o których mowa w ust. 1 - 3 określa załącznik do 
rozporządzenia. 
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2. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej do przenoszenia 
torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno 
zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na 
plecach  z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły 
sanitarne, z elementami odblaskowymi i oznakowana krzyżem św. Andrzeja lub znakiem 
podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)  

 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 
w porozumieniu 
MINISTER ZDROWIA 
 
 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie 
określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) 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. 
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Załącznik do rozporządzenia 
 Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia....…………..r. (poz…..) 

 
 

Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych 
 
Sprzęt do resuscytacji krążeniowo oddechowej: 

1. Ssak ręczny      1 szt. 
2. Maseczka do sztucznego oddychania  1 szt. 
3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych  1 kpl. 
4. Maskę twarzową dla dzieci i dorosłych   po 1 szt. 
5. Worek samorozprężalny    1 szt. 
6. Maska tlenowa dla dorosłego    1 szt. 
7. Maska tlenowa dla dziecka    1 szt. 
8. Rezerwuar tlenowy     1 szt. 
9. Wąsy tlenowe      1 szt. 
10. Reduktor tlenowy1 szt. 
11. Butla tlenowa 1 szt. 

Środki opatrunkowe: 
1. Gaza jałowa 1 m2     1 szt. 
2. Gaza jałowa 0,5 m2      2 szt. 
3. Gaza jałowa 9x9 cm    5 szt. 
4. Gaza jałowa 7x7 cm    5 szt. 
5. Gaza jałowa 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. Siatki opatrunkowe     1 kpl. 
13. Opatrunki hydrożelowe schładzające  2 szt. 
14. Przylepiec      1 szt. 
15. Plaster z opatrunkiem     1 szt. 
16. Chusta trójkątna     2 szt. 
17. Opatrunek na głowę                  3 szt. 
18. Szyna usztywniająca – różne rozmiary  3 szt. 
19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych  1 szt. 
20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny   1 szt. 
21. Koc termiczny     2 szt. 
22. Rękawiczki jednorazowe    12 szt. 
23. Maski ochronne     6 szt. 
24. Nożyczki zakrzywione    1 szt. 
25. Worek czerwony na odpady medyczne  2 szt. 
26. Nosze  ratunkowe                1 szt. 

Leki: 
1. Środek dezynfekujący    2 szt. 
2. Spray na oparzenia     1 szt. 
3. Środek do dezynfekcji rąk    1 szt. 
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UZASADNIENIE 

 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego  

w art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).  

Projekt rozporządzenia określa wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych 
obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne  
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.  

Wymagania określone przez projektowane przepisy wzorowane są na obowiązujących 
wymaganiach zawartych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 
1997 r. o bezpieczeństwie osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się 
 i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358).  

Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które powinny być 
wyposażone wyznaczone obszary wodne określa załącznik do rozporządzenia. W tym 
zakresie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego prowadzenia działań 
ratowniczych i współpracę pomiędzy poszczególnymi służbami, wykaz sprzętu medycznego, 
leków i artykułów sanitarnych w jaki powinny być wyposażone wyznaczone obszary wodne 
odpowiada wyposażeniu jednostek organizacyjnych współpracujących z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne.  

Projekt przewiduje, iż projektowane przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia. 
Zaproponowany termin wejścia w życie projektowanej regulacji, zgodnie z art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn.zm.), ma na celu jak najszybsze wejście w 
życie projektu. Ponadto zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie 
wejściu w życie projektowanego rozporządzenia z dniem ogłoszenia.  

Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.  
Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na podmioty 
będące organizatorami kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, a także  
zarządzających pływalniami oraz innymi obiektami dysponującymi nieckami basenowymi  
o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub 
głębokości powyżej 1,2 m. Projektowane przepisy będą miały również wpływ na osoby 
przebywające na wyznaczonych obszarach wodnych, ponieważ regulacja będzie miała wpływ 
na ich bezpieczeństwo. 

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.  
Projekt rozporządzenia został skonsultowany z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, Mazurskim  Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Mazurską 
Służbą Ratowniczą oraz dyrektorami Wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa  
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i Zarządzania Kryzysowego, Polską Izbą Hotelarską oraz reprezentatywnymi organizacjami 
pracodawców.  

Uwagi do projektu zgłosił: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz 
Wojewoda Śląski, Centrum Ratownictwa „RESCURE”, Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zgiersko-Łęczyckie, Fundacja 
Ratownicza „Bezpieczni nad wodą”, a także pojedyncze osoby będące ratownikami Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  Zgłaszane uwagi zawierały propozycje uzupełnienia 
wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 
ujednolicenia wyposażenia  miejsc wykorzystywanych do kąpieli z wyposażeniem kąpielisk 
oraz wyposażenia innych obiektów dysponującymi nieckami basenowymi o łącznej 
powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości 
powyżej 1,2 m z wyposażeniem pływalni – zgłaszane w tym zakresie uwagi zostały 
uwzględnione, jednak tylko w odniesieniu do sprzętu, który odpowiada aktualnemu 
wyposażeniu wyznaczonych obszarów wodnych, określonemu w przepisach rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się lub uprawiających sporty wodne  
(Dz.U. Nr 57, poz. 358).  

Nie uwzględniono uwag Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczących 
określenia wyposażenia łodzi ratowniczej oraz stanowiska ratowniczego, z uwagi na to, iż 
propozycje te wykraczają poza upoważnienie ustawowe. 

Odmówiono także zasadności propozycji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
odnoszących się do wprowadzenia obowiązku dla właścicieli i administratorów wypożyczalni 
sprzętu do wyposażenia tych miejsc w sprzęt do ratownictwa wodnego, a także określenia 
wymagań w zakresie wyposażenia w sprzęt  ratowniczy imprez rekreacyjnych i sportowych 
organizowanych na obszarach wodnych, ponieważ wykraczają poza upoważnienie ustawowe.  

Ponadto projekt został przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa Komisji zgłosiła następujące uwagi: 

1) uzupełnić wykaz sprzętu, w jaki powinien być wyposażony dany obszar wodny – 
uwagi w tym zakresie uwzględniono, jednak tylko w odniesieniu do sprzętu, który 
odpowiada aktualnemu wyposażeniu wyznaczonych obszarów wodnych, określonemu 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie 
określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 
kąpiących się lub uprawiających sporty wodne  (Dz.U. Nr 57, poz. 358); 

2) określić obowiązek wyposażenia obszarów wodnych w miejsca przyziemienia dla 
helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – uwagi nie uwzględniono, 
ponieważ  nie mieści się w zakresie upoważnienia ustawowego – miejsca 
przyziemienia dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie można 
zakwalifikować ani jako sprzęt ratunkowy ani jako sprzęt pomocniczy czy też jako 
urządzenia sygnalizacyjne czy ostrzegawcze; 

3) określić wyposażenie łodzi ratowniczej – uwaga nieuwzględniona ze względu na to, iż 
wykracza poza upoważnienie ustawowe,  

4) ustalić wzór ubioru ratowników wodnych - uwaga nieuwzględniona ze względu na to, 
iż wykracza poza upoważnienie ustawowe, 

5) określić wzór regulaminu wyznaczonego obszaru wodnego - uwaga nieuwzględniona 
ze względu na to, iż wykracza poza upoważnienie ustawowe. Zgodnie  
z art. 5 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 
zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym zobowiązany jest do umieszczenia,  
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w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących: zasad korzystania  
z wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z tego obszaru oraz 
sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi. Ustawodawca w 
zakresie realizowania przez zarządzających obszarami wodnymi tego obowiązku nie 
wprowadził żadnych wytycznych, pozostawiając wybór  formy jego realizacji 
zarządzającym. Z tego też względu uwzględnienie uwag strony samorządowej, co do 
ustalenia wzoru regulaminu jest niemożliwe.  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) projekt został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Żaden podmiot nie 
zgłosił zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem ustawy, w trybie art. 7 
ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla 
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane przepisy 
nie będą powodować dodatkowych skutków finansowych dla organizatorów kąpielisk  
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz podmiotów zarządzających pływalniami  
i innymi obiektami dysponującymi nieckami basenowymi. Brak skutków finansowych  
w związku z wejściem w życie projektowych przepisów  wynika z tego, iż projektowane 
przepisy są wzorowane na dotychczas obowiązujących przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się lub uprawiających sporty wodne  
(Dz.U. Nr 57, poz. 358).  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 
rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 
sytuację i rozwój regionalny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


