
Strona 1 z 13 
 

ul. Stefana Batorego 5  
02-591 Warszawa, Polska  
msw.gov.pl  

Departament Kontroli, Skarg i Wniosków  

 

 

DKSiW-K-II-093-11/2014 Warszawa, dnia       grudnia 2014 r. 

  

 

Egz. nr 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

 

Kontrola została przeprowadzona w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych1. 

 

I. CEL I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ 

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania przez podmiot Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w Warszawie zadań z zakresu ratownictwa wodnego, określonych w art. 14 

ust. 1 ustawy o bopnow, z uwzględnieniem sił i środków wykorzystywanych do realizacji tych zadań. 

Kontrolą został objęty okres od dnia 12 marca 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 11 września 

2014 r2. 

 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez zespół kontrolny w składzie:  

Kierownik zespołu 

kontrolnego 

– Barbara Góra, radca ministra w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 103/2014 z dnia 

10 września 2014 r., 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Magdalena Miętus, główny specjalista w Departamencie Ratownictwa 

i Ochrony Ludności MSW, na podstawie upoważnienia Nr 104/2014 

z dnia 10 września 2014 r. 

 

II. WPROWADZENIE 

Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-NRGW-0272-5/2012 z dnia 12 marca 

2013 r., wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o bopnow, Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Warszawie3 jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, 

                                                           
1 Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm. – zwana dalej ustawą o bopnow. 
2 W dniu 15 września 2014 r. rozpoczęto czynności kontrolne w siedzibie podmiotu kontrolowanego. 
3 Zwane dalej także WOPR w Warszawie, Stowarzyszenie lub podmiot kontrolowany. 
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w tym do podejmowania działań ratowniczych, o których mowa w art. 13 ww. ustawy4  

i zobowiązanym do realizacji zadań, o których mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy5. 

Adres siedziby WOPR w Warszawie ujawniony we właściwym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego 

wg stanu na dzień 30 sierpnia 2014 r. oraz podany we wniosku6 znajduje się przy ul. Jeziorna 2, 02-

911 Warszawa, natomiast adresem do korespondencji wskazanym we wniosku jest ul. Pytlasińskiego 

17, 00-777 Warszawa, gdzie aktualnie znajduje się również siedziba podmiotu kontrolowanego7
.  

Ustalono, że władzami WOPR w Warszawie są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja 

Dyscyplinarna. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem oraz Komisją Rewizyjną. Zgodnie ze 

statutem WOPR w Warszawie dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie 

praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych 

przez Zarząd, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz jednego z członków Zarządu8.  

 

III. OCENA OGÓLNA 

 

Ocena działalności jednostki kontrolowanej została dokonana na podstawie ustalonego stanu 

faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających 

z ustawy o bopnow, takich jak: legalność, celowość oraz rzetelność. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

w Warszawie w zakresie ratownictwa wodnego oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

W badanym okresie WOPR w Warszawie nie realizował wszystkich obowiązków wskazanych w art. 14 

ust. 1 ustawy o bopnow, pomimo dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi, sprzętem 

ratowniczym i sformalizowanym sposobem organizacji dyżurów stałych.  

 

IV. USTALENIA I OCENY CZĄSTKOWE 

                                                           
4 W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na: przyjęciu zgłoszenia o wypadku 
lub zagrożeniu, dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
zabezpieczeniu miejsca wypadku i zagrożenia, ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia, transporcie osób, 
które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe 
podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (…), poszukiwaniu osób 
zaginionych na obszarze wodnym. 
5 Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego: organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania 
ratownicze w ramach ratownictwa wodnego, prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach 
wodnych, prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych, 
ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, przekazują informację o zagrożeniach, 
w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych właściwej radzie gminy. 
6Wniosek podmiotu kontrolowanego z dnia 6 marca 2012 r. o wydanie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego. 
7 W wyniku przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego o sygn. akt KM 120/11 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy-Mokotowa w Warszawie nieruchomość położona przy ul. Jeziornej 2 w Warszawie wraz z budynkami, została przekazana 
wierzycielowi-Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy Urzędowi Dzielnicy Mokotów. W związku z tym, jak wynika z udzielonych przez 
podmiot kontrolowany wyjaśnień, faktyczna działalność Stowarzyszenia ma miejsce pod adresem biura-przy ul. Pytlasińskiego 17 
w Warszawie. Ze względu na toczącą się sprawę sądową o zasiedzenie z powództwa WOPR w Warszawie przeciwko Miastu Stołecznemu 
Warszawa adres rejestrowy siedziby WOPR w Warszawie nie został jeszcze zmieniony.  
8Uchwałą Nr 2/Z/2010 Zarządu WOPR w Warszawie z dnia 22 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania podpisów w Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie udzielono stosownych upoważnień. 
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1. Organizowanie, kierowanie, koordynowanie i prowadzenie bezpośrednich działań 

ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działalność WOPR 

w Warszawie w zakresie organizowania, kierowania, koordynowania i prowadzenia bezpośrednich 

działań ratowniczych. Powyższa ocena wynika z analizy przedstawionej dokumentacji źródłowej 

w tym zakresie. 

1.1. Obszar wykonywania ratownictwa wodnego. 

 

Zgodnie ze statutem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie z siedzibą 

w Warszawie terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

miasto stołeczne Warszawa i województwo mazowieckie, natomiast zgodnie ze złożonymi 

wyjaśnieniami9 faktyczny obszar wykonywania ratownictwa wodnego, w okresie objętym kontrolą, 

stanowi miasto stołeczne Warszawa (dalej: m.st. Warszawa). W okresie objętym kontrolą podmiot 

kontrolowany zawarł jedną umowę z zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym, dotyczącą 

wykonywania ratownictwa wodnego oraz zorganizował Grupę Interwencyjną do podjęcia działań 

ratowniczych na odcinku rzeki Wisły w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, w ramach 

utrzymywania dyżuru stałego. Dodatkowo poinformowano o zawartych trzech umowach w zakresie 

zabezpieczenia jednodniowych regat wioślarskich i kajakarskich na obszarze wodnym Kanału 

Żerańskiego10. 

Stowarzyszenie, w kontrolowanym okresie, wykonywało działania z zakresu ratownictwa wodnego na 

wyznaczonym obszarze wodnym na terenie m st. Warszawy na podstawie umowy nr 190/2014 z dnia 

16 czerwca 2014 r. zawartej z instytucją gospodarki budżetowej – Centrum Obsługi Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Umowa dotyczy świadczenia 

kompleksowych usług związanych z wykonywaniem ratownictwa wodnego w obiekcie Zespołu 

Rezydencji Belweder Klonowa w Warszawie, przy ul. Flory 2.  

Na podstawie umów zlecenia: Nr 21/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. i Nr 22/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 

r. zawartych pomiędzy podmiotem kontrolowanym a ratownikami wodnymi, wyznaczono dwóch 

ratowników wodnych do realizacji zlecenia11, tj. do wykonania w sposób samodzielny w obiekcie 

Zespołu Rezydencji Belweder Klonowa w Warszawie, przy ul. Flory 2 czynności (obowiązków) 

ratownika wodnego, określonych w załącznikach nr 1 do każdej umowy. Załączniki zawierają między 

innymi, w ust. 1 ogólne sformułowania, dotyczące świadczenia czynności (obowiązków) ratownika 

wodnego zgodnie z ustawą o bopnow. Przedłożone przez podmiot kontrolowany Zestawienie dni 

przepracowanych w sierpniu 2014 r. przez ratowników wodnych, nie wskazuje konkretnych godzin, 

w których realizowano zabezpieczenie obszaru wodnego, natomiast zarządzający wyznaczonym 

obszarem wodnym potwierdził łączną liczbę godzin przepracowanych przez ratowników wodnych 

w sierpniu 2014 r., potwierdzając tym samym wykonywanie ratownictwa wodnego na wyznaczonym 

obszarze wodnym. Podmiot kontrolowany nie przedstawił żadnych dokumentów dotyczących 

realizacji umowy we wrześniu 2014 r.12 oraz uszczegółowiających zakres konkretnych godzin, 

                                                           
9 Pismo nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r. 
10 Umowa nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Umowa Nr 53/2013 r. z dnia 2 października 2013 r., Umowa Nr 9/204 r. z dnia 31 marca 
2014 r. 
11 Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy nr 21/2014 i § 1 ust. 1 umowy nr 22/2014. 
12 Tj. do dnia 11 września 2014 r. – czyli do dnia rozpoczęcia kontroli. 
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w których zapewniano stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (nie przedstawiono 

harmonogramu czasu pracy, dzienników pracy ratowników wodnych lub innych dokumentów 

potwierdzających godzinny rozkład czasu pracy ratowników wodnych). Z uwagi na to, nie można 

stwierdzić, czy stała kontrola wyznaczonego obszaru wodnego była realizowana zawsze 

w godzinach funkcjonowania basenu. Nie przedłożono także żadnych dokumentów 

potwierdzających bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych przez ratowników 

wodnych, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 16 pkt 10 ustawy o bopnow. Zgodnie ze 

złożonymi przez podmiot kontrolowany wyjaśnieniami13 nie prowadzono bieżącej dokumentacji 

działań ratowniczych, ze względu na ich brak w tym okresie. Należy jednak stwierdzić, że nie 

przygotowano żadnych wzorów/formularzy/procedur przeznaczonych do prowadzenia bieżącej 

dokumentacji działań ratowniczych przez ratowników wodnych. Powyższe zaniechanie 

w przygotowaniu wzorów/formularzy/procedur bieżącej dokumentacji działań ratowniczych należy 

uznać za nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia. Skutkiem tego, 

w sytuacji podjęcia działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym objętym umową, nie 

zapewniono możliwości dopełnienia obowiązku przez ratowników wodnych w zakresie sporządzenia 

bieżącej dokumentacji z przeprowadzonych działań ratowniczych, zgodnie z wymogiem zawartym 

w art. 16 pkt 10 ustawy o bopnow. 

Na podstawie dokumentów przedłożonych zespołowi kontrolnemu stwierdzono, że zachowano 

minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych 

zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego14. 

W toku kontroli ustalono wymiary niecki basenowej15 oraz sposób wyposażenia wyznaczonego 

obszaru wodnego16 w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz 

sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.  

Na tej podstawie stwierdzono, że spełnione zostały wymagania dotyczące wyposażenia 

wyznaczonego obszaru wodnego w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 

i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących 

wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 

sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne17. 

 

1.2. Kadra ratowników wodnych podmiotu kontrolowanego.  

Podmiot kontrolowany przekazał zespołowi kontrolnemu wykaz 183 ratowników wodnych 

Stowarzyszenia18, którzy są członkami Stowarzyszenia i mają opłacone składki za lata 2013 i 201419. 

Wykaz wygenerowano z bazy ratowników wodnych prowadzonej w biurze podmiotu 

                                                           
13 Pismo nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r.  
14 Dz. U. z 2012 r., poz. 108.  
15 Pismo nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r., http://www.belweder-klonowa.kprp.pl/pl/zaplecze) 
16 Wyposażenie basenu rekreacyjnego w ZRB-Klonowa. 
17 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 
18 Załącznik do pisma nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r. 
19 Pismo nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r.  

http://www.belweder-klonowa.kprp.pl/pl/zaplecze
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kontrolowanego, według kryterium daty wydania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika (zwanego dalej 

zaświadczeniem kpp). Wraz z wykazem przekazano również elektroniczny wyciąg z bazy ratowników 

wodnych, która zawiera następujące informacje: imię, nazwisko, PESEL (kadrę stanowią osoby 

pełnoletnie), posiadane uprawnienia w zakresie ratownictwa i technik pływackich, dodatkowe 

kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, datę wydania zaświadczenia kpp, składki 

członkowskie. Ponadto przekazano scany dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych 

uprawnień przez osoby wymienione w wykazie. Analiza przedłożonych dokumentów wykazała braki 

w dokumentacji.  

Z listy 183 osób - kadry ratowników wodnych, w przypadku 76 osób nie przedstawiono żadnej 

dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań ustawowych przez ratowników wodnych. W 57 

przypadkach dokumentacja była niekompletna, a kompletną dokumentację, potwierdzającą 

posiadanie wymaganych kwalifikacji przedstawiono dla 50 osób.  

Dla tych 50 osób20 podmiot kontrolowany posiadał i przekazał: dokumenty potwierdzające 

posiadanie przez ratowników wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz 

innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, aktualne zaświadczenia o ukończeniu kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika21. W tej grupie 17 osób 

będących członkami Grupy Interwencyjnej złożyło również pisemne oświadczenia w zakresie 

posiadania stanu zdrowia umożliwiającego udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pozostali 

ratownicy wodni takich oświadczeń nie złożyli.  

Należy podkreślić, że w trakcie prowadzonej kontroli Stowarzyszenie podjęło starania zmierzające do 

uzupełnienia dokumentacji poprzez uzyskanie od ratowników wodnych stosownych kopii 

dokumentów.  

Ponadto w toku kontroli ustalono, że podmiot kontrolowany zawarł porozumienia o wolontariacie 

z 17 ratownikami wodnymi będącymi członkami Grupy Interwencyjnej. Z dwoma ratownikami 

wodnymi z Grupy Interwencyjnej zawarto także umowy zlecenia zabezpieczenia ratowniczego 

wyznaczonego obszaru wodnego. Oświadczono22, że brak jest w Stowarzyszeniu ratowników 

wodnych zatrudnionych na umowę o pracę.  

Zgodnie z ustaleniami do stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego w ramach zawartej umowy 

z zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym oraz do stałego dyżuru ratowniczego Grupy 

Interwencyjnej wyznaczono osoby spełniające ustawowe wymagania dotyczące ratowników 

wodnych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o bopnow. 

Natomiast zaniechanie dotyczące rzetelnego prowadzenia dokumentacji, potwierdzającej posiadanie 

uprawnień, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o bopnow, przez wszystkich ratowników wodnych 

Stowarzyszenia należy uznać za nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Zarząd 

Stowarzyszenia. Skutkuje to bowiem brakiem możliwości dokonania bieżącej, rzetelnej weryfikacji 

uprawnień wszystkich ratowników wodnych pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia. 

Uprawnienia są odnotowane w prowadzonej elektronicznej bazie danych, ale w większości nie 
                                                           
20 Wykaz ratowników wodnych z kompletną dokumentacją. 
21 W toku kontroli ustalono, iż zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika 
są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zostały wydane przez podmioty prowadzące kursy na podstawie programów zatwierdzonych przez 
właściwych wojewodów. 
22 Pismo Nr Ldz.86/19/2014 z dnia 23 września 2014 r. 
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posiadają potwierdzenia w postaci scanu dokumentu, co uniemożliwia dokonanie obiektywnej 

weryfikacji prawidłowości zapisu elektronicznego ze stanem faktycznym.  

 

1.3. Zapewnienie stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie 

stałych dyżurów ratowników wodnych. 

Zgodnie z wyjaśnieniami podmiotu kontrolowanego23, w okresie objętym kontrolą stałe dyżury 

realizowane były przez Grupę Interwencyjną, złożoną z ratowników wodnych, gotowych do podjęcia 

działań ratowniczych na rzece Wiśle w granicach m st. Warszawy. W toku kontroli ustalono, iż 

uchwałą Zarządu WOPR w Warszawie nr 1/06/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. powołano Grupę 

Interwencyjną Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie (zwaną dalej również: 

GI WAW). Zgodnie z uchwałą, GI WAW działa na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 

do uchwały. Zadania i czynności Kierownika GI WAW określa z kolei załącznik nr 2 do uchwały. 

Członkowie GI WAW są członkami Stowarzyszenia i są związani „umową wolontariacką”, której wzór 

stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Regulamin, w § 1, 2 i 4, wskazuje, iż celem działania GI WAW jest 

organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie, zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem, 

wyposażeniem i obowiązującym prawem, utrzymywanie stałej gotowości Zespołu Interwencyjnego GI 

WAW do działania zgodnie z wytycznymi Kierownika GI WAW, patrolowanie akwenów znajdujących 

się w rejonie odpowiedzialności GI WAW (…).  

Uchwałą Zarządu WOPR w Warszawie nr 2/06/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r., powołano Kierownika 

Grupy Interwencyjnej. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że liczba ratowników wodnych w Grupie 

Interwencyjnej wynosi 17 osób, natomiast zespół jednorazowo dyżurujących ratowników wodnych 

składa się z dwóch osób, pełniących całodobowy dyżur telefoniczny, „domowy”, w systemie 

24/7/365. Wskazano, iż zespoły pełnią dyżur według przedłożonego Harmonogramu stałych dyżurów 

ratowników wodnych w 2013 oraz Grafików dyżurów Grupy Interwencyjnej Warszawskiego WOPR 

2014.  

Przeprowadzona przez zespół kontrolny analiza porównawcza przedłożonych grafików dyżurów GI 

WAW oraz dziennego harmonogramu stałej kontroli zabezpieczanego wyznaczonego obszaru 

wodnego wykazała, że ratownicy wodni zaangażowani w realizację zlecenia nie pełnili w tym samym 

czasie dyżurów stałych (analiza dotyczy wyłącznie sierpnia 2014 r., w związku z nieprzedłożeniem 

harmonogramu pracy ratowników wodnych na wyznaczonym obszarze wodnym we wrześniu 2014 

r.).  

Zgodnie z przedstawionym Wykazem sprzętu dla dwuosobowego zespołu interwencyjnego w ramach 

Grupy Interwencyjnego Warszawskiego WOPR, dyżurujący ratownicy wodni dysponują sprzętem 

niezbędnym do wykonywania ratownictwa wodnego, środkami transportu i łączności. Oświadczono, 

iż sprzęt znajduje się w pełnej gotowości w bazie sprzętowo-magazynowej zlokalizowanej na terenie 

Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Marymonckiej 34 w Warszawie24.  

Kierownik Grupy Interwencyjnej przedłożył dwa sprawozdania z „działań Grupy Interwencyjnej WOPR 

w Warszawie” na rok 2013 i 2014, z których wynika, iż w ramach ćwiczeń GI WAW połączonych z 

przeprowadzeniem patroli, grupa „zrealizowała manewry” 10.05.2013 (Zalew Zegrzyński), 18.06.2013 

                                                           
23 Pismo nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r.  
24 Potwierdzono w „Protokole oględzin obiektu i składników majątkowych” wraz z załącznikami.  
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(Zalew Zegrzyński), 29.06.2013 (Zalew Zegrzyński), 14.09.2013 (rzeka Wisła), 26.04.2014 (Zalew 

Zegrzyński), 25.05.2014 (Zalew Zegrzyński), 23.06.2014 (rzeka Wisła), 28.06.2014 (Zalew Zegrzyński), 

25.07.2014 (Zalew Zegrzyński), 10.08.2014 (rzeka Wisła), 15.08.2014 (Zalew Zegrzyński), 05.09.2014 

(Zalew Zegrzyński). Należy zwrócić uwagę, że wyłącznie trzy patrole miały być realizowane25 na rzece 

Wiśle w granicach m.st. Warszawy, tj. na obszarze zabezpieczanym w ramach dyżurów stałych. 

Pismem z dnia 22 września 2014 r. zespół kontrolny zwrócił się do kierownika podmiotu 

kontrolowanego o przedłożenie dokumentów potwierdzających faktyczną realizację dyżurów stałych 

zgodnie z grafikiem dyżurów, w zakresie: dyżuru telefonicznego GI WAW oraz ćwiczeń (patroli) GI 

WAW (np. dzienniki pływań jednostki biorącej udział w patrolu, protokoły odbytych patroli, bowiem 

wobec braku stosownej dokumentacji przebieg patroli, czas trwania patroli i skład kadry ratowniczej 

nie mogły zostać ustalone). Z uzyskanych od kierownika podmiotu kontrolowanego wyjaśnień 

wynika, że Stowarzyszenie nie dysponuje żadnymi dodatkowymi dokumentami na okoliczność 

prowadzenia dyżurów stałych, gdyż - zgodnie ze złożonymi wcześniej wyjaśnieniami26 - nie 

prowadzono bieżącej dokumentacji działań ratowniczych. 

Zgodnie z „Zakresem obowiązków Kierownika Grupy Interwencyjnej WOPR w Warszawie” (załącznik 

nr 2 do uchwały Zarządu nr 1/06/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.) nie przewidziano obowiązku 

prowadzenia szczegółowej bieżącej dokumentacji dotyczącej realizacji dyżurów stałych za wyjątkiem 

działalności sprawozdawczej, tj. „sporządzania sprawozdań z działalności GI WAW” (ust. 1 pkt 13 

Zakresu obowiązków kierownika GI WAW). Wobec braku dokumentacji, nie można ustalić przebiegu 

dyżurów stałych.  

Podmiot kontrolowany nie przygotował żadnych wzorów/formularzy/procedur przeznaczonych do 

prowadzenia bieżącej dokumentacji działań ratowniczych przez ratowników wodnych pełniących 

dyżur stały. Powyższe zaniechanie w przygotowaniu procedur/formularzy/wzorów bieżącej 

dokumentacji działań ratowniczych należy uznać za nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność 

ponosi Zarząd Stowarzyszenia, bowiem w sytuacji podjęcia działań ratowniczych w trakcie pełnienia 

dyżuru stałego, nie zapewniono możliwości dopełnienia obowiązku przez ratowników wodnych 

w postaci sporządzenia bieżącej dokumentacji z przeprowadzonych działań ratowniczych zgodnie 

z wymogiem zawartym w art. 16 pkt 10 ustawy o bopnow27.  

W toku kontroli ustalono sposób przyjmowania zgłoszeń alarmowych w ramach deklarowanej 

gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami dedykowano 

specjalny numer alarmowy do odbioru zgłoszeń alarmowych, pozostający w dyspozycji koordynatora 

– kierownika GI WAW28, łączność pomiędzy kierownikiem a ratownikami wodnymi GI WAW, 

utrzymywana jest za pośrednictwem telefonów prywatnych ratowników pełniących dyżur. Natomiast 

z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że numer dedykowany do odbioru zgłoszeń alarmowych 

w okresie objętym kontrolą nie został udostępniony w sposób umożliwiający skierowanie na niego 

zgłoszenia alarmowego (nie przekazano numeru do służb ustawowo powołanych do niesienia 

                                                           
25 Brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie patroli. 
26 Pismo nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r. 
27 Podmiot kontrolowany podjął w tym względzie działania naprawcze w trakcie prowadzonej kontroli, przedkładając wraz z pismem z dnia 
23 września 2014 r. Ldz. 86/19/2014, zespołowi kontrolnemu projekt nowego Regulaminu GI WAW wraz ze wzorem „Rejestru działań 
ratowniczych Grupy Interwencyjnej WOPR w Warszawie”; oświadczono, również i projekt regulaminu zostanie poddany pod głosowanie 
celem podjęcia przez zarząd stosownej uchwały. 
28 W dniu 25 września 2014 r. w trakcie kontroli, o godzinie 10.30. z siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wykonano połączenie 
telefoniczne na numer wskazany przez podmiot kontrolowany jako numer dedykowany do odbioru zgłoszeń alarmowych. Połączenie 
zostało odebrane przez kierownika GI WAW, co potwierdziło aktywność numeru alarmowego (notatka). 
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pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego29, do centrum zarządzania kryzysowego30), nie 

udostępniono numeru w miejscach publicznych w tym w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanych 

obszarów wodnych31. Nieudostępnienie numeru alarmowego uniemożliwiało skuteczną i celową 

realizację dyżurów stałych, pełnionych co do zasady w formie dyżuru telefonicznego32. 

W badanym okresie Stowarzyszenie nie przyjęło żadnego zgłoszenia alarmowego i nie 

przeprowadziło działań ratowniczych w trakcie pełnienia dyżuru stałego.  

Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych podmiot nie został zgłoszony do właściwego wojewody 

jako jednostka współpracująca z Systemem PRM, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym33. W konsekwencji nie były realizowane czynności, 

o których mowa w art. 17 ust. 4 ww. ustawy. 

Dodatkowo ustalono, że w okresie objętym kontrolą, a więc od daty wydania decyzji w sprawie 

wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego, WOPR w Warszawie ani razu nie podjął 

działań ratowniczych, polegających na zorganizowaniu i udzieleniu pomocy osobie, która uległa 

wypadkowi lub jest narażona na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, 

pomimo dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi, sprzętem ratowniczym 

i sformalizowanym sposobem organizacji dyżurów stałych.  

Reasumując należy stwierdzić, że nie można jednoznacznie ustalić, czy zapewniono gotowość do 

wykonywania ratownictwa wodnego poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych, 

mając na uwadze fakt, że Stowarzyszenie prowadzi dyżur telefoniczny, pełniony poza siedzibą i bazą 

sprzętową, zaś numer alarmowy nie został upubliczniony, tym samym nie było możliwości przyjęcia 

zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu. Przygotowano natomiast procedury dotyczące utrzymywania 

dyżuru stałego.  

 

1.4. Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa. 

Podmiot kontrolowany przekazał zespołowi kontrolnemu wykaz sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania ratownictwa wodnego i zgodnie z dokumentacją nie jest to sprzęt wykorzystywany do 

prowadzenia działalności szkoleniowej34. Stowarzyszenie dysponuje specjalistycznym sprzętem, 

o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 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 wykazie nie figurują 

                                                           
29 Oświadczono co prawda, iż podmiot kontrolowany współpracuje z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie, ale działania naprawcze 
w zakresie ukonstytuowania współpracy z komisariatem podjęto dopiero w trakcie prowadzonej kontroli, sporządzając w dniu 22 września 
2014 r. pisemną informację skierowaną do komisariatu w  zakresie numeru alarmowego do kierownika GI WAW, liczby ratowników 
wodnych pozostających w całodobowej dyspozycji, mających w dyspozycji łódź pontonową z silnikiem zaburtowym, pismo nr 85/19/2014. 
30 Podmiot kontrolowany podjął w tym względzie działania naprawcze w trakcie prowadzonej kontroli przesyłając w dniu 17 września 2014 
r. informację do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w zakresie: numeru telefonu alarmowego do 

kierownika GI WAW, liczby ratowników wodnych pozostających w całodobowej dyspozycji, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, 
środków transportu i łączności utrzymywanych w gotowości w ramach wyposażenia zespołu dyżurujących ratowników wodnych, czasu 
operacyjnego. 
31 Podmiot kontrolowany wskazał co prawda, iż numer znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia, jednak nie umożliwia to 
bezpośredniego dostępu do numeru alarmowego w sytuacji zaistnienia zdarzenia na obszarze wodnym, wymagającego podjęcia działań 
ratowniczych. 
32 Oprócz dyżuru telefonicznego, „domowego” zrealizowano trzy patrole na Wiśle w granicach m st. Warszawy. 
33 Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm. 
34 WOPR w Warszawie przedstawił odrębny Wykaz sprzętu przeznaczonego na szkolenia.  
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zestawy do nurkowania (płetwy, maska, fajka)35, o których mowa w rozporządzeniu, wymagane do 

wyposażenia kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli. Ilość sprzętu specjalistycznego 

pozostającego w dyspozycji Stowarzyszenia jest wystarczająca do wykonywania ratownictwa 

wodnego na obszarze, na którym podmiot kontrolowany je faktycznie wykonuje na podstawie 

umowy zawartej z zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym oraz w zakresie niezbędnym do 

realizacji dyżuru stałego. W toku kontroli ustalono, iż podmiot swobodnie dysponuje sprzętem 

specjalistycznym, środkami transportu i łączności36. W trakcie kontroli dokonano oględzin obiektu 

i składników majątkowych – sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności w całorocznej 

bazie sprzętowej zlokalizowanej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy 

Marymonckiej 34 w Warszawie37. Stwierdzono, iż sprzęt znajduje się w ilościach i rodzajach38, 

stosownie do przedstawionego wcześniej wykazu, jest sprawny i utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. Ustalono, że sprzęt niezbędny do realizacji działań w ramach dyżuru stałego 

utrzymywany jest w gotowości. 

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, dokumentami oraz na podstawie dokonanych oględzin 

należy stwierdzić, że kontrolowany podmiot, w okresie objętym kontrolą, posiadał niezbędny do 

wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu i łączności.  

 

1.5 Rzetelność sprawozdania dotyczącego działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa 

wodnego w roku 2013. 

Dokonana w toku kontroli analiza przedstawionej kontrolerom dokumentacji pozwala na 

stwierdzenie, że sprawozdanie z działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego 

w 2013 r.39 było sporządzone rzetelnie w zakresie przedłożonych informacji o obszarze wykonywania 

ratownictwa wodnego, liczbie posiadanego sprzętu ratunkowego i szkoleniowego40 oraz liczbie 

zrealizowanych szkoleń.  

W trakcie czynności kontrolnych udostępniono zespołowi kontrolnemu wykaz ratowników wodnych 

– członków kadry ratowniczej w 2013 r. wygenerowany z elektronicznej bazy danych prowadzonej  

w biurze Stowarzyszenia. Podmiot kontrolowany nie posiadał jednak pełnej dokumentacji 

potwierdzającej spełnienie przesłanek ustawowych przez ratowników wodnych41, wobec tego nie 

można było dokonać bieżącej weryfikacji uprawnień ratowników wodnych pozostających w 

                                                           
35 Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami sprzęt nurkowy stanowi własność ratowników wodnych. 
36 Przedłożono faktury, umowy użyczenia, umowy nieodpłatnego przekazania w użytkowanie, wykazy ewidencji środków trwałych; 
oświadczono, iż środek transportu lądowego - samochód osobowy, oznakowany logo Stowarzyszenia, stanowi własność prywatną 
kierownika GI WAW. Samochód dedykowany jest do realizacji stałych dyżurów ratowników wodnych. Stowarzyszenie nie korzysta 
z uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 53 ust. 1 lit 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym.  
37 Protokół oględzin obiektu i składników majątkowych. 
38 Jedna łódź wraz z przyczepą podłodziową znajduje się u serwisanta (potwierdzono w drodze e-mail), jedna łódź wiosłowa szkoleniowa 
znajduje się w Nieporęcie, ul. Wojska Polskiego 3 (oświadczenie), 5 szt. manekinów do nauki holowania znajduje się na pływalni przy ulicy 
Inflanckiej 8 w Warszawie (oświadczenie), 4 żerdzie znajdują się w posiadaniu członka zarządu (oświadczenie). 
39 Pismem z dnia 29 stycznia 2014 r.39WOPR w Warszawie przekazał do Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW informacje 
(wyjaśnienia) dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego w 2013 r. 
40 Ustalono, iż zgodnie z wykazem sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności, zamieszczonym w sprawozdaniu za rok 2013, 
w posiadaniu WOPR w Warszawie znajduje się cały sprzęt, poza systemem woda-lód RSKTM-10 – 1 szt., wykazanym w pkt 3 Wykazu. 
Zgodnie z uzyskanymi w tym zakresie wyjaśnieniami podmiotu kontrolowanego - sprzęt ten został wypożyczony do innego podmiotu. 
41 Z listy 128 osób kadry ratowników wodnych za 2013 rok, przedstawiono pełną dokumentację dla 39 ratowników, natomiast w przypadku 
42 osób nie przedstawiono żadnej dokumentacji. W 47 przypadkach dokumentacja była niekompletna w zakresie wszystkich ustawowych 
wymagań. 
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dyspozycji Stowarzyszenia w 2013 r.42 Tym samym nie można stwierdzić, czy sprawozdanie 

sporządzono rzetelnie w zakresie liczby ratowników wodnych pozostających w dyspozycji 

Stowarzyszenia w 2013 r. 

Ponadto, w toku kontroli stwierdzono, że wykazane w Sprawozdaniu za 2013 r. działania w zakresie 

profilaktyki i edukacji dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych zostały udokumentowane 

w 3 przypadkach na 11 wykazanych w Sprawozdaniu. Brak pełnej dokumentacji nie pozwala na 

ustalenie, czy działania te zostały faktycznie zrealizowane w 2013 r. tj. czy sprawozdanie zostało w  

tym zakresie sporządzone rzetelnie. Wobec tego powyższy fakt uznano za uchybienie. 

 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów pozytywnie oceniono realizację obowiązku w zakresie 

prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych. Ustalono, że prowadzenie tej działalności nie odbywało się kosztem działań ratowniczych.  

W toku kontroli ustalono, że WOPR w Warszawie prowadził działalność profilaktyczną i edukacyjną 

dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o bopnow. 

Podmiot kontrolowany oświadczył, że prowadził w tym zakresie 11 działań w 2013 r. i 12 działań  

w 2014 r. Potwierdzeniem podejmowanych działań było Porozumienie o współpracy z Samodzielnym 

Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, zgodnie z którym 

ratownicy wodni WOPR w Warszawie przeprowadzili szereg wykładów i warsztatów dotyczących 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz udzielania pierwszej pomocy. Programem edukacyjnym 

objętych było 13 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie dzielnicy Targówek. 

Ponadto, WOPR w Warszawie wspierał akcje prozdrowotne podczas pikników rodzinnych, 

prezentował sprzęt ratowniczy i organizował konkursy dla dzieci. Potwierdzeniem tej działalności są 

otrzymane podziękowania i zdjęcia.  

Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie wykazane działania w zakresie prowadzenia działalności 

profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych zostały 

udokumentowane. W piśmie z dnia 23 września 2014 r. (sygn.L.dz. 86/19/2014) kierownik podmiotu 

kontrolowanego wyjaśnił, że WOPR w Warszawie nie posiada dodatkowej dokumentacji 

potwierdzającej realizację działalności profilaktycznej. Brak dokumentacji potwierdzającej 

zrealizowanie wszystkich działań profilaktycznych uznano za uchybienie. 

Z dokonanych ustaleń wynika, iż podmiot kontrolowany posiada odpowiednią kadrę dydaktyczną 

oraz sprzęt szkoleniowy, a w trakcie prowadzenia zajęć profilaktycznych ratownicy wodni nie pełnili 

w tym samym czasie dyżuru telefonicznego oraz nie zapewniali stałej kontroli wyznaczonego obszaru 

wodnego.  

 

3. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

                                                           
42 W pkt 1.2 protokołu, zaniechanie dotyczące rzetelnego prowadzenia dokumentacji, potwierdzającej posiadanie uprawnień przez 
wszystkich ratowników wodnych Stowarzyszenia zostało wskazane jako nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Zarząd 
Stowarzyszenia. 
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Na podstawie dokonanych ustaleń negatywnie oceniono działalność podmiotu WOPR w Warszawie 

w zakresie prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych, w tym rejestru działań ratowniczych. 

W toku kontroli ustalono, iż podmiot kontrolowany nie prowadzi żadnej dokumentacji działań 

ratowniczych – zarówno bieżącej dokumentacji działań ratowników wodnych na podstawie art. 16 

pkt 10 ustawy o bopnow43 jak też rejestru działań ratowniczych. 

Należy również stwierdzić, iż nie przygotowano żadnego wzoru/formularza/procedury 

przeznaczonych do prowadzenia rejestru działań ratowniczych. Powyższe zaniechanie należy uznać za 

nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, który nie wykazało 

należytej staranności w przedmiotowym zakresie. Wskutek powyższego zaniedbania, nie zapewniono 

możliwości dopełnienia obowiązku w postaci prowadzenia jednolitego rejestru, o którym mowa 

w art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o bopnow, a w dalszej kolejności–udostępnienia informacji z rejestru 

podmiotom, o którym mowa w  art. 14 ust. 5 ustawy o bopnow. Deklarowany dotychczasowy brak 

działań ratowniczych nie zwalnia od tego obowiązku. 

 

4. Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych 

i współpraca z właściwą radą gminy. 

Na podstawie dokonanych ustaleń negatywnie oceniono działalność podmiotu WOPR w Warszawie 

w zakresie ujawniania zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach 

wodnych i współpracy z właściwą radą gminy. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że WOPR w Warszawie nie ujawniał zagrożeń w zakresie 

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, wobec tego nie przekazywał informacji 

o zagrożeniach właściwej radzie gminy 44. Nie zrealizowano zatem obowiązku wynikającego z art. 14 

ust. 1 pkt 4-5 ustawy o bopnow. Powyższe zaniechanie, za które odpowiedzialność ponosi Zarząd 

Stowarzyszenia, który nie wykazał należytej staranności w przedmiotowym zakresie należy uznać za 

nieprawidłowość, która może wpływać na obniżenie poziomu bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych wskazanych przez podmiot. 

 

V. WNIOSKI I ZALECENIA 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o bopnow zobowiązuje się podmiot WOPR w Warszawie do 

usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień poprzez: 

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustawowych uprawnień ratowników wodnych 

w sposób pozwalający na bieżące dokonywanie weryfikacji.  

2. Niezwłoczne założenie i prowadzenie rejestru działań ratowniczych, zawierającego dane 

o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o bopnow. 

3. Bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych stosownie do art. 16 pkt 10 

ustawy o bopnow, w tym przygotowanie procedur/formularzy/wzorów w tym zakresie. 

4. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań z zakresu działalności 

profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 

                                                           
43 Ustalenia w tym zakresie szczegółowo opisano w pkt 1 protokołu kontroli. 

 
44 Pismo nr L.dz. 83/19/2014 z dnia 17 września 2014 r. 
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5. Niezwłoczną realizację obowiązku ustawowego dotyczącego ujawniania zagrożeń w zakresie 

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywanie informacji 

o zagrożeniach właściwej radzie gminy. 

6. Kontynuowanie działań związanych z upublicznieniem (w szczególności przekazaniem do 

służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego) numeru dedykowanego do odbioru zgłoszeń alarmowych w ramach 

prowadzonych dyżurów stałych w sposób umożliwiający skierowanie na niego zgłoszenia 

alarmowego (działania naprawcze w tym zakresie rozpoczęto w trakcie kontroli). 

*    *    * 

Niezależnie od dokonanych ustaleń, mając na uwadze, że WOPR w Warszawie dysponuje 

odpowiednimi zasobami kadrowymi, sprzętem ratowniczym i sformalizowanym sposobem 

organizacji dyżurów stałych należy dążyć do zintensyfikowania działań ratowniczych w celu 

organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na 

niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarze wodnym miasta stołecznego Warszawy, aby 

zapewnić skuteczność działań podmiotu ratowniczego  

VI. POUCZENIE 

Zgodnie z art. 27 ust. 2-4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli podmiot uprawniony 

do wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą może wnieść do kontrolującego na piśmie 

umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli, w tym do sformułowanych wniosków i zaleceń, 

lub podpisuje protokół kontroli. 

Zgłoszone zastrzeżenia kontrolujący może uznać za zasadne, zmieniając lub uzupełniając protokół 

kontroli, albo uznać je za niezasadne i przekazać stanowisko podmiotowi uprawnionemu do 

wykonywania ratownictwa wodnego objętemu kontrolą. Zastrzeżenia wniesione po terminie, przez 

osobę nieuprawnioną lub bez zachowania formy pisemnej pozostawia się bez rozpatrzenia. 

W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń zmieniony lub uzupełniony protokół kontroli zostaje 

przekazany ponownie do podpisu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa 

wodnego objętemu kontrolą. 

W myśl art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy podmiotowi objętemu kontrolą przysługuje prawo odmowy 

podpisania protokołu kontroli i złożenia kontrolującemu w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania 

pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje 

realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania protokołu kontroli lub stanowiska kontrolującego, o którym mowa w art. 27 ust. 3 

ww. ustawy, lub poprawionego protokołu kontroli zawiadamia ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli lub 

o przyczynach ich niewykonania. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt 3 ustawy o bopnow, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze 

decyzji administracyjnej może cofnąć zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego jeżeli podmiot, 

któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął w wymaganym terminie nieprawidłowości 

mających istotny wpływ na wykonywanie ratownictwa wodnego stwierdzonych protokołem kontroli. 



Strona 13 z 13 
 

ul. Stefana Batorego 5  
02-591 Warszawa, Polska  
msw.gov.pl  

*    *    * 

 

Z kontroli sporządzono Protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

 

Egz. Nr 1 — Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie 

Egz. Nr 2 — aa. 

 
 
……………………………………………………….. 

kierownik zespołu – Barbara Góra 
 
 
……………………………………………………….. 
członek zespołu – Magdalena Miętus 

 ……………………………………………………….. 
pieczęć i podpis kierownika 
podmiotu kontrolowanego 

 


