
        Załącznik nr 4 

 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa 
osób korzystających z kąpieliska, pływalni i parku wodnego  

 
§ 1. 

 
Korzystanie z kąpieliska, pływalni i parku wodnego wymaga: 

a) stosowania przepisów regulaminu bezpieczeństwa i znaków: zakazu, ostrzegawczych  
i informacyjnych, obowiązujących na danym obszarze wodnym i terenie przyległym, 

b) stosowania się do nakazów i sygnałów ratowników podmiotów określonych w § 2  
ust. 2 rozporządzenia, 

c) niezwłocznego zawiadamiania podmiotów określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia 
oraz zarządcy obiektu o wypadkach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo innych osób. 

 
§ 2. 

 
1. Kąpieliskiem jest obszar wodny wraz z terenem przyległym, przystosowany do kąpieli,  
z wyznaczonymi i oznakowanymi strefami do pływania i kąpieli. 
2. Kąpielisko należy organizować na wodach i terenie przyległym w miejscach: 

a) o dogodnie ukształtowanym brzegu i dnie, 
b) nasłonecznionych, 
c) z prądem wody nieprzekraczającym 1 m/s, 
d) z zanieczyszczeniem nie przekraczającym dopuszczalnych norm ustalonych  

w odrębnych przepisach. 
3. Zlokalizowanie kąpieliska wymaga corocznej: 
1) zgody właściwych: 

a) organu administracji samorządowej,  
b) urzędu żeglugi śródlądowej lub urzędu morskiego, 
c) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

2) opinii specjalistycznej organizacji ratowniczej wymienionej w § 2 ust. 2 rozporządzenia, 
właściwej dla danego terenu, o warunkach bezpieczeństwa. 
4. Na terenie kąpieliska należy zapewnić obowiązkowo: 

a) stałe wyposażenie w wieże obserwacyjne lub podwyższone pomosty dla ratowników, 
b) szybki i łatwy dostęp do sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
c) szybki dostęp do środków łączności (łączność wewnętrzną między stanowiskami 

ratowników i zewnętrzną z możliwością bezpośredniego łączenia się z Policją  
i zespołem ratownictwa medycznego), 

d) łatwy dojazd, umożliwiający służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy 
odpowiednie warunki ewakuacji, 

e) bieżącą informację o dopuszczalności lub zakazie przebywania w wodzie. 
5. Kąpielisko jest wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze: 

1) łodzie ratunkowe: 
a) motorowe - jedna na każde przekroczone 400 m linii brzegowej, 
b) wiosłowe - jedna na każde rozpoczęte 100 m linii brzegowej; 

2) pasy ratownicze lub boje ratownicze - jedno na 50 m linii brzegowej,  
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3) bosaki ratunkowe, 
4) szelki z liną asekuracyjną na kołowrocie lub zasobniki z liną asekuracyjną o długości 

minimum 80 m na każdym stanowisku ratowniczym (na kąpieliskach morskich – 
jedna na każde 100 m linii brzegowej), 

5) deskę ratunkową ortopedyczną – 1 szt., 
6) rzutki ratunkowe, 
7) sprzęt do nurkowania, 
8) lornetki, 
9) tuby elektroakustyczne na wszystkich stanowiskach ratunkowych, 
10) sygnalizację alarmową, 
11) środki łączności między stanowiskami ratunkowymi – przewodowe lub radiowe, 
12) tablice zawierające aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza, sile wiatru 

oraz wysokości fali, 
13) apteczka wg załącznika nr 6 rozporządzenia. 

6. Na kąpielisku powinno znajdować się pomieszczenie na sprzęt ratunkowy, pomocniczy  
i osobisty ratowników, jedno na 200 m linii brzegowej. 

 
§ 3. 

 
1. Pływalnią jest obiekt kryty lub odkryty, zaopatrywany w wodę przepływową, przeznaczony 
do pływania lub kąpieli, posiadający: 

a) sztuczne zbiorniki wodne, z trwałym brzegiem i dnem, 
b) urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. 

2.Wodnym parkiem jest obiekt kryty lub odkryty, zaopatrywany w wodę przepływową, 
przeznaczony do kąpieli, posiadający: 

a) sztuczne zbiorniki wodne o dowolnym kształcie niecki z trwałym brzegiem i dnem, 
b) dodatkowe urządzenia wodne,  
c) urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. 

3. Pływalnia i park wodny są wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy: 
a) boje lub pasy ratownicze – dwie sztuki na każde rozpoczęte 50 m długości (w przypadku 
niecki z nieregularnym kształtem 1 szt. do 160m² powierzchni lustra wody), 
b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie sztuki na każde rozpoczęte 50 m długości  
(w przypadku niecki z nieregularnym kształtem 1 szt. do 160m² powierzchni lustra wody), 
c)deskę ratunkową ortopedyczną – co najmniej 1 szt. 
d) apteczka wg załącznika nr 6 rozporządzenia. 
4. Pływalnia i park wodny powinna posiadać opinię o warunkach bezpieczeństwa, wydawaną 
corocznie i po każdej modernizacji, remoncie lub zmianie struktury zatrudnienia przez 
właściwą dla danego terenu, specjalistyczną organizację ratowniczą wymienioną w § 2 ust. 2 
rozporządzenia. Zarządca obiektu zobowiązany jest przekazać opinię do jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta). 
 

§ 4. 
 

1. Szczegółowe warunki korzystania z kąpieliska, pływalni i parku wodnego określa 
regulamin bezpieczeństwa danego obiektu. 
2. Regulamin bezpieczeństwa kąpieliska, pływalni i parku wodnego powinien  
w szczególności: 
1) określać nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej kąpielisko, pływalnię lub 

park wodny oraz godziny otwarcia obiektu, 
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2) zakazywać wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 
działających podobnie do alkoholu, a także sprzedaży, podawania, wnoszenia  
i spożywania napojów alkoholowych, 

3) postanawiać, że: 
a) dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni lub parku wodnego 

wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 
b) grupa zorganizowana na kąpielisku, pływalni i w parku wodnym nie może liczyć 

więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą 
odpowiednie uprawnienia, 

c) zajęcia grup zorganizowanych na kąpielisku, pływalni i w parku wodnym odbywają 
się tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia, 

d) osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu bezpieczeństwa będą 
usuwane z terenu kąpieliska, pływalni lub parku wodnego, 

e) wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska, pływalni lub parku wodnego są 
obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur; 

4) określić liczbę osób mogących bezpiecznie korzystać jednorazowo z obiektu, 
5) być umieszczony na tablicy w widocznym miejscu.  

 
§ 5. 

 
1. Korzystanie z kąpieliska, pływalni i parku wodnego może odbywać się w grupach 
zorganizowanych lub indywidualnie. 
2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób przebywających w wodzie 
(uprawiający ćwiczenia ruchowe, pływający, kąpiący się) pod nadzorem i kierunkiem: 
trenera, instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego. 
3. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą 
zajęcia przypada nie więcej niż 15 uczestników. 
4. Do obowiązków kierownika szkolenia pływackiego na wodach otwartych należy 
zapewnienie: 
1) dyżuru ratownika oraz asekurujących łodzi – co najmniej jedna łódź na każde pięć osób, 
2) optymalnego dojazdu umożliwiającego służbom ustawowo powołanym do niesienia 
pomocy szybką i skuteczną ewakuację poszkodowanego z miejsca szkolenia.  

 
§ 6. 

 
1. Zakaz kąpieli obowiązuje w wodach o silnym zanieczyszczeniu, przy obiektach 
hydrotechnicznych, w portach, przy przystaniach wodnych i na szlakach żeglugowych. 
2. Wody, nie wymienione w ust. 1, objęte zakazem kąpieli oznacza właściwy organ 
administracji samorządowej znakami określającymi przyczynę zakazu, w szczególności przy 
dojściach i dojazdach do tych wód. 
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§ 7. 
 

Do obowiązku zarządcy kąpieliska, pływalni lub parku wodnego należy: 
1) wytyczenie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, a w szczególności: 

a) strefy dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m - bojami w kolorze 
czerwonym,  

b) strefy dla nie umiejących pływać o głębokości wody nie większej niż 1,2 m - bojami 
w kolorze żółtym, przy czym za bojami powinien znajdować się pas bezpieczeństwa  
o szerokości 5 m i głębokości nie przekraczającej 1,3 m; 

2) wydzielenie brodzika dla dzieci w miejscu o głębokości wody do 0,4 m, 
charakteryzującym się płaskim dnem, przez oznaczenie bojami koloru białego  
i bezpiecznym ogrodzeniem sięgającym dna, 

3) zapewnienie stałej wodnej służby podmiotu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia  
i utworzenie stanowiska do obserwacji lustra wody z brzegu i od strony wody, 

4) wyposażenie kąpieliska, pływalni i parku wodnego w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), 

5) wyposażenie kąpieliska, pływalni i parku wodnego w apteczki i sprzęt pierwszej pomocy, 
6) określenie regulaminu bezpieczeństwa dla danego kąpieliska, pływalni i parku wodnego, 
7) zapewnienie bieżących informacji o temperaturze wody i powietrza oraz wysokości fali  

i sile wiatru, a także mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządek, 
8) ustawienie masztów wyposażonych w komplet flag informacyjnych, 
9) zapewnienie bezpośredniej zewnętrznej łączności ze służbami ustawowo powołanymi do 

niesienia pomocy. 
 

§ 8. 
  

1. Informację o dyżurze ratowników na kąpielisku przekazuje się poprzez wywieszanie flag. 
2. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:  

a) flaga biała - kąpiel dozwolona, 
b) flaga czerwona - zakaz kąpieli, 
c) brak flagi – kąpielisko niestrzeżone przez ratowników. 

3. Flagę czerwoną wywiesza się na kąpielisku strzeżonym przez ratowników gdy: 
a) temperatura wody wynosi poniżej 14°C, 
b) widoczność jest ograniczona do 50 m, 
c) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, 
d) występuje fala powyżej 0,7 m, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, 
e) występuje zanieczyszczenie wody na terenie kąpieliska, 
f) prąd wody przekracza 1m/sek., 
g) inne sytuacje niebezpieczne, stwarzające zagrożenia dla kąpiących się (burza, meduzy, 

zakwity, sinice itp.). 
 

§ 9. 
 

Na kąpielisku, pływalni i parku wodnym dyżur pełni liczba ratowników nie mniejsza niż: 
1) na kąpielisku śródlądowym na każde rozpoczęte 100 m linii brzegowej - jeden ratownik  
od strony lądu i jeden ratownik od strony lustra wody, 
2) na kąpielisku nadmorskim na każde rozpoczęte 100 m linii brzegowej - czteroosobowy 
zespół ratowników, 
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3) na pływalni i w parku wodnym z nieckami o długości: 
a) do 25 m, o powierzchni nie przekraczającej 300 m² - jeden ratownik, 
b) powyżej  25 m do 50 m - dwóch ratowników, 
c) powyżej 50 m - trzech ratowników. 

4) ratownik pełniący dyżur musi posiadać ważne uprawnienia do pracy, wydane przez 
specjalistyczną organizacją ratowniczą wymienioną w § 2 ust. 2 rozporządzenia. 

 
§ 10. 

 
Do obowiązków ratowników pełniących dyżur na kąpielisku, pływalni i parku wodnym 
należy:  
1) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska, pływalni lub parku wodnego oraz zapobieganie 

skutkom zagrożeń,  
2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu ratowniczego, 
3) określanie głębokości obszaru wodnego dla danego kąpieliska, a w razie potrzeby 

wnioskowanie o przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych 
obszarów kąpieliska, 

4) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych, 
5) informowanie za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych o naruszeniach 

regulaminu bezpieczeństwa oraz innych zagrożeniach, 
6) noszenie stroju z wyraźnym oznaczeniem służby ratunkowej, 
7) prowadzenie dziennika pracy ratowników. 
 

§ 11. 
 

Łódź ratunkową należy trwale oznakować oraz wyposażyć w następujący sprzęt: 
1) łódź motorową w: 
a) koło ratunkowe z linką,  
b) boje lub pasy ratownicze,  
c) kamizelki asekuracyjne w ilości zgodnej z dopuszczalną liczbą miejsc na łodzi, 
d) rzutkę ratunkową, 
e) tubę elektroakustyczną, 
f) kotwicę z liną, 
g) sprzęt pierwszej pomocy przedmedycznej. 
2) łódź wiosłową w: 
a) koło ratunkowe z linką, 
b) rzutkę ratunkową, 
c) boje lub pas ratowniczy.  

 
 
 
 

 


