
Załącznik nr 5 
 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób uprawiających  
sporty i rekreację na wodach  

  
§ 1. 

 
1. Uprawianie sportu i rekreacji na wodach, a w szczególności żeglarstwa, żeglarstwa 
lodowego i motorowodnego, narciarstwa wodnego, wioślarstwa, kajakarstwa, lotniarstwa  
i paralotniarstwa holowanego za statkami motorowymi wymaga: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i znaków: zakazu, ostrzegawczych  
i informacyjnych, obowiązujących na danym obszarze wodnym i terenie przyległym; 

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

c) niezwłocznego zawiadamiania podmiotów określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia 
oraz kierownika imprezy sportowej i rekreacyjnej o wypadkach i innych zdarzeniach      
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób, 

d) użytkowania sprzętu sprawnego technicznie i dostosowanego do rodzaju 
podejmowanej aktywności oraz dostosowania rodzaju uprawianego sportu i rekreacji 
na wodach do możliwości fizycznych i umiejętności technicznych. 

2.  Zabrania się korzystania z terenów i urządzeń przeznaczonych do uprawiania sportu i 
rekreacji na wodach pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.  
 

 
§ 2. 

1. Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zasad i warunków 
bezpieczeństwa podczas zorganizowanych imprez turystycznych, wycieczek szkolnych, 
zawodów sportowych i innych imprez na wodach odpowiada organizator imprezy. 
2. Organizator imprezy masowej i sportowej, na terenach określonych w § 12 rozporządzenia 
zobowiązany jest poinformować podmioty określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia, właściwą 
dla danego obszaru na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. W zgłoszeniu 
należy określić: 

a) organizatora imprezy, 
b) termin i czas jej trwania, 
c) miejsce imprezy, 
d) przewidywaną liczbę uczestników. 

3. Imprezę sportową i rekreacyjną, o charakterze amatorskim lub wyczynowym na wodach 
należy organizować zgodnie z regulaminami związków sportowych oraz sportowych 
organizacji międzynarodowych. 
4. Miejsce imprezy, o której mowa w ust. 1 powinno być wyraźnie oznakowane  
i zabezpieczone, tak aby można było wykluczyć niebezpieczeństwo kolizji uczestników  
z osobami nie biorącymi udziału w imprezie. 
5. Obowiązki organizatora imprezy sportowej i rekreacyjnej oraz zachowanie się uczestników 
imprezy masowej określają odrębne przepisy. 
6. Zakres i sposób zabezpieczenia imprezy na wodach przez ratowników zasady odpłatności 
za świadczenie usług, ustala WOPR w uzgodnieniu z organizatorem. 
7. Zasady organizowania imprezy lub wycieczki szkolnej określają odrębne przepisy. 
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§ 3. 

Podczas imprezy sportowej i rekreacyjnej na wodach otwartych, zabezpieczający zespół 
medyczny i ratowniczy składa się z:  
1) w przypadku imprezy pływackiej: 

a) lekarza lub ratownika medycznego oraz co najmniej dwóch ratowników, 
b) co najmniej dwóch płetwonurków, jeżeli głębokość wody przekracza 4 m lub woda 

jest nieprzejrzysta; 
2) w przypadku maratonu pływackiego: 

a) dyżuru zespołu ratowniczego z ratownikiem, lekarzem lub ratownikiem medycznym  
i dwoma płetwonurkami w łodzi motorowej na trasie maratonu, 
b) asekuracji każdego zawodnika przez ratownika przebywającego w łodzi wiosłowej 
oznaczonej numerem, odpowiadającym numerowi startowemu zawodnika; 

3) w przypadku imprez żeglarskich (z wyjątkiem treningów) co najmniej 2-osobowej załogi 
na 10 jachtów, składającej się przynajmniej z żeglarzy jachtowych na łodziach 
wiosłowych lub jachtach; 

4) w przypadku regat:  
a) co najmniej jednego statku ratowniczego na każde 20 jachtów,  
b) jednego statku ratowniczego na 10 jachtów, jeżeli więcej niż połowa kierowników 

jachtów nie posiada uprawnień żeglarskich,  
c) jednego statku ratowniczego oraz dodatkowo jednego statku ratowniczego na każdą 

rozpoczynającą się liczbę jednostek żaglowych określonych w tabeli nr 1, dla regat 
żeglarskich jachtów mieczowych i desek z żaglem.  

 
Tabela nr 1 

Liczba jednostek na dodatkowy jeden statek ratowniczy Klasa wód 
jachty deski 

R-1 25 40 
R-2 20 30 
R-3 15 30 

 
5) Nie jest wymagane zabezpieczenie regat morskich jachtów balastowych. 
6) Zabezpieczenia imprez ślizgów lodowych określają odrębne przepisy.  
7) Kierownik regat może zażądać zabezpieczenia większego, jeżeli uzna, że wymagają tego 
warunki atmosferyczne lub stopień wyszkolenia uczestników. 
 

§ 4. 

1. Do obowiązków właścicieli wypożyczalni sprzętu pływającego, wodnych przystani i marin 
należy: 

a) uzyskanie corocznej opinii specjalistycznej organizacji ratowniczej, właściwej dla 
danego terenu, o sprawności i kompletności urządzeń i sprzętu, 

b) utrzymywanie sprzętu pływającego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny 
      użytkowania oraz kontrola sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu.  

2. Osoba nie potrafiąca pływać lub nie posiadająca karty pływackiej może korzystać ze 
sprzętu pływającego tylko w kamizelce asekuracyjnej.  
3. Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze sprzętu pływającego tylko pod opieką i nadzorem osób 
pełnoletnich. 


