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ABSTRACT:
This article presents the functions of institutions and organizations opera-
ting on water and nearby areas. The purpose of this work is to show their 
role in improvement of water safety. The article attempts to systemize and 
enrich knowledge about functions of national institutions and non-gover-
nment organizations that support the water rescue system in Poland.
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ABSTRAKT:
Artykuł przedstawia zadania instytucji i organizacji działających na akwe-
nach wodnych oraz w ich najbliższym otoczeniu. Celem opracowania jest 
wskazanie ich możliwości w zakresie poprawy bezpieczeństwa ludności 
przebywającej na obszarach wodnych. Artykuł jest też próbą systematyzacji 
i wzbogacenia wiedzy dotyczącej działalności podmiotów państwowych 
i pozarządowych wspierających system ratownictwa wodnego RP.
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WSTĘP
Bezpieczeństwo oznacza stan zabezpieczenia żywotnych interesów jed-
nostki, społeczeństwa i państwa przed zagrożeniami wewnętrznymi 
oraz zewnętrznymi i należy do elementarnych potrzeb człowieka oraz 
uniwersalnych wartości 1. Do podstawowych podmiotów bezpieczeń-
stwa zaliczamy: jednostkę – jej prawa i wolności, społeczeństwo – jego 
wartości materialne i duchowe, a także państwo – jego ustrój konsty-
tucyjny, suwerenność i całość terytorialną 2. Bezpieczeństwo człowieka 
dotyczy głównie jego wolności od przemocy, a także innych rodzajów 
zagrożeń 3. System ochrony ludności – w tym na obszarach wodnych – 
można przyporządkować do sektora bezpieczeństwa powszechnego, za 
którego stworzenie i sprawne funkcjonowanie odpowiada państwo 4. 
Obecnie daje się wyraźnie zauważyć tendencję do postrzegania bezpie-
czeństwa w sposób holistyczny oraz jego ujednolicania w każdej sferze 
funkcjonowania państwa. Efektem tych dążeń jest próba unifikacji ist-
niejącego porządku prawnego, organizacyjnego oraz instytucjonalnego, 
którego celem jest dostosowanie do zmiennych warunków otoczenia 5. 
Między innymi z tego też powodu zmieniono akty prawne dotyczące 
ratownictwa wodnego.

Istotą ratownictwa wodnego jest organizowanie i udzielanie pomocy 
osobom, które uległy wypadkowi (czyli nagłemu zdarzeniu, które wystą-
piło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu czy rekreacji na ob-
szarach wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności 
narządu ciała lub rozstrój zdrowia) lub są narażone na niebezpieczeństwo 

1  J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2013, s. 7.
2  Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpie-

czeństwa narodowego Polski i wybranych państw, RS DRUK, Rzeszów 2009, s. 60.
3  A. Urbanek (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Wy-

dawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013, s. 46.
4  L. Chojnowski, Bezpieczeństwo. Zarys teorii, Akademia Pomorska, Słupsk 2015, s. 185.
5  A. Chomacki, Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa, „Obron-

ność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Na-
rodowej”, 2012, nr 3, 20–32.
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utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym6. Ratownictwo wodne koja-
rzone zwykle z okresem letnim w dobie szybko rozwijającej się turystyki 
i rekreacji coraz częściej wykonuje swoje zadania także zimą, zabezpie-
czając niektóre atrakcje (np. żeglarstwo lodowe / bojery, nurkowanie pod-
lodowe, łowienie ryb spod lodu itp.) lub prowadząc akcje ratownicze na 
zamarzniętych akwenach. Szacunkowo w okresie zimowym tonie rocz-
nie około 20 osób – jednak najwięcej wypadków na obszarach wodnych 
notuje się nadal w sezonie letnim7. Od kwietnia do września 2018 roku 
w wodzie zginęło aż 358 osób. Do tragedii dochodziło najczęściej nad je-
ziorami, a ginęli głównie mężczyźni, którzy stanowili 89% ofiar. Statystyki 
wakacyjne 2018 roku są nieco lepsze niż te z roku 2017 – w okresie od 
23 czerwca do 2 września utopiło się aż 188 osób (o 16 mniej niż w roku 
ubiegłym)8. Najwięcej notuje się utonięć w jeziorach – 31% wszystkich 
przypadków, a w morzu życie traci 8% ofiar. Najwięcej przypadków uto-
nięć było w województwie pomorskim (27 osób) oraz zachodniopomor-
skim i mazowieckim (w każdym po 21 osób). Według danych Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa nadal najczęstszymi przyczynami utonięć po-
zostają: alkohol, kąpiel w miejscu niestrzeżonym oraz nieostrożność pod-
czas przebywania nad wodą 9. W związku ze zmianami, które nastąpiły po 
wejściu w życie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych, około 120 podmiotów realizuje 
ratownictwo wodne, i są to w większości organizacje pozarządowe dzia-
łające jako stowarzyszenia. Ponadto na obszarach wodnych funkcjonują 
służby państwowe, które w ramach swych ustawowych zadań działają tak-
że na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w tych rejonach.

Powyższe zmiany, uwarunkowania i tragiczne statystyki stały się głów-
nymi czynnikami, które skłoniły mnie do uporządkowania oraz przedsta-
wienia najistotniejszych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
i porządek publiczny na obszarach wodnych.

6  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych, Dz. U. 2011 r. nr 208, poz. 1240 z późn. zm.

7  Ostrożniej z tym lodem!, online: http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/537740, 
Ostrozniej-z-tym-lodem (dostęp: 27.09.2018).

8  Utonięcia w wakacje 2018, online: http://rcb.gov.pl/utoniecia-w-wakacje-2018/ (dostęp: 
27.09.2018).

9  Utopili się głównie mężczyźni. Przerażający bilans tegorocznych wakacji, online: http://
tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/polska,28/utopili-sie-glownie-mezczyzni-prze-
razajacy-bilans-tegorocznych-wakacji,269986,1,0.html (dostęp: 27.09.2018).
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH
Przez obszar wodny należy rozumieć wody śródlądowe oraz wody przy-
brzeżne w rozumieniu art. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 10, 
a także kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz 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.

Według Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych11 odpowiedzialnymi za zapewnie-
nie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym 
sport i rekreację na obszarach wodnych są:

1.  dyrektor parku narodowego lub krajobrazowego – na terenie parku 
narodowego lub krajobrazowego,

2.  podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej) prowadzący działalność w za-
kresie sportu lub rekreacji – na terenie, na którym prowadzona jest 
tego typu działalność,

3.  właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) – na pozo-
stałym obszarze.

W ramach realizacji obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na ob-
szarach wodnych zarządzający obszarem wodnym odpowiada m.in. za 
objęcie nadzorem, we współpracy z Policją i podmiotami uprawnionymi 
do wykonywania ratownictwa wodnego, miejsc niebezpiecznych, w tym 
miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Wskazane podmioty 
są zobowiązane do realizacji obowiązków określonych w ustawie o bez-
pieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w tym między 
innymi do zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego 
przez ratowników wodnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach 
wodnych polega w szczególności na: dokonaniu analizy zagrożeń, w tym 
identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie; oznakowaniu i za-
bezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, 
kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych; pro-
wadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpie-
czeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: uświa-

10  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.
11  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.…, op. cit.
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damianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, 
informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czyn-
nikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub 
życia osób; zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz rato-
wania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdrowia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej to minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór 
nad ratownictwem wodnym12. Zadania te realizuje na podstawie zapisów 
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 
która weszła w życie z początkiem 2012 roku13, oraz szczegółowych ak-
tów wykonawczych – Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 2012 roku.

WYKONYWANIE RATOWNICTWA WODNEGO
W świetle przepisów ustawy wykonywanie ratownictwa wodnego na wyzna-
czonych obszarach wodnych, tj. kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych 
do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami 
basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 
0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m, przez pod-
mioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego uzależnione 
jest od decyzji zarządzającego danym wyznaczonym obszarem wodnym 
oraz wymaga powierzenia przez niego podmiotowi uprawnionemu do 
wykonywania ratownictwa wodnego organizowania, kierowania i koordy-
nowania działań ratowniczych na zarządzanym przez niego wyznaczonym 
obszarze wodnym.

Według ww. ustawy 14 wykonywanie ratownictwa wodnego jest możli-
we dopiero po uzyskaniu pozwolenia (w postaci decyzji administracyjnej) 
na prowadzenie tego rodzaju działalności. Publiczne prawa i obowiązki 
ukształtowane w drodze decyzji administracyjnej mają charakter osobi-
sty – pozostają trwale związane z podmiotem, dla którego zostały ustano-
wione, są nieprzenoszalne i gasną wraz ze śmiercią (w przypadku osoby 
fizycznej) lub likwidacją (w przypadku osoby prawnej) ich adresata i nie 

12  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz. U. 2007 r. nr 65, 
poz. 437 z późn. zm.

13  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.…, op. cit.
14  Ibidem.
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ma co do nich następstwa prawnego. Istotą decyzji administracyjnej jest 
jednostronne określenie przez kompetentny organ administracyjny praw 
i obowiązków zindywidualizowanego adresata w określonej sytuacji i na 
podstawie konkretnego stanu prawnego. Nie można przenieść praw i obo-
wiązków zawartych w decyzjach administracyjnych bez udziału organu, 
który akt wydał 15. Ponadto na podstawie innych dokumentów normatyw-
nych ratownictwo wodne wykonują zarówno służby państwowe, dla któ-
rych są to zadania wynikające z realizacji ich podstawowych obowiązków, 
jak i organizacje pozarządowe o charakterze działań związanych z akwe-
nami wodnymi (np. związki sportowe itp.).

W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratow-
nicze, polegające w szczególności na: przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub 
zagrożeniu, dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ra-
tunkowym, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczeniu 
miejsca wypadku lub zagrożenia, ewakuacji osób z miejsca stanowiącego 
zagrożenie dla życia lub zdrowia, transporcie osób, które uległy wypad-
kowi na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie me-
dycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego16.

INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO 
NAD WODĄ

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE
1.  Policja – jednostki wodne

Dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, niesienie pomocy 
tonącym, ochrona środowiska, kontrola wałów przeciwpowodziowych, akcje 
ratownicze podczas katastrof i klęsk żywiołowych – to tylko niektóre zada-
nia funkcjonariuszy z policji wodnej. Specjalistyczne wyszkolenie i sprzęt 
pozwalają policjantom szybko i sprawnie wykonać zadania w najtrudniej-
szych warunkach. Policja wodna działa na terenie całej Polski w ramach 
4 specjalistycznych komisariatów – w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we 
Wrocławiu – oraz 6 stałych komórek wodnych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego (Szczecin), kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, 

15  Ibidem.
16  Online: http://www.wsb.net.pl/pliki/katalog/nr-7/wstep_ten.pdf (dostęp: 27.09.2018).
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Toruń, Włocławek), warmińsko-mazurskiego (Olsztyn), i pomorskiego 
(Gdańsk). W 2014 roku pełniło w nich służbę 150 policjantów.

Dodatkowo wsparcie sezonowe ww. komórek realizują nieetatowe ze-
społy, działające przede wszystkim w okresie letnim, w których pełni służ-
bę ponad 350 policjantów, dysponujących w sumie 291 nowoczesnymi 
łodziami 17. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji 18 oraz Zarządzenia nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 
17 listopada 2009 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań przez 
policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych19 Poli-
cja zobowiązana jest do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego 
korzystania 20, a w szczególności: zapobiegania popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń, zapobiegania zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny 
na wodach i terenach przywodnych, wykrywania przestępstw i wykro-
czeń oraz ścigania i zatrzymywania sprawców (w tym naruszających 
przepisy w zakresie: ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii, 
bezpieczeństwa w żegludze, bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących 
się i uprawiających sporty wodne), zapobiegania wypadkom utonięć i ra-
towanie ludzi, szczególnej ochrony zbiorników wody pitnej i rzek wpły-
wających do tych zbiorników, kontrolowania organizatorów imprez na 
wodach i terenach przywodnych w zakresie spełnienia warunków bez-
pieczeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania, współdziałania 
z podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porząd-
ku, ratownictwa na wodach oraz ekologii, a także w miarę posiadanych 
uprawnień wykonywanie prac podwodnych w zakresie czynności proce-
sowych 21.

17  Policja wodna, online: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101668,Policja-wodna.
html (dostęp: 27.09.2018).

18  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 r. nr 30, poz. 179.
19  Zarządzenia nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r., w spra-

wie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach 
i terenach przywodnych.

20  Służba na wodach i terenach przywodnych, online: http://www.policja.pl/pol/kgp/biu-
ro-prewencji/wydzial-prewencji/jednostkispecjalistyc/ 77828 ,sluzba-na-wodach-i-te-
renach-przywodnych.html (dostęp: 27.09.2018).

21  Zarządzenia nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r.…, 
op. cit.
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2. Państwowa Straż Pożarna – KSRG
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część orga-
nizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mająca na celu ratowania 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie 
i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagro-
żeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, 
inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze 
umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. 
Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne pod-
mioty ratownicze (szczególnie OSP). System działa na trzech poziomach 
administracyjnych, odpowiadających strukturze administracyjnej kraju: 
powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Niezależnie od sieci jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, które są przygotowane w zakresie podstawo-
wym do realizacji zadań w każdej dziedzinie ratownictwa, Państwowa Straż 
Pożarna posiada w swych zasobach wydzielone siły i środki do realizowania 
specjalistycznych czynności ratowniczych poprzez wysoce specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy oraz ponadstandardowe wyszkolenie strażaków PSP. 
Wydzielone zasoby ratownicze skupione są w 165 specjalistycznych grupach 
ratowniczych – w tym 45 grup wodno-nurkowych (SGRW-N).

Działania ratownicze na obszarach wodnych podejmowane przez 
Państwową Straż Pożarną obejmują niesienie pomocy tonącym, ratowa-
nie życia na wodach powodziowych, na obszarach zalodzonych, wyko-
nywanie zadań poszukiwawczych, likwidacje lub ograniczanie nagłych 
zagrożeń wywołanych przez substancje lub inne czynniki niebezpieczne 
dla środowiska wodnego oraz wydobywanie obiektów z dna w przypadku, 
jeśli mogą one powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz 
środowiska wodnego.

3.  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – SAR
Powstała w 2002 roku Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (ang. 
Search and Rescue – SAR) realizuje poszukiwanie i ratowanie życia na 
morzu oraz pomoc i likwidację zagrożeń w akwenie polskiej strefy odpo-
wiedzialności – jest państwową jednostką budżetową, podległą ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki morskiej  22. W skład służby SAR wchodzą: 

22  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, online: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mor-
ska_S%C5%82u%C5%BCba_Poszukiwania_i_Ratownictwa (dostęp: 27.09.2018).
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Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, morskie statki ratownicze, 
brzegowe stacje ratownicze (w tym ochotnicze drużyny ratownicze).

Do zadań służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby 
znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okolicz-
ności, w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, przez: utrzymywanie 
ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o za-
grożeniu życia na morzu, planowanie, prowadzenie oraz koordynowa-
nie akcji poszukiwawczych i ratowniczych, utrzymywanie w gotowości 
sił i środków ratownictwa życia na morzu, współdziałanie podczas akcji 
poszukiwawczych i ratowniczych z jednostkami oraz podmiotami współ-
działającymi, współpracowanie z innymi systemami ratowniczymi funk-
cjonującymi na obszarze kraju 23.

4.  Straż Graniczna – morski oddział SG
Ze względu na obszar działań największe możliwości współdziałania 
z ratownictwem wodnym ma Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG). 
W skład MOSG wchodzi 9 placówek oraz 2 dywizjony grupujące jednostki 
pływające Straży Granicznej, których zadaniem jest dozorowanie i kontrola 
ruchu na obszarach morskich. Terytorialny zasięg działania Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej stanowi województwo pomorskie, zachodnio-
pomorskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego, w tym obszar 
82 gmin leżących w strefie nadgranicznej. Długość granicy państwowej 
ochranianej przez Morski Oddział Straży Granicznej wynosi 639,87 km 
(około 18% całkowitej długości granicy RP)24.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1.  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie spe-
cjalistyczne posiada zasięg ogólnokrajowy i uprawnienia ustawowe do 
organizowania pomocy oraz ratownictwa osób, które uległy wypadkowi 
lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia na obszarach 
wodnych. WOPR posiada strukturę zgodną z podziałem administracyjnym 
kraju na szczeblach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym 
i terenowym. Struktura organizacyjna WOPR obejmuje Zarząd Główny 

23  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim, Dz. U. 
2016 r., poz. 281.

24  Struktura organizacyjna MOSG, online: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/ko-
menda/struktura-i-zasieg/1637,Struktura-i-zasieg.html (dostęp: 20.08.2018).
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WOPR z siedzibą w Warszawie oraz 16 jednostek WOPR z siedzibami 
w miastach wojewódzkich. WOPR zrzesza ok. 77 tys. członków, z których 
ok. 63 tys. posiada uprawnienia ratownicze  25. Według prawa dotyczącego 
organizowania, kierowania, koordynowania i bezpośredniego prowadzenia 
działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe ma obowiązek utrzymywać stały dyżur ratowników 
zgodnie z określonym trybem. Ratownicy WOPR przez okrągły rok są 
w ciągłej gotowości do udzielania pomocy w wodzie i na lądzie  26. W zakre-
sie pomocy osobom znajdującym się w zagrożeniu życia lub zdrowia na 
obszarach wodnych WOPR jest podmiotem współdziałającym z systemem 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 27.

Obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na ob-
szarach wodnych określa główne zadania ratownicze realizowane przez 
WOPR, do których należy: przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagroże-
niu; dotarcie na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; 
udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy; zabezpieczenie miejsca wy-
padku lub zagrożenia; ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie 
dla życia lub zdrowia; poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wod-
nym; transport osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebez-
pieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, do miejsca, 
gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez 
jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Celem działalności WOPR są działania ratownicze, które polegają 
na organizowaniu i udzielaniu pomocy poszkodowanym w wypadkach 
na wodach lub osobom, których życie lub zdrowie zostało narażone na 
niebezpieczeństwo w przestrzeni wodnej. W ramach realizacji tego celu 
WOPR prowadzi i koordynuje działania ratownicze, współpracuje z or-
ganami administracji publicznej i innymi podmiotami zajmującymi się 
obronnością, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, obroną cywil-
ną oraz ochroną środowiska wodnego. W przypadku wystąpienia zagro-
żeń powszechnych, tj., katastrof naturalnych bądź awarii technicznych – 
WOPR bierze czynny udział w akcjach ratowniczych na wodach.

25  E. Zgajewska-Rytelewska, Trzeci sektor w zarządzaniu kryzysowym, „Kultura bezpie-
czeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, 2017, nr 28. 

26  D.W. Skalski, Wademekum Ratownika Wodnego, Stowarzyszenie Instytut Kociewski, 
Skarszewy 2011, s. 246.

27  Guła B., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Systemie Bezpieczeństwa Państwa, 
„Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, 2016, nr 1.
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Do zakresu zadań WOPR należy również ujawnianie zagrożeń bez-
pieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, między innymi 
podczas pływania, kąpieli oraz uprawiania rekreacji i sportów wodnych. 
Ze swej działalności WOPR sporządza dokumentację przedsięwzięć or-
ganizacyjnych i rejestr działań ratowniczych. WOPR jest także zobowią-
zane do przekazywania danych dotyczących zagrożeń występujących na 
obszarach wodnych właściwej ze względu na terytorium radzie gminy, 
a w zakresie kąpielisk – przeprowadza przeglądy takich miejsc i wysta-
wia zaświadczenia bezpieczeństwa. Te czynności dokonywane są również 
w stosunku do basenów i obiektów, które dysponują nieckami baseno-
wymi. Kompetencje WOPR obejmują także wydawanie ekspertyz i opinii 
dotyczących bezpieczeństwa środków stosowanych w ratownictwie wod-
nym. Może ono również prowadzić badania z zakresu bezpieczeństwa 
wodnego oraz ustalać programy kursów i szkoleń z dziedziny ratownic-
twa wodnego.

Ponadto WOPR przeprowadza szkolenia ratowników wodnych i in-
struktorów oraz opiekunów psów ratowniczych, a po ich zakończeniu 
nadaje uczestnikom stosowne stopnie  28. W ramach działalności WOPR 
możliwe jest również przeprowadzanie przedsięwzięć prewencyjnych 
i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na wodach.

Organizacja zajmuje się także nauczaniem pływania i doskonaleniem 
umiejętności pływackich. W tym zakresie organizuje egzaminy i wystawia 
dokumenty oraz odznaki, które są potwierdzeniem umiejętności pływa-
nia. WOPR zaangażowane jest także w działalność sportową, rekreacyj-
ną i turystyczną oraz organizację i zabezpieczenie zawodów, a w ramach 
wymiany doświadczeń współpracuje z podobnymi organizacjami w kraju 
i na świecie  29.

2.  Ochotnicza Straż Pożarna – OSP
Zadania Ochotniczej Straży Pożarnej wynikają z Ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  30. Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) 
realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej 
oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilak-
tyczne skierowane głównie do młodzieży. Jednostki Ochotniczych Straży 
28  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

szkoleń w ratownictwie wodnym, Dz. U. 2012 r., poz. 747.
29  Statuty WOPR oraz Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.…, op. cit.
30  Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. 2016 r., 

poz. 191 z późn. zm.
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Pożarnych jako organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o prze-
pisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 31 oraz 
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, stanowią 
ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) i bezpie-
czeństwa państwa. Współpraca w ramach ww. systemu to przede wszystkim 
współdziałanie podczas akcji ratowniczych na terenie kraju z udziałem 
specjalistów, grup ratowniczych, zastosowania sprzętu, przygotowanie 
wspólnych programów szkoleniowych dotyczących zasad udzielania pierw-
szej pomocy, stosowania podstawowych technik ratowniczych, tworzenie 
programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywio-
łowymi, pożarami i innymi niebezpieczeństwami spowodowanymi siłami 
przyrody lub działalnością człowieka, a także udostępnienie pozostających 
w dyspozycji stron zasobów na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń. Do 
głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach KSRG, 
należy: gaszenie pożarów i ratownictwo techniczne, ewakuacja poszkodo-
wanych lub zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia, udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (wymóg wynikający z Ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym) 32, prowadzenie działań ratow-
niczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi. Ochotnicze Straże 
Pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej 
Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) 
lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub 
uzgodnień o pomocy wzajemnej.

W zależności od specyfiki obszaru chronionego należy także wspo-
mnieć o działaniach OSP prowadzonych na obszarach wodnych i dzia-
łaniach przeciwpowodziowych. W obszarze szeroko rozumianej ochrony 
ludności należy uwzględnić także przygotowanie ratowników do organi-
zacji ewakuacji ludzi i mienia podczas dużych pożarów, powodzi i innych 
katastrof (zwłaszcza będących wynikiem anomalii pogodowych). Włącze-
nie jednostek OSP do KSRG uwarunkowane jest osiągnięciem przez nią 
wymaganych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ko-
mendanta Głównego PSP standardów wyposażenia i wyszkolenia, zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 
31  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989 r. nr 20, 

poz. 104 z późn. zm.
32  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. 

2016 r., poz. 1868 z późn. zm.
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2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-

-Gaśniczego 33, co pozwala na realizację samodzielnych działań ratowni-
czych34.

3.  Inne instytucje
Do dnia 3 października 2018 r. zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpie-
czeństwie osób przebywających na obszarach wodnych posiadało i było 
uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego 120 instytucji. 
W zdecydowanej większości są to stowarzyszenia i fundacje, ale zgodę 
otrzymały także firmy i osoby prywatne. Pełny wykaz instytucji jest 
dostępny na stronie MSWiA35.

PODSUMOWANIE
Z przeglądu podmiotów realizujących swoje zadania na obszarach wod-
nych wynika, że w wielu sferach działalności ich zadania się uzupełniają. 
Można zauważyć, że służby i organizacje należące do określonego systemu 
posiadającego procedury działania oraz sprzęt niezbędny do ich realizacji 
sprawniej wykonują powierzone obowiązki – przykładem mogą być ele-
menty wchodzące w skład Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczczego 
(KSRG). Pewnym dyskomfortem jest konieczność pozyskiwania znacznej 
części funduszy przez instytucje działające jako fundacje lub stowarzyszenia 
oraz niedoszacowanie dotacji budżetowych, często wynikające z różnych 
struktur organizacyjnych i obszarów działań w poszczególnych wojewódz-
twach. Mało perspektywiczna oraz frustrująca dla zarządzających obszarami 
wodnymi jest sytuacja, kiedy nie są w stanie spełnić obowiązku ich zabez-
pieczenia – wówczas nie mogą udostępnić tych obszarów zainteresowanym 
użytkownikom. Samorządy chcąc, aby sport, turystyka i rekreacja rozwijały 
się na ich terenie (co z jednej strony zapewnia odpoczynek ludności, a z dru-
giej rozwój terenu i wpływy do budżetu), powinny ułatwiać funkcjonowanie 
podmiotom realizującym działania z zakresu ratownictwa wodnego na 

33  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie 
zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpoża-
rowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz. U. 2014 r., poz. 1317.

34  Ochrona ludności. Ochotnicze Straże Pożarne, online: https://msw.gov.pl/pl/bezpieczen-
stwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-Straze-Pozarne.html (dostęp: 27.09.2018).

35  Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym. Podmioty uprawnione do wykonywania 
zadań ratownictwa górskiego i wodnego, online: (dostęp: 27.09.2018).
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różne sposoby np.: zwalniając z opłat lub obniżając lokalne podatki od 
nieruchomości, udostępniając po preferencyjnych cenach wynajem lokali 
na siedziby i bazy ratunkowe, przekazując na własność ziemię pod budowę 
siedzib itp. W zakresie finansowania należałoby zmienić fakultatywność 
przekazywania środków na ratownictwo wodne przez samorządy będące 
głównymi beneficjentami ich działalności. Ponadto sezonowość pracy 
ratowników i niskie zarobki przekładają się na małą liczbę chętnych do 
zawodu lub wyjazdy do lepiej płatnej pracy za granicą. Nawet w instytucjach 
państwowych – jak wynika z kontroli NIK w kilku nadmorskich komendach 
Policji – zbyt mało ludzi, wyposażenia i pieniędzy oraz sposób organiza-
cji struktury policji wodnej stwarzają ryzyko niezapewnienia właściwego 
poziomu bezpieczeństwa obywateli na obszarach wodnych. Pewne zagroże-
nia (być może czasowe) stwarza procedowana w sejmie nowelizacja ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym – określone w niej wymagania 
dla podmiotów wykonujących ratownictwo wodne może według różnych 
szacunków spełnić tylko około 50% organizacji. Pozytywnym czynnikiem 
tej nowelizacji jest niewątpliwie usprawnienie zadań ratownictwa wodnego 
w ramach systemu PRM, co będzie skutkowało niezbędną standaryzacją 
struktur, środków, zasad szkolenia i finansowania. Analizując omawianą 
problematykę, należy stwierdzić, że tworzy się otoczenie do utrzymanie 
właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla ochrony 
ludności przebywającej nad wodą. Podstawowe znaczenie w tym procesie 
ma dotarcie do społeczeństwa wszelkimi środkami i propagowanie kultury 
wypoczynku nad wodą uwzględniające holistyczne podejście do tej kategorii 
bezpieczeństwa.
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