


Listopad  2011 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1 

 
z dnia .................................. 2011 roku 

 
w sprawie oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków 

zakazu, nakazu oraz informacyjnych oraz flag 
 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, 
co następuje: 
 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) oznakowanie i zabezpieczania obszarów wodnych, 
2) wzory znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag. 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) Prawie wodnym, rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  

(Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z późn. zm.), 
2)  Ustawie o sporcie, rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  

(Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), 
3)  Ustawie rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240), 
4)  obszarach wodnych, rozumie się przez to tereny określone w Art. 5, ust. 3 i Art. 9,  

ust. 1, pkt 23 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 
1229, z późn. zm.) oraz tereny określone jako wody morskie przybrzeżne wewnętrzne  
w rozumieniu ustawy Art. 4 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1502 - 
tekst jednolity), 

5)  terenach przyległych do obszarów wodnych, rozumie się przez to obszar lądowy 
znajdujący się w odległości nie przekraczającej 50m od linii brzegowej obszaru 
wodnego, 

6)  kąpielisku, rozumie się przez to cześć obszaru wodnego w rozumieniu Art. 9, ust. 1, pkt. 
5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z późn. 
zm.), 

7)  miejscu wykorzystywanym do kąpieli rozumie się przez to cześć obszaru wodnego w 
rozumieniu Art. 9, ust. 1, pkt. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne  
(Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z późn. zm.), 

8)  sezonie kąpielowym rozumie się przez to okres czasu w rozumieniu Art. 9, ust. 1,  
pkt. 10a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229,  
z późn. zm.), 

9)  organizatorze rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną w rozumieniu Art.9, ust. 1, 
pkt. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 1229,  
z późn. zm.), 

10) urządzeniach wodnych rozumie się przez to obiekty i urządzenia określone w Art.9, 
ust.1, pkt.19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001, nr 115, poz. 
1229, z późn. zm.), 

11) infrastruktury wodnej rozumie się przez to obiekty budowlane związane z organizacją 
rekreacji i turystyki na obszarach wodnych oraz urządzeń wodnych o jakich mowa w pkt. 
18), 

                                                
1
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).   
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12) usługach i imprezach turystycznych, rozumie się przez to działalność w myśl Art.3, pkt.1  
i pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 133 poz. 
884 z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.), 

13) pływalni rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, posiadający co najmniej jeden 
sztuczny zbiornik wodny, z trwałym brzegiem i dnem, zaopatrywany w wodę 
przepływową, posiadający zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, przeznaczony  
do pływania lub uprawiania sportów wodnych oraz zamontowane nie więcej jak jedno 
urządzenie wodne, przeznaczone do rekreacji, 

14) parku wodnym, rozumie się przez to obiekt o którym mowa w pkt. 13), posiadający 
więcej niż jeden zbiornik wodny o dowolnym kształcie niecki z trwałym brzegiem i dnem 
zamontowanym więcej jak jednym urządzeniem wodnym służące celom rekreacji,  

15) zabezpieczeniu obszarów wodnych rozumie się przez to: 
a)  warunki techniczno budowlane, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002., nr 75, poz. 690, z późn. zm.)  

b) warunki techniczno budowlanych obiektów hydrotechnicznych, określony  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  
i ich usytuowanie Dz. U. z 2007, nr 86. poz. 579, z późn. zm.), 

c) przedsięwzięcia organizacyjne: 

 prewencyjne rozpoznanie występujących zagrożeń i ich bieżące monitorowanie 
oraz prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, zalodzonych i terenach przyległych, 

 przestrzeganiu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia,  
w tym przestrzeganiu znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 
obowiązujących na danym obszarze wodnym i terenie przyległym, 

 monitorowanie warunków mających wpływ na bezpieczeństwo obszarów wodnych, 
a w szczególności dróg wodnych, współdziałającymi z systemami o których mowa 
w tó. 47a ustawy o żegludze śródlądowej, 

 monitorowanie warunków środowiska wodnego, pod względem jakości wody  
i w ramach osłony hydrologiczno – meteorologicznej w rozumieniu Art. 9, ust. 1, 
pkt. 8) ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. Z 2001, nr 115, poz. 
1229, z późn. zm.), 

 informowaniu służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy  
oraz specjalistycznych organizacji ratowniczych o występujących zagrożeniach  

 i miejscach niebezpiecznych oraz o wypadkach i innych zdarzeniach mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, 

 interwencyjne zabezpieczenie przez służby ustawowo powołane do ratownictwa 
lub podmioty upoważnione do ratownictwa wodnego poprzez współdziałanie 
systemów rozpoznawania zagrożeń, monitorowania zagrożeń i systemów 
powiadamiania i reagowania na wypadek zagrożenia życia i zdrowia ludzi, 

 podejmowaniu możliwie dostępnych działań zabezpieczających w ramach 
dostępnych środków technicznych, prawnych i organizacyjnych, w stosunku  
do bezpieczeństwa własnego, podopiecznych oraz powierzonego mienia i sprzętu 
oraz minimalizowania ich skutków w chwili zaistnienia zdarzenia jak również  

- ich następstw. 
16) służbach ustawowo powołanych do ratowania życia mienia i ochrony ludności rozumie 

się przez to jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych zgodnie z Art. 29, ust. 4 Ustawy z dnia 4 września 1997  o działach 
administracji rządowej (Dz. U. 2007 nr 65, poz. 437z późn. zm.) oraz o Ustawy z dnia  
8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, 
poz. 1410), 

17) mapie batymetrycznej, rozumie się przez to rzut poziomy obszaru wodnego 
z naniesionymi liniami (batymetrami) łączącymi punkty o tej samej głębokości. 
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Rozdział 2. 
Przepisy szczegółowe 

§ 3. 1. Zapewnienie i utrzymanie warunków bezpieczeństwa, o których mowa w § 4 , ust. 1 
oraz ich przestrzeganie, na obszarach wodnych, terenach przyległych przeznaczonych  
do uprawiania aktywności fizycznej, w zakresie działań zabezpieczających  
i profilaktycznych odpowiedzialne są: 
1) organy administracji rządowej – na terenach stanowiących własność skarbu 

państwa, 
2) organy samorządu terytorialnego – na terenach stanowiących własność samorządu, 
3) organizator imprezy – w czasie organizowanych usług i imprez turystycznych oraz 

form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w rozumieniu rozporządzenia ministra 
edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą 
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad  
jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) 

4) właściciel lub administrator terenu oraz osoby fizyczne – na terenach właściwych  
dla zakresu administrowania, 

5) osoby fizyczne – w czasie uprawiania aktywności fizycznej na obszarach wodnych, 
terenach przyległych, 

2. Działania zabezpieczające i profilaktyczne obejmują swoim zakresem: 
1) uregulowania w ramach dostępnych środków prawnych, prewencyjnych jak również 

form zabezpieczenia fizycznego przez ratowników wodnych oraz przewodnika  
2) w rozumieniu Art. 3, pkt. 7a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. 133 z 1997r. poz. 884 z późn. zm. ), 
3) warunki właściwe do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w obiektach 

zdefiniowanych w Art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych. (Dz. U. z 1997r 133 poz. 884 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia 
odpowiedniego  

4) do przeznaczenia i dostępu środków transportu sanitarnego dla osób 
poszkodowanych, 

5) spełnienie wymogów technicznych dla sprzętu określonych normami technicznymi, 
jak również zabezpieczenie pod względem odpowiedzialności cywilnej  
oraz minimalizowaniu skutków nieszczęśliwych wypadków i ich następstw, 

6) podjęcie wszystkich dostępnych działań zabezpieczających, celem przeciwdziałania 
powstawaniu stanów zagrożenia zdrowia i życia, zarówno w trakcie trwania imprezy, 
jak również zminimalizowania skutków po jej zakończeniu. 

§ 4. 1. Dla określenia sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych i obiektów 
przeznaczonych do celów rekreacji i sportu stosuje się następująca klasyfikację 
obiektów: 

Obiekt Charakterystyka obiektu pod względem zabudowy 

Pływalnie 
rehabilitacyjne 

 

- zabudowany co najmniej jeden sztuczny zbiornik wodny, z trwałym brzegiem  
i dnem,  

- z możliwością montażu urządzeń rehabilitacyjnych oraz możliwym dostępie  
- dla osób o niepełnosprawności ruchowej, 
- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 

Pływalnie 
sportowe 

 

- zabudowany co najmniej jeden zbiornik wodny z trwałym brzegiem i dnem  
- o kształcie niecki spełniającym normy techniczne pod względem profilu dna  

i głębokości, 
- posiadającym możliwość montażu urządzeń kontrolno – pomiarowych, 
- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 

Pływalnie 
rekreacyjne 

 

- zabudowany co najmniej jeden sztuczny zbiornik wodny, z trwałym brzegiem  
i dnem, oraz wyraźnym oznaczeniem głębokości niecek i stref pływackich, 

- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 
- nie więcej jak jedno urządzenie wodne, przeznaczone do rekreacji, 
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Parki wodne 
 

- zabudowany więcej niż jeden zbiornik wodny o dowolnym kształcie niecki  
z trwałym brzegiem i dnem oraz wyraźnym oznaczeniem głębokości niecek  
i stref pływackich, 

- urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 
- więcej jak jedno urządzenie wodne, przeznaczone do rekreacji, 

 
2. Dla określenia sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych  

z wyłączeniem pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi  
o łącznej powierzchni powyżej 100m2 i głębokości ponad 0,4m w najgłębszym miejscu  
lub głębokości powyżej 1,2m  i miejsc  przeznaczonych do celów rekreacji i sportu ustala 
się następująca klasyfikację wód: 

  

Obszar Charakterystyka obszaru wodnego 

1 

A 

Część Zatoki Pomorskiej na południe od linii prostej łączącej cypel Nord Perd  
na wyspie Rugia z latarnią morską Niechorze oraz część Zatoki Gdańskiej  
na południe od linii prostej łączącej latarnię morską Hel z pławą podejściową  
do portów Bałtyckich oraz wody śródlądowe, na których może występować fala  
o wysokości do 2m z występującymi urządzeniami hydrotechnicznymi  
jak falochrony, dalby, pławy podejściowe i leżące w odległości mniejszej  
niż 100m od urządzeń hydrotechnicznych; 

B 

Część Zatoki Pomorskiej na południe od linii prostej łączącej cypel Nord Perd  
na wyspie Rugia z latarnią morską Niechorze oraz część Zatoki Gdańskiej  
na południe od linii prostej łączącej latarnię morską Hel z pławą podejściową  
do portów Bałtyckich oraz wody śródlądowe, na których może występować fala  
o wysokości do 2m bez występujących urządzeń hydrotechnicznych; 

2 

A 

Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany, Zatokę Pucką, Zbiornik 
Włocławski oraz jeziora Śniardwy, Niegocin i Mamry oraz wody śródlądowe,  
na których może występować fala o wysokości do 1,2m z występującymi 
urządzeniami hydrotechnicznymi jak falochrony, dalby, pławy podejściowe  
i leżące w odległości mniejszej niż 100m od urządzeń hydrotechnicznych; 

B 

Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany, Zatokę Pucką, Zbiornik 
Włocławski oraz jeziora Śniardwy, Niegocin i Mamry oraz wody śródlądowe,  
na których może występować fala o wysokości do 1,2m bez występujących 
urządzeń hydrotechnicznych; 

3 

A 
Cieki wodne i obszary wodne niewymienione w rejonie 1 i 2, na których może 
występować fala o wysokości do 0,6m o powierzchni powyżej 1ha i głębokości 
przekraczającej 4m; 

B 
Cieki wodne i obszary wodne niewymienione w rejonie 1 i 2, na których może 
występować fala o wysokości do 0,6m o powierzchni do 1ha i głębokości 
przekraczającej 4m; 

4 
A Pozostałe obszary wodne o powierzchni powyżej 1ha i głębokości do 4m; 

B Pozostałe obszary wodne o powierzchni do 1ha i głębokości do 4m; 

 
3. W podziale, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia się granice pomiędzy wodami morskimi,  

a śródlądowymi w rozumieniu Załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 2002r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi  
a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego. (Dz. U. z 2002 r., Nr 239, 
poz. 2035.) 

§ 5 Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób: 
1)  korzystających z pływalni i parku wodnego określa załącznik nr 1. 
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2) osób uprawiających aktywność fizyczną na śródlądowych obszarach wodnych  
i  morskich wodach przybrzeżnych wraz z terenami przyległymi określa załącznik nr 
2. 

§ 6. 1. Kwalifikacje obszaru wodnego pod względem przeznaczenia do uprawiania sportu  
i rekreacji dokonuje organ administracji samorządowej w drodze decyzji administracyjnej na 
podstawie: 
1) wyników badań jakości wody, 
2) analizy stanu zagrożeń występujących stale i okresowo, 
3) wpływu warunków hydrologicznych i istnienia infrastruktury hydrotechniczne 

na bezpieczeństwo, 
4) zgodności sprzętu i wyposażenia z normami technicznymi. 
2. W ocenie zagrożeń występujących na obszarze wodnym organ administracji 
samorządowej uwzględnia opinię właściwych terytorialnie podmiotów uprawnionych  
do ratownictwa wodnego. 
3. Właściwe terytorialnie podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego mogą wnioskować 
do organów administracji samorządowej o wszczęcie postępowania administracyjnego,  
w przypadku protokolarnego stwierdzenia zagrożenia występującego na wodach. 
§ 7. 1. Bezwzględny zakaz organizacji kąpieliska i innych miejsc przeznaczonych do kąpieli 
obowiązuje na obszarach wodnych: 
1) o prędkości przepływu wody większej niż 1 m/s,  
2) o naruszonej równowadze chemicznej i biologicznej w rozumieniu rozporządzenia 

ministra ochrony środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 36 poz. 191), 

3) w portach, przy stanicach wodnych i przystaniach w rozumieniu określonym  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  
i ich usytuowanie Dz. U. z 2007, nr 86. poz. 579, z późn. zm.), 

4) na szlakach żeglugowych w rozumieniu Załącznika 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 
Nr 77, poz. 695). 

5) w miejscach na których występują inne zagrożenia stale lub okresowo określone  
przez właściwy terytorialnie organ administracji samorządowej. 

 
Rozdział 3 

Organizacja zabezpieczenia obszarów wodnych przez podmioty uprawnione  
do wykonywania ratownictwa wodnego 

 
§ 8. 1.  Zasięg działania podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego, o których mowa    
w Art. 12, ust.1 rozporządzenia określa: 

1) podział administracyjny kraju, 
2) analiza zagrożeń charakterystycznych dla obszarów wodnych, zalodzonych  

i terenów przyległych, 
3) granica regionów fizycznogeograficznych, jako jednostek podziału przestrzeni,        

obejmujących  teren o zbliżonych cechach środowiskowo - krajobrazowych, 
2. Zasięgi określone w pkt. 1 i 2 nie wykluczają obszaru współdziałania w ramach realizacji 

zadań ratowniczych wynikających z bezpieczeństwa powszechnego przy usuwaniu 
nadzwyczajnych zagrożeń i realizacji zadań w rozumieniu ochrony ludności. 

3.  Realizację zadań, o których mowa w ust. 3 powierza kierujący strukturami właściwym dla 
ratownictwa i ochrony ludności: 
1) szczebla krajowego – do działań na terenie kraju, 
2) szczebla wojewódzkiego – do działań na terenie województwa, 
3) szczebla powiatowego – do działań na terenie powiatu, 

4.  Określenie zasięgów, o których mowa w ust. 31 nie może obniżać zabezpieczenia    
obszaru, powierzonego jako chroniony przez podmiot uprawniony do ratownictwa 
wodnego. 
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5.  Realizacja zadań, o których mowa w ust. 3 odbywa się przez: 
1) powiadomienie – realizowane przez kierującego służbą ustawowo powołaną  

do ratowania życia, zdrowia i mienia o możliwości dyspozycji do zadań, o których 
mowa w ust. 4 

2) Zgłoszenie stanu gotowości – realizowane przez specjalistyczną organizację 
ratowniczą, na skutek otrzymanego powiadomienia o powstaniu stanu zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego lub powszechnego. Stan gotowości realizowany jest 
przez przygotowanie sił i środków specjalistycznej organizacji ratowniczej do realizacji 
zadań o których mowa w ust. 4, 

3) gotowość do działań – realizowana od momentu zgłoszenia gotowości  
do działań przekazanego przez specjalistą organizację ratowniczą, 

4)  dyspozycja wyjazdu – realizowana przez dysponenta jakim jest podmiot ustawowo 
uprawniony do działania w sferze ratownictwa lub ochrony ludności. 

6.  Działania podmiotów o których mowa w Art. 12 ust. 1 ustawy realizowane są w zakresie: 
1) rozpoznania i analizy zagrożeń występujących na pływalniach, parkach wodnych, 

kąpieliskach i innych miejscach przeznaczonych do kąpieli oraz obszarach wodnych  
i terenach przyległych, jak również opracowywanie danych do sporządzania map 
ryzyka powodziowego zarządzania nim, 

2) prewencyjnego zabezpieczenia pływalni, parków wodnych, kąpielisk, innych miejsc 
przeznaczonych do kąpieli i obszarów wodnych przeznaczonych do realizacji form 
kultury fizycznej, 

3) interwencji podejmowanych w trakcie prewencyjnego zabezpieczenia pływalni, parków 
wodnych, kąpielisk i innych miejsc przeznaczonych do kąpieli, 

4) interwencji podejmowanych w ramach bezpieczeństwa powszechnego wynikającego  
z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, zagrożeń masowych i ochrony ludności, 

§ 9. 1. Przez warunki do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, o których 
mowa w Art. 12, ust. 2 ustawy rozumie się: 
1)  posiadanie siedziby i sprzętu specjalistycznego oraz środków transportu i łączności 

niezbędnych do wykonywania ratownictwa wodnego, właściwych dla infrastruktury 
krytycznej w rozumieniu Art.3, pkt. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r., 
Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); 

2)  dysponowanie kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu 
gotowości: 
a) podstawowym  – o składzie minimum dwuosobowym, wyposażonym w osobisty sprzęt 

ratowniczy i  sprzęt do zabezpieczenia osób poszkodowanych, 
b) lekkim – o składzie minimum sześcioosobowym, wyposażonym w lekki środek 

transportu, jednostkę pływającą, sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
c) średnim – o składzie minimum dziewięcioosobowym, wyposażonym w środek 

transportu, pneumatyczną i twardokadłubową jednostkę pływającą, sprzęt  
do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

d) ciężkim – o składzie minimum osiemnastoosobowym, wyposażonym w środki 
transportu, środki zaplecza logistycznego oraz pneumatyczną, twardokadłubową  
i desantową jednostkę pływającą jak również w sprzęt do udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy w wypadkach masowych, 

3) zdolność operacyjną do wykonywania ratownictwa wodnego poprzez utrzymanie stanu 
gotowości w postaci dyżurów: 
a)  zespołów podstawowych - o zdolności operacyjnej reagowania na miejscu zdarzenia w 

czasie do 3 minut, 
b)  grup interwencyjnych - o zdolności operacyjnej dotarcia na miejsce zdarzenia w czasie 

120 minut, 
b)  grup operacyjnych - o zdolności operacyjnej dotarcia na miejsce zdarzenia w czasie 

180 minut, 
2. Ustala się trzy poziomy zarządzania działaniami ratowniczymi i humanitarnymi  
na pływalniach, kąpieliskach, obszarach wodnych i terenach przyległych: 
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1)  interwencyjny – obejmujący działania dla których wymagane są siły i środki obejmujące 
do dwóch stanowisk ratowniczych, zlokalizowanych na pływalni, parku wodnym, 
kąpielisku, lub obszarze wodnym o powierzchni do 1ha, 

2)  taktyczny – obejmujący działania, dla których wymagane jest użycie sił i środków 
obejmujących powyżej dwóch stanowisk ratowniczych na kąpielisku lub obszarze wodnym 
o powierzchni powyżej 1ha, jak również warunkujący użycie specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego do działań poszukiwawczych, do prac podwodnych lub dyspozycję sił i 
środków spoza struktur specjalistycznych organizacji ratowniczej, 

3)  strategiczny - obejmujący działania, dla których wymagany jest użycie ponadpowiatowych 
sił i środków, znajdującego się w dyspozycji wojewódzkiej. 

§ 10. 1. Za realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, wynikającego z prewencyjnego 
zabezpieczenia pływalni, kąpielisk i innych miejsc przeznaczonych do kąpieli przysługuje 
ratownikowi wodnemu podstawowe wynagrodzenie w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1679, z późn. zm.). 
2. Za realizację zadań wynikających z utrzymania gotowości operacyjnej w sytuacji 
kryzysowej w rozumieniu Art. 3, pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r., 
Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) ratownik wodny otrzymuje 1/176 minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1679, z późn. zm.) 
3. Za realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w okresie o którym mowa w Art. 17, 
ust. 3 ustawy, ratownikowi wodnemu przysługuje wynagrodzenie w rozumieniu w wysokości 
określonej w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.  
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz 
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 289). 
 

Rozdział 4. 
Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 11. 1. Wyłącza się możliwość prowadzenia organizacji imprez związanych kulturą fizyczną 
lub turystyką na obszarach wodnych oraz terenach przyległych przez: 

1) podmioty i jednostki organizacyjne nie posiadające wykwalifikowanej kadry w zakresie 
organizacji kultury fizycznej lub turystyki, 

2) osoby fizyczne nie posiadające kwalifikacji w zakresie organizacji sportu, aktywności 
fizycznej lub turystyki. 

2. Osoby prowadzące świadczące usługi zewnętrznych w zakresie rekreacji i turystyki na 
obszarach wodnych muszą posiadać kwalifikacje właściwe do zakresu prowadzonych 
świadczeń. 

§ 12. Objęty bezwzględny zakazem sprzedaży napojów alkoholowych w rozumieniu  Art. 2, 
pkt. 1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 
października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dla obszarów 
wodnych jest teren zdefiniowany w § 2, ust. 5. 
§ 13. Osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne prowadzące działalność w 
sferze kultury fizycznej lub zarządcy terenów oraz urządzeń służących uprawianiu kultury 
fizycznej na obszarach wodnych, do dnia 15 czerwca 2012 dostosują sposób oznakowania i 
zabezpieczania obszarów wodnych do wymogów określonych w rozporządzeniu. 
§ 14. 1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie 
określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 
kąpiących się i uprawiających y wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) w zakresie stosowania dla 
bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających y wodne. 
2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006r w sprawie zasad 
bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania (Dz. U. Nr 154 poz. 1103). 
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. 
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Załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia …......... 2011 r. (poz. …...). 

 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni i parku 

wodnego 
 
§ 1. 1. Bezpieczne użytkowanie pływalni, parku wodnego wymaga w szczególności: 
1) spełnienia warunków techniczno – budowlanych w stosunku do konstrukcji, 

zagospodarowania i walorów użytkowych,  
2) wyposażenia obiektów zgodnie z wymogami określonymi w przepisach, normach 

technicznych, przepisach higieniczno-sanitarnych w sprzęt posiadający certyfikaty 
bezpieczeństwa, 

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

4)  działania i funkcjonowania w obiekcie systemów powiadamiania i alarmowania służb 
ustawowo powołanych do ratowania zdrowia i życia. 

2. Minimalnymi wymogami bezpieczeństwa na obiekcie pływalni rekreacyjnej i parku 
wodnego są: 
1) określenie stref bezpieczeństwa w postaci: 

a) brodzika dla dzieci - przez trwałe wydzielenie niecki basenowej lub jej części o płaskim 
dnie i głębokości wody do 0,4m,  

b) strefy dla nie umiejących pływać – przez oznaczenie granic strefy, o głębokości wody 
nie większej niż 1,2m, 

c) wyznaczenie strefy dla umiejących pływać – przez oznaczenie granic strefy,  
o głębokości wody do 4m, 

2) określenie ilości użytkowników w oparciu o dopuszczalną normę ilościową wynoszącą 
0,15625 osoby/m2 powierzchni lustra wody, 

3) oznaczenie głębokości wody napisami lub piktogramami w kolorze kontrastowym  
do podłoża o wielkości nie mniejszej niż 15cm, 

4) utrzymanie warunków środowiskowych w postaci: 
a) temperatury wody do 28oC, a w przypadku korzystania z niecki przez dzieci do lat 7 

utrzymywanie temperatury wody na poziomie nie mniejszych niż 30oC, 
b) natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 600 luksów, 

5) wyposażenie w: 
a) sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 
b) urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i dźwiękowe), 
c) w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

6) zapewnienie dla użytkowników obiektów informacji obejmujących swoim zakresem: 
a) wartość temperatury wody, 
b) wartość temperatury i wilgotności powietrza, 
c) zasady korzystania z obiektów i urządzeń w postaci regulaminu bezpieczeństwa, 

7) organizację czynnego systemu reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia i życia 
poprzez: 
a) utworzenie stanowisk do obserwacji lustra wody zgodnie z zaleceniami zawartymi  

w ocenie bezpieczeństwa wykonanej przez podmiot uprawniony do ratownictwa 
wodnego, 

b) zapewnienie stałego dyżuru podmiotu uprawnionego do ratownictwa wodnego 
c) zapewnienie bezpośredniej łączności ze służbami ustawowo powołanymi do ratowania 

zdrowia i życia, 
3. W oparciu o normy techniczne określa się dodatkowo minimalne wymogi bezpieczeństwa 
na obiekcie pływalni sportowej w zakresie: 
1) wymiarów niecki basenowej, 
2) parametrów słupków startowych, 
3) warunków otoczenia, 
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§ 2. 1. Pływalnia i park wodny przed przystąpieniem do użytkowania musi posiadać 
pozytywną opinię wydawaną na podstawie sporządzonego protokołu, w oparciu  
o przeprowadzony audyt bezpieczeństwa przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu 
uprawnionego do ratownictwa wodnego. 
2. Audyt bezpieczeństwa przeprowadzany jest: 

1) jednorazowo – w trakcie opracowania dokumentacji technicznej i po zakończeniu 
procesu inwestycyjnego, 

2) każdorazowo - po modernizacji lub remoncie, mogącym mieć wpływ  
 na bezpieczeństwo użytkowników oraz po każdej zmianie struktury zatrudnienia, 

3)  corocznie - w przypadku obiektów sezonowych, przed rozpoczęciem sezonu 
 kąpielowego, 

3.  Audyt bezpieczeństwa stanowi analizę porównawczą zgodności biernych i czynnych 
systemów zabezpieczeń z obowiązującymi przepisami i normami technicznym. 
4. Audyt przeprowadzany jest w celu wydania opinii w sprawie warunków bezpieczeństwa  
o jakich mowa w § 7, ust. 2 rozporządzenia. 
5. Od wydanych opinii służy zarządcy obiektów odwołanie do instancji właściwych 
organizacyjnie i administracyjnie dla organu opiniodawczego. 
6.  Podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego są upoważnione do opiniowania i ponoszą 
odpowiedzialność za zgodność wydanych opinii z obowiązującym prawem i normami 
technicznymi oraz za skutki uzgodnionych rozwiązań lokalizacyjnych. 
7.  Zarządca obiektów przeznaczonych do użytkowania w ramach aktywności fizycznej  
na obszarach wodnych osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 
zobowiązany jest przekazać sporządzoną opinię o której mowa w ust. 4 do jednostki 
samorządu terytorialnego właściwej dla lokalizacji obszaru wodnego. 
§ 3. 1. Szczegółowe warunki korzystania z pływalni, parku wodnego określa regulamin 
bezpieczeństwa obiektu. 
2. Regulamin musi w szczególności zawierać: 

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej pływalnię lub park wodny  
  oraz godziny otwarcia obiektu, 

2) wykaz telefonów alarmowych do służb ustawowo powołanych do ratowania  
  życia  mienia i ochrony ludności, 

3) informacje o ilości osób mogących jednocześnie przebywać na obiekcie, 
4) zakazywać wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu  

  lub innych      środków psychoaktywnych, a także sprzedaży, podawania, wnoszenia  
  i  spożywania wyżej wymienionych produktów i napojów, 

5) stanowić, że: 
a) dzieci do lat 7 jak i osoby niepełnosprawne mogą przebywać na terenie kąpieliska, 

pływalni lub parku wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, przy czym  
na jedną osobę dorosłą może przypadać najwyżej 2 podopiecznych, o ile inne 
szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, 

b) grupa zorganizowana na kąpielisku, pływalni i w parku wodnym nie może liczyć 
więcej niż 15 pełnosprawnych uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, 

c) zajęcia grup zorganizowanych na kąpielisku, pływalni i w parku wodnym odbywają 
się tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia i ratownika po wcześniejszym 
ustaleniu przez ratownika zasad korzystania z obiektu, 

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 pływalni lub parku wodnego  
są obowiązane podporządkować się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa  
oraz zasad higieny i porządku wydawanych przez ratowników dyżurnych, 

3. być czytelny i umieszczony na tablicy przy każdym wejściu do obiektu wymienionego  
w ust. 1. 
§ 4. 1. Korzystanie z pływalni, parku wodnego lub innego obiektu realizującego aktywność 
fizyczną może odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. 
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2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób przebywających w wodzie 
(uprawiający ćwiczenia ruchowe, pływający, kąpiący się) pod nadzorem i kierunkiem osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje, w rozumieniu ustawy o sporcie lub rozporządzenia 
ministra edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą 
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 
organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).  
3. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą 
zajęcia przypada nie więcej niż 15 pełnosprawnych uczestników. 
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Załącznik nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia …......... 2011 r. (poz. …...). 

 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób uprawiających formy kultury fizycznej na 

obszarach wodnych śródlądowych i przybrzeżnych wodach morskich 
§ 1. Korzystanie ze śródlądowego obszaru wodnego i przybrzeżnych wód morskich, wymaga 
w szczególności: 
1) stosowania przepisów regulaminu bezpieczeństwa i znaków zakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych oraz flag obowiązujących na danym obszarze wodnym i terenie przyległym, 
2) stosowania się do komunikatów wynikających z systemów monitoringu i wczesnego 
ostrzegania, 
3)  niezwłocznego zawiadamiania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa 
wodnego oraz zarządcy obiektu o wypadkach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo innych użytkowników. 
§ 2. 1. Na obszarach wodnych, terenach przyległych oraz w innych obiektach 
przeznaczonych do uprawiania wodnych form aktywności fizycznej w oparciu o ustawę  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268,  
z późn. zm.) organizuje się: 
1) pływanie rekreacyjne,  
2) kajakarstwo – realizowane przez spływy kajakowe, kanioning. 
3) wioślarstwo – realizowane przez spływy wioślarskie, rafting. 
4) żeglarstwo – realizowane przez rejsy i spływy żeglarskie, żeglarstwo lodowe, surfing, 

windsurfing, icesurfing, kitesurfing, żeglarstwo plażowe, 
5) sporty motorowodne – realizowane przez spływy łodzi motorowych, narciarstwo wodne, 

paralotniarstwo holowane, 
6) nurkowanie swobodne – realizowane przez turystykę podwodną, freediving 
7) wędkarstwo – realizowane przez wędkarstwo brzegowe i wędkarstwo z jednostek 

pływających, 
8) inne formy sportu i rekreacji wodnej. 
1. W zakresie współzawodnictwa sportowego, w oparciu zasady organizacji ustalone  

przez federacje i związki sportowe organizuje się przedsięwzięcia o nazewnictwie: 
1) zawody pływackie, w tym długodystansowe, 
2) regaty – kajakowe, wioślarskie, żeglarskie, w żeglarstwie lodowym, windsurfingowe, 

łodzi motorowych, 
3) zawody w narciarstwie wodnym, 
4) zawody wędkarskie, 
5) zawody branżowe – specjalistyczne w tym nurkowe, 
§ 3. 1. Do obiektów związanych z organizacją wodnych form aktywności fizycznej  
na obszarach wodnych śródlądowych, o których mowa w § 2 należą: 
1) kąpieliska - w rozumieniu §2, ust. 1, pkt. 6) rozporządzenia, 
2) miejsca wykorzystywane do kąpieli - w rozumieniu §2, ust. 1, pkt. 7) rozporządzenia, 
3) stanice wodne - jako oznakowana część obszaru wodnego osłonięta od fali i ruchu 

powietrza, z miejscami do cumowania, 
4) przystanie wodne - jako oznakowana część obszaru wodnego osłonięta od fali i ruchu 

powietrza, z miejscem do cumowania, miejscami biwakowymi i zadaszonym zapleczem 
socjalnym posiadającym sanitariaty i dostęp do mediów, 

5) porty jachtowe - jako oznakowany obszar ze zorganizowanym portem osłoniętym od fali  
i ruchu powietrza, miejscami biwakowymi i noclegowymi oraz zorganizowanym zapleczem 
socjalnym, gastronomicznym i sanitarnym, 

6) wodne tory regatowe - jako wydzielona i oznakowana część obszaru wodnego, 
przeznaczona do organizacji współzawodnictwa sportowego, o którym mowa w § 2., ust. 
2, pkt. 2), 
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7) nurkowiska – część obszaru wodnego z zabudowaną infrastrukturą podwodną  
i infrastrukturą brzegową przygotowaną dla transportu sanitarnego naziemnego  
i powietrznego, 

8) łowiska wędkarskie - jako wydzielona część obszaru wodnego, z przeznaczeniem 
wyłącznie do uprawiania sportów wędkarskich, 

2. Obiekty o jakich mowa  w ust. 1, pkt. 1-2) mogą przyjąć formę zespołu kąpielisk,  
jeśli odległość pomiędzy nimi nie przekracza 100m linii brzegowej 
3. Obiekty o jakich mowa w ust. 1, pkt. 3-7) mogą przyjąć formę: 
1) zabudowy stałej – związane na stałe z brzegiem lub z dnem obszaru wodnego, 
2) zabudowy okresowej – wytyczanej i zabudowywanej w czasie określonym w §2, ust. 1, 

pkt. 8) rozporządzenia, 
4. Obiekty o jakich mowa w ust. 2 muszą być zgodne z warunkami określonymi w § 2, pkt. 
16a) rozporządzenia. 
§ 4. 1. Organizacja miejsc wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisk jest możliwa po spełnieniu 
warunków bezpieczeństwa określonych § 7. ust. 1 rozporządzenia. 
2. Wyznaczone obszary wodne przed przystąpieniem do użytkowania również muszą 
posiadać pozytywną opinię wydawaną na podstawie sporządzonego protokołu, w oparciu  
o przeprowadzony audyt bezpieczeństwa przez podmiot upoważniony do wykonywania 
ratownictwa wodnego. 
3. Audyt bezpieczeństwa ma: 
1) przeprowadzany jest w zakresie obejmującym ocenę warunków bezpieczeństwa i stanowi 

analizę porównawczą zgodności biernych i czynnych systemów zabezpieczeń, 
potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na danym obszarze wodnym  
z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

2) wykazywać kierunki działania związane z wyeliminowaniem uchybień.  
4. Audyt jest przeprowadzany: 
1) każdorazowo - po każdej modernizacji, remoncie oraz zmianie sposobu 

zagospodarowania wyznaczonych obszarów wodnych i terenów przyległych, 
2) corocznie – co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, 
5. Od wydanych opinii służy zarządcy obiektów odwołanie do instancji właściwych 
organizacyjnie i administracyjnie dla organu opiniodawczego. 
6.  Upoważniony przedstawiciel podmiotu uprawnionego do ratownictwa wodnego ponosi 
odpowiedzialność za zgodność wydanych opinii z obowiązującym prawem i normami 
technicznymi oraz za skutki uzgodnionych rozwiązań lokalizacyjnych. 
7.  Zarządzający obszarem wodnym zobowiązany jest przekazać sporządzoną opinię o której 
mowa w ust. 6 do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla lokalizacji obiektu. 
§ 5. 1. Do zabezpieczenia wyznaczonych obszarów wodnych tworzy się warunki techniczno 
– sanitarne i podejmuje przedsięwzięcia organizacyjne. 
2. Przy tworzeniu warunków bezpieczeństwa o których mowa w ust. 1 należy zapewnić: 
1) stanowiska ratownicze, posadowione powyżej poziomu otaczającego terenu, z których 

zasięg wzrokowy obejmuje całość dozorowanego obszaru wodnego i  jest szybki dostęp 
do wody, 

2) szybki i łatwy dostęp do sprzętu ratowniczego i sprzętu do kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, 

3) szybki dostęp do środków łączności, w tym łączność wewnętrzną między stanowiskami 
służby ratowniczej i zewnętrzną z możliwością bezpośredniego łączenia się z organami 
porządku publicznego i zespołem ratownictwa medycznego, 

4) dojazd służbom ustawowo powołanym do ratowania zdrowia i życia, umożliwiający 
odpowiednie warunki ewakuacji, 

5) bieżącą informację o dopuszczalności lub zakazie przebywania w wodzie, 
6) szczegółowe warunki korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisk 

zorganizowanych, określone w regulaminie bezpieczeństwa obiektu, 
7) w przypadku, gdy w otoczeniu kąpieliska realizowane są inne formy aktywności fizycznej, 

o których mowa w § 2, muszą być ustalone zasady korzystania z obszaru wodnego  
i terenów przyległych w postaci regulaminu użytkowania obiektu. 
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2. Regulamin musi w szczególności: 
1) być czytelny i umieszczony na tablicy przy każdym wejściu na teren obszaru wodnego  

i terenów przyległych, 
2) posiadać nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej miejsce wykorzystywane  

do kąpieli lub kąpielisko zorganizowane oraz godziny udostępniania publicznego obiektu, 
3) posiadać dane o warunkach meteorologicznych i przydatności wody do kąpieli, 
4) posiadać plan sytuacyjny terenu, z zaznaczonymi punktami udzielania pomocy, 

infrastrukturą brzegową drogami ewakuacyjnymi i innymi obiektami mającymi wpływ  
na właściwe zarządzanie obszarem wodnym i terenem przyległym, 

5) określać zasady korzystania z obszaru wodnego, w tym organizacji innych form 
aktywności fizycznej, 

6) zakazywać wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 
środków psychoaktywnych, a także sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania wyżej 
wymienionych produktów i napojów, 

7) postanawiać, że: 
a) dzieci do lat 7 jak i osoby niepełnosprawne mogą przebywać na terenie miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli lub kąpieliska zorganizowanego wyłącznie pod opieką 
osób pełnoletnich, przy czym na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie  
2 podopiecznych, o ile inne szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, 

b) grupa zorganizowana w miejscu wykorzystywanym do kąpieli lub kąpielisku 
zorganizowanym nie może liczyć więcej niż 15 pełnosprawnych uczestników na jedną 
osobę prowadzącą zajęcia, 

c) zajęcia grup zorganizowanych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli lub kąpielisku 
zorganizowanym odbywają się tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia  
i ratownika po wcześniejszym ustaleniu przez ratownika zasad korzystania z obiektu, 

d) osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu bezpieczeństwa będą 
usuwane z miejsca wykorzystywanego do kąpieli lub kąpieliska zorganizowanego, 

e) wszystkie osoby znajdujące się w miejscu wykorzystywanym do kąpieli lub kąpielisku 
zorganizowanym są obowiązane podporządkować się nakazom dotyczącym 
bezpieczeństwa oraz zasad porządku wydawanych przez ratowników dyżurnych, 

4. Korzystanie z kąpieliska, zespołu kąpielisk lub innych miejsc przeznaczonych do kąpieli, 
gdzie realizuje się wodne formy aktywności fizycznej może odbywać się indywidualnie lub  
w grupach zorganizowanych spełniających wymogi: 
1) organizacyjne, w świetle których przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób 

przebywających w wodzie (uprawiający ćwiczenia ruchowe, pływający, kąpiący się) lub na 
powierzchni wody, pod nadzorem i kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje, 

2) ilościowe, w świetle których w zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach  
na jedną osobę prowadzącą zajęcia przypada nie więcej niż 15 pełnosprawnych 
uczestników, 

5. Do obowiązków kierownika szkolenia pływackiego na wodach otwartych w tym również 
niestrzeżonych, należy zapewnienie: 
1) osoby prowadzącej zajęcia i posiadającej odpowiednie kwalifikacje, 
2) dyżuru ratowników wodnych, w asekurującej łodzi, 
3) określenia miejsc dojazdu umożliwiającego służbom ustawowo powołanym do niesienia 

pomocy szybką i skuteczną ewakuację poszkodowanego z miejsca szkolenia. 
§ 6. 1. Do podstawowych obowiązków ratowników podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa wodnego, pełniących dyżur na wyznaczonym obszarze wodnym należy m.in.: 
1) stałe obserwowanie i dozorowanie warunków bezpieczeństwa na obszarze wodnym  

oraz natychmiastowe reagowanie na występujące zagrożenia; 
2)  przegląd stanu urządzeń i sprzętu ratowniczego oraz ocena jego przydatności  

do stosowania; 
3)  określanie i monitorowanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego dla danego 

kąpieliska, a w razie potrzeby wnioskowanie do wnioskowanie do zarządzającego 
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obszarem wodnym o przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych 
obszarów kąpieliska; 

4)  oznakowanie odpowiednimi flagami informacyjnymi; 
5)  informowanie za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych o naruszeniach 

regulaminu bezpieczeństwa oraz innych zagrożeniach; 
6)  noszenie stroju z wyraźnym oznaczeniem ratownictwa wodnego; 
7) prowadzenie dziennika pracy wodnej służby ratowniczej z okresowym raportowaniem; 
8)  utrzymywanie skutecznych systemów powiadamiania, łączności i alarmowania, 
9) podwyższanie kwalifikacji i utrzymywanie wysokiej sprawności. 
2. Informację o dyżurze ratowników wodnej służby ratowniczej i poziomie bezpieczeństwa w 
miejscach wykorzystywanych do kąpieli lub na kąpielisku przekazuje się poprzez 
oznakowanie flagami informacyjnymi o stosunku szerokości do długości 0,75 / 1, lecz nie 
mniejszych niż 37,5cm x 50cm. 
§ 7. 1.  Ustala się następujące oznaczenia kolorów w oznakowaniu obszarów wodnych: 
1) flaga czerwono - żółta - zasięg działania służb ratowniczych, kąpiel dozwolona, 
2) flaga żółta wywieszona pod flagą żółto – czerwoną - dyżur służb ratowniczych - kąpiel 

dozwolona-ostrzeżenie o trudnych warunkach, 
3) flaga czerwona pod flagą żółto – czerwoną - dyżur służb ratowniczych - zakaz kąpieli, 
4) brak flagi - kąpielisko niestrzeżone przez ratowników, brak dyżuru wodnej służby 

ratowniczej, zakaz kąpieli 
5) czarno - biała flaga lub pława z czterema polami naprzemiennymi kolorystycznie - strefa  

z przeznaczeniem dla sprzętu wodnego, 
6) biało - czerwona flaga lub pława z czterema polami naprzemiennymi kolorystycznie - 

strefa stanic wodnych, przystani, portów, marin i torów wodnych niestanowiących dróg 
wodnych, 

7) pomarańczowy rękaw stożkowy o długości 150cm – wskaźnik kierunku i siły wiatru, 
2. Oznakowanie czerwoną flagą stosuje się na wyznaczonym obszarze wodnym,  
w szczególności gdy: 
1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C, 
2) widoczność jest ograniczona do granic strefy bezpieczeństwa za strefą dla umiejących 

pływać, 
3) siła wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, 
4) występuje fala powyżej 0,7 m 0,6m, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, 
5) prędkość nurtu wody przekracza 1m/s, 
6) zaistnieją inne niebezpieczne sytuacje, stwarzające zagrożenia dla kąpiących się, a w 

szczególności w postaci zmiany warunków atmosferycznych, zachwiania równowagi 
chemicznej i biologicznej wody oraz niepełnej obsady stanowiska ze względu na 
prowadzona akcję ratowniczą 

3. Ustala się następujące strefy przy organizacji miejsc do kąpieli na wyznaczonych 
obszarach wodnych: 
1) brodzik – oznaczony znakami koloru białego, jako strefa o głębokości nie większej niż 

0,4m - przeznaczona dla dzieci, 
2) strefa dla nieumiejących pływać – oznaczona znakami koloru żółtego (PMS 123),  

o głębokości nie większej niż 1,20m i odległości od linii brzegowej nieprzekraczającej 
50m, 

3) strefa dla umiejących pływać - oznaczona znakami koloru czerwonego (PMS 186),  
o głębokości nie większej niż 4,00m i odległości nieprzekraczającej 50m, od strefy dla 
nieumiejących pływać, z uwzględnieniem za końcowa granicą strefy pasa bezpieczeństwa 
o szerokości do 5m 

4) pas bezpieczeństwa – wyznaczany za strefą dla umiejących pływać obszar musi 
uwzględniać profile dna zawierające uskoki, gwałtowne zmiany głębokości, 

4. Podstawą do oznakowania stref, o których mowa w ust. 3 są batymetry wytyczone na 
podstawie pomiarów głębokości wyznaczonego obszaru wodnego. 
5. Znakami służącymi oznakowaniu stref są znaki pływające (boje, pławy) lub trwale 
związane z dnem (stawy). 
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6. Graficzne przedstawienie kąpieliska lub miejsc przeznaczonych do kąpieli wykonuje się  
w postaci mapy z naniesionymi batymetrami i miejscami wyznaczenia stref. 
7. Wzory flag i oznakowań określa Załącznik nr 3. 
§ 8. 1. Warunki do organizowania pomocy oraz ratowania osób stanowią dla podmiotu 
uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego środki zabezpieczenia sprzętowego  
i lokalowego w postaci: 
1) zaplecza socjalno – wypoczynkowego, 
2) punktu sanitarno – opatrunkowego, 
3) magazynku na sprzęt podręczny, 
4) hangaru na sprzęt pływający z zapleczem techniczno - warsztatowym, 
5) sprzętu ratowniczego, 
6) wyposażenia osobistego ratowników, 
7) sprzętu transportowego i pływającego. 
2. Środki zabezpieczenia sprzętowego i lokalowego, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić 
realizację zapisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. 
U. 169 z 2005 poz. 1420) w ramach współpracy z organami samorządu terytorialnego. 
3. Środki zabezpieczenia sprzętowego, o których mowa w ust. 1, pkt. 5-7) mogą być 
przekazane w użytkowanie podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa 
wodnego, 
4. Środki zabezpieczenia sprzętowego i lokalowego, o których mowa w ust. 1 stanowią 
infrastrukturę krytyczną, w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym określone (Dz. U. 89 z 2007 poz. 590 z późn. zm.). 
 
§ 9. 1. Turystykę i rekreacje wioślarska i kajakową uprawia się na obszarach wodnych  
w formach , o których mowa w §2, ust. 1, pkt. 2-3): 
1) w miejscach do tego celu przeznaczonych i oznakowanych, 
2) na sprzęcie sprawnym dopuszczonym do użytkowania, 
3) przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa właściwych do poziomu występujących 

zagrożeń. 
2. Środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust.1 muszą spełniać wymogi norm 
technicznych właściwe dla sprzętu asekuracyjnego i dla sprzętu pływającego. 
3. Organizator turystyki i rekreacji, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany  
do zapewnienia uczestnikom zabezpieczania w postaci: 
1) wyposażenia w kamizelki wypornościowe, o wyporności nie mniejszej niż 50N –  

dla obszarów wodnych śródlądowych i morskich wód przybrzeżnych,  
2) kaski ochronne na głowę, w przypadku cieków i rzek o prędkości nurtu powyżej 2m/s, 
3) apteczkę do udzielania pierwszej pomocy, 
4) rzutkę ratowniczą o długości liny minimum 15m, 
5) zabezpieczenia ratowniczego przez ratownika wodnego na jednostce pływającej. 
4. Organizator turystyki i rekreacji, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany do zgłaszania 
przewidywanej marszruty rejsów w miejscach o których mowa w § 3, ust. 1, pkt. 3-5. 
§ 10. 1. Turystykę oraz rekreacje żeglarska i motorowodną uprawia się na obszarach 
wodnych w formach , o których mowa w §2, ust. 1, pkt. 4-5): 
1) w miejscach do tego celu przeznaczonych i oznakowanych, 
2) na sprzęcie sprawnym dopuszczonym do użytkowania, spełniającym normy techniczne 

pod względem technicznym i wyposażenia, 
3) przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa właściwych do poziomu występujących 

zagrożeń, 
4) przez osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia jednostek pływających, stosowne 

do zakresu wykonywanych zadań, wielkości i parametrów jednostki pływającej. 
2. Środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust.1 muszą spełniać wymogi norm 
technicznych właściwe dla sprzętu asekuracyjnego i dla sprzętu pływającego. 
3. Organizator form turystyki i rekreacji, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany  
do zapewnienia uczestnikom zabezpieczania w postaci: 
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1) wyposażenia w kamizelki wypornościowe, w ilości odpowiadającej liczbie osób załogi, 
powiększoną o 1 sztukę rezerwy, o wyporności nie mniejszej niż 50N – dla obszarów 
wodnych śródlądowych i morskich wód przybrzeżnych, 

2) apteczkę do udzielania pierwszej pomocy, 
3) rzutkę ratowniczą o długości liny minimum 15m, 
4) sprzęt ratowniczy w postaci koła ratowniczego lub pasa ratowniczego, o wyporności nie 

mniejszej niż 50N, a dla morskich wód przybrzeżnych o wyporności nie mniejszej niż 
100N 

5) zabezpieczenia ratowniczego. 
4. Organizator turystyki i rekreacji, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany do zgłaszania 
przewidywanej marszruty rejsów w miejscach o których mowa w § 3, ust. 1, pkt. 3-5. 
§ 11. 1. Miejsca postoju, o których mowa w § 3, ust. 1, pkt. 3-5  organizuje się w 
odległościach nie większych niż: 

Obszar stanica wodna przystań port jachtowy (marina) 

1 2,5 km 5 km 10 km 

2 5 km 10 km 15 km 

3 7,5 km 15 km 20 km 

4 10 km 20 km 25 km 

 
2. Odległości pomiędzy miejscami postoju mogą być weryfikowane o odległość nie większą 
niż 10% wykazanej w ust. 1 jeśli: 
1) występują naturalne przeszkody ograniczające możliwość posadowienia miejsca postoju, 
2) istnieją obszary szczególnej ochrony ekosystemu i ochrony dóbr kultury narodowej, 
3. Do obowiązków właścicieli wypożyczalni sprzętu pływającego, stanic wodnych, przystani 
wodnych i marin należy: 
1) uzyskanie corocznej opinii o sprawności i kompletności urządzeń i sprzętu od: 

a) właściwego terytorialnie dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej – w przypadku 
śródlądowych dróg wodnych, 

b) właściwej terytorialnie podmiotu uprawnionego do ratownictwa wodnego – w przypadku 
innych wód śródlądowych, 

c) właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego – w przypadku wód morskich, 
d) inspekcji właściwych dla dozoru technicznego i transportowego, 

2) stosowanie sprzętu spełniającego wymogi bezpieczeństwa określone normami 
technicznymi oraz oznakowaniem CE, 

3) utrzymywanie sprzętu pływającego i wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz kontrola sprawności technicznej  
i kompletności urządzeń i sprzętu, 

4) utrzymanie otoczenia obiektów w stanie umożliwiającym: 
a) szybki i łatwy dostęp do sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy; 
b) dojazd służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy umożliwiający 

odpowiednie warunki ewakuacji; 
c) przekazywanie bieżącej informacji o dopuszczalności lub zakazie przebywania  

w wodzie. 
3) przedstawienie korzystającym z wypożyczalni zasad korzystania ze sprzętu 

sformułowanych w formie regulaminu, który musi w szczególności zawierać: 
a) Nazwę, lokalizację i stan sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni, 
b) Godziny otwarcia wypożyczalni, 
c) Zasady korzystania ze sprzętu, w tym zasady korzystania przez dzieci, 
d) Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i stanach zagrożenia zdrowia lub życia,  
e) Obowiązek stosowania sprzętu zabezpieczenia osobistego, 
f) Zakaz korzystania ze sprzętu przez użytkowników znajdujących się pod wpływem 

działania środków psychoaktywnych, 
4) zapewnienie do obsługi wypożyczalni osób posiadających stosowne kwalifikacje 

(bosman przystaniowy, ratownik wodny). 
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§ 12. 1. Dla potrzeb uprawiania wędkarstwa organizuje się łowiska na obszarach wodnych, 
które muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa dla użytkujących łowisko oraz dla osób 
korzystających z terenów przyległych w celu uprawiania wędkarstwa. 
2. Łowisko i inne miejsca przeznaczone do uprawiania wędkarstwa powinny być 
oznakowane zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku 5, w sposób czytelny  
i zawierający: 
1) numer ewidencyjny łowiska, 
2) nazwę podmiotu administrującego łowiskiem. 
3. Łowisko musi być organizowane w oparciu o decyzję administracyjną organu administracji 
po uprzednim uzgodnieniu warunków organizacji łowiska z: 
1) administratorem obszaru wodnego, 
2) komórką administracji samorządowej właściwą do spraw ochrony środowiska, 
3) właściwą terenowo specjalistyczną organizacją ratowniczą, do terenu organizacji łowiska, 
4. Łowisko i inne miejsca do uprawiania wędkarstwa organizuje się w odległości  
nie mniejszej niż: 
1) 100m od granic zorganizowanego kąpieliska, portów, przystani i stanic wodnych  

oraz oznakowanych dróg wodnych, 
2) 50m od budowli hydrotechnicznych, piętrzących wodę, 
5. Użytkownicy łowiska zobowiązani są do osobistego zabezpieczenia: 
1) od wpływu warunków atmosferycznych, utraty ciepła i hipotermii, 
2) od skutków podtopienia lub utonięcia przez stosowanie kamizelek asekuracyjnych  

o wyporności nie mniejszej niż 50 N, spełniające wymogi właściwych norm technicznych, 
6. uprawianie wędkarstwa na terenach nie objętych ewidencją łowisk nie zwalania 
użytkowników od podjęcia czynności zabezpieczających, o których mowa w ust. 5. 
§ 13. 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprez, w tym imprez turystycznych 
organizowanych na wodzie i na terenach przyległych odpowiada kierownik imprezy, 
powołany przez organizatora imprezy w celu bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem 
tej imprezy. 
2. Do prowadzenia działalności na obszarach wodnych zorganizowanych w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
223, poz. 2268, z późn. zm.) uprawnione są podmioty gospodarcze na zasadach 
określonych  
w tej ustawie oraz inne, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
3.  Organizator imprezy sportowej, na obszarach wodnych i terenach przyległych, 
określonych w § 1, ust. 4 zobowiązany jest w siedzibie władz samorządu lokalnego złożyć 
zgłoszenie o organizacji imprezy, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. 
4.  Zgłoszenie musi zawierać: 
1) nazwę i dane organizatora imprezy z potwierdzeniem posiadanych możliwości w zakresie 

organizacji imprez określonych w  § 1, ust. 4 i ust. 5, 
2) kwalifikację rodzaju imprezy zgodną z § 1, 
3) termin i czas trwania imprezy, 
4) miejsce organizacji imprezy, 
5) mapkę obszaru wodnego z zaznaczoną lokalizacją urządzeń, punktów sanitarnych, 
stanowisk ratowniczych, 
6) przewidywaną liczbę uczestników. 
7) kartę uzgodnień dokumentacji z jednostkami: 

a) Policji, 
b) Państwowej Straży Pożarnej, 
c) ratownictwa medycznego, w rozumieniu przepisów o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, 
d) podmiotów uprawnionych do ratownictwa, który zapewni bezpieczeństwo podczas 

trwania imprezy  
5.  Organizator imprez określonych w § 1 na śródlądowych drogach wodnych, mogących 
zakłócić porządek i bezpieczeństwo na drodze wodnej lub stworzyć utrudnienie dla ruchu 
żeglugowego zobowiązany jest: 
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1)  uzyskać pisemne zezwolenie właściwego terytorialnie dyrektora urzędu żeglugi 
śródlądowej, 

2)  powiadomić właściwą terytorialnie jednostkę: 
a)  Policji, 
b)  Państwowej Straży Pożarnej, 
c)  ratownictwa medycznego, w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, 
6.  Organizator imprez określonych w § 1 na wodach morskich zobowiązany jest uzyskać 
pisemne zezwolenie właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego oraz obowiązany 
jest do powiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt. 7. 
7.  Imprezy określone w § 2, ust.2 na wodzie należy organizować zgodnie z regulaminami 
właściwych związków sportowych oraz sportowych organizacji międzynarodowych. 
8.  Miejsce określonych w § 2, ust.2 imprez organizowanych na wodzie, powinno  
być wyraźnie oznakowane i zabezpieczone, tak aby można było wykluczyć 
niebezpieczeństwo kolizji uczestników z osobami nie uczestniczącymi w imprezie. 
9. Zakres i sposób zabezpieczenia imprezy lub zawodów sportowych na wodach  
przez ratowników wodnych, ustala organizator protokolarnie ze podmiotem uprawnionym  
do wykonywania ratownictwa wodnego, 
10. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek i imprez odbywa  
się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
11. Przy organizacji imprezy określonej w § 1 na obszarze wodnym i terenach przyległych 
oraz spełniającej kryteria imprezy masowej organizator jest zobowiązany w zakresie 
bezpieczeństwa dodatkowo stosować zapisy dotyczące imprez masowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 108, poz. 909, z późn. zm). 
12. Podmioty uprawnione do uzgadniania dokumentacji, ponoszą odpowiedzialność  
za zgodność dokonanych uzgodnień z obowiązującym prawem i normami technicznymi  
oraz za skutki uzgodnionych rozwiązań. 
§ 14. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia mogącego mieć wpływ  
na bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne wszystkie 
osoby posiadające wiedzę na temat zdarzenia w miarę swoich możliwości zobowiązane  
są do: 
1) zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 
2) udzielenia niezbędnej pomocy, 
3) ewakuacji ze strefy zagrożenia objętej zdarzeniem lub jego skutkami, 
4) niezwłocznego powiadomienia o wypadku lub innym zdarzeniu organizatora imprezy  
i właściwej terytorialnie podmiotu uprawnionego do ratownictwa wodnego lub innych 
podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa powszechnego. 
§ 15. 1. Uprawianie płetwonurkowania może odbywać się jako: 
1) swobodne, 
2) zorganizowane, w postaci turystyki podwodnej, 
3) obiektowe, na obiektach zatopionych i podwodnych na zorganizowanych nurkowiskach, 
2. Bezpieczne uprawianie płetwonurkowania powinno odbywać się: 
1) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, potwierdzonymi dokumentem, wydanym  

po odbyciu szkolenia w zakresie określonym przez Polskie Normy, 
2) w oparciu o planowanie nurkowania zgodnie ze stosowaną praktykę nurkową, 
3) przez osoby posiadające dobry stan zdrowia, 
4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,  
5) z zastosowaniem sprzętu spełniającego techniczne wymogi bezpieczeństwa. 
2. Wszyscy uprawiający płetwonurkowanie są obowiązani do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. 
§ 16. 1. Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje wydają krajowe i zagraniczne 

szkoleniowe organizacje nurkowe. Instruktorzy tych organizacji przeprowadzają  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szkolenia według systemu szkolenia danej 
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organizacji, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw sportu. System szkolenia 
powinien uwzględniać stopnie wyszkolenia określone w odpowiednich Polskich Normach 
dotyczących płetwonurkowania. 
2. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do uprawiania płetwonurkowania 
potwierdzone dokumentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą 
uprawiać płetwonurkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
posiadanych kwalifikacji. 
 
§ 17. 1. Płetwonurkowanie odbywa się w oparciu o jego planowanie określane  

przez płetwonurka uprawnionego do organizacji płetwonurkowania. 
2. Planowanie płetwonurkowania musi zawierać: 
1) ocenę miejsca nurkowania po względem organizacji zaplecza technicznego i socjalnego, 
2) dobór sprzętu pływającego i sprzętu służącego uprawianiu płetwonurkowania, 
3) doboru czynnika oddechowego do warunków płetwonurkowania, 
4) ocenę obszaru wodnego pod względem głębokości, występujących ruchów wody, 

stopnia zanieczyszczenia wody przez zanieczyszczenia chemiczne biologiczne  
i mechaniczne, 

5) imienny wykaz zespołów płetwonurkowych, uwzględniając funkcje i powierzone zadania, 
6) zasady kontroli i sprawdzenia sprzętu, 
7) procedury dekompresyjne uwzględniające użyty czynnik oddechowy, stopień 

zanieczyszczenia wody i wysokość nad poziomem morza, 
8) sposoby sygnalizacji i powiadamiania w trakcie pobytu pod powierzchnia wody  

oraz łączności z zespołami pracującymi na powierzchni wody, 
9) sposoby sygnalizacji i powiadamiania na wypadek powstania stanu zagrożenia zdrowia  

i życia uprawiających płetwonurkowanie, 
§ 18. 1. Płetwonurkowanie może uprawiać osoba, której stan zdrowia pozwala na jego 

przeprowadzenie zgodnie z planem nurkowania. 
2. Stan zdrowa osoby zamierzającej uprawiać płetwonurkowanie, dokumentowany  
jest przez: 
1) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania, 
2) własne oświadczenie o dobrej kondycji psychofizycznej w dniu uprawiania 

płetwonurkowania. 
§ 19. W trakcie płetwonurkowania jest zabronione: 

1) przekraczanie maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych 
kwalifikacji i wymagań określonych w § 6; 

2) zanurzanie się w wodzie po użyciu substancji psychoaktywnych w rozumieniu § 15, ust. 

4 rozporządzenia, 
3) zanurzenie się w wodzie o innej niż I lub II klasa czystości, bez izolacji organizmu 

spełniających warunki techniczne określone w Polskich Normach, 
4) używanie powietrza jako czynnika oddechowego na głębokości większej niż 50m, 
5) stosowanie innych niż powietrze mieszanin oddechowych o składzie, w którym ciśnienie 

cząstkowe: 
a) tlenu jest większe niż 0,16 MPa; 
b) azotu nie może być większe niż 0,4 MPa. 

6) Z naruszeniem przepisów administracji wodnej właściwych dla danego obszaru 
wodnego, 
 
§ 20. Sprzęt, który ma być używany do płetwonurkowania musi spełniać wymogi norm 

technicznych i gwarantować: 
1) zapewnić bezpieczne nurkowanie, 
2) dobór zestawów do zaplanowanego nurkowania i umiejętności posiadanych  

przez uczestników nurkowania; 
3) sprawność techniczną; 
4) spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących sprzętu do nurkowania. 
5) posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE odpowiedni dla stosowanego zakresu sprzętu, 
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§ 21. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca zorganizowane nurkowanie jest zobowiązana 

do: 
1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez uczestników nurkowania; 
2) posiadać wiedzę na temat stanu zdolności psychofizycznych uczestników nurkowania; 
3) zapewnienia sprzętu do udzielania pierwszej pomocy; 
4) posiadania środków łączności umożliwiających wezwanie podmiotów ratowniczych; 
5) zapewnienia uczestnikom nurkowania dostępu do wszelkich posiadanych informacji 

dotyczących nurkowania, a w szczególności: 
a) planu nurkowania, 
b) sposobów porozumiewania się, 
c) procedur ratunkowo-ewakuacyjnych na wypadek wystąpienia zagrożenia 

bezpieczeństwa, 
d) informacji o sprzęcie, który ma być używany do nurkowania; 

6) wydania zakazu płetwonurkowania osobie, która może spowodować naruszenie zasad 
bezpieczeństwa przy płetwonurkowaniu. 

 
Załącznik nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia ............ 2011 r. (poz. ......). 

 

Wzory znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych na obszarach wodnych 
 
§ 1. Znaki zakazu, nakazu oraz ostrzegawcze obowiązują na odległość podaną na obrzeżu 
znaku, licząc w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej 
odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku. 

 
I. Znaki zakazu i nakazu 
1. Znaki zakazu i nakazu wskazują rodzaj zakazu lub obowiązku stosowania określonych 

czynności. 
2. Znakami zakazu i nakazu są: 

     

Zakaz  
biegania 

Zakaz  
pływania 

Zakaz 
płetwonurkowania 

Zakaz  
Nurkowania z 
aualungiem 

Zakaz używania 
sprzętu pływającego i 

dmuchanego 

     

Zakaz skoków na 
głowę  

Zakaz skakania do 
wody 

Zakaz wpychania do 
wody 

Zakaz wstępu w 
obuwiu zewnętrznym 

Zakaz uprawiania 
sportów wodnych w 

strefie strzeżonej 

     

Zakaz używania łodzi 
wiosłowych 

Zakaz używania 
skuterów 

Zakaz używania łodzi z 
napędem 

mechanicznym 
Zakaz surfowania 

Zakaz uprawiania 
żeglarstwa deskowego 
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Zakaz uprawiania 
kitesurfingu 

Zakaz uprawiania 
parasailingu 

Zakaz holowania 
obiektów pływających i 

narciarzy 

Zakaz uprawiania 
żeglarstwa plażowego 

Zakaz żeglowania 

  

 

  

Zakaz parkowania 
Zakaz wprowadzania 

psów 
 

Nakaz używania 
kamizelek 

asekuracyjnych 

Nakaz opieki nad 
dziećmi 

 
3. Znaki zakazu, charakteryzują się następującymi parametrami: 
1) kształt – okrągły o średnicy - 400mm, 
2) tło znaku – kolor biały (PMS White), 
3) obwódka – szerokości 40 mm, kolor czerwony - (PMS 186), 
4) sylwetka lub symbol wewnątrz znaku - kolor czarny (PMS 433), 
5) poprzeczny pas przekreślający - szerokość 40mm, kolor czerwony (PMS 186), biegnący 

od lewej górnej części znaku do prawej dolnej części znaku, 
4. Znaki nakazu, charakteryzują się następującymi parametrami: 
1) tło znaku – kolor błękitny (PMS 300), 
2) sylwetka lub symbol wewnątrz znaku – kolor biały (PMS White), 
 
II. Znaki ostrzegawcze 
1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze 
wodnym i wskazują przyczynę niebezpieczeństwa.  
2. Znakami ostrzegawczymi są: 

     
Uwaga – strefa 

sportów pływackich 
Uwaga – strefa dla 

wioślarstwa 
Uwaga – strefa dla 

surfingu 
Uwaga – strefa dla 

windsurfingu 
Uwaga – strefa dla 

żeglarstwa 

     
Uwaga – strefa 

sportów 
motorowodnych 

Uwaga – strefa 
narciarstwa wodnego 

Uwaga –  
Miejsce slipowania 

Uwaga –  
Płytka woda 

Uwaga – 
Niebezpieczne dno 
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Uwaga – 
Niebezpieczna 

głębokość 

Uwaga –  
Głęboka woda 

Uwaga –  
Kruchy, cienki lód 

Uwaga – Urwisty lub 
klifowy brzeg 

Uwaga – 
Niebezpieczna fauna 

     
Uwaga – Zawirowania 

wodne 
Skały lub przeszkody 

podwodne 
Uwaga –  

Urwiste nabrzeże 
Uwaga – Załamujące 

się fale 
Uwaga – Wodne 

zespoły energetyczne 

 

     
Uwaga –  

parasailing 
Uwaga –  

Tor wodny 
Uwaga –  

Silne prądy 
Uwaga –  

Nagły uskok dna 
Uwaga - wypływ 

nieczystości 

 
 

   
  

Uwaga –  
próg 

Uwaga –  
stopień 

Uwaga –  
śliska powierzchnia 

Strefa oddziaływania  
lądowiska śmigłowca 

Znaki uzupełniające 
dla ostrzegawczych 

 
3. Znaki ostrzegawcze, charakteryzują się następującymi parametrami: 
1) kształt – trójkąt równoboczny o wierzchołku skierowanym do góry, 
2) długość boku - 750mm, 
3) tło znaku – kolor żółty (PMS 123), 
4) obwódka – szerokości 40mm, kolor czarny (PMS 433), 
5) sylwetka lub symbol wewnątrz znaku – kolor czarny (PMS 433), 
 
III. Znaki informacyjne 
1. Znaki informacyjne wskazują, że w pobliżu znaku znajdują się podane na znaku obiekty i 
urządzenia oraz informują o stanie obecnym miejsca przeznaczonego do rekreacji 
2. Znakami informacyjnymi są: 
 

TABLICE INFORMACYJNE PRZYSTANI STANIC WODNYCH, PRZYSTANI I PORTÓW 
Kolory główne: kolor żółty (PMS 123), kolor czarny (PMS 433), kolor czerwony (PMS 186), 
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Tablica informacyjna przystani wodnej - jachtowej 

Dla tablic stanic, przystani i tablic oznaczenia kąpieliska stosunku wymiarów szerokości do 
wysokości – 2,5 :4 
 

TABLICE OZNACZENIA 
KAPIELISKA 

TABLICA INFORMACYJNA KĄPIELISKA 

Kolory główne: kolor żółty (PMS 123), kolor czarny (PMS 433), kolor czerwony (PMS 186), kolor błękitny 
(PMS 300) 
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- Dla tablicy informacyjnej kąpieliska stosunku wymiarów szerokości do wysokości - 4 :3, 
- Dla tablicy informacyjnej kąpieliska stosunku wymiarów szerokości do wysokości - 3 :4. 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWE ZNAKI INFORMACYJNE 

     
Obszar do pływania 

pod wodą 
Obszar do pływania 

Obszar do 
wędkowania 

Obszar do nurkowania 
Szlak kajakowy z 

kilometrażem 

     

Obszar do uprawiania 
żeglarstwa 

Obszar do sportów 
spadochronowych 

Obszar dla sportów 
motorowodnych 

Obszar do slipowania 
Obszar chroniony 

przez służbę 
ratowniczą 
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Telefon 
Dane radiowe służby 

ratowniczej 

 

     

Punkt sanitarny 
Stacjonowanie służby 

ratowniczej 
Miejsce transportu 

sanitarnego 
Miejsce dla służb 
interwencyjnych 

Lądowisko 
śmigłowcowe 

 

   

 

Port, Marina, Stanica 
wodna 

Miejsce biwakowe Miejsce cumowania 
Obszar 

obowiązywania strefy 

 

   
Punkt gastronomiczny Toalety Natrysk - Łazienka 

 
Szczegółowe znaki informacyjne, stanowiąc oddzielne oznakowanie i charakteryzują  
się następującymi parametrami: 
- kształt – kwadrat o długości boku – 400mm, 
- tło znaku – kolor biały (PMS White), 
- obwódka –szerokości 10mm, kolor czarny (PMS 433), 
- sylwetka lub symbol wewnątrz znaku – kolor czarny (PMS 433), 
- sylwetka, symbol wewnątrz znaku oznakowania punktu sanitarnego kolor czerwony (PMS 
186), 
- miejsca stacjonowania wodnej służby ratowniczej kolor błękitny (PMS 300), kolor złoty 
(PMS 458), 
- obszar chroniony przez wodna służbę ratowniczą (kolor czerwony (PMS 186) i kolor żółty 
(PMS 123). 
 
 
IV. Flagi sygnalizacyjne 
Flagi sygnalizacyjne, stanowią graficzną informację o dyżurze ratowników wodnej służby 
ratowniczej i poziomie bezpieczeństwa o stosunku szerokości do długości wynoszącym 0,75 
/ 1, lecz nie mniejszych niż 37,5cm x 50cm. 
 

FLAGI DO OZNAKOWANIA KĄPIELISK 
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Kąpiel dozwolona – dyżur służb 

ratowniczych. 
Kąpiel dozwolona - ostrzeżenie o 

trudnych warunkach 
Zakaz kąpieli - dyżur służb 

ratowniczych 
 flaga żółta (123) flaga czerwona  (PMS 186) 

flaga czerwono (PMS 186) - żółta (123) flaga czerwono (PMS 186) - żółta (123) 
flaga czerwono (PMS 186) – żółta 

(123) 

 
FLAGI DO OZNAKOWANIA WODNYCH TOROW REKREACYJNYCH 

   

Strefa z przeznaczeniem dla sprzętu 
wodnego 

Strefa stanic wodnych,  przystani, 
portów, marin i torów wodnych 
niebędących drogami wodnymi 

Rękaw informacyjny o sile i kierunku 
wiatru 

czarno (PMS 433)- biała (PMS White) 
flaga lub pława z czterema polami 

naprzemiennymi kolorystycznie 

biało (PMS White) - czerwona (PMS 
186) flaga lub pława z czterema polami 

naprzemiennymi kolorystycznie, 

pomarańczowy (PMS 165) rękaw 
stożkowy o długości 150cm  

 
Do oznakowania obszarów wodnych, zalodzonych i pod względem występowania na nich 
warunków mających wpływ na bezpieczeństwo imprez określonych w § 1 załącznika 1 
stosuje się kody barwne właściwe do flag służących do oznakowania kąpielisk, umieszczane 
na TABLICACH INFORMACYJNYCH lub na masztach flagowych patrolowych jednostek 
ratowniczych. 

 
V. Znaki na terenach do uprawiania turystyki wodnej 
Oznakowanie szlaku wodnego - o wymiarach 150 x 450mm (w tym strzałka kierunkowa 
110mm), na białym tle (PMS White) w czarnym kolorze (PMS 433), piktogram fal, nazwa 
miejscowości i odległość w kilometrach. Na grocie strzałki umieszcza się numer szlaku.  
Na przeciwnym końcu na białym (PMS White) tle napis administratora szlaku (np. PTTK).  

 
Drogi wodne – oznakowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. (Dz. 
U. Nr 212, poz. 2072) wraz z załącznikami. 
Oznakowanie jednostek pływających – wykonane w sposób czytelny literami 
kontrastującymi do podłoża  
Oznakowanie stron szlaku wodnego – realizowane poprzez stawy i pławy stosując 
znakowanie właściwe dla drogi wodnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach 
wodnych. (Dz. U. Nr 212, poz. 2072). 
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Załącznik nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia ............ 2011 r. (poz. ......). 

WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU 
 

I. PŁYWALNIE 

L.p. 
Miejsce 

powołania 
normy 

Numer Normy Tytuł normy 

1 2 3 4 

1  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-1:2002 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

2  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 

PN-EN 13451-2:2002 
PN-EN 13451-2:2002 

AC:2004 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, 
schodów drabinowych i poręczy 

3  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-3:2002 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 3: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń 
basenowych przeznaczonych do wymiany wody 

4  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-4:2003 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 4: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków 
startowych 

5  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-5:2003 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 5: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin 
torowych 

6  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-6:2003 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 6: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt 
nawrotowych 

7  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-7:2003 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 7: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań bramek 
do piłki wodnej 

8  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-8:2002 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 8: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
właściwości rekreacyjnych wody 

9  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-9 

Nie została jeszcze zatwierdzona przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. Zawartość dotyczy niecki basenowej czyli 
treść zawarta w przepisach FINA 

10  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13451-10:2006 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 10: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów 
do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia 
dodatkowego 

11  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 

PN-EN 13451-11:2005  
 

Wyposażenie basenów pływackich - Część 11: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den 
ruchomych i pomostów przesuwnych 

12  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 

PN-EN 15649-1:2010  
 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 1: Klasyfikacja, materiały, wymagania ogólne i metody 
badań 

13  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15649-2:2010 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 2: Informacje konsumenckie 

14  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13138-1:2008 

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania - Część 
1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych 
urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania 

15  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13138-2:2007 

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania - Część 
2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych 
urządzeń wypornościowych przeznaczonych do osobistego użytku 

16  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 13138-3:2007 

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania - Część 
3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań siedzeń pływackich 
przeznaczonych do zakładania 

17  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15312+A1:2010 

Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - 
Wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań 
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18  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15567-1:2008 

Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 1: 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

19  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15567-2:2008 

Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 2: 
Wymagania eksploatacji 

20  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 

PN-EN 15649-1:2010  
 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 1: Klasyfikacja, materiały, wymagania ogólne i metody 
badań 

21  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15649-2:2010 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 2: Informacje konsumenckie 

22  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15649-3:2010 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń klasy A 

23  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15649-4:2010 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń klasy B 

24  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15649-5:2010 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń klasy C 

25  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15649-6:2010 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń klasy D 

26  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 15649-7:2010 

Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie 
- Część 7: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń klasy E 

27  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-82/B-02003 

Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

28  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 1069-1:2010 

Zjeżdżalnie wodne - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań 

29  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 
PN-EN 1069-2:2010 Zjeżdżalnie wodne - Część 2: Instrukcje 

30  
§ 4, ust. 3 

załącznika 2 

PN-EN 1176-3:2009  
 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

 
II. ŚRODKI ASEKURACYJNE 

L.p. 
Miejsce 

powołania 
normy 

Numer Normy Tytuł normy 

1 2 3 4 

1.  § 9, §10, 
załącznika 2 

PN-EN 14144:2006 Koła ratunkowe - Wymagania, badania 

2.  § 9, § 10 
załącznika 2 

PN-EN 1385:2000 Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych 

3.  § 9, § 10 
załącznika 2 

PN-EN 
1385:2000/A1:2008 

Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych 

4.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12402-
1:2007 

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 1: Kamizelki 
ratunkowe stosowane na statkach morskich - Wymagania 
bezpieczeństwa 

5.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12402-
2:2007 

PN-EN ISO 12402-
2:2007/ A1:2010 

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 2: Kamizelki 
ratunkowe, poziom użytkowania 275 - Wymagania bezpieczeństwa 

6.  § 9, § 10 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12402-
3:2007 

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 3: Kamizelki 
ratunkowe, poziom użytkowania 150 - Wymagania bezpieczeństwa 

7.  § 9, § 10 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12402-
3:2007/ A1:2010 

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 3: Kamizelki 
ratunkowe, poziom użytkowania 150 - Wymagania bezpieczeństwa 

8.  
§ 9, §10, §12, 
załącznika 2 

PN-EN 393:1998 Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Środki 
asekuracyjne. 50 N PN-EN 

393:1998/A1:2000 

PN-EN 393+AC:1998 

9.  § 9, § 10 
załącznika 2 

PN-EN 394:1999 Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Elementy 
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dodatkowe 

10.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN 395:1998 
PN-EN 

395:1998/A1:2000 
PN-EN 395+AC:1998 

Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki 
ratunkowe. 100 N 

11.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN 396:1999 
PN-EN 

396:1999/A1:2000 

Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki 
ratunkowe. 150 N 

12.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN 399:1999 
PN-EN 

399:1999/A1:2000 

Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki 
ratunkowe. 275 N 

13.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12402-
4:2007 

PN-EN ISO 12402-
4:2007/ A1:2010 

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 4: Kamizelki 
ratunkowe, poziom użytkowania 100 - Wymagania bezpieczeństwa 

14.  § 9, § 10 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12402-
5:2007/ A1:2010 

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 5: Środki 
asekuracyjne (poziom 50) - Wymagania bezpieczeństwa 

15.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12402-
6:2008 

PN-EN ISO 12402-
6:2008/A1:2010 

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 6: Kamizelki 
ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia - 
Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań 

16.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN ISO 15027-
1:2002 

 

Skafandry zanurzeniowe - Część 1: Skafandry do ciągłego 
noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa 

17.  
§ 9, § 10 

załącznika 2 

PN-EN ISO 15027-
2:2004  

 

Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 2: Kombinezony 
ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa 

18.  § 9, § 10 
załącznika 2 

PN-EN ISO 15027-
3:2002 

Skafandry zanurzeniowe - Część 3: Metody badań 

 
III. ŁODZIE 

L.p. 
Miejsce 

powołania 
normy 

Numer Normy Tytuł normy 

1 2 3 4 

1.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN 13551:2004 Statki żeglugi śródlądowej. Terminologia 

2.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN 13551:2005 Statki żeglugi śródlądowej - Terminologia 

3.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN 1914:2010 
Statki żeglugi śródlądowej - Łodzie robocze, łodzie towarzyszące i 
łodzie ratunkowe 

4.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 6185-
1:2005 

Łodzie pneumatyczne - Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej 
znamionowej mocy do 4,5 kW 

5.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 6185-
2:2005 

Łodzie pneumatyczne - Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej 
znamionowej mocy od 4,5 kW do 15 kW 

6.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 6185-
3:2005 

Łodzie pneumatyczne - Część 3: Łodzie z silnikiem o maksymalnej 
znamionowej mocy 15 kW i większej 

7.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 8666:2005 Małe statki - Dane podstawowe 

8.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 8847:2006 Małe statki - Urządzenia sterowe - Systemy sterociągów 

9.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 9094-
1:2005 

Małe statki - Ochrona przeciwpożarowa - Część 1: Jednostki 
pływające o długości kadłuba do 15m włącznie 

10.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 9094-
2:2005 

Małe statki - Ochrona przeciwpożarowa - Część 2: Jednostki 
pływające o długości kadłuba powyżej 15m 

11.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
11192:2006 

Małe statki - Symbole graficzne 

12.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
11591:2002 

Małe statki z napędem silnikowym - Pole widzenia ze stanowiska 
sterowania 

13.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
11592:2005 

Małe statki o długości kadłuba mniejszej niż 8m - Określanie 
maksymalnej znamionowej mocy napędu 
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14.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12215-
2:2005 

Małe statki - Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba - Część 2: 
Materiały: Materiały rdzeniowe dla konstrukcji przekładkowych, 
materiały wypełniające 

15.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12215-
3:2005 

Małe statki - Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba - Część 3: 
Materiały: Stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały 

16.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12215-
4:2005 

Małe statki - Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba - Część 4: 
Warsztat i produkcja 

17.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12215-
5:2009 

Małe statki - Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba - Część 5: 
Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia 
projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych 

18.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12215-
6:2009 

Małe statki - Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba - Część 6: Układ 
konstrukcji i szczegóły 

19.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12215-
8:2009 

Małe statki - Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba - Część 8: 
Urządzenia sterowe 

20.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PrPN-prEN ISO 12215-
9 

Małe statki - Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba - Część 9: 
Jednostki żaglowe - Płetwy balastowe i mieczowe oraz 
zamocowanie osprzętu żaglowego 

21.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
12216:2005 

Małe statki - Okna, iluminatory, luki, świetliki i drzwi - Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności 

22.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12217-
3:2005  

 

Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na 
kategorie - Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 6m 

23.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12217-
3:2005/A1:2009 

Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na 
kategorie - Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 6m 

24.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12215-
1:2002 

Małe statki - Konstrukcja kadłuba i wymiary elementów 
konstrukcyjnych kadłuba - Część 1: Materiały: Żywice 
termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy 

25.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12217-
1:2005 

Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na 
kategorie - Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba 
większej lub równej 6m 

26.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12217-
1:2005/A1:2009 

Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na 
kategorie - Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba 
większej lub równej 6m 

27.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 12217-
2:2005 

Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na 
kategorie - Część 2: Jednostki żaglowe o długości kadłuba większej 
lub równej 6m 

28.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12217-
3:2005 

Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na 
kategorie - Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 6m 

29.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 12217-
3:2005/A1:2009 

Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na 
kategorie - Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 6m 

30.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 
12401:2009 

Małe statki - Pokładowe szelki bezpieczeństwa i lina 
bezpieczeństwa - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody 
badań 

31.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
13590:2005 

Małe statki - Skutery wodne - Wymagania dotyczące konstrukcji i 
instalacji 

32.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 14509-
1:2010 

Małe statki - Rozprzestrzenianie się w powietrzu dźwięku 
emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem 
mechanicznym - Część 1: Metody pomiaru przy przejściu jednostki 

33.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 14509-
2:2007 

Małe statki - Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany 
przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym - Część 2: 
Ocena emisji dźwięku przeprowadzana na jednostce odniesienia 

34.  
§ 9 - 12 

załącznika 2 

PN-EN ISO 14509-
3:2009 

Małe statki - Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany 
przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym - Część 3: 
Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i 
pomiarów 

35.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
14946:2005 

Małe statki - Nośność maksymalna 

36.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
14946:2005/AC:2005 

Małe statki - Nośność maksymalna 
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37.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
15085:2005 

Małe statki - Zapobieganie wypadnięciu człowieka za burtę i 
umożliwienie powrotu 

38.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
15085:2005/A1:2009 

Małe statki - Zapobieganie wypadnięciu człowieka za burtę i 
umożliwienie powrotu  

39.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN ISO 
16147:2005 

Małe statki - Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym - 
Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku 

40.  § 9 - 12 
załącznika 2 

PN-EN 1095:2002 
Uprząż i lina bezpieczeństwa stosowana na pokładach statków 
wycieczkowych - Wymagania bezpieczeństwa i metody badania 

 
IV. NURKOWE 

L.p. 
Miejsce 

powołania 
normy 

Numer Normy Tytuł normy 

 2 3 4 

1.  
§ 20 

załącznika 2 
PN-EN 250:2003 

Sprzęt do oddychania - Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania 
ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym - Wymagania, 
badanie, znakowanie 

2.  
§ 20 

załącznika 2 

PN-EN 
250:2003/A1:2007 

Sprzęt do oddychania - Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania 
ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym - Wymagania, 
badanie, znakowanie 

3.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 1809:2001 
Sprzęt nurkowy - Kompensatory pływalności - Wymagania 
funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań 

4.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 1972:1999 
Wyposażenie do nurkowania - Fajki - Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 

5.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 14143:2005 
Sprzęt do oddychania - Autonomiczne aparaty do nurkowania z 
obiegiem zamkniętym 

6.  
§ 16, ust. 1 

załącznika 2 
PN-EN 14153-1:2005 

Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego - Minimalne 
wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków 
uprawiających nurkowanie rekreacyjne - Część 1: Poziom 1 - 
Płetwonurek wymagający nadzoru 

7.  
§ 16, ust. 1 

załącznika 2 
PN-EN 14153-2:2005 

Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego - Minimalne 
wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków 
uprawiających nurkowanie rekreacyjne - Część 2: Poziom 2 - 
Płetwonurek samodzielny 

8.  
§ 16, ust. 1 

załącznika 2 
PN-EN 14153-3:2005 

Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego - Minimalne 
wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków 
uprawiających nurkowanie rekreacyjne - Część 3: Poziom 3 - 
Płetwonurek przewodnik 

9.  
§ 16, ust. 1 

załącznika 2 
PN-EN 14413-1:2005 

Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego - Minimalne 
wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia instruktorów 
płetwonurkowania - Część 1: Poziom 1 

10.  
§ 16, ust. 1 

załącznika 2 
PN-EN 14413-2:2005 

Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego - Minimalne 
wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia instruktorów 
płetwonurkowania - Część 2: Poziom 2 

11.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 14467:2005 
Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego - Wymagania 
dotyczące świadczących usługi w płetwonurkowaniu rekreacyjnym 

12.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 12628:2002 
Sprzęt do nurkowania - Urządzenia ratowniczo-wypornościowe - 
Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań 

13.  
§ 20 

załącznika 2 
PN-EN 13319:2002 

Sprzęt do nurkowania - Głębokościomierze i przyrządy zespolone do 
pomiaru głębokości oraz czasu - Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa oraz metody badań 

14.  
§ 20 

załącznika 2 
PN-EN 13949:2005 

Sprzęt do oddychania - Autonomiczne aparaty do nurkowania 
obiegu otwartego ze sprężonym Nitroxem i tlenem - Wymagania, 
badanie, znakowanie 

15.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 14225-1:2006 
Skafandry nurkowe - Część 1: Skafandry mokre - Wymagania i 
metody badań 

16.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 14225-2:2006 
Skafandry nurkowe - Część 2: Skafandry suche - Wymagania i 
metody badań 

17.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 14225-3:2006 Skafandry nurkowe - Część 3: Skafandry (zespoły) ogrzewane lub 
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chłodzone w sposób aktywny - Wymagania i metody badań 

18.  
§ 20 

załącznika 2 
PN-EN 14225-4:2006 

Skafandry nurkowe - Część 4: Skafandry zapewniające ciśnienie 
atmosferyczne (ADS) - Wymagania związane z czynnikami ludzkimi 
i metody badań 

19.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 14467:2005 
Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego - Wymagania 
dotyczące świadczących usługi w płetwonurkowaniu rekreacyjnym 

20.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN ISO 15027-
1:2004 

Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 1: Kombinezony do 
stałego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa 

21.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN ISO 15027-
2:2004 

Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 2: Kombinezony 
ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa 

22.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN ISO 15027-
3:2004 

Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 3: Metody badań 

23.  § 20 
załącznika 2 

PN-V-01003:1997 Nurkowanie - Terminologia i klasyfikacja 

24.  § 20 
załącznika 2 

PN-V-85000:1999 
Nurkowanie - Komory dekompresyjne - Ogólne wymagania i 
badania 

25.  § 20 
załącznika 2 

PN-V-85002:2001 
Nurkowanie w celach militarnych - Wyposażenie nurka - Klasyfikacja 
i wymagania 

26.  § 20 
załącznika 2 

PN-W-88505:1997 
Sprzęt nurkowy - Tablice rozdzielcze czynnika oddechowego dla 
nurków - Wymagania i badania 

27.  § 20 
załącznika 2 

PN-W-88506:1997 
Sprzęt nurkowy - Środki do balastowania nurka - Ogólne wymagania 
i badania 

28.  § 20 
załącznika 2 

PN-W-88509:1997 
Ochrona termiczna nurka - Odzież podskafandrowa dla nurka - 
Wymagania ogólne 

29.  § 20 
załącznika 2 

PN-W-89505:1997 
Podwodne oświetlenie dla nurków - Reflektory przenośne - 
Wymagania i badania 

30.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 144-1:2003 
Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory butli gazowych - 
Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli 

31.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 144-2:2002 
Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory butli gazowych - 
Część  2: Połączenia wylotu 

32.  
§ 20 

załącznika 2 
PN-EN 144-3:2003 

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Zawory butli gazowych - 
Część 3: połączenia wylotowe butli dla gazów do nurkowania 
Nitrox’u i tlenu. 

33.  
§ 20 

załącznika 2 
PN-EN 250:2003 

Sprzęt do oddychania - Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania 
ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym - Wymagania, 
badanie, znakowanie 

34.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 13949:2003 
Sprzęt do oddychania-Autonomiczne aparaty nurkowe do użycia ze 
sprężonym Nitrox’em i tlenem - Wymagania, badanie, znakowanie 

35.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 12628:2002 
Sprzęt do nurkowania - Urządzenia ratowniczo-wypornościowe. 
Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań 

36.  § 20 
załącznika 2 

PN-EN 1809:2001 
Sprzęt nurkowy - Kompensatory pływalności -  Wymagania 
funkcjonalne 
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