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Abstract 

Polish water rescue has not been equipped with a document constituting a national 

standard for the whole water rescue community. Differently to fire service or medical 

rescue, lifeguards  and other entities authorized to perform water rescue services, 

they provide water rescue based on their expertise, experience, sensing or even 

intuition. The management develops, in different ways, selected principles, later 

calling them regulations or procedures. Such situation should be, as quickly as 

possible, changed (with the cooperation of all affected parties) into a uniform, 

national standard effective regardless of colours, location or a legal for of individual 

links.    
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Streszczenie  

Polskie ratownictwo wodne nie zostało wyposażone w dokumentację, ustanowioną 

w randze krajowego standardu, dla całego środowiska. Inaczej niż w straży 

pożarnej czy ratownictwie medycznym, ratownicy wodni i podmioty uprawnione do 

wykonywania ratownictwa wodnego, realizują działania ratownicze w oparciu o 

własną wiedzę, doświadczenie, wyczucie czy wręcz intuicję. Zarządzający 

opracowują w różny sposób wybrane zasady, nazywając je regulaminami czy 

procedurami. Taka sytuacja winna być możliwie szybko zamieniona (przy 

współpracy wszystkich zainteresowanych / stron) na jednolity system krajowy, 

obowiązujący niezależnie od barw, miejsca czy formy prawnej poszczególnych 

ogniw – zwanych podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa 

wodnego.  
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Wstęp 

Każdy zarządzający, kierownik zespołu czy pojedynczy ratownik wiedzą, 

że szereg czynności należy wykonywać zgodnie ze standardami. Czy w 

ratownictwie wodnym można mówić o standardach postępowania? Czy jakikolwiek 

przepis (pomijając kwalifikowaną pierwszą pomoc), wskazuje na sposób realizacji 

zadań (obowiązków) ratowników w czasie służby? Kto i na jakiej podstawie może 

tworzyć / określać procedury na wyznaczonych obszarach wodnych? Ile procedur i 

w jakim zakresie należy przygotować dla obiektu, by był bezpieczny? Kto ocenia 

postępowanie ratowników w sytuacjach wypadkowych? 

Na te i inne pytania, autorzy starają się odpowiedzieć niniejszym 

artykułem. Jak ważna jest to, delikatna a jednocześnie często pomijana kwestia – 

wiedzą ratownicy i ich przełożeni, którzy stawali przed wymiarem sprawiedliwości, 

tłumacząc okoliczności wypadku na swoim terenie. Każdy, drobny szczegół może 

istotnie wpłynąć na ocenę całej sytuacji – w oczach prokuratora czy sędziego. 

 

Podstawy prawne  

Przepisy obowiązujące w ratownictwie wodnym, mogące stanowić punkt 

wyjścia do opracowania procedur / zbiorów zasad postępowania ratowników w 

różnych sytuacjach – to przede wszystkim art. 13 i 16 Ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych, dotyczące materii bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych i wyznaczonych obszarach wodnych1. Przywołana ustawa 

nazywa czynności podejmowane przez ratowników „działaniami ratowniczymi”. 

Opisane są te działania w art. 13 w brzmieniu: 

W  ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, 

polegające w szczególności na: 

1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu; 

2) dotarciu na miejsce wypadku z  odpowiednim sprzętem 

ratunkowym; 

3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia; 

5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub 

zdrowia; 

6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym 

do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności 

ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, o  których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, po 

uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z  dysponentem 

jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; 

7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1240) 
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Z kolei artykuł 16 omawianej ustawy, wskazuje na „obowiązki 

ratowników”, do których na wstępie zalicza się „działania ratownicze” z artykułu 13, 

po czym dodanych jest dziesięć punktów, związanych z kolejnymi czynnościami, 

jakie mają być realizowane przez ratowników (w czasie pracy). Brzmienie artykułu 

16:  

Do obowiązków ratowników wodnych należy w  szczególności 

wykonywanie działań ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz: 

1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne 

reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz 

podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń; 

2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do 

ratownictwa wodnego; 

3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego; 

4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają 

bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub 

uprawiających sport lub rekreację; 

5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych; 

6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń 

zasad korzystania z  wyznaczonego obszaru wodnego 

w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a  w  

kąpieliskach także nadchodzącej burzy; 

7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania 

z wyznaczonego obszaru wodnego; 

8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza 

oraz innych aktualnych informacji w  szczególności dotyczących 

nagłych zmian warunków atmosferycznych; 

9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa 

w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach 

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym; 

10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych. 

Ustawa nie wskazuje resortu / ministerstwa czy innego podmiotu, które 

miałyby opracować schematy postępowania w konkretnych sytuacjach – na 

wyznaczonych obszarach wodnych. Zatem wszystkie działania, wykonywane przez 

ratowników, a wymienione choćby w przytoczonych punktach ustawy – 

pozostawiają pełną dowolność decyzji – ratownikom, ewentualnie ich 

pracodawcom.  

O ile zarówno ratownicy medyczni, strażacy jak i policjanci mają takowe 

procedury przygotowane, dokładnie określone i wręcz narzucone, to ratownicy 

wodni nie podlegają żadnym, tego typu wystandaryzowanym schematom. 

Jednym z takich dokumentów – dla straży pożarnej – jest zbiór procedur, 

zawarty w opracowaniu: Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym 
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Systemie Ratowniczo – Gaśniczym2. To niezwykle ważny aspekt bezpieczeństwa 

własnego dla osób, które odpowiadają za udzielanie pomocy innym. Każdy strażak 

wie, co w zaistniałej sytuacji wypadkowej zrobić. Jeśli wykona kolejne zadania 

zgodnie z zaleceniami, nikt nie ma prawa obarczać go odpowiedzialnością za 

negatywne skutki / następstwa. 

Przykładowe załączniki omawianego dokumentu3 (procedura 17 – 

tonięcie; procedura 18 – wychłodzenie), wchodzące w zakres typowych czynności 

w ratownictwie wodnym: 

 

 
 

 

                                                           
2 Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, 
Komendant Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 
Warszawa, lipiec 2013 r. 
3 Tamże, s. 18 (załączniki) 
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Strażacy w „Zasadach” mają precyzyjnie opisane konkretne czynności 

(co, jak, kiedy …). Dotyczy to także zasad sporządzania dokumentacji.  

U ratowników wodnych jest to jedynie wzmianka w ustawie (art. 16 pkt. 

10), w brzmieniu: „bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych”. 

Nie ma nic więcej. Utarło się uznawać, że typowym dokumentem prowadzonym 

przez ratowników wodnych jest tzw. Dziennik pracy (ratowników lub zespołu). 

Każdy obiekt może mieć inną formę jego prowadzenia, inne dane zawarte w tym 

dzienniku, inny sposób dokonywania zapisów, a także własny przepis na 

przechowywanie i wykorzystywanie danych w nim zawartych. Czasem jest to 

zwyczajny zeszyt, czasem zbindowane, pojedyncze kartki a czasem opracowanie 

własne, w postaci swoistej broszury. 

Strażacy zaś wiedzą, że4: 

„Dokumentowanie sposobu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

odbywa się z zachowaniem następujących zasad: 

 ratownik, który udzielił kwalifikowanej pierwszej pomocy, wypełnia, w 

miarę możliwości na miejscu zdarzenia, kartę udzielonej 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, której wzór wraz z objaśnieniem 

stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw 

wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – 

gaśniczego (Dz.U.2011.46.239), 

 karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy jest przekazywana 

wraz z osobą poszkodowaną jednostce systemu PRM i dołączona do 

informacji ze zdarzenia, 

 ratownik może nie wypełniać karty udzielonej kwalifikowanej 

pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, jeśli wykonywane działania 

ratownicze uniemożliwiają wypełnienie jej na miejscu zdarzenia; w 

takim przypadku ratownik udzielający kwalifikowanej pierwszej 

pomocy wypełnia kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy 

po zakończeniu działań ratowniczych i przekazuje za pośrednictwem 

kierującego działaniem ratowniczym do SK KM/P PSP, w celu 

przekazania właściwemu dysponentowi jednostki systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

 medyczne działania ratownicze podjęte przez strażaków u 

poszkodowanego z zachowanymi czynnościami życiowymi, u 

którego po przybyciu ZRM został stwierdzony zgon, wymagają 

niezwłocznego przesłania informacji ze zdarzenia wraz z kopią karty 

udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy drogą elektroniczną do 

WKRM PSP za pośrednictwem SK KW PSP. 

Wszelkie czynności ratownicze wobec osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego powinny być wykonywane z poszanowaniem zasad etyki i 

humanitaryzmu.” 

                                                           
4 Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie (…), s.15 i 16 
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Każdy ratownik wodny wie, że jest „coś takiego” jak Karta udzielania 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zazwyczaj dane im było (w związku z 

koniecznością posiadania tytułu ratownika KPP), widzieć w czasie szkolenia, jakiś 

przykładowy, wzorcowy dokument tego typu. Gotowe opracowania takiej karty wraz 

z opisem, jak należy ją wypełniać, są używane (stanowią załączniki do przepisów) 

przez ratowników medycznych5 czy strażaków6.  

Ratownicy wodni, mimo tego, iż wymaga się od nich posiadania 

uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy7, zgodnie z przepisami 

Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym8, nie znajdą żadnego wzoru czy 

zaleceń (w obowiązujących przepisach), jak mają dokumentować działania, czy 

czynności wykonywane w czasie dyżuru / służby. 

Propozycję karty udzielenia pierwszej pomocy dla ratowników wodnych 

znaleźć można na stronach internetowych różnych podmiotów (mają one różną 

zawartość) a także w literaturze9. Nie są to jednak obowiązujące normy, a jedynie 

indywidualne / autorskie pomysły, na zapis podejmowanych czynności w zakresie 

udzielonej pomocy. 

Niejednokrotnie, gdy dochodzi do wypadku, policja zabezpiecza wszelką, 

dostępną dokumentację na obiekcie. Ratownicy wodni (podobnie jak ratownicy 

medyczni czy strażacy), nie są w stanie uzupełniać dzienników czy kart udzielonej 

kwalifikowanej pierwszej pomocy niezwłocznie – po zaistniałym wydarzeniu. 

Czasem dokonują tego po dyżurze. Nie ma wówczas możliwości pozyskania wielu, 

istotnych danych (np. imienia czy nazwiska poszkodowanego, jego podpisu). 

Przede wszystkim jednak, ratownicy wodni wpisują informacje, które czasem 

bardziej przypominają prozę (opowiadanie) aniżeli wywiad i podjęte czynności 

medyczne. Strażak i ratownik medyczny – wpiszą w odpowiednie pola odpowiednie 

treści i zaznaczą w określonych punktach, konkretne pola. Ratownik wodny, 

któremu przełożony przekazuje zeszyt do prowadzenia dokumentacji, napisze 

notatkę, zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami edytorskimi, brzmiącą na 

przykład:  

Ok godz. godz. 7.10 wydobyłem z dna basenu pływackiego mężczyznę 

w wieku ok. 25-30 lat. Leżał przy drabinkach na pierwszym torze. Był nieprzytomny i 

nie oddychał. Po wyjęciu z wody i rozpoczętej akcji – zaczął wymiotować. Nie 

mogłem założyć rurki przez te wymioty. Udzieliłem pomocy z użyciem worka ambu. 

Podłączyłem butlę i podałem tlen. Reanimacja trwała ok. 20 minut. Uciskałem klatkę 

                                                           
5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069), Załącznik nr 4, 
Karta medycznych czynności ratunkowych  
6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 
239), Załącznik nr 4, Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy 
7 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240) 
8 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym z późn. zm. (Dz.U. 
2006 Nr 191 poz. 1410, tj. Dz.U. 2016 poz. 1868)  
9 Michniewicz Iwona, Leksykon ratownictwa wodnego, PWSZ Kalisz 2016, załącznik nr 1, s. 205 
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piersiową i podawałem oddech w tym czasie. Mężczyzna nie odzyskał 

przytomności. Potem przekazałam go zespołowi ratownictwa medycznego. 

Czy taka adnotacja jest dla wymiaru sprawiedliwości „odpowiednio 

sporządzona”? Czy zawarte informacje są kompletne? Czy (jeśli tonący nie 

przeżyje) taki dokument chroni ratownika i zarządzającego przed ewentualnymi 

zarzutami? Wiele pytań i trudne odpowiedzi.  

Analizując różne normatywy ratownictwa wodnego w Polsce, dochodzi 

się do wniosku, że Państwowa Straż Pożarna z większą uwagą i znacznie 

precyzyjniej, określa działania strażaków w tej materii, aniżeli organizacje i 

instytucje (zarządzający, organy nadzorujące i finansujące) zajmujące się stricte 

ratownictwem wodnym.  

Generał Leśniakiewicz w kolejnym opracowaniu10, wskazuje na bardzo 

szczegółowe zasady (czynności / procedury), jakimi mają się kierować strażacy w 

ramach wykonywania zadań ratowniczych w środowisku wodnym. Przytoczony jest 

przykładowy schemat. 

 

                                                           
10 Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, 
Komendant Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 
Warszawa, lipiec 2013 r. 
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Przywołany powyżej dokument jest kompletnym zestawem 

merytorycznych zaleceń, co do przebiegu każdej akcji w określonych warunkach. 

Ten dokument stanowi gotową, precyzyjną procedurę postępowania w konkretnych 

sytuacjach. Nie trzeba się niczego domyślać, poszukiwać czy tworzyć samodzielnie. 

Ponadto każdy, wykonujący wszystko zgodnie z tymi standardami, może się czuć 

bezpiecznie, nawet jeśli akcja zakończy się niepowodzeniem. Gdyby zapytać 
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ratowników wodnych na czym ma polegać, jak ma przebiegać i jak należy 

postępować, podczas realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 pkt 7 ustawy: 

poszukiwania osób zaginionych na obszarze wodnym – z pewnością wielu (jeśli nie 

wszyscy), miałoby kłopot z rzeczową odpowiedzią.  

Podczas, gdy ratownictwo wodne dla PSP czy nawet OSP, to tyko 

niewielki wycinek całego spektrum realizowanych zadań, a dla podmiotów 

uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego jest to podstawa 

funkcjonowania, to strażacy mają ogromną liczbę procedur, schematów, zaleceń, 

norm, procedur, zasad etc., również w odniesieniu do działań z zakresu ratownictwa 

wodnego. 

Zgoła odmiennie wypada ten stan w ratownictwie wodnym, o czym 

traktuje kolejna część artykułu. 

 

Procedury w pozostałych podmiotach wykonujących ratownictwo wodne 

W chwili obecnej ratownicy wodni mogą mówić o procedurach (jakie 

mają stosować) – jedynie w odniesieniu do kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tej 

materii są pewne kanony, standardy, zgodnie z którymi należy postępować w 

różnych wypadkach.  

Jednakże codzienna służba na stanowisku, niezależnie od rodzaju 

akwenu (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia czy inny obiekt), 

tylko czasem posiada cały wachlarz procedur obowiązujących zespół ratowniczy. 

Najczęściej spotykane to:  

1. Procedura przejmowania / zdawania dyżuru ratowniczego. 

2. Procedura wyłączania strefy z użytkowania. 

3. Procedura włączania / wyłączania atrakcji wodnych. 

4. Procedura postępowania z klientami zakłócającymi porządek 

(łamiącymi regulamin). 

5. Procedura łączności pomiędzy stanowiskami. 

W niektórych miejscach jest ich mniej, w niektórych więcej, czasem nie 

ma w ogóle. Ktoś może w tym miejscu zadać (słuszne) pytanie: czy muszą być? 

Dlaczego (po co)? Kto ma je opracować? Jak wdrożyć je w życie? Kto za ich 

przestrzeganie / nieprzestrzeganie, w jaki sposób odpowiada i kto to kontroluje? 

Czy wykonanie jakiejś czynności inaczej – ale skutecznie – będzie traktowane jak 

złamanie zasad? W jakiej formie należy je opracować i przekazać wszystkim 

pracownikom? To tylko niewielki wycinek pojawiających się wątpliwości, 

związanych z procedurami dla ratowników wodnych. 

Zdarza się, że na obiekcie pracuje doświadczony zespół, z doskonale 

przygotowanymi ratownikami (po szeregu szkoleniach, z praktyką na różnych 

rodzajach akwenów, etc.). Tacy ludzie bez problemu poradzą sobie z 

opracowaniem niezbędnej dokumentacji / procedur / zasad postępowania / 

algorytmów prowadzenia akcji – na swoim terenie.  

Czasem w takie prace włącza się zewnętrzne podmioty / osoby. 
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Z przepisów11 wynika, że zarządzający ma obowiązek dokonania analizy 

zagrożeń na podległym mu obszarze wodnym. Ustawa wyraźnie wskazuje, kto 

winien uczestniczyć w tym działaniu: policja i podmiot / podmioty uprawnione do 

wykonywania ratownictwa, działające na danym terenie. Niestety, ustawodawca nie 

określił jak ma wyglądać forma realizacji tego zobowiązania.  Może to być zatem, 

krótka notatka ze spotkania, w biurze prezesa ośrodka, na którym zgromadzeni 

uznają, że zagrożeniem jest śliska powierzchnia podłoża na pływalni. W ślad za 

tym, sposobem na niwelowanie tego zagrożenia uznane zostanie częstsze 

ściąganie wody z ciągów komunikacyjnych wokół niecek. Nikt nie może zarzucić 

takiemu dokumentowi jakiegokolwiek braku, czy uznać za nieodpowiedni, albowiem 

nie ma żadnych wzorców ani wymagań co do treści, rodzaju i zakresu wspomnianej 

„analizy zagrożeń”. 

W związku z wieloma niewiadomymi, a także w trosce o dobrze pojęte 

bezpieczeństwo i własny spokój, zarządzający zlecają coraz częściej (a może 

nawet zbyt często), zewnętrznym wykonawcom, opracowanie różnego rodzaju 

opinii, ekspertyz czy audytów bezpieczeństwa. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że 

nigdzie nie znajdzie się zakresu zawartości tych zbiorów, standardów ich 

sporządzania, minimalnych, wymaganych treści, które mają się w pojawić ani też 

odpowiedzialności osób / podmiotów je tworzących. 

Czasem spotkać można audyt bezpieczeństwa, który składa się z kilku 

stron a czasem ze stron kilkuset. Czasem opinia zawiera wyłącznie spis 

obowiązujących przepisów – na jednej kartce, a bywa, że to wielce rozbudowana 

formuła opisu stanu, zagrożeń, zaleceń, gotowych dokumentów np.  

W ślad za tym, jaka jest objętość tej pracy, kto ją przygotowuje i kto zleca 

– stoi koszt, jaki poniesie obiekt, dla którego powstanie to opracowanie. 

Nieformalnie pozyskane informacje, opiewają na kwoty od kilkuset do nawet 

kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy zarządzający „kupując” taki dokument jest w 

pełni chroniony? Absolutnie nie. Może się bowiem okazać, że nie wypełniając 

wszystkich, czasem nawet dziwnych, kosztownych i nieprzystających do realiów 

obiektu pomysłów opiniującego – może być obwiniany za niedostosowanie się do 

zaleceń.  

Jakie zatem procedury może (za darmo, z wykorzystaniem własnego 

zespołu) opracować zarządzający? Przedstawiamy listę – nie jest ona zamknięta – 

która może być inspiracją dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na 

wyznaczonych obszarach wodnych. 

1. Procedura obejmowania dyżuru przez ratowników.  

2. Procedura przekazywania dyżuru przez ratowników. 

3. Procedura zakończenia dyżuru przez ratowników. 

4. Procedura przejmowania i zdawania nadzoru ratowniczego nad 

grupą zorganizowaną. 

                                                           
11 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240), art. 4 
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5. Procedura czasowego wyłączenia określonych obszarów  pływalni 

z używalności. 

6. Procedura alarmowa przy wypadkach w różnych miejscach               

obiektu. 

7. Procedura ewakuacji użytkowników z Pływalni. 

8. Procedura postępowania przy biologicznym lub chemicznym 

skażeniu wody. 

9. Procedura postępowania z osobami łamiącymi Regulamin. 

10. Procedura postępowania w sytuacji uwięźnięcia użytkownika                      

w rurze zjazdowej. 

11. Procedura ewakuacji w przypadku nagłego zaniku energii 

elektrycznej. 

12. Procedura postępowania w sytuacji nieprawidłowej pracy 

urządzeń atrakcji wodnych. 

13. Procedura łączności wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacjach 

wypadkowych. 

14. Procedura prowadzenia dokumentacji zespołu (w tym dziennik 

pracy, karta udzielania KPP, rejestr działań ratowniczych np.). 

15. Procedura dokonywania zmian stref nadzoru. 

16. Procedura postępowania z materiałem biologicznym potencjalnie 

zakaźnym. 

17. Procedura postępowania po ekspozycji na materiał potencjalnie 

zakaźny. 

18. Procedura kontroli i wymiany wyposażenia medycznego. 

19. Inne. 

Zestaw procedur w ratownictwie wodnym jest katalogiem otwartym. W 

zależności od obiektu, a czasem od osoby proponującej opracowanie takich 

materiałów – można dojść wręcz do granicy absurdu i sporządzić na potrzeby 

niedoświadczonego zarządzającego, kilkadziesiąt procedur – w tym np. (ironicznie) 

„procedurę pięknego zawieszania koła na hali basenowej”.  

Czym jest procedura w ratownictwie wodnym? Brzmi niezwykle poważnie 

a osoby nie związane z ratownictwem, odbierają takie sformułowania jako bardzo 

„specjalistyczne”, fachowe, zastrzeżone dla ekspertów. Zdaniem autorów, to błędne 

rozumienie. Procedura to bowiem nic innego, jak pewien schemat postępowania, 

kolejność następujących po sobie czynności – podczas każdego działania. 

Przeciętny ratownik, nawet bez wieloletniej praktyki i wysokich kwalifikacji, jest w 

stanie opracować podstawowe procedury na swoim obiekcie. Oczywiście jeden 

zrobi to lepiej, inny mniej profesjonalnie. Jednakże na przykład procedurę 

obejmowania i zdawania dyżuru, procedurę postępowania z osobami łamiącymi 

obowiązujące zasady / regulamin, czy wreszcie procedurę wyłączania wybranej 

strefy z użytkowania – potrafi sporządzić każdy. 

Przykładowa procedura wyłączania określonego obszaru pływalni z 

użytkowania: 
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1. Ratownik nakazuje klientom opuszczenie niecki lub innego 

obszaru strefy sportowo – rekreacyjnej, który musi zostać 

czasowo wyłączony z używalności.  

2. Prośba jest kierowana bezpośrednio do użytkowników, w sposób 

grzeczny acz stanowczy, może być poprzedzona sygnałem 

dźwiękowym, np. gwizdkiem. 

3. Ratownik wyłączając strefę z użytkowania, równocześnie 

informuje pozostałych ratowników, dział techniczny oraz 

pracowników kas o zaistniałej sytuacji, co powinno skutkować 

informowaniem klientów o chwilowym zamknięciu określonej strefy 

obiektu.  

4. Ratownik wyłączając nieckę lub inny obszar hali basenowej z 

działania, ustawia odpowiedni potykacz z informacją o przyczynie 

zamknięcia strefy (atrakcji) oraz / lub wejście zastawia 

przenośnymi pachołkami z łańcuchem (lub izoluje tę strefę w inny 

sposób). 

5. Pracownik działu technicznego usuwa przyczynę zamknięcia 

strefy basenowej.  

6. Po usunięciu awarii (lub innej przyczyny będącej powodem 

zamknięcia określonej strefy) pracownik działu technicznego 

powiadamia ratowników oraz kasy o dopuszczeniu nieczynnego 

obszaru do używalności.  

7. Ratownik wyłączonej strefy oraz pracownicy działu technicznego 

pełniący dyżur, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej 

notatki w dokumentacji (w przypadku ratownika – w dzienniku 

pracy).  

 

Podsumowanie i wnioski 

Ratownictwo wodne to dziedzina życia i nauki, gdzie brakuje odgórnie 

ustanowionych zasad, w bardzo wielu aspektach. Ogromna dowolność i 

samodzielność, jaką posiadają podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa 

wodnego (w oparciu o zgodę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych), 

powoduje wielkie rozbieżności, gdyż mają one (podmioty) różne formy prawne, 

tradycje czy cele.  

Brak wspólnych dla wszystkich, ujednoliconych standardów – choćby w 

odniesieniu do procedur, tworzy miejsce dla dowolnej interpretacji i indywidualnych 

rozwiązań, dosłownie w obrębie pojedynczych obiektów. Czasem sytuacja taka 

może okazać się korzystna, jednak autorzy uznają, że częściej będzie miała 

negatywne skutki. Między innymi dlatego, że ratownicy zmieniają miejsca pracy, co 

może prowadzić do nieporozumień czy napięć w zespołach. Wiąże się to z faktem, 

że mogą oni być szkoleni w różnych ośrodkach, mieć bardzo różną wiedzę i 

umiejętności a także posiadać przekonanie o słuszności / zasadności wykonywania 

różnych czynności w bardzo odmienny sposób.   
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W chwili obecnej, to zarządzający – odpowiadając za bezpieczeństwo na 

swoim obiekcie, ma w obowiązku dokonać analizy zagrożeń, prowadzić bieżącą 

dokumentację (poprzez zatrudnionych ratowników) działań ratowniczych, określić 

zasady korzystania z obiektu i zasady pełnienia dyżurów / służby przez ratowników. 

W jaki sposób ratownicy będą realizować poszczególne czynności – nie jest to 

kwestia w żadnym miejscu doprecyzowana, zatem każda forma wydaje się 

właściwa. Mimo, iż część obiektów posiada całościowe lub choćby wybiórcze 

opracowania zbiorów procedur, zasad czy standardów, to nadal wiele z nich, nie ma 

żadnych tego typu materiałów.  

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w straży pożarnej, gdzie niezależnie 

od przepisów w randze ustaw czy rozporządzeń, Komendant Główny ustanowił 

szereg zaleceń w obrębie norm, reguł, standardów etc., określających schematy 

postępowania w różnych sytuacjach akcji. 

O konieczności ustanowienia algorytmów postępowania dla ratowników 

wodnych, autorzy12 pisali już znacznie wcześniej. Być może środowisko, złożone z 

ponad stu (czasem głęboko zwaśnionych) podmiotów, zacznie z czasem myśleć o 

zmianach, na rzecz wypracowania ponadczasowych i ponadjednostkowych 

standardów, dla wszystkich ratowników. Byłaby to praktyka wielce wskazana i 

pożyteczna, tak dla ratowniczej społeczności jak dla przeciętnego obywatela, 

pozostającego pod nadzorem różnie wyszkolonych i wykonujących swoje obowiązki 

ratowników. 
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