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Abstract 

Ensuring the presence of lifeguards in every designated water area constitutes an 

obligation of the management.  Regulations allow the opportunity of commissioning 

this task to external entities (who are authorized to perform the water rescue 

duties). It is of crucial importance that outsourcing this type of services  does not 

lead to deterioration of the safety standards. The managing personnel shall not feel 

released from the responsibility in case of an accident taking place in their location 

due to negligence or law violation by a contractor hiring lifeguards' team. 

Even when, so called contractor is responsible for organization, management or 

coordination of lifeguards' work, it is the managing body that shall always supervise 

and control how this service is provided on their premises.    
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Streszczenie  

Zapewnienie ratowników wodnych na każdym wyznaczonym obszarze wodnym, 

stanowi obowiązek zarządzających. Przepisy dopuszczają możliwość zlecenia tego 

zadania, podmiotom zewnętrznym (uprawnionym do wykonywania ratownictwa 

wodnego). Istotne jest jednak, aby przekazanie zespołu ratowników wodnych w 

outsourcing, nie spowodowało obniżenia standardów bezpieczeństwa na obiekcie. 

Zarządzający nie może się czuć zwolniony z odpowiedzialności, jeśli na jego terenie 

dojdzie do wypadku, wskutek zaniedbań czy pogwałcenia prawa przez 

zleceniobiorcę zatrudniającego zespół ratowniczy. Nawet jeśli organizowaniem, 

kierowaniem i koordynowaniem działań ratowniczych zajmuje się tzw. 

podwykonawca, to zarządzający zawsze winien nadzorować i kontrolować 

wykonywanie tej usługi na własnym terenie.  

 
Słowa kluczowe 

Ratownictwo wodne, zlecenie, zatrudnienie ratowników, działania ratownicze 
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Wstęp 

Zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, mają wiele 

obowiązków, zapisanych w różnych przepisach. Jednym z nich jest zobowiązanie 

do:  

✓ zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez 

ratowników wodnych, wynikający z art. 5.3.2. Ustawy o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych1  

✓ oraz  utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru 

wodnego (art. 5.2.3. tejże ustawy).  

Ten ostatni zapis oczywiście wiąże się nierozerwalnie z obecnością i 

czynnościami podejmowanymi przez ratowników, których obowiązki określone są w 

ustawie.  

Art. 13 określa zestaw tzw. działań ratowniczych, podejmowanych w 

ramach ratownictwa wodnego, polegających 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. 

Wszystkie powyższe działania, są (w art. 16 ustawy) uznane w całości 

jako obowiązki ratowników wodnych, a dodatkowo uzupełnione o: 

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; 

                                                           
1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  z dnia 18 sierpnia 2011 
roku (Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1240) 
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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. 

Z kolei art. 14.1. ustawy zobowiązuje podmioty uprawnione do 

wykonywania ratownictwa wodnego (posiadające zgodę ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych) do: 

1) organizowania, kierowania, koordynowania i bezpośredniego 

prowadzenia działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego, 

z zastrzeżeniem ust. 22;  

2) prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych;  

3) prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych, o których mowa 

w pkt 1, w tym rejestru działań ratowniczych;  

4) ujawniania zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych;  

5) przekazywania informacji o zagrożeniach, o których mowa w pkt 4, 

właściwej radzie gminy. 

 

Zatrudnianie ratowników – przywilej, obowiązek czy problem? 

Kto zatem może, lub powinien zatrudnić ratowników? Część środowiska 

uznawała i nadal uznaje, że jedynie podmioty uprawnione mogą nawiązywać 

stosunek pracy (lub inną formę umowy), z ratownikami mającymi wykonywać 

działania ratownicze. Uzasadnieniem ma być fakt, że organizowanie, kierowanie 

koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach 

ratownictwa wodnego, zostało przypisane jako obowiązek tychże podmiotów. 

Przepisy nie nakładają na zarządzających realizacji „działań ratowniczych”. 

Działania ratownicze wykonują (fizycznie) ratownicy wodni – więc w pewnym sensie 

można usprawiedliwić ten tok rozumowania. Niemniej to na zarządzających 

prawodawca nałożył wspomniany wcześniej obowiązek zapewnienia stałej kontroli 

                                                           
2 Zastrzeżenie to w ust. 2 brzmi: Podczas zdarzeń, w związku z którymi prowadzone są także 
działania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego 
do kierowania tymi działaniami uprawniony jest kierujący działaniem ratowniczym, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z  2009  r. Nr  178, 
poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353). 



~ 6 ~ 
 

wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych oraz utworzenie 

stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego. Ponadto również na 

zarządzających spoczywa obowiązek (art. 21.1.) organizowania i finansowania 

działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym.  

Należy oczywiście mieć na uwadze, iż wspomniany art. 21 wprowadza 

możliwość włączenia pośrednictwa w tym zakresie – jako przywilej a nie obowiązek 

zarządzających. Art. 21.3. dopuszcza a nie nakazuje przekazanie tego obowiązku 

na zewnątrz. Świadczy o tym brzmienie zapisu: zarządzający wyznaczonym 

obszarem wodnym może zlecić, w drodze umowy, organizowanie, kierowanie 

i koordynowanie działań ratowniczych podmiotom uprawnionym do wykonywania 

ratownictwa wodnego. Co ważne, jest tu wyraźne wskazanie na podmioty 

uprawnione. Nie ma prawnego usprawiedliwienia sytuacja, w której umowa zostaje 

zawarta z podmiotem, który nie posiada stosownej koncesji na wykonywanie 

ratownictwa.  

Logicznym zatem wydaje się (i tak też rozumieć to należy), iż w 

ratownictwie wodnym możliwe są trzy formuły zatrudnienia ratowników wodnych, 

wynikające z obowiązujących przepisów: 

1. Bezpośrednia: zarządzający nawiązuje stosunek pracy z osobami 

fizycznymi, spełniającymi wymogi art. 2 pkt. 5 przywołanej ustawy.  

2. Pośrednia: zarządzający zleca w drodze umowy, organizowanie, 

kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych podmiotowi 

uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego – zgodnie z 

art. 21 pkt 3 ustawy.  

3. Hybrydowa: zarządzający zatrudnia bezpośrednio część zespołu 

ratowniczego a pozostałą część przekazuje w ramach umowy, 

podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa.  

We wszystkich powyższych przypadkach, ratownicy wodni podlegają 

określonemu pracodawcy bądź zleceniodawcy – w zależności od ustalonej i 

zaakceptowanej przez obie strony formy umowy (o pracę lub zlecenie). 

Taki pracodawca lub zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

podlegający mu zespół, opracowuje niezbędne procedury, ustala harmonogramy i 

grafiki dla zespołów, kontroluje i nadzoruje jakość świadczonej przez poszczególne 

osoby pracy czy usługi, zapewnia szkolenia w zakresie bhp czy szkolenia tzw. 

stanowiskowe, etc. – w zależności od rodzaju zawartej umowy. 

Bardzo często, zarządzający korzystając z pośrednictwa podmiotów 

uprawnionych do wykonywania ratownictwa sądzi, że podpisując umowę (np. po 

wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym), przenosi 

przypisaną sobie odpowiedzialność za bezpieczeństwo na zarządzanym obiekcie – 

firmie / organizacji, która będzie wykonywać „działania ratownicze” na jego terenie. 

To błędne przekonanie, gdyż w myśl art. 21.3. zarządzający zleca jedynie fragment 

bezpieczeństwa, które ma zapewnić. Tym wycinkiem jest bowiem jedynie: 

organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych. Zobowiązania w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, wynikająca z art. 4 i 5 ustawy – zawsze 

spoczywają na zarządzającym. Zarządzający, zlecając podmiotom uprawnionym 
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zapewnienie obsługi ratowniczej obiektu, często zachowują się tak, jakby tracili 

panowanie czy możliwość kontroli tej grupy pracowników (ratowników wodnych). 

Podobnie sami ratownicy uznają, że skoro pracodawcą jest podmiot uprawniony a 

nie zarządzający – nie muszą oni w żaden sposób liczyć się z tym ostatnim. To z 

gruntu nieuzasadnione przekonanie. W tym miejscu właściwe wydaje się 

przytoczenie treści ustawowych, stanowiących zobowiązania postawione przed 

zarządzającymi. Należą do nich:   

1. dokonanie, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie 

podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, 

w tym identyfikacji miejsc, w  których występuje zagrożenie dla 

bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, 

kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;  

2. oznakowanie i zabezpieczenie terenów, obiektów i urządzeń 

przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 

rekreacji na obszarach wodnych;  

3. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających 

w szczególności na:  

a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,  

b) objęciu nadzorem, we współpracy z  policją i podmiotami, 

o których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym 

miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,  

c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem 

obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji 

edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;  

4. informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych 

czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla 

zdrowia lub życia osób;  

5. zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania 

osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo 

utraty życia lub zdrowia. 

Aby zrealizować powyższe cele, mające zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, zarządzającemu przypisano następujące obowiązki (art. 5): 

1. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym umieszcza, w ogólnie 

dostępnym miejscu, informacje dotyczące:  

1) zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;  

2) ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego;  

3) sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami 

alarmowymi.  

2. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym 

należy:  

1) w  przypadku kąpieliska, pływalni oraz innych obiektów 

dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni 
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powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym 

miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m:  

a) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać,  

b) wydzielanie brodzika dla dzieci;  

2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego 

przez ratowników wodnych;  

3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru 

wodnego;  

4) wyposażenie w  sprzęt ratunkowy i  pomocniczy oraz urządzenia 

sygnalizacyjne i  ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe);  

5) oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do 

pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących 

spowodować skaleczenie lub inny wypadek;  

6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru 

wodnego;  

7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub 

zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego. 

Niezależnie od tego, komu, w jakiej formie i na jakich zasadach 

zarządzający przekaże zadanie, polegające na zatrudnieniu ratowników, którzy 

będą wykonywać na jego terenie działania ratownicze – to zarządzający odpowiada 

za bezpieczeństwo (jako całość). Może zatem (a wręcz powinien) kontrolować, 

nadzorować i rozliczać, nie tylko liczbę godzin przepracowanych przez ratowników 

ale też jakość świadczonej usługi / pracy. W sytuacji wypadkowej – zarówno 

podmiot zatrudniający zespół ratowniczy jak i zarządzający – będą odpowiadać jeśli 

okaże się, że nie zachowano standardów wynikających z przepisów, czym 

narażano życie i zdrowie klientów obiektu. Nie można uznawać, że zarządzający 

oddając usługę na zewnątrz – nie ponosi odpowiedzialności za skutki złego / 

nieodpowiedniego wypełniania zadań na swoim terenie.  

Analogicznie sprawa dotyczy np. zespołów sprzątających. Można 

zgodnie z prawem scedować na zewnętrzną firmę, całokształt prac porządkowych 

na terenie np. aquaparku. Nie oznacza to jednak zgody na złe, bądź byle jakie 

wykonywanie tych czynności, przez osoby bezpośrednio zaangażowane do ich 

wykonania. Podobnie jak stosowanie nieodpowiednich środków chemicznych (lub 

wręcz ich brak). Znane są przypadki skarg na panie sprzątające, które w czasie 

rozprawy na sali sądowej jednogłośnie potwierdziły fakt, że zleceniodawca (firma 

zatrudniająca) nie wyposażał ich w żadne środki czystości. Zatem osoby te nie były 

w stanie prawidłowo świadczyć usługi. W tej sytuacji również zarządzający ponosi 

odpowiedzialność, gdyż na jego terenie doszło do zaniedbań w sferze 

bezpieczeństwa (higieniczno – sanitarnego), przez brak nadzoru i kontroli nad 

wykonującym zlecenie podmiotem, przez co doszło do narażenia klientów na utratę 

zdrowia i życia. 
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Różne formy zatrudnienia ratowników – argumenty „za” i „przeciw” 

Bezpośrednie zatrudnienie ratowników wodnych przez zarządzających 

wydaje się z wielu powodów najbardziej naturalne i korzystne. Niemniej większość 

obiektów pozostaje w zarządzie samorządów lub samorządy są głównymi (a 

czasem nawet jedynymi) udziałowcami w spółkach, które prowadzą takie obiekty. 

Świadczona usługa – w zakresie sportu i rekreacji, podobnie jak kultura – nie 

należą do generujących zyski. W Polsce jedynie kilka ośrodków tego typu (pływalni, 

aquaparków) jest w stanie zbilansować dochody i wydatki w taki sposób, aby nie 

obciążać budżetu samorządu. Koszty funkcjonowania takich ośrodków są ogromne, 

zatem każde, dodatkowe obciążenie, jest dla zarządzających stresującym 

wyzwaniem. Dyrektorzy, prezesi, kierownicy, zdani na decyzje lokalnych władz, 

ciągle słyszą, że nie ma pieniędzy, że należy w każdym miejscu i przy każdej okazji 

szukać tańszych rozwiązań, zamienników czy możliwości. Dlatego ogłaszanie 

przetargów na większość usług stało się tak popularne. Bardzo często na obiektach 

zatrudnia się jedynie własny personel administracyjny i techniczny, pozostałe 

usługi: sprzątanie, ochrona czy zabezpieczenie ratownicze – zleca się w 

outsourcing. Zwyczajowo, głównym kryterium wyboru oferty (na poziomie 90 a 

nawet 100%) jest cena. Często jednak otrzymuje się usługę na niskim poziomie. 

Szczególnie istotne jest to w ratownictwie wodnym, gdzie od reakcji i jakości pracy 

ratowników zależy życie i zdrowie klientów.  

Zatrudniając pracowników, zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy3, mamy pewność, że: 

1. spełniają wszystkie wymagania, do świadczenia pracy na naszym 

obiekcie – w zakresie kwalifikacji, 

2. mają odpowiednie przeszkolenie BHP, p.poż., stanowiskowe itd., 

3. są zdolni do wykonywania swoich obowiązków (mają aktualne 

badania lekarskie), 

4. możemy nimi dysponować w sposób przez siebie uznany, 

5. mamy prawo żądać w każdej chwili, wszelkich wyjaśnień, 

6. możemy ustanowić własne zasady dokumentowania i realizowania 

wszelkich czynności na swoim obiekcie, 

7. nasi pracownicy w określony sposób obchodzą się z naszym 

mieniem, 

8. personel (ratownicy) wygląda tak, jak życzy sobie tego pracodawca 

(noszą jednakowe lub ustalone uniformy), 

9. pracują określoną liczbę godzin dziennie, tygodniowo, miesięcznie, 

10. możemy wymagać lub nawet wymuszać dokształcanie się / rozwój w 

swojej dziedzinie (między innymi poprzez udział w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych, które jako pracodawcy wolno nam 

współfinansować), 

11. przywiązujemy pracowników do miejsca pracy, poprzez zapewnienie 

stabilnego zatrudnienia, 

                                                           
3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, z pozn. zm.) 
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12. inne. 

Wiele ośrodków rezygnuje jednak z tych korzystnych warunków, na rzecz 

zlecenia podmiotowi zewnętrznemu, z uwagi na fakt, że zyskuje na tym 

ekonomicznie i częściowo organizacyjnie. 

Poprzez pośrednie zatrudnienie, przy włączeniu podmiotu uprawnionego 

do wykonywania ratownictwa wodnego, zarządzający zdejmują ze swoich ramion 

następujące zagrożenia i uciążliwości: 

1. problemy ze znalezieniem właściwej kadry / osób / ratowników, 

2. płatne urlopy,  

3. wynagrodzenie chorobowe,  

4. obligatoryjne przerwy itd.  

Wspomnieć należy choćby art. 134 ustawy Kodeks Pracy w brzmieniu: 

jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, 

pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej 

do czasu pracy (15 minut zapewnionych jako przysługujący odpoczynek czy chwila 

na najbardziej prozaiczne potrzeby). 

5. podmioty zewnętrzne zazwyczaj opierają współpracę z ratownikami o 

„tańsze” umowy cywilnoprawne4,  

6. prowadzenie obsługi kadrowej znacznej grupy pracowników 

(szczególnie odczuwalne jest to na obiektach, zatrudniających 

kilkudziesięciu ratowników), 

7. dyskusje, skargi itp. problemy z całą grupą zawodową, 

8. inne.  

Cesja obowiązku zatrudnienia i kierowania zespołem ratowniczym na 

inny podmiot, niesie jednak wiele zagrożeń. Zdarza się bowiem, że podmiot 

wygrywający przetarg w Małopolsce ma siedzibę na drugim końcu kraju – na 

przykład na Pomorzu, a jego właściciel pojawia się w biurze zarządzającego jedynie 

w celu podpisania umowy. Nigdy potem (np. przez rok) nie odwiedza tego miejsca. 

Ustanawia koordynatora zespołu ratowniczego na obiekcie, który ma w zakresie 

obowiązków organizowanie dyżurów oraz rozliczanie pracy ratowników. Ratownicy 

pełnią służbę w sposób, na jaki pozwala im „pracodawca” – czyli nieobecny 

przedstawiciel podmiotu oraz koordynator. Jeśli jest to kolega z pracy – tym łatwiej 

o luźne podejście i przyzwolenie na wiele zachowań obniżających standardy 

bezpieczeństwa5, np.: 

1. zgoda na używanie telefonów komórkowych / rozmowy w czasie 

pracy,  

2. opuszczanie stanowisk,  zajmowanie pozycji leżących lub siedzących 

– w miejscach, z których nie ma się dobrego oglądu obiektu – w tzw. 

kantorku lub innych,  

                                                           
4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z pozn. zm.)  
5 Michniewicz I., Michniewicz R., Pozaprawne, nieetyczne i niebezpieczne zachowania ratowników 
wodnych w czasie pracy, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Nr 22, 2016 s. 266–
276 
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3. prowadzenie komercyjnych lekcji pływania w czasie dyżuru 

ratowniczego,  

4. itp.  

Dlatego tak ważne jest, aby zarządzający określił już na etapie 

postępowania przetargowego, jakie są zasady, jakie mechanizmy kontrolne, jakie 

sankcje za ich niespełnianie czy łamanie, grożą przyjmującemu zlecenie. Każdy 

zarządzający winien wymagać pełnego wglądu do dokumentów, stanowiących 

potwierdzenie posiadanych kwalifikacji – wobec każdego ratownika znajdującego 

się na jego obiekcie. Zdarza się bowiem, że w przetargu zarządzający życzy sobie 

zatrudnienia 5 ratowników na jednej zmianie, a służbę pełni u niego 2 

wykwalifikowanych ratowników oraz 3 „stażystów”, „wolontariuszy” lub 

„pomocników”, którzy wizualnie nie różnią się od ratowników wodnych (są tak samo 

ubrani), ale nie posiadają niezbędnych uprawnień (np. nie mają ukończonego 

odpowiedniego szkolenia, są niepełnoletni, nie są ratownikami kwalifikowanej 

pierwszej pomocy etc.). Zwyczajowo taki „pracownik / ratownik” otrzymuje niższą 

stawkę (od podmiotu, który go zatrudnia), co powoduje, iż wielu pracodawców / 

zleceniodawców chętnie sięga po tę grupę. 

Najbardziej kontrowersyjną i niosącą w swoim kształcie najwięcej 

zagrożeń, jest formuła zatrudnienia hybrydowego. W sytuacji, gdzie część zespołu 

podlega jednemu pracodawcy / zleceniodawcy a druga część – innemu, dochodzi 

do wielu (często paradoksalnych i zaniżających standardy bezpieczeństwa) – 

sytuacji. Jeśli bowiem na jednym dyżurze zespół składać się będzie np. z 3 osób 

(ratowników) zatrudnianych przez zarządzającego i 4 ratowników zatrudnionych 

przez podmiot – zleceniobiorcę, może dochodzić do szeregu nieporozumień, napięć 

czy wręcz konfliktów.  

W takich bowiem zespołach (złożonych z grup podlegających różnym 

pracodawcom) nie ma możliwości (lub jest bardzo trudne): 

1. Ustanowienia kierownika / koordynatora całego personelu 

ratowniczego. 

Jeśli ratownicy są zatrudniani przez różnych pracodawców, trudno o 

„zmuszenie” do wykonywania poleceń przez osobę, nie będącą prawnie 

ukonstytuowanym przełożonym. Dla każdej z grup będzie ustanowiony inny 

kierownik zmiany czy kierownik zespołu, podlegający innemu pracodawcy. Każdy 

pracodawca może nieco inaczej określić obowiązki i czynności swoim 

pracownikom.  

2. Ustalanie grafików pracy dla wszystkich ratowników. 

Dyspozycja osób mających zapewniać bezpieczeństwo na obiekcie, 

będzie realizowana przez dwa podmioty (zarządzającego i podmiot 

outsourcingowy). W takiej sytuacji spada możliwość wewnętrznego doskonalenia 

czy spójnego planowania grafików, a co zatem idzie – współpracy i porozumienia w 

całym zespole. Mogą zdarzyć się dni, że nikt nie będzie wiedział z kim przyjdzie mu 

pracować na konkretnej zmianie, że czasem zespół składać się będzie wyłącznie z 

młodych, niedoświadczonych, niezgranych pracowników. 
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3. Wymaganie wykonywania konkretnych czynności przez 

poszczególnych członków zespołu. 

Każdy pracodawca ma za zadanie przygotować swoich ludzi do pełnienia 

ról, w miejscu pracy. Związany z tym jest system szkolenia, system nagradzania, 

system awansu, zmian etc.  Przy scedowaniu na podmiot zewnętrzny przywileju 

zatrudnienia części zespołu, z pewnością dochodzić będzie do wielu sytuacji, w 

których nałożą się różne systemy zakresu obowiązków, czynności, praw i 

przywilejów. W prostej linii prowadzić to może do zdarzeń, w których żaden z 

ratowników, nie będzie się poczuwał do odpowiedzialności za jakieś zaniedbania 

(np. kto ma posprzątać pomieszczenie, kto ma dbać o uzupełnienie sprzętu, kto ma 

nadzorować dokumentację, etc.). Sam fakt sporządzania dokumentacji z 

wykonywanych działań ratowniczych, również winien być realizowany osobno przez 

każdy zespół. Wynika to bowiem z zapisów ustawy, gdzie taka dokumentacja ma 

być sporządzana przez podmiot (art. 14.3. ustawy) w brzmieniu: podmioty 

uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego: prowadzą dokumentację 

działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych. 

Niezależnie od tego, ratownicy zatrudnieni bezpośrednio przez zarządzającego 

mają obowiązek wynikający z art. 16.10, w treści: bieżące dokumentowanie 

prowadzonych działań ratowniczych. 

4. prawdopodobny brak możliwości uniformizacji całego zespołu – 

na przykład w związku z przynależnością ratowników do różnych 

podmiotów wykonujących ratownictwo wodne, 

5. zapewnienie przerw pracownikom zgodnie z prawem pracy, 

podczas gdy pozostała część zespołu, zatrudniona na umowy 

cywilnoprawne ma pracować bez żadnych przerw, 

6. przyzwolenie zleceniobiorcy na pracę ratowników po kilkanaście 

godzin dziennie – co w prostej linii przekłada się na jakość ich 

pracy (czujność)6, 

7. inne.  

Hybrydowa formuła zatrudniania ratowników wodnych nie musi być 

rozumiana jako absolutnie niedopuszczalna czy niewykonalna. Pewnym 

rozwiązaniem – szczególnie w dobie braku ratowników na rynku pracy – jest 

zlecenie zapewnienia obsługi np. w weekendy. Wówczas zarządzający swoimi 

pracownikami gwarantuje bezpieczeństwo od poniedziałku do piątku, a w soboty i 

niedziele, podmiot zewnętrzny wprowadza swój zespół. Istotne jest, aby żaden z 

ratowników nie był zatrudniany przez obu pracodawców i nie realizował zadań na 

obiekcie przez cały tydzień. W takim przypadku można oddzielić wiele kwestii – w 

tym kierowniczych, dokumentacyjnych, procedurowych, sprzętowych itd. 

 

 

 

                                                           
6 Michniewicz I., Michniewicz R., Zasady rotacji zespołu ratowniczego, podczas pracy na obiektach 
zamkniętych typu aquapark, Logistyka nr 4/2015, s. 7991-7998 
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Podsumowanie i wnioski 

Niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim pracodawcą ratowników, 

należy pamiętać, że jeśli zawarta umowa (niezależnie od jej tytułu), wyczerpuje 

wszystkie cechy umowy o pracę – jest umową o pracę, i nie może być traktowana 

jako umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Cechy umowy o pracę to: 

✓ osobiste świadczenie pracy, 

✓ odpłatność pracy, 

✓ podporządkowanie pracownika, 

✓ ryzyka pracodawcy, 

✓ ciągłość i powtarzalność pracy. 

Osobiste świadczenie pracy oznacza, iż pracownik musi samodzielnie 

wykonywać pracę i nie może powierzyć wykonania swojej pracy komuś innemu. 

Odpłatność pracy oznacza, iż pracodawca zobowiązany jest za 

wykonywaną pracę wypłacić wynagrodzenie, a pracownik nie może się go zrzec. 

Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi, jakości i ilości świadczonej pracy. 

W razie braku określenia wysokości wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenie uznane za godziwe dla danego rodzaju pracy, ale nie niższe niż 

minimalne wynagrodzenie. 

Podporządkowanie pracownika przełożonemu oznacza, że pracownik 

wykonuje pracę na jego rzecz i pod jego kierownictwem, a więc jest zobowiązany 

do wykonywania jego poleceń. 

Pojęcie wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy jest 

elementem wyłącznie charakterystycznym dla stosunku pracy. W żadnej umowie 

cywilnoprawnej ten element nie występuje. Na to pojęcie składa się również 

oznaczenie przez pracodawcę miejsca i czasu wykonywania pracy. 

Zasada ryzyk pracodawcy, polega na tym, że to nie pracownik, a 

pracodawca ponosi ryzyko (niezawinionego) niepowodzenia wykonanej pracy. 

Pracownik jest jedynie zobowiązany do starannego wykonywania powierzonych mu 

zadań. 

Ciągłość i powtarzalność pracy oznacza, że pracownik zobowiązany jest 

do wykonywania, a nie do jednorazowego wykonania pracy . 

Od umowy o pracę, umowę-zlecenie odróżniają następujące szczegóły: 

✓ zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle 

określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy, 

✓ zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią, 

✓ umowa-zlecenie niekoniecznie musi być odpłatna, 

✓ wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc, 

✓ zleceniobiorca za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy lub osobom 

trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym 

swoim majątkiem.7 

Jaka forma zatrudniania ratowników jest najlepsza? Nie ma jednej 

odpowiedzi na tak postawione pytanie. Z pewnością najrozsądniej jest zrobić to, co 

                                                           
7 Michniewicz I., Michniewicz R., Obserwacja w ratownictwie wodnym, PWSZ Kalisz, 2015 
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możliwe, żeby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa swoim klientom. 

Wówczas nawet jeśli dojdzie do jakiejś tragicznej sytuacji – będzie ona 

rozpatrywana w kategoriach wypadku a nie zaniedbania, zaniechania czy umyślnie 

spowodowanego zagrożenia.  

Dlatego też zarządzający powinni: 

1. zapewnić taką liczbę ratowników, jaka jest niezbędna nie tylko w 

odniesieniu do minimalnego wymogu wynikającego z przepisów, ale 

taką – jaka realnie zabezpieczy obiekt, 

2. zatrudnić osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

3. kontrolować i nadzorować wykonywanie obowiązków przez 

ratowników wodnych (niezależnie od tego, czy zatrudnia ich sam 

zarządzający czy robi to firma zewnętrzna), 

4. wypracować mechanizmy sprawozdawcze (dokumentację pracy 

ratowników). 
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