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Abstract 

Abstract 

Taking baths in outdoor water basins in winter time, gain more and more staunch 

supporters. In the whole country, there are multiple events that often attract several 

hundreds people. Natural persons or informal groups, registered non-governmental 

organizations or business entities or even local governments are usually organizers 

of such events.   

Unfortunately, currently binding law regulations do not regulate this form of activity, 

which leads to situations in which organizers themselves establish regulations of 

participation and safety precautions in order to ensure safety of all participants. 

The authors attempted to specify, at least the basic requirements that should be 

met by organizers in order to safely and responsibly organize such a mass event for 

winter swimmers.    
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Streszczenie  

Kąpiele w otwartych wodach, w okresie zimowym, mają z roku na rok coraz większą 

rzeszę zwolenników. Na terenie całego kraju, odbywa się wiele różnego rodzaju 

imprez, w których niejednokrotnie udział bierze kilkaset osób. Organizatorami są 

zarówno osoby fizyczne, nieformalne grupy, zarejestrowane organizacje 

pozarządowe lub podmioty gospodarcze, a nawet samorządy. 

Niestety, obecnie obowiązujące w naszym kraju przepisy, w żaden sposób nie 

regulują tej aktywności, co powoduje, że każdy organizator we własnym zakresie 

ustala zasady udziału i sposobu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. 

Autorzy podjęli się próby określenia minimalnych wymogów,  jakim powinni sprostać 

organizatorzy, by bezpiecznie i odpowiedzialnie przeprowadzić imprezę dla 

morsów. 
 

Słowa kluczowe 

Morsowanie, ratownictwo wodne, bezpieczeństwo, odpowiedzialność 
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Wstęp 

Zimowe kąpiele zyskują ostatnimi czasy na popularności. Coraz więcej 

osób, docenia dobroczynny wpływ takiej formy hartowania, na organizm.  

Morsowanie jest jedną z możliwości regulacji temperatury ciała, która 

jednocześnie wzmacnia system immunologiczny. Współczesny człowiek, chroni się 

wszelkimi sposobami przed działaniem zimna, za pomocą ciepłej odzieży. Dlatego 

nasz naturalny mechanizm termoregulacji uległ osłabieniu. Im bardziej oddalamy 

się od natury, wykorzystując owoce cywilizacji, tym bardziej osłabiamy procesy 

termoregulacji. Kąpiel w zimnej wodzie pozwala je ponownie aktywować. 

Zanurzenie w lodowatej wodzie prowadzi do silnego zwężenia się naczyń 

włosowatych i peryferyjnych naczyń krwionośnych. Krew przepływa z kończyn do 

serca i mózgu, aby zapewnić prawidłową pracę ważnych dla życia organów i 

chronić organizm przed wychłodzeniem [10].  

Środowiska morsów, podobnie jak biegacze czy inni niezawodowi 

sportowcy, przypominają swego rodzaju „kościoły” – w rozumieniu wspólnoty. Mają 

swoje zestawy zasad, miejsca i terminarze spotkań, swoje rytuały, barwy, profile na 

Facebooku czy strony internetowe. Spędzają razem czas, wymieniają się 

informacjami, wspierają, często przyjaźnią … 

Nie można dyskutować z faktem, że morsowanie to nie tylko kąpiel w 

zimnej wodzie (zazwyczaj z nastawieniem na zdrowotne korzyści), ale także sposób 

na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Aktywność ruchowa, szczególnie na  

świeżym powietrzu, jest wskazana w każdym wieku, i o każdej porze roku.  

Morsowanie (zgodnie z jedną koncepcją) powinno się rozpoczynać od 

stopniowego, jesiennego przyzwyczajania organizmu do zimnej wody. Zwolennicy 

tej teorii uważają, że pozwala to początkującym morsom przyzwyczaić się do myśli 

o morsowaniu i zacząć utożsamiać kąpiele w zimnej wodzie z przyjemnym 

sposobem spędzania czasu. Dzięki temu wraz z nadejściem zimy początkujący 

mors jest w pełni gotowy do wskoczenia do przerębla [11]. 

Innym podejściem kierują się zwolennicy mocniejszych wrażeń podczas 

pierwszej kąpieli, zapewniając, że pierwsze wejście zimą daje niezapomniane, 

graniczące z euforią i ekstazą – doznania.  

Jednakże na portalach dla morsów, znaleźć można również sugestie, że 

do morsowania należy się przygotowywać już latem: Wydaje się, że najbardziej 

sensowne, bo „bezbolesne” jest rozpoczęcie kąpieli latem. Tak, latem. Pływając 

codziennie lub prawie codzienne w naturalnym akwenie wodnym przyzwyczajamy 

organizm do stopniowej zmiany temperatury wody na coraz niższą [15]. 

I do tego momentu są raczej jedynie dobre i przyjemne informacje, 

zarówno dla organizatorów i sympatyków morsowania. Jak się jednak zabezpieczyć 

przed odpowiedzialnością w razie zaistnienia wypadku? Co mówią w tej materii 

przepisy? Kto i jak powinien zapewniać bezpieczeństwo tych spotkań / kąpieli?  

O tym traktuje dalsza część materiału. 

Wśród wielu informacji dotyczących morsowania, znajdują się także te, 

które opisują przeciwwskazania i zagrożenia związane z zimnymi kąpielami. 
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Przykładowy tekst ze strony internetowej [10]: 

Przed rozpoczęciem morsowania powinniśmy zasięgnąć konsultacji 

lekarskiej. Istnieje wiele różnych chorób, w przypadku których zimne kąpiele są 

niewskazane lub nawet mogą wywołać wiele niekorzystnych reakcji organizmu. 

Oprócz chorób serca i układu krążenia, nadciśnienia, choroby naczyń mózgowych 

czy epilepsji do takich schorzeń należy borelioza, czyli przewlekła infekcja 

bakteryjna, przenoszona na człowieka przez kleszcze. Jedną z pierwszych rzeczy, 

jakiej można doświadczyć  zanurzając się w bardzo zimnej wodzie jest tzw. 

odpowiedź organizmu na szok termiczny, która charakteryzuje się  

niekontrolowanymi oraz bardzo szybkimi i gwałtownymi oddechami, po nich 

następuje hiperwentylacja – czyli jeszcze szybsze oddechy. To jest, obok 

zatrzymania akcji serca najczęstsza przyczyna śmierci po wpadnięciu ludzi do 

lodowatej wody. Trzeba wziąć pod uwagę, że mimo iż woda wychładza dużo 

bardziej niż powietrze (prawie 25 razy więcej) zagrożenie hipotermią jest niewielkie, 

jeżeli nie będziemy przebywać w niej dłużej niż pół godziny. Dowiodły tego liczne 

badania oraz doświadczenia rozbitków morskich, którzy nierzadko przebywali w 

wodzie o temp. 0 st. C ponad godzinę. Bardzo ważnym czynnikiem, który warunkuje 

długość przebywania w niskich temperaturach ma budowa ciała – im więcej tkanki 

tłuszczowej, tym dłużej organizm może wytrzymać w zimnej wodzie. Skutki szoku 

termicznego możemy zmniejszyć (nawet o połowę) regularnie morsując lub stosując 

zimne prysznice, stopniowo wydłużając czas ekspozycji ciała na zimno. 

Próżno jednak szukać informacji na temat bezpieczeństwa 

organizacyjnego / ratowniczego.  

Oczywiście każda kąpiel (szczególnie dużych grup), jest „jakoś” 

zabezpieczana.  

Poniżej przytaczamy tylko wybrane informacje w tej materii. 

Niejednokrotnie imprezę na kilkaset osób zabezpiecza PSP lub OSP, ewentualnie 

jakaś jedna łódź z ratownikiem. 

 

 
Ryc. 1. Informacja ze strony internetowej [17] 
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Ryc. 2. Informacja ze strony internetowej [12] 

 

 

Czasem organizator wspomina o fakcie zaangażowania osoby (osób) 

ratownika, co ma z pewnością stanowić potwierdzenie troski o bezpieczeństwo 

imprezy. Poniżej prezentowane są notki z ogłoszeń: 
 

 
Ryc. Informacja ze strony [13] 

 

Źródłem i zbiorem najważniejszych informacji, o działaniach czy 

przebiegu konkretnych kąpieli, są wszelkiego rodzaju regulaminy, tworzone przez 

organizatorów. Bywają bardzo ogólne, pełniąc jednocześnie rolę dokumentu 
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normującego byt klubu, lub opracowywane na potrzeby pojedynczego wydarzenia. 

Zawierają szereg zasad, zaleceń i wymogów, do których mają się dostosować / 

podporządkować uczestnicy / członkowie. 
 

 
Ryc. 3. Informacja ze strony [14] 

 

 

Wiele regulaminów zawiera zapisy o tym, że kąpiele odbywają się na 

własną odpowiedzialność. Nawet wówczas, gdy są organizowane przez klub czy 

inny podmiot.  

 

 
Ryc. 4. Informacja ze strony [18] 

 

Niejednokrotnie pobierana jest też odpłatność od uczestników. Czasem 

także, przenosi się na nich obowiązek dokonania czynności związanych z  

zabezpieczeniem „sprzętowym” kąpieli – jak w poniższym przykładzie (patrz pkt 3 i 

4): 
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Ryc. 5. Informacja z  profilu na FB [20] 

 

Szczątkowe wyposażenie sprzętowe, w postaci lin i bojek SP – to często 

jedyne formy zabezpieczenia uczestników, różnych morsowych imprez. 

 

 
Ryc. 6. Informacja z profilu FB morsów z Pucka [21] 

 

 

Prawdopodobieństwo dojścia do wypadku (nawet śmiertelnego), 

szczególnie wówczas, gdy impreza wiąże się z pokonywaniem jakiegoś dystansu 

wpław, jest stosunkowo wysokie. W nieodległym czasie, echem odbiła się tragedia, 

która miała miejsce podczas zimowego pokonywania Wisły w Sandomierzu. 
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Sandomierz. 13.01.2018 / Fot. Grażyna Szlęzak - Wójcik / Radio Kielce 

Jedna osoba nie przeżyła zimowej przeprawy Wisły wpław, która dzisiaj 

odbyła się w Sandomierzu. Jak informowaliśmy - to 71-letni mieszkaniec Rzeszowa 

z wieloletnim doświadczeniem w morsowaniu. Akcja reanimacyjna trwała przez 

ponad godzinę, została podjęta niezwłocznie. 

Paweł Wierzbicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Sandomierzu określa to zdarzenie, jako tragiczny wypadek. Zapewnia, że 

organizacyjnie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Zapewniono odpowiednią 

liczbę ratowników, którzy na całej trasie asekurowali uczestników płynąc na 

łodziach. Dystans jaki był do pokonania wynosił 250 metrów, co zajmowało około 3 

minut. Powietrze miało temperaturę zera stopni, woda około dwóch, jednak 

odczuwalna temperatura to minus dziewięć stopni, ponieważ wiał wiatr. On też 

powodował fale na Wiśle [16].  

Czym jest / była „odpowiednia liczba ratowników” – trudno określić, gdyż 

obowiązujące przepisy, nie dedykują imprezom organizowanym poza 

wyznaczonymi obszarami wodnymi, żadnych, konkretnych regulacji. 

 

Stan prawny w odniesieniu do organizacji imprez na wodach 

Niezależnie od pory roku, rodzaju imprezy czy liczby uczestników, 

obecnie obowiązujące przepisy, nie zawierają jakichkolwiek wskazań, co do 

zabezpieczenia inicjatyw, realizowanych w wodzie, na wodzie czy nad wodą, np.: 

1. maratonów / triathlonów, 

2. spływów kajakowych, 

3. kąpieli morsów, 

4. wodnych placów zabaw (typu wibit), 

5. festynów, 

6. itp. 

Zarówno ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych [5], jak też rozporządzenia (w sprawie oznakowania, wyposażenia i liczby 

ratowników) [1.,2,3], dotyczą wyznaczonych obszarów wodnych, czyli: kąpielisk, 

miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów (…).  

Do takich obszarów (wyznaczonych) odnoszą się także wskazania 

zawarte w ustawie prawo wodne [6], w materii zgłoszeń, badania jakości wody etc.  

Niezależnie, w sytuacji, gdy impreza dla morsów jest wydarzeniem 

skupiającym ponad 300 osób – organizator winien stosować się do przepisów, 

wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych [7]. 

Wymienionymi regulacjami, można się posługiwać jedynie posiłkowo. 

Ważne jest, aby organizatorzy nie zapominali, że w razie wypadku, będą oni z 

pewnością pierwszym podmiotem, któremu oskarżyciele zechcą postawić zarzuty. 

Zatem przyjmując na siebie zobowiązanie, czy też wychodząc z inicjatywą 

zorganizowania zimowej kąpieli, należy przedsięwziąć szereg środków ostrożności 

oraz dokonać wszelkich, niezbędnych czynności, pozwalających na optymalizację 

warunków bezpiecznego przeprowadzenia imprezy. 
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Poszukując analogii i / lub poziomów wykluczenia w stosowaniu 

przywołanych wyżej regulacji, należy wziąć pod rozwagę następujące definicje: 

Organizator: Ustawa prawo wodne (art. 16 pkt 37) [6], (podkreślenia 

autorów): 

„rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się organizacji kąpieliska lub 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli”. 

W dalszej części tej ustawy (art. 16 pkt 22 i 28), znajdziemy: 

Kąpielisko – rozumie się przez to wyznaczony przez radę gminy 

wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez 

dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska 

nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki 

lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub 

wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, 

oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; 

oraz 

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez 

to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych niebędący kąpieliskiem. 

Podstawową różnicą, wynikającą z ustawy Prawo wodne, pomiędzy 

kąpieliskiem a miejscem okazjonalnie wykorzystywanym jest fakt, iż miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli może funkcjonować nie dłużej niż 30 dni w 

roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla tego miejsca (art. 39 pkt 1.). 

W ślad za ustawą, w rozporządzeniach ministra właściwego ds. wewnętrznych, 

znajdują się zasady oznakowania, wyposażenia i liczby ratowników, mających 

zapewniać bezpieczeństwo na tych wyznaczonych obszarach wodnych. 

Dla organizatorów morsowania, przytoczone przepisy mogłyby stanowić 

ramy prawne do realizacji zimowych kąpieli, gdyby nie wspomniany wyżej szczegół. 

Jest nim kwestia sezonu kąpielowego. W tym bowiem miejscu pojawia się konflikt w 

możliwości „spakowania” morsów w ustawowy zakres terminologiczny. Zgodnie 

bowiem z art. 37 pkt 1., ustawy prawo wodne: rada gminy określa, w drodze 

uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon 

kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września. Tak zakreślona 

norma czasowa, kategorycznie blokuje organizację kąpieliska i miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miesiącach pomiędzy październikiem 

a majem. A dla morsów, ta część roku jest właśnie sezonem kąpielowym. 

Ponadto, na wyznaczonych obszarach wodnych, w sytuacji obniżenia się 

temperatury wody poniżej 14°C [3], ratownicy mają obowiązek wywiesić czerwoną 

flagę, a co za tym idzie – w tych miejscach kąpiel / pływanie – staje się zabronione. 

Z kolei, aby uznać, że ktoś morsuje – temperatura wody winna wynosić nie więcej 

niż 10°.  
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Zasadnym wydaje się zadanie w tym momencie pytania: czym jest kąpiel 

w zimnej wodzie? Czy mieści się w definicji sportu, czy może jest zabiegiem 

medycznym / leczniczym? 

W zależności od tego bowiem, należy rozpatrywać dalsze kwestie, 

wynikające z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych. Czy w ogóle morsowanie można zaliczyć do aktywności, podlegającej 

tym regulacjom. Z założenia bowiem, w art. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy, określa 

się zasady bezpieczeństwa względem osób pływających, kąpiących się lub 

uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych oraz art. 1 pkt 3 

podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, 

kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych.  

Morsy niewątpliwie znajdują się na obszarze wodnym (którego nie należy 

mylić z wyznaczonym obszarem wodnym).  

Obszar wodny: Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (art. 2 pkt 1) [5]: 

„rozumie się przez to wody śródlądowe w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 

2016 r. poz. 352) oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 5 ust. 5b tej ustawy, w 

pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, 

miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące 

nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2  i głębokości ponad 

0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m”. 

Czy jednak wszyscy mieszczą się takim określeniu osób podlegających 

regulacjom omawianej ustawy (pływający, kąpiący się lub uprawiający sport lub 

rekreację)? Część morsujących z pewnością tak. Na przykład wówczas, gdy 

przepływają jakiś odcinek.  

Czym bowiem jest sport i jego „uprawianie”? 

Sport: Ustawa o sporcie (art. 2 pkt 1) 

„to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i 

psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na 

wszelkich poziomach” [4]. 

Może jednak, morsowanie to „zabieg medyczny” (zdrowotny), polegający 

na schładzaniu organizmu? 

„Korzystne działanie zimna na organizm człowieka znane jest już od 

czasów starożytnych. Obecnie chętnie wykorzystywane jest w fizjoterapii oraz 

odnowie biologicznej. Zalety działania zimna na organizm znane są też morsom – 

entuzjastom kąpieli w zimnych akwenach wodnych w okresie zimowym. Zimno 

stanowi silny środek przeciwbólowy oraz pobudza wiele procesów fizjologicznych, 

przyczyniając się w ten sposób do szybszego odzyskiwania sprawności. W Polsce i 

na świecie, co roku wzrasta liczba zwolenników lodowatych kąpieli. Morsowanie 

stało się również przedmiotem interesujących badań dla naukowców. Zauważono, 

że regularna ekspozycja na niską temperaturę przyczynia się do poprawy 

samopoczucia, przyspiesza regenerację po wysiłku oraz chroni przed szkodliwym 
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działaniem wolnych rodników. Morsowanie zwiększa ponadto tolerancję na zimno i 

przyczynia się do hartowania ciała. Należy jednak pamiętać, że gwałtowne 

ochłodzenie organizmu wiąże się z pewnym ryzykiem. Wyniki dotychczasowych 

badań potwierdzają korzystny wpływ uprawiania tej formy rekreacji na zdrowie 

człowieka. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności morsowanie może 

być wyjątkowym sposobem spędzania wolnego czasu i sposobnością poznania 

interesujących osób” [8]. 

Jednak mimo dostrzegania pozytywnego wpływu zimowych kąpieli na 

organizm, medycy nie włączają tej formy „uzdrawiania” do listy zabiegów 

zalecanych i wykonywanych, w ramach kompetencji służby zdrowia. 

Reasumując powyższe (zdaniem autorów): 

1. Morsowanie to bardziej sport niż zabieg medyczny. 

2. Organizator prowadzi działalność na obszarze wodnym. 

3. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa. 

4. Organizatorów nie dotyczą przepisy odnoszące się do wyznaczonych 

obszarów wodnych. 

5. Organizator może posiłkować się przepisami (standardami 

przyjętymi) dla wyznaczonych obszarów wodnych, jednak musi brać 

pod uwagę wszelkie, specyficzne warunki, występujące w czasie 

realizowanego przedsięwzięcia (liczby uczestników, obszerności 

obszaru w którym odbywa się impreza, warunków pogodowych, etc.). 

W związku z powyższym, proponuje się aby organizatorzy brali pod 

uwagę zapisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych, pod kątem zapewniania bezpieczeństwa, w szczególności: art. 4 pkt 2., w 

brzmieniu: 

Za zapewnienie bezpieczeństwa (na obszarach wodnych), odpowiada 

(…) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub 

rekreacji – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie 

(…) zwani dalej „zarządzającym obszarem wodnym”. 

 Wynika z tego, że organizator zimowych kąpieli (czy to osoba fizyczna, 

czy sformalizowany klub morsów), w myśl tego zapisu staje się zarządzającym 

obszarem wodnym. Choćby w tym krótkim wycinku czasowym – podczas realizacji 

imprezy. W ślad za tym, musi zapewnić bezpieczeństwo na tym obszarze (zgodnie 

z art. 4 pkt 1 ustawy) poprzez: 

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;  
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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.  

Wszystkie wymienione czynności / zadania, są bez problemów 

wykonalne przez organizatorów zimowych kąpieli. Niektóre z nich można nawet 

połączyć z promocją działalności, a także z prowadzeniem ciekawej strony, profilu 

czy bloga. 

Jak można te zobowiązania wypełnić? – krótka podpowiedź: 

1. Analiza zagrożeń – spotkanie z przedstawicielem / przedstawicielami 

policji i podmiotu / podmiotów uprawnionych do kąpieli i sporządzenie 

notatki, protokołu z zaleceń dotyczących realizowanego przez nas 

przedsięwzięcia. Oczywiście należy wskazać dokładne miejsce, w 

którym będziemy przeprowadzać imprezę. 

2. Należy w odpowiedni sposób oznakować i zabezpieczyć miejsce 

kąpieli morsów. Jaki jest ten odpowiedni sposób? – taki, jak określimy 

z policją i przedstawicielami podmiotów uprawnionych (o których 

mowa w pkt. 1). 

3. Działania profilaktyczne to: 

1) określenie i oznakowanie granic obszaru, na którym wolno 

morsom przebywać w czasie imprezy, ustawienie znaczników, 

poza które nie wolno wychodzić / przepływać, 

2) opisanie w regulaminie imprezy potencjalnych zagrożeń (w tym 

przeciwwskazań), zasad zachowania bezpieczeństwa, zasad 

udzielania pomocy, etc., 

3) prowadzenie np. na stronie internetowej, profilu FB lub 

jakiejkolwiek innej formie, edukacji profilaktycznej o zagrożeniach, 

w swoim profilu działalności. 

4. Odpowiednie zapisy w regulaminie, o kwestiach dotyczących wpływu 

pogody na realizację imprezy (lub podobna forma z pośrednictwem 

mediów – jw.). 
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5. Zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania 

osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo 

utraty życia lub zdrowia, czyli przemyślana oprawa sprzętowo – 

ratownicza.  

Nawet jeśli uznać, że organizator kąpieli morsów przyjmuje rolę / funkcję 

zarządzającego (a można tak przyjąć na podstawie przytoczonych fragmentów 

ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych), to nie  

dotyczą go pozostałe regulacje, czyli: rozporządzenia w sprawie oznakowania, 

wyposażenia i zapewnienia ratowników wodnych – na podległym obszarze. Te 

ostatnie bowiem nałożone są na zarządzających wyznaczonymi obszarami 

wodnymi. Nie oznacza to jednak, że zupełnie nie wiadomo, jak należy 

zabezpieczyć projektowane wydarzenie. Stanie się to jasne, jeśli refleksyjnie 

rozpatrzy się brzmienie pierwszego akapitu art. 4.1 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, w brzmieniu: 

„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności 

na dokonaniu, 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”. 

W ten sposób – włączając do współpracy policję i podmioty uprawnione 

do wykonywania ratownictwa, organizator winien określić jakie występują 

zagrożenia dla jego aktywności, na obszarze wodnym i podjąć stosowne kroki – w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom jego imprezy. Zatem – prawo nie 

zostawiło morsów na przysłowiowym „lodzie”.  

Ustalając fakty, by móc zaproponować własne rozwiązania w zakresie 

bezpieczeństwa kąpieli morsów, należy stwierdzić, że: 

1. brak norm prawnych, które jednoznacznie odnoszą się do zimowych 

aktywności w wodzie (w tym morsowania), 

2. nie można przyjąć, że morsowanie odbywa się na wyznaczonych 

obszarach wodnych, gdyż wykluczają ten fakt definicje i ramy 

czasowe funkcjonowania tych miejsc,  

3. organizator imprezy morsowania nie może być traktowany jako 

organizator czy zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym, 

zatem nie obowiązują go zasady wynikające z regulacji prawnych w 

tym zakresie,  

4. organizator imprezy morsowania winien być traktowany jako 

zarządzający obszarem wodnym, na którym prowadzi działalność, 

zatem obowiązują go zasady wynikające z art. 4 pkt 1 ustawy o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

5. prawo nie zakazuje kąpieli poza sezonem kąpielowym, gdyż zgodnie 

z art. 10 pkt 7 ustawy prawo wodne, zarządzanie zasobami wodnymi 

służy zaspokajaniu potrzeb ludności, w tym (…) zaspokojenia 

potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją, 
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6. organizator zimowych kąpieli nie musi dokonywać zgłoszenia ani 

uzyskać pozwolenia wodnoprawnego, gdyż zgodnie z art. 394 pkt 1, 

ustawy prawo wodne, obowiązek ten dotyczy jedynie wyznaczonych 

obszarów wodnych (zatem jedynie organizatorów kąpielisk i miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli).  

 

Autorskie propozycje organizowania zimowych kąpieli 

Po pierwsze i przede wszystkim, należy zadbać o te elementy, które 

wymienione zostały wyżej (zgodnie z art. 4.1. ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych). Można te wymagania spełnić niewielkim 

kosztem i wysiłkiem, zyskując jednocześnie komfort i spokój, na wypadek jakiś 

nieprzewidzianych okoliczności. 

Gdy organizator zamierza zrealizować imprezę (kąpiel), po spełnieniu 

powyższego może rozważyć (z uwzględnieniem liczby uczestników, głębokości 

wody i innych, specyficznych warunków), następujące sposoby zabezpieczenia 

planowanego przedsięwzięcia: 

Kąpiel w przeręblu (propozycja dla grupy max 20 osób). 

1. Oznaczenie stref głębokości tabliczkami z informacją o głębokości 

(może to być prowizoryczny napis wykonany na tabliczce wielkości 

A4, ustawiony, zawieszony w widocznym dla uczestników miejscu). 

2. Minimum dwie drabiny, do wchodzenia i wychodzenia. 

3. Liczba ratowników: minimum dwóch (z uwagi na konieczność 

wzajemnej asekuracji i prowadzenia niektórych zabiegów, w trakcie 

ewentualnej akcji). Wraz ze zwiększającą się powierzchnią przerębla 

oraz liczby uczestników, liczba ratowników powinna rosnąć. W 

przypadku przerębla obserwacja bywa utrudniona. Przy dużym 

zagęszczeniu osób, istnieje realne zagrożenie, że ktoś z kąpiących 

dostanie się pod lód. 

4. Bezwzględnie zakazane powinny być skoki do przerębla. 

5. Ratownicy powinni przed kąpielą dokonać odprawy z grupą, w czasie 

której omówią znaki sygnalizacyjne i sposób postępowania, w razie 

akcji ratowniczej. 

6. Przerębel powinien mieć kształt kwadratu lub prostokąta. 

7. Wykaz sprzętu proponowanego do zabezpieczenia przerębla: 

 żerdzie 2 szt., 

 pas ratowniczy typu węgorz 1 szt. dla każdego ratownika, 

 kołowrót z liną asekuracyjną 1 szt., 

 gwizdek 1 szt. dla każdego ratownika, 

 tuba akustyczna 1 szt. (do nadawania komunikatów z brzegu), 

 rzutka o długości liny co najmniej 20 m. 1 szt., 

 apteczka, wyposażona w podstawowy zestaw ew. dodatkowe 

(uzasadnione) środki medyczne, uwzględniające specyfikę 
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aktywności i możliwego rozstroju organizmu. Jeśli impreza ma 

większy zasięg, organizator powinien zapewnić torbę R1, 

 ciepłe koce.  

8. Należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną po lodzie, niezbędną w 

sytuacji, gdy dochodzi do pękania lodu. 

9. Ratownicy powinni być w piankach i butach neoprenowych z twardą 

podeszwą (zapobiegnie to ewentualnym skaleczeniom i ułatwi 

poruszanie się po lodzie).  Wskazane jest, aby były to osoby mające 

doświadczenie w pływaniu w zimnych wodach.  

10. Widzowie / kibice zdecydowanie powinni pozostać na brzegu,  

ponieważ przebywając na lodzie, mogą spowodować jego załamanie. 

Ryc. 7. Przygotowanie przerębla, źródło [19] 

 

Kąpiel w niezamarzniętych wodach (morze, jezioro). Propozycja dla 

grupy maksymalnie 20 osobowej. 

1. Oznaczenie maksymalnej głębokości / strefy, poza którą uczestnikom 

nie wolno wychodzić. 

2. Liczba ratowników: minimum dwóch, z czego jeden na łodzi (kajaku) 

od strony lustra wody a drugi od strony lądu. Wraz ze zwiększającą się 

liczbą uczestników, liczba ratowników powinna rosnąć 

proporcjonalnie.  

Zdaniem autorów, na każde, kolejne 20 osób uczestników kąpieli, 

powinno się zapewnić jednego, dodatkowego ratownika.  

3. Ratownicy powinni przed kąpielą dokonać odprawy z grupą, w czasie 

której omówią znaki sygnalizacyjne i sposób postępowania, w razie 

akcji ratowniczej. 

4. Wykaz sprzętu proponowanego do zabezpieczenia grupy 20 

osobowej: 

 łódź wiosłowa, motorowa lub kajak – 1 szt., 

 pas ratowniczy typu węgorz 1 szt. dla każdego ratownika, 
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 kołowrót z liną asekuracyjną 1 szt., 

 gwizdek 1 szt. dla każdego ratownika, 

 tuba akustyczna 1 szt. (do nadawania komunikatów z brzegu), 

 apteczka, wyposażona w podstawowy zestaw ew. dodatkowe 

(uzasadnione) środki medyczne, uwzględniające specyfikę 

aktywności i możliwego rozstroju organizmu. Jeśli impreza ma 

większy zasięg, organizator powinien zapewnić torbę R1, 

 ciepłe koce. 

5. Ratownicy powinni być w piankach i butach neoprenowych z twardą 

podeszwą (w pełnej gotowości do natychmiastowego wejścia do 

wody). Wskazane jest, aby były to osoby mające doświadczenie w 

pływaniu w zimnych wodach.  

 
Ryc. 8. VII Inwazja Morsów - MORSY TUREK – Przykona 2018 [22] 

 

Jeśli impreza jest znaczącym przedsięwzięciem o dużym zasięgu (typu 

krajowy zlot morsów), w którym udział bierze kilkaset osób, należy rozważyć: 

1. Zapewnienie zespołu medycznego z karetką. 

2. Rozpoznanie terenu pod kątem placówek specjalizujących się w 

leczeniu hipotermii.  

Pacjentów w I° hipotermii należy przewieźć do najbliższego szpitala. W przypadku 

pacjentów w hipotermii od II° do IV°, oznaki niestabilności krążenia (tj. ciśnienie 

skurczowe <90 mmHg, arytmia komorowa, temperatura centralna <28 °C) powinny 

określać wybór szpitala docelowego. Jeśli obecne są jakiekolwiek oznaki 

niestabilności krążeniowej należy przewieźć pacjenta do ośrodka, gdzie dostępne 

są systemy pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych (ECLS). Należy też 

odpowiednio wcześniej skontaktować się ze szpitalem i upewnić się, czy placówka 

jest w stanie przyjąć pacjenta celem ogrzewania pozaustrojowego. W V° hipotermii 
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należy rozważyć podstawy do przerwania lub zakończenia resuscytacji (np. 

jednoznaczne oznaki śmierci, ważny dokument DNACPR, zagrożenie dla 

ratowników lub zasypanie w lawinie ≥60 minut wraz z asystolią i drogami 

oddechowymi zablokowanymi śniegiem). Wykluczając którąkolwiek z tych sytuacji 

należy podjąć RKO i przewieźć pacjenta do ośrodka z możliwością ogrzewania 

pozaustrojowego (ECLS) [9]. 

3. Zgłoszenie / uzyskanie zgody właściciela / zarządzającego terenem, 

na którym realizujemy kąpiel (gmina, MOSiR, OSiR, osoba prywatna 

itd). Dobrze jest uzyskać pozwolenie w formie pisemnej, wraz z 

określeniem warunków korzystania z terenu, oraz odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo. Taki dokument może być wydany na cały sezon 

zimowy i zapewnia komfort dla każdej ze stron. Brak tego rodzaju 

uzgodnień, w najgorszym wypadku skutkować może nawet 

interwencją odpowiednich służb, a także nałożeniem na „dzikiego” 

organizatora, przewidzianych prawem kar. W razie zaistnienia 

wypadku, sytuacja organizatora komplikuje się jeszcze bardziej. 

 

Podsumowanie 

Popularność zimowych kąpieli winna wymusić refleksję i działania 

morsowej społeczności, w kierunku wystandaryzowania zasad zabezpieczania tego 

rodzaju spotkań.  

Za grupy zorganizowane, funkcjonujące jako stowarzyszenia czy 

fundacje, bezpieczeństwo kąpieli i wszelkie pozwolenia, winien zapewnić Zarząd 

organizacji. W grupach nieformalnych, zobowiązanie to spoczywa na osobie / 

osobach, które inicjują organizację imprezy. 

Wielość i częstotliwość takich spotkań / kąpieli / imprez, na terenie 

podległym lokalnym władzom, czy będącym własnością osób prywatnych, może 

prowadzić do powstania konfliktów pomiędzy morsami a gestorami. 

Autorzy zachęcają wszystkich (zarówno organizatorów jak i 

uczestników), do pochylenia się nad zapewnieniem jak najlepszych warunków 

sprzętowych i kadrowych, w obrębie bezpieczeństwa.  

Przytoczone fragmenty przepisów oraz przeprowadzona analiza 

wynikających z nich zobowiązań, możliwości i szans – mogą stanowić punkt wyjścia 

do lepszego rozumienia własnej roli czy sytuacji. 

Zaproponowane rozwiązania są jedynie drogowskazem, a nie jakkolwiek 

rozumianą normą. Zachęcamy do jej modyfikowania i uzupełniania, aby poza 

przyjemnością z zimowych kąpieli, uczestnicy wracali w dobrym zdrowiu do domów. 
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