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Nazwa podmiotu wykonującego
ratownictwo wodne

REJESTR DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
KARTA NR
Miejsce wypadku i data
prowadzenia działań
ratowniczych

1.2.

Rozpoczęcie działań
Data i
godzina

Zakończenie działań
Data i
godzina

Miejsce

Imię

3.

Dane osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych
Data
Miejsce
Dokładny adres
Nazwisko
urodzenia
urodzenia
zamieszkania

Rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, której udzielono pomocy
4.

Rodzaj udzielonej pomocy

5.

Imiona i nazwiska ratowników wodnych udzielających pomocy
Lp.
6.

Imię

Nazwisko

Kontakt

1
2
3
4

7.

Czas i miejsce przekazania osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych,
jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym służbom
Data
Godzina
Miejsce przekazania
Jednostka systemu
Dysponent

Kontakt
Rejestr spisano (imię i nazwisko) w dniu:

*

Rejestr działań ratowniczych powinien stanowić jeden dokument (ustawodawca posługuje się liczbą pojedynczą), w którym
odnotowywane powinny być wszystkie przypadki prowadzenia działań ratowniczych przez ten podmiot.
Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego powinien prowadzić ewidencję wniosków o udostępnienie informacji z
rejestru działań ratowniczych.

WSTĘP
Ratownictwo to misja.
Praca ratownika jest zadaniem do wykonania, a nie pracą do wykonywania.
Zadaniem, zadanym przez okoliczności.

Okoliczności bezwzględne na to, kogo wybrał los do realizowania zadań ratowniczych.
To jak przygotujemy ratowników wodnych do pełnienia misji i jak ratownicy przygotują swój „arsenał”
narzędziowy, decyduje o naszym bezpieczeństwie.
Normatyw, który trzymasz w ręku, to nasza kolejna propozycja uporządkowania wiedzy o aktualnym
stanie prawnym ratownictwa wodnego i warsztatu pracy ratownika.
Niech będzie on powodem do dyskusji nad kształtem ratownictwa wodnego w Polsce.
Niech będzie jednocześnie bodźcem do poddania ocenie stanu edukacji społeczeństwa w dziedzinie
umiejętności pływania.
Niech dopinguje nas do samodoskonalenia.
Mamy nadzieję, że aktualne wydanie jest tylko namiastką tego, które przygotujemy dla Was za rok.
Niech pomyślność nam sprzyja, a wiedza i umiejętności wspomagają w realizacji zadań.
Powodzenia
załoga KEVISPORT
_______________________________________________
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SŁOWNICZEK
PRZYPIS KEVISPORT –

wyjątki z aktów prawnych

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Rozdział 1, Art. 2.

OBSZAR WODNY – rozumie się przez to wody śródlądowe oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 5
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2), 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;

WYZNACZONY OBSZAR WODNY – rozumie się przez to 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;

WYPADEK – rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło
podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych, którego
następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;

RATOWNICTWO WODNE – rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych, polegających w
szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym;

RATOWNIK WODNY – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu
ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i
spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w
podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego
podmiotu;

MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. – Prawo wodne; ”rozumie się przez to wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli;”
KĄPIELISKO – w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
„rozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale
rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie
wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy,
zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach
terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i
wód podziemnych;”
PŁYWALNIA – rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do
pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem,
wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.
_______________________________________________

ISTOTA RATOWNICTWA WODNEGO
MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROK)

Istotą ratownictwa wodnego - zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” jest organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym (art. 2 pkt 3 i 4).
______________________________________________

KTO WYKONUJE
RATOWNICTWO WODNE ?
MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROK)

W świetle przepisów ustawy, wykonywanie
ratownictwa wodnego na wyznaczonych
obszarach wodnych,
uzależnione jest od
decyzji zarządzającego danym wyznaczonym
obszarem wodnym – wymaga powierzenia
przez zarządzającego danym wyznaczonym
obszarem
wodnym
podmiotowi
uprawnionemu do wykonywania ratownictwa
wodnego
organizowania,
kierowania
i
koordynowania działań ratowniczych na
zarządzanym przez niego wyznaczonym
obszarze wodnym (art. 21 ust. 3 ustawy).

może zatrudnić (w formie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej) osobę będącą
ratownikiem wodnym.
_______________________________________________
MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015
ROK)

I. Organizowanie, kierowanie, koordynowanie i
bezpośrednie
prowadzenie
działań
ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego
W celu niezwłocznego - po otrzymaniu
zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu na
obszarze wodnym - podejmowania działań
ratowniczych
wchodzących
w
zakres
ratownictwa wodnego podmiot uprawniony do
wykonywania ratownictwa wodnego ma
obowiązek zapewnienia stanu gotowości do
wykonywania ratownictwa wodnego. Zgodnie z
ustawą,
instrumentem
służącym
do
zapewnienia stanu gotowości do wykonywania
ratownictwa wodnego są stałe dyżury
ratowników wodnych.

powyższy zapis jest
niejednoznaczny poniżej odmienna interpretacja
PRZYPIS KEVISPORT -

ODPOWIEDŹ PODSEKRETARZA STANU Stanisława Rakoczego W MINISTERSTWIE
SPRAW WEWNĘTRZNYCH - Z UPOWAŻNIENIA MINISTRA - NA INTERPELACJĘ NR 9924
W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W
RAMACH RATOWNICTWA WODNEGO, z dnia 9 listopada 2012r .

Z normy zawartej w ww. przepisie prawa
wynika uprawnienie, nie zaś obowiązek, do
zlecania przez zarządzającego wyznaczonym
obszarem wodnym organizowania, kierowania i
koordynowania
działań
ratowniczych
podmiotowi uprawnionemu do wykonywania
ratownictwa wodnego. Stosownie do art. 21
ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy na
zarządzającym spoczywa obowiązek organizacji
działań ratowniczych oraz zapewnienia stałej
kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez
ratowników wodnych. W związku z tym w
ramach uprawnienia do organizowania działań
ratowniczych zarządzający obszarem wodnym

Utrzymywanie stałych dyżurów oznacza
„pełnienie obowiązków zawodowych lub
społecznych przez ratowników wodnych w
określonym czasie, według ustalonego trybu,
bez przerwy”, czyli nie dopuszczając do
okresów, w których dyżur nie zachodzi - czyli
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12
miesięcy w roku, a więc całodobowo i
całorocznie.
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zarządzających
wyznaczonymi
obszarami
wodnymi obowiązków określanych ustawą.
Dopuszczalne jest natomiast wydawanie – na
zlecenie
zarządzającego
wyznaczonym
obszarem wodnym – opinii w kwestii
warunków
bezpieczeństwa
na
danym
wyznaczonym obszarze wodnym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy podmiot
uprawniony do wykonywania ratownictwa
wodnego zobowiązany jest nie tylko do
organizacji i udzielania pomocy osobom, które
uległy wypadkowi lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na
obszarze wodnym, ale również ciąży na nim
obowiązek
prowadzenia
działalności
profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, czy też
ujawniania
zagrożeń
w
zakresie
bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych. W świetle powyższego,
podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego powinien dysponować
taką liczbą ratowników wodnych, dzięki której
będzie w stanie realizować również obowiązki
wynikające z ww. przepisu.

ODPOWIEDŹ PODSEKRETARZA STANU Stanisława Rakoczego W MINISTERSTWIE
SPRAW WEWNĘTRZNYCH - Z UPOWAŻNIENIA MINISTRA - NA INTERPELACJĘ NR 9924
W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W
RAMACH RATOWNICTWA WODNEGO, z dnia 9 listopada 2012r .

Niemniej jednak w świetle art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy podmioty uprawnione do wykonywania
ratownictwa wodnego mają prawo do
ujawniania
zagrożeń
w
zakresie
bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
Wspomniany przepis prawa upoważnia
podmioty uprawnione do dokonywania oceny
stanu bezpieczeństwa obszarów wodnych na
podstawie przeprowadzonych obserwacji, a
także
zgłoszenia
ewentualnych
nieprawidłowości w tym zakresie właściwej
radzie gminy.

_______________________________________________

Podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa
wodnego
ma
obowiązek
ujawniania
zagrożeń
w
zakresie
bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych i przekazywania informacji
o ujawnionych zagrożeniach właściwej radzie
gminy, wynikający z art. 14 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy, powinien realizować je na obszarze, na
którym wykonuje ratownictwo wodne.

_______________________________________________
MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015
ROK)

Podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego powinien posiadać
dokumentację potwierdzającą zapewnianie
stanu gotowości do wykonywania ratownictwa
wodnego i pełnienia stałych dyżurów
ratowników wodnych.

Obowiązek ten powinien być również
realizowany w odniesieniu do wyznaczonych
obszarów wodnych, ale głównie tych, na
których na podstawie umowy z zarządzającym
wyznaczonym obszarem wodnym dany
podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego organizuje, kieruje i
koordynuje działania ratownicze.

Analogiczna dokumentacja powinna również
być
prowadzona
w
odniesieniu
do
wyznaczonych obszarów wodnych, na których
na podstawie umów z zarządzającymi tymi
obszarami zawartymi w trybie art. 23 ust. 3
ustawy, podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego wykonuje ratownictwo
wodne.

Ustawodawca nie przewidział żadnych
uprawnień kontrolnych dla podmiotów
uprawnionych do wykonywania ratownictwa
wodnego, stąd też jako nie mające podstaw
prawnych są działania tych podmiotów,
polegające na dokonywaniu „kontroli”,
„audytów”, „przeglądów” pod względem
zapewnienia warunków bezpieczeństwa przez
zarządzających
wyznaczonymi
obszarami
wodnymi
i
sposobu
realizacji
przez

Środki łączności, które powinien posiadać
podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego dedykowane mają być
wyłącznie do odbioru zgłoszeń alarmowych
(każdy inny środek łączności nie gwarantuje
odbioru zgłoszenia alarmowego z uwagi np. na
prowadzoną rozmową prywatną lub służbową).
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Numer alarmowy, który przeznaczony jest do
przyjmowania
zgłoszeń
powinien
być
upubliczniony, podany do ogólnej wiadomości
publicznej, a także służbom ustawowo
powołanym do niesienia pomocy (np.
jednostkom Państwowej Straży Pożarnej,
jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne,
Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego,
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego).

określone w art. 2 pkt 5 ustawy oraz powinien
czuwać nad prawidłowością i ważnością tych
dokumentów i kwalifikacji.
Ustawa nie upoważnia żadnego podmiotu do
stwierdzania, iż dana osoba spełnia wszystkie
ustawowe warunki określone dla ratownika
wodnego i wydawania na tę okoliczność
jakichkolwiek dokumentów (zaświadczeń,
certyfikatów, itp.).
_______________________________________________

_______________________________________________

wykaz podmiotów
uprawnionych do wykonywania ratownictwa
wodnego znajduje się pod adresem:
PRZYPIS KEVISPORT -

Podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego powinien posiadać
dokumenty potwierdzające, że ratownicy
wodni, którymi dysponuje spełniają wymagania

https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nad
zor-nad-ratownictwe?page=0
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RATOWNIK
MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015
ROK)

sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 474) lub uzyskała przed dniem
wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia
2012 r. uprawnienia ratownika na podstawie
przepisów obowiązujących do tego dnia (art.
41 ustawy).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy, ratownikiem
wodnym jest osoba, która łącznie spełnia
następujące warunki:
1) posiada wiedzę i umiejętności z
zakresu
ratownictwa
i
technik
pływackich oraz inne kwalifikacje
przydatne w ratownictwie wodnym;

_______________________________________________

Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 USTAWA z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4.

2) spełnia wymagania określone w art.
13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006
r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z
późn. zm.), tj.:

Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat
osiemnaście.
Art. 10. § 2. Przez zawarcie małżeństwa
małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w
razie unieważnienia małżeństwa.

1) posiada pełną zdolność do
czynności prawnych,
2) jest zatrudniona lub pełni
służbę w jednostkach
współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo
Medyczne lub jest członkiem
tych jednostek,

Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych
nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
_______________________________________________
MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015
ROK)

3) posiada ważne
zaświadczenie o ukończeniu
kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej
pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika,

Na osoby, które zdobyły uprawnienia w
zakresie ratownictwa wodnego na podstawie
przepisów obowiązujących do dnia jej wejścia
w życie, ustawa nie nakłada obowiązku
uzupełniania, potwierdzania, czy też na nowo
zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu
ratownictwa wodnego (poprzez np. odbycie
szkolenia ratowników wodnych na zasadach
określonych w przepisach rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21
czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w
ratownictwie wodnym).

4) jej stan zdrowia pozwala na
udzielanie kwalifikowanej
pierwszej pomocy;
3) jest zatrudniona lub pełni służbę w
podmiocie
uprawnionym
do
wykonywania ratownictwa wodnego
lub jest członkiem tego podmiotu.

_______________________________________________

Dokumentem
potwierdzającym
odbycie
szkolenia
ratowników
wodnych
jest
zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w
sprawie szkoleń w ratownictwie. Natomiast
dokumentami potwierdzającymi posiadanie

Warunek „posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu ratownictwa” spełnia osoba, która
ukończyła szkolenie ratowników wodnych
organizowane na zasadach określonych w
przepisach rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w
6
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wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa
wodnego przez osoby, które na podstawie
przepisów obowiązujących do dnia wejścia w
życie ustawy uzyskały uprawnienia z zakresu
ratownictwa wodnego - z uwagi na to, że
obowiązujące wcześniej przepisy nie określały
formalnych wzorów dokumentów w tym
zakresie - mogą być: np. legitymacja
członkowska z dokonanym wpisem o
posiadanym stopniu ratowniczym, akt nadania
danego stopnia ratowniczego, itp.

posiadające
zgodę
na
wykonywanie
obowiązków i uprawnień specjalistycznych
organizacji ratowniczych na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 12
listopada 2002 r.
Kolejnym warunkiem, jaki musi spełniać
ratownik wodny to warunek: spełniania
wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
757, z późn. zm .), tj.:

_______________________________________________

Ustawodawca nie określił wprost, jakiego
rodzaju innymi kwalifikacjami powinien
legitymować się ratownik wodny. Z brzmienia
art. 2 pkt 5 ustawy wynika, iż owe inne
kwalifikacje, powinny być „kwalifikacjami
przydatnymi w ratownictwie wodnym”. Biorąc
z kolei pod uwagę definicję ratownictwa
wodnego, powinny być to kwalifikacje
związane
z
prowadzeniem
działań
ratowniczych na obszarze wodnym (art. 2 pkt 4
ustawy). W świetle powyższego, za kwalifikacje
przydatne w ratownictwie wodnym należy
uznać np. patenty żeglarskie, uprawnienia
sternika (motorowodne - PRZYPIS KEVISPORT),
płetwonurka oraz umiejętności nabyte w
trakcie
kursów
specjalistycznych
organizowanych przez organizacje ratownicze

1) posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych,
2) być zatrudnionym lub pełnić służbę w
jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub być
członkiem tych jednostek,
3) posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu
kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, (Zgodnie
z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia zaświadczenie
o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy ważne jest przez okres 3 lat
od dnia jego wydania.)
4) posiadać stan zdrowia pozwalający na
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
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DOKUMENTACJA DZIAŁAŃ
RATOWNICZYCH
MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015
ROK)

dokumentację działań ratowniczych oraz
zasady ich sporządzania/wypełniania (za
wyjątkiem rejestru działań ratowniczych, w
przypadku którego ustawa określa, jakie dane
powinien zawierać).

Fakt prowadzenia działań ratowniczych w
ramach ratownictwa wodnego powinien być
utrwalony
w
dokumentacji
działań
ratowniczych.

REJESTR DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, zgodnie z
art. 14 ust. 3 ustawy obejmuje następujące
dane:

do codziennej ewidencji
czynności i zdarzeń polecamy:
PRZYPIS KEVISPORT –

1) imię i nazwisko osoby, której udzielono
pomocy w ramach działań ratowniczych, datę i
miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania;
2) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania
osoby, o której mowa w pkt 1;
3) rodzaj udzielonej pomocy;
4) miejsce wypadku;
5) imiona i nazwiska ratowników wodnych
udzielających pomocy;
6) datę prowadzenia działań ratowniczych;
7) czas i miejsce przekazania osoby, o której
mowa w pkt 1, jednostkom systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym
służbom.

DZIENNIK PRACY RATOWNIKÓW WODNYCH
jest dokumentem świadczącym o pracy
ratowników, który nie stanowi REJESTRU
DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH.
Powinien być przechowywany w miejscu pracy
i winien być dostępny dla każdego ratownika.
Do dziennika wpisuje się kolejno wszystkie
wykonywane prace, dyżury, akcje ratunkowe
oraz opisuje inne czynności i zdarzenia
związane z wykonywaną pracą lub mające na
nią wpływ.
Po zakończeniu wpisów i wyczerpaniu rubryk,
powinien zostać założony następny dziennik
pracy z nadanym kolejnym numerem i aktualną
datą założenia.

Rejestr działań ratowniczych powinien
stanowić jeden dokument (ustawodawca
posługuje się liczbą pojedynczą), w którym
odnotowywane powinny być wszystkie
przypadki prowadzenia działań ratowniczych
przez podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego.

MSW - DEPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI - WYJAŚNIENIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO (WARSZAWA, STYCZEŃ 2015
ROK)

…dopuszczalne jest, by podmiot uprawniony do
wykonywania
ratownictwa
wodnego
samodzielnie
określił
jakiego
rodzaju
dokumenty będą składać się u niego na
dokumentację działań ratowniczych, określił
wzory
dokumentów
stanowiących

Podmiot uprawniony do wykonywania
ratownictwa wodnego powinien również
prowadzić
ewidencję
wniosków
o
udostępnienie informacji z rejestru działań
ratowniczych.
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? KTO I JAK ?
MOŻE ORGANIZOWAĆ KĄPIELISKO
PRZYPIS KEVISPORT –

2. Jakość wody w kąpielisku powinna
odpowiadać wymaganiom określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust.
3.

wyjątki z aktów prawnych

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Art. 34A

Art. 34D

1. Rada gminy określa, w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na
terenie gminy lub na polskich obszarach
morskich przyległych do danej gminy.

1. Organizator miejsca wykorzystywanego do
kąpieli wykonuje badanie jakości wody nie
wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia
jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w
trakcie jego funkcjonowania, a także
każdorazowo w przypadku wzrokowego
stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie
wpływających na jakość wody i mogących
stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących
się tam osób.

2. Organizator kąpieliska jest obowiązany do
dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy, w którym kąpielisko ma być
otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie
w wykazie kąpielisk, o którym mowa w ust. 1,
wydzielonego
fragmentu
wód
powierzchniowych, na których planuje
utworzyć kąpielisko.

2. Organizator miejsca wykorzystywanego do
kąpieli jest obowiązany oznakować miejsce
wykorzystywane do kąpieli.

Art. 34C

_______________________________________________

1. Organizator kąpieliska jest obowiązany
oznakować kąpielisko.
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BEZPIECZEŃSTWO NA
OBSZARACH WODNYCH
pływalnie / kąpieliska
PRZYPIS KEVISPORT –

1) 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;

wyjątki z aktów prawnych

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach
wodnych
Rozdział
2,
Bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
Art. 3.
Osoby przebywające na obszarach wodnych
obowiązane są do zachowania należytej
staranności w celu ochrony życia i zdrowia
własnego oraz innych osób, a w szczególności:

2) oznakowaniu i zabezpieczeniu
terenów,
obiektów
i
urządzeń
przeznaczonych do pływania, kąpania
się, uprawiania sportu lub rekreacji na
obszarach wodnych;

1) zapoznania się z zasadami korzystania z
danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich
przestrzegania;

3)
prowadzeniu
działań
profilaktycznych
i
edukacyjnych
dotyczących
bezpieczeństwa
na
obszarach wodnych, polegających w
szczególności na:

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu
umieszczanych przez podmioty, o których
mowa w art. 12 ust. 1;
3) zapoznania się i dostosowania swoich
planów aktywności do umiejętności oraz
aktualnych warunków atmosferycznych;

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,

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do
rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego
technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i
zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania odpowiednich
służb ratowniczych lub podmiotów, o których
mowa w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku
lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach
nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo osób.

c) uświadamianiu zagrożeń
związanych z
wykorzystywaniem obszarów
wodnych, w szczególności
prowadzeniu akcji
edukacyjnych wśród dzieci i
młodzieży szkolnej;
4) informowaniu i ostrzeganiu o
warunkach pogodowych oraz innych
czynnikach mogących powodować
utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia
lub życia osób;

Art. 4.
1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach
wodnych polega w szczególności na:
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5)
zapewnieniu
warunków
do
organizowania pomocy oraz ratowania
osób, które uległy wypadkowi lub są
narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia.

nieckami basenowymi o łącznej
powierzchni powyżej 100 m2 i
głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym
miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m:

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym
mowa w ust. 1, odpowiada:

a) wytyczanie strefy dla
umiejących i nieumiejących
pływać,

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

b) wydzielanie brodzika dla
dzieci;

2) 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,

2)
zapewnienie
stałej
kontroli
wyznaczonego obszaru wodnego przez
ratowników wodnych;

3) na pozostałym obszarze – właściwy
miejscowo wójt (burmistrz, prezydent
miasta)

4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i
pomocniczy
oraz
urządzenia
sygnalizacyjne
i
ostrzegawcze
(wzrokowe i słuchowe);

–
zwani
dalej
obszarem wodnym”.

3)
utworzenie
stanowiska
do
obserwacji wyznaczonego obszaru
wodnego;

„zarządzającym

5) oczyszczanie powierzchni dna
obszaru przeznaczonego do pływania
lub kąpieli z wszelkich przedmiotów
mogących spowodować skaleczenie lub
inny wypadek;

3. Zadania, o których mowa w ust. 1,
wykonywane
przez
wójta
(burmistrza,
prezydenta miasta) na obszarze, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych
gminy.

6) upowszechnianie zasad korzystania z
wyznaczonego obszaru wodnego;

Art. 5.

7)
zapewnianie
przekazywania
informacji o dopuszczalności lub
zakazie korzystania z wyznaczonego
obszaru wodnego.

1. Zarządzający wyznaczonym obszarem
wodnym umieszcza, w ogólnie dostępnym
miejscu informacje dotyczące:
1) zasad korzystania z wyznaczonego
obszaru wodnego;
2) ograniczeń w korzystaniu
wyznaczonego obszaru wodnego;

3. Osoba pływająca, kąpiąca się lub
uprawiająca
sport
lub
rekreację
na
wyznaczonym
obszarze
wodnym
jest
obowiązana do zapoznania się z informacjami,
o których mowa w ust. 1.

z

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
11
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAW
WEWNĘTRZNYCH z dnia 27 lutego 2012 r. w
sprawie wymagań dotyczących wyposażenia
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt
ratunkowy
i
pomocniczy,
urządzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt
medyczny, leki i artykuły sanitarne.

14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym
stanowisku ratowniczym;

§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:
1) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde
400 m linii brzegowej;

1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde
100 m linii brzegowej;

15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
§ 2. 2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli
wyposaża się w:

2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno na
każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w
pobliżu lustra wody;

2) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde
100 m linii brzegowej;
3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości
25 m lub pasy ratownicze – jedna sztuka na
każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w
pobliżu lustra wody;

3) żerdzie ratunkowe – w miejscach
wykorzystywanych do kąpieli posiadających
pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;
4) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m
na kołowrotku lub w zasobniku linowym –
jedna na każde 100 m linii brzegowej;

4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach
posiadających pomosty stałe lub pływające –
dwie sztuki;

5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek,
gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na
każdym stanowisku ratunkowym;

5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m
na kołowrotku lub w zasobniku linowym –
jedna na każde 100 m linii brzegowej;

6) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla
każdego ratownika wodnego;

6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym
stanowisku ratowniczym;

7) lornetkę – jedna sztuka;
7) tablicę do zamieszczania informacji o
temperaturze wody i powietrza, szybkości
wiatru oraz wysokości fali;

8) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka)
– po jednym komplecie dla każdego ratownika
wodnego;

8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek,
gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na
każdym stanowisku ratowniczym;

9) maszt wraz z kompletem flag;

9) środki łączności między stanowiskami
ratowniczymi;

§ 2. 3. Pływalnię wyposaża się w:

10) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla
każdego ratownika wodnego;

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze –
dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i
cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;

10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

11) lornetki – jedna sztuka na każdym
stanowisku ratowniczym;

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na
pływalniach o długości niecki do 50 m oraz
cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;

12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska,
fajka) – po jednym komplecie dla każdego
ratownika wodnego;

3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek,
gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na
każdym stanowisku ratunkowym;

13) podwyższone stanowiska ratownicze dla
ratowników wodnych – jedno na każde 100 m
linii brzegowej;

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

12
KEVISPORT.pl

§ 2. 4. 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 wyposaża się w:

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
§ 3. 1. Wykaz sprzętu medycznego, leków i
artykułów sanitarnych, w które wyposaża się
wyznaczone obszary wodne określa załącznik
do rozporządzenia.

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze –
cztery na każde 300 m2 powierzchni łącznej
niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m2
powierzchni łącznej niecek;

§ 3.2.
Sprzęt medyczny, leki i artykuły
sanitarne umieszcza się w łatwej do
przenoszenia
torbie/plecaku
lub
torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych
ścianach, z tkaniny trudno zapalnej,
wodoodpornej, z uchwytami umożliwiającymi
transport w ręku, na ramieniu i na plecach, z
łatwym dostępem do niezależnych przegród na
sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z
elementami odblaskowymi, oznakowanej/
oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub
znakiem
podmiotu
uprawnionego
do
wykonywania ratownictwa wodnego.

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery
na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i
kolejne dwie na każde kolejne 300 m2
powierzchni łącznej niecek;
3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek,
gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na
każdym stanowisku ratunkowym;

_______________________________________________

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261)
Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych
Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
1. Ssak ręczny

1 szt.

2. Maseczka do sztucznego oddychania

1 szt.

3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych

1 kpl.

4. Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych

po 1 szt.

5. Worek samorozprężalny

1 szt.

6. Maska tlenowa dla dorosłego

1 szt.

7. Maska tlenowa dla dziecka

1 szt.

8. Rezerwuar tlenowy

1 szt.

9. Wąsy tlenowe

1 szt.

10. Reduktor tlenowy

1 szt.

11. Butla tlenowa

1 szt.

Środki opatrunkowe:
1. Gaza jałowa 1 m2

1 szt.

2. Gaza jałowa 0,5 m2

2 szt.
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3. Gaza jałowa 9x9 cm

5 szt.

4. Gaza jałowa 7x7 cm

5 szt.

5. Gaza jałowa 5x5 cm

10 szt.

6. Opaska elastyczna 12 cm

2 szt.

7. Opaska elastyczna 10 cm

2 szt.

8. Opaska elastyczna 8 cm

2 szt.

9. Opaska dziana 15 cm

5 szt.

10. Opaska dziana 10 cm

5 szt.

11. Opaska dziana 5 cm

5 szt.

12. Siatki opatrunkowe

1 kpl.

13. Opatrunki hydrożelowe schładzające

2 szt.

14. Przylepiec

1 szt.

15. Plaster z opatrunkiem

1 szt.

16. Chusta trójkątna

2 szt.

17. Opatrunek na głowę

3 szt.

18. Szyna usztywniająca – różne rozmiary

3 szt.

19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych

1 szt.

20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny

1 szt.

21. Koc termiczny

2 szt.

22. Rękawiczki jednorazowe

12 szt.

23. Maski ochronne

6 szt.

24. Nożyczki zakrzywione

1 szt.

25. Worek czerwony na odpady medyczne

2 szt.

26. Nosze ratunkowe

1 szt.

1. Środek dezynfekujący

2 szt.

2. Spray na oparzenia

1 szt.

3. Środek do dezynfekcji rąk

1 szt.

Leki:
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tabele zawierają zestawienie sprzętu wymaganego oraz przez nas polecanego z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów
PRZYPIS KEVISPORT –

Wykaz sprzętu wymaganego i/lub zalecanego na kapieliskach
morskich, śródlądowych oraz
miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
Kąpielisko
Lp.

Sprzęt
Śródlądowe

1

2

3

Łódź ratownicza BL-3 wiosłowa
+ odpowiednie na akwen wiosła
Ponton ratowniczy 410 KSP ALU
Standard z silnikiem 15KM
Ponton ratowniczy 410 KSP ALU
Full z silnikiem 15KM
Łódź wiosłowo-motorowa JACEK

Morskie

musi być
powinno być - zalecane
Miejsce
wykorzystywane do kąpieli

1 szt. / 100 m

1 szt. / 400 m

40

41
Na śródlądziu
1 szt. / 100 m

1 szt. / 100 m

Strona

40

SANIE LODOWE - System WodaLód RSKTM-15
4

+ silnik i suchy kombinezon

5

Koło ratunkowe - MARS SP - MORSKIE

7

Koło ratunkowe - MARS ST śródlądowe
Zasobnik z liną do kół MARS ST i SP

8

Pas ratowniczy WĘGORZ II

9

Zasobnik z liną 80m x 10mm
Rzutka KSP Professional 15m x 10mm
Rzutka KSP Professional 25m x 6mm

6

10
11

Tuba ręczna nagłaśniająca - megafon

12

Tablica informacyjna / meteo
Regulamin wyznaczonego
obszaru wodnego
Sygnał akustyczny / gwizdek
Środek łączności / radio
Lornetka
ABC - zestaw do nurkowania
(maska, fajka, płetwy)
Podwyższone stanowisko ratownicze
Krzesło / Siedzisko ratownika KSP
Podwyższone stanowisko ratownicze
wieża ratownicza mała KSP
(basenowa - kąpieliskowa)
Podwyższone stanowisko ratownicze
wieża ratownicza duża KSP
(plażowa - kąpieliskowa)
Maszt do flagi sygnalizacyjnej
Flaga sygnalizacyjna biała
Flaga sygnalizacyjna czerwona
Apteczka ratownik R1 KSP 2012
apteczka basenowa
apteczka kąpieliskowa
Zestaw deska ortopedyczna (nosze) z
kompletem pasów oraz
unieruchomieniem głowy

13
14
15
16
17

18

19

20

41

mobilne całoroczne urządzenie ratownicze
pozwalające na prowadzenie stałej
obserwacji od strony wody

1 szt. / 50 mb
1 szt. / 50 mb

Na morzu
1 szt. / 50 m
Na śródlądziu
1 szt. / 50 m

Zamiennie z kołem
ratunkowym
1 szt. / 100 m

29

36

Dla każdego ratownika wodnego
Na każdym stanowisku
ratowniczym

35
37
25

Na każdym stanowisku ratowniczym
Na każdym stanowisku
ratowniczym
1 szt.

36
28
36

Dla każdego ratownika wodnego

35

1 szt. / 100 m

26

1 kpl. / 100 m

1 kpl.

27

31
1 kpl.
32
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Wykaz sprzętu wymaganego i/lub zalecanego na kapieliskach
morskich, śródlądowych oraz
miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
Kąpielisko
Lp.

Sprzęt
Śródlądowe

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31

32

Apteczka ratownik R0- NERKA
Znaki na kąpieliska
Boja SPII – RATOWNICZA – atest 120N
Defibrylator automatyczny AED
Pława / boja kc biała
Pława / boja kc czerwona
Pława / boja kc żółta
Boja pneumatyczna czerwona
Boja pneumatyczna żółta
Siatka brodzikowa biała, wys.60cm
lina brodzikowa (strefa gł. do 40 cm.)
Lina kąpieliskowa biała
Lina kąpieliskowa czerwona
Lina kąpieliskowa żółta
Prosiak (do stabilizacji na dnie) 5kg
Prosiak (do stabilizacji na dnie) 9kg
Prosiak (do stabilizacji na dnie) 14kg
Dziennik pracy
RATOWNIKÓW WODNYCH
Koszulka RATOWNIKA
Szorty RATOWNIKA
Czapka RATOWNIKA
Klapki RATOWNIK
Okulary RATOWNIK
Tyczka trenerska 4,0 mb

Morskie

musi być
powinno być - zalecane
Miejsce
wykorzystywane do kąpieli

Zestaw dostosowany do warunków lokalnych

Strona
31
24-26, (20)
29
35

Zestaw dostosowany do warunków lokalnych
i wielkości wyznaczanego obszaru
24

25
43

Na pomostach 2 szt.

_______________________________________________
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34

musi być

Wykaz sprzętu wymaganego i/lub zalecanego na
pływalniach oraz obiektach innych.

Lp.

SPRZĘT

2

Koło ratunkowe – MARS st
ŚRÓDLĄDOWE
Zasobnik z liną do koła MARS ST

3

Pas ratowniczy WĘGORZ II

1

4

5

Apteczka ratownik R1 KSP 2012
apteczka basenowa
apteczka kąpieliskowa
Zestaw deska ortopedyczna (nosze) z
kompletem pasów oraz
unieruchomieniem głowy
Znaki

6

Żerdź ratunkowa - tyczka trenerska
4mb

7

Tuba ręczna nagłaśniająca - megafon

8

Sygnał akustyczny / gwizdek

9

Apteczka ratownik R0- NERKA

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

PŁYWALNIA
(długość niecki)
Ponad
Do 50 m
50 m
2 szt.

powinno być - zalecane
OBIEKTY INNE
Do 300 m
4 szt.

Zamiennie z kołem ratunkowym

2

Ponad
2
300 m
+ 2szt. /
każde
kolejne
rozpoczęte
2
300 m

Strona

29

31
1 kpl.
32
Zestaw dostosowany do warunków lokalnych
+ 2szt. /
każde
2 szt.
4 szt.
kolejne
rozpoczęte
2
300 m

24-26, (20)

34

37
36-37
31

Siatka brodzikowa biała, wys.60cm
lina brodzikowa (strefa gł. do 40 cm.)
Boja SPII – RATOWNICZA – atest 120N
Defibrylator automatyczny AED
Podwyższone stanowisko ratownicze
Krzesło / Siedzisko ratownika KSP
Podwyższone stanowisko ratownicze
wieża ratownicza mała KSP
(basenowa - kąpieliskowa)
Podwyższone stanowisko ratownicze
wieża ratownicza duża KSP
(plażowa - kąpieliskowa)
Dziennik pracy
RATOWNIKÓW WODNYCH
Koszulka RATOWNIKA
Szorty RATOWNIKA
Klapki RATOWNIK
Czapka RATOWNIKA
Okulary RATOWNIK
Deska do pływania duża
Deska do pływania mała
Deska ósemka
Walec z pianki - makaron
Łącznik 2 otworowy
Łącznik 4 otworowy
Łącznik 6 otworowy

24
29
35

26

25
43
43

48
49
48
49

______________________________________________
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAW
WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2012 r. w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących
liczby ratowników wodnych zapewniających
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru
wodnego
§ 2. Ustala się minimalne wymagania dotyczące
liczby ratowników wodnych zapewniających
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego:
1) w przypadku kąpielisk:
a) śródlądowych: na każde 100
m linii brzegowej – jeden
ratownik wodny od strony
lądu i jeden ratownik wodny
od strony lustra wody,
przebywający na łodzi lub
platformie umożliwiającej
obserwację i umieszczonej
poza strefą dla umiejących
pływać,
b) nadmorskich: na każde 100
m linii brzegowej –
trzyosobowe zespoły
ratowników wodnych, w tym
co najmniej jeden ratownik
wodny od strony lustra
wody;
2) w miejscach przeznaczonych do
kąpieli – dwóch ratowników wodnych;
3) w przypadku pływalni:
a) dysponującej nieckami
basenowymi o długości do 25 m –
jeden ratownik wodny,
b) dysponującej nieckami
basenowymi o długości 25–50 m –
dwóch ratowników wodnych,
c) dysponującej nieckami
basenowymi o długości powyżej 50 m –
trzech ratowników wodnych;
4) w przypadku innych obiektów
dysponujących nieckami
basenowymi o łącznej
powierzchni powyżej 100 m2 i
głębokości ponad 0,4 m w
najgłębszym miejscu lub
głębokości powyżej 1,2 m – co
najmniej jeden ratownik wodny.
_______________________________________________

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAW
WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2012 r. w
sprawie
sposobu
oznakowania
i

zabezpieczania obszarów wodnych oraz
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag
§ 2.1. Strefy dla umiejących i nieumiejących
pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach
wykorzystywanych do kąpieli oznacza się
bojami (pławami), z tym że:
1) strefy dla nieumiejących pływać, o
głębokości wody nie większej niż 120
cm – bojami (pławami) w kolorze
czerwonym, przy czym za bojami
(pławami) powinien znajdować się pas
bezpieczeństwa o szerokości 5 m i
głębokości nieprzekraczającej 130 cm;
2) strefy dla umiejących pływać, o
głębokości wody do 4 m – bojami
(pławami) w kolorze żółtym, przy czym
ich
odległość
od
strefy
dla
nieumiejących pływać lub od linii
brzegowej
może
w
kierunku
prostopadłym wynosić maksymalnie 50
m, z tym że boje (pławy) żółte nie
powinny znajdować się w odległości
większej niż 50 m od brzegu;
KEVISPORT
Zgodnie
z przepisami
rozporządzenia
ministra
infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie przepisów żeglugowych na
śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr
212, poz. 2072) boje (pławy) koloru żółtego
oznaczają zakaz wpływania na wydzielony
akwen. Strefa dla umiejących pływać jest
strefą bardziej wysuniętą na wodę i przy tej
strefie odbywa się ruch żeglugowy. Z tego
powodu żółte boje (pławy) będą stanowić
zrozumiałe
oznakowanie
dla
osób
kierujących statkami.
PRZYPIS

3) wydzielony brodzik dla dzieci, o
głębokości wody do 40 cm – bojami
(pławami) w kolorze białym oraz
dodatkowo otacza się siatką sięgającą
od powierzchni lustra wody do dna.
§ 2.2. W przypadku gdy granice stref dla
umiejących i niemiejących pływać wyznaczają
granice pomostów stałych lub pływających, nie
wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami
(pławami).

dla zachowania
właściwej czytelności, sugerujemy
wysokość cyfr minimum 10 cm.

§
2.3.
W
kąpieliskach,
miejscach
wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz
innych obiektach dysponujących nieckami
basenowymi o łącznej powierzchni powyżej
100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w
najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej
1,2 m należy oznaczyć głębokość wody
poprzez:
1) umieszczenie
napisów
informujących o głębokości na
ścianach
lub
dnie
niecek
basenowych – w pływalniach oraz
innych obiektach dysponujących
nieckami basenowymi o łącznej
powierzchni powyżej 100 m2 i
głębokości ponad 0,4 m w
najgłębszym miejscu lub głębokości
powyżej 1,2 m;

PRZYPIS KEVISPORT –

2) zamieszczenie tabliczek
informujących o głębokości wody na
pomostach lub bojach – w kąpieliskach
i miejscach wykorzystywanych do
kąpieli.
§ 3.1. Miejsca, w których kąpiel jest
niedozwolona
lub
niebezpieczna,
w
szczególności
przy
śluzach,
mostach,
budowlach wodnych, na szlakach żeglownych,
oznacza się odpowiednim znakiem zakazu,
nakazu lub znakiem informacyjnym.
§ 3.2. Obszary wodne objęte zakazem kąpieli
oznacza się, w szczególności przy dojściach i
dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi
znakami określającymi przyczynę zakazu.

§ 4.1. Ustala się znaki zakazu:
A-1 – znak
„kąpiel zabroniona”

A-3 – znak
„kąpiel zabroniona –
most”

A-5 – znak
„kąpiel zabroniona –
woda skażona”

A-7 – znak
„kąpiel zabroniona –
hodowla ryb”

A-2 – znak
„kąpiel zabroniona –
szlak żeglowny”

A-4 – znak
„kąpiel zabroniona –
spiętrzenie wody”

A-6 – znak
„kąpiel zabroniona –
woda pitna”

A-8 – znak
„skakanie do wody
zabronione”

§ 4.2. Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.
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§ 5.1. Ustala się znaki nakazu:
B-1 – znak
„nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”

B-2 – znak
„nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”

§ 5.2. Znaki nakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.
§ 6.1. Ustala się znaki informacyjne:
C-1 – znak
„wiry”

C-4 – znak
„pale”

C-7 – znak
„sieci rybackie”

C-10 – znak
„plaża strzeżona”

C-2 – znak
„niebezpieczna
głębokość wody”

C-5 – znak
„skały podwodne”

C-8 – znak „wodorosty”

C-11 – znak
„punkt medyczny”

C-3 – znak
„nagły uskok”

C-6 – znak
„kamieniste dno”

C-9 – znak
„zimna woda”;

C-12 – znak
„telefon”

§ 6.2. Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o
wymiarach 80 x 60 cm.
§ 7. Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w
odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej
w metrach w jedną i drugą stronę od znaku.

Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości,
obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu
wzroku.
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na zamówienie możemy
wykonać wszelkie inne znaki nie ujęte w ustawie i
przepisach lokalnych, a których istnienie jest
PRZYPIS KEVISPORT –

uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi, sugeruje
to zdrowy rozsądek bądź ułatwienie zrozumienia
zapisanych treści (np. w regulaminie).

KILKANAŚCIE PRZYKŁADÓW ZNAKÓW NIE UJĘTYCH W ROZPORZĄDZENIU

4) występuje fala powyżej 70 cm, z
pojawiającymi się pienistymi białymi
grzywami;

§ 9.1. Ustala się oznaczenia kolorów flag:
1) flaga biała – kąpiel dozwolona;
2) flaga czerwona – zakaz kąpieli.

5) występują silne prądy wsteczne;

§ 9.2. Flagę czerwoną wywiesza się w
przypadku, gdy co najmniej:

6) trwa akcja ratownicza;
7) prędkość nurtu wody przekracza 1
m/s;

1) temperatura wody wynosi poniżej
14oC;

8) występuje chemiczne lub biologiczne
skażenie wody;

2) widoczność jest ograniczona do 50
m;

9) występują wyładowania
atmosferyczne.

3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni
w skali Beauforta;

§ 9.3. Brak flag oznacza brak dyżuru
ratowniczego.
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kąpielowego z uwagi na takie
zanieczyszczenie,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji
kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

c) stanowiące ostrzeżenie o
każdym takim występującym
lub
przewidywanym
zanieczyszczeniu;

§ 3.1. Kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy
informacyjnej
widocznej
i
czytelnej,
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w
bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska,
zawierającej:

9) rodzaj i spodziewany czas trwania
sytuacji wyjątkowej podawany w
trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń
mających wpływ na jakość wody w
kąpielisku w danej lokalizacji, którego
występowania nie przewiduje się
przeciętnie częściej niż raz na cztery
lata;

1) napis: „Kąpielisko” i jego nazwę;
2) adres, telefon, adres strony
internetowej właściwego urzędu gminy
odpowiedzialnego za wyznaczenie i
prowadzenie ewidencji kąpielisk i
udzielanie informacji społeczeństwu;
3) nazwę albo imię i nazwisko, adres i
numer
telefonu
organizatora
kąpieliska;
4) adres i numer telefonu właściwego
państwowego inspektora sanitarnego
kontrolującego dane kąpielisko oraz
adres strony internetowej serwisu
kąpieliskowego prowadzonego przez
Główny Inspektorat Sanitarny;
5) bieżącą ocenę jakości wody w
kąpielisku;
6) klasyfikację
kąpielisku;

jakości

wody

w

7) ogólny opis wody w kąpielisku
sporządzony w oparciu o profil wody w
kąpielisku, przedstawiony w języku
nietechnicznym;
8) w przypadku wód w kąpieliskach, w
których
mogą
występować
krótkotrwałe
zanieczyszczenia,
informacje:

10) informację o zakazie kąpieli albo
zalecenie niekąpania się wraz ze
wskazaniem powodu.
§ 3.2. Informacje, o których mowa w ust. 1
organizator kąpieliska zamieszcza i aktualizuje
niezwłocznie po ich uzyskaniu.
§ 3.3. Tablica informacyjna ma kształt
prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x
80 cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonuje się w sposób czytelny, na sztywnej
płycie. Na tablicy informacyjnej można
zamieścić rozrysowanie planu sytuacyjnego
obiektu.
§ 3.4. Jeżeli został wprowadzony stały zakaz
kąpieli, o którym mowa w art. 163b ust. 3
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,
właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta
jest obowiązany oznakować obszar czytelną
informacją o zamknięciu kąpieliska wraz z
uzasadnieniem.
§ 4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli
oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej,
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w
jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierającej:

a) o możliwości występowania
krótkotrwałych zanieczyszczeń,
b) o liczbie dni, w których
kąpiel była zakazana w czasie
poprzedniego
sezonu
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1) napis: „Miejsce wykorzystywane do
kąpieli” i jego nazwę;
2) nazwę albo imię i nazwisko, adres i
numer telefonu organizatora miejsca
wykorzystywanego do kąpieli;

3) adres i numer telefonu właściwego
państwowego inspektora sanitarnego
kontrolującego
dane
miejsce
wykorzystywane do kąpieli;
4) bieżącą ocenę jakości wody;

Zależnie od warunków otoczenia (zmienne
czynniki atmosferyczne lub obiekt kryty,
użytkowanie sezonowe lub całoroczne itp.)
nośnik informacji musi posiadać odpowiednie
parametry stanowiące o jego trwałości i
estetyce.
_______________________________________________

5) informację o okresie na jaki miejsce
wykorzystywane do kąpieli zostało
zorganizowane.

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95
Rozdział 4 Akty prawa
stanowionego przez gminę

polecamy REGULAMIN
KĄPIELISKA / PŁYWALNI (WYZNACZONEGO
OBSZARU WODNEGO):
PRZYPIS KEVISPORT –

miejscowego

Art. 40.

Regulamin o wymiarach minimalnych 100 cm x
80 cm dostosowanych do użytej czcionki o
wysokości minimum 1cm co gwarantuje dobrą
czytelność dokumentu (przy dużej objętości
tekstu może być większy).

1. Na podstawie upoważnień ustawowych
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązujących na
obszarze gminy.

Każdy wyznaczony obszar wodny powinien
mieć
stworzony
własny
regulamin
uwzględniający
indywidualne
warunki
miejscowe.

2. Na podstawie niniejszej ustawy organy
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie:

Zawarta treść powinna być zredagowana w
sposób możliwie prosty pozwalający na
jednoznaczne zrozumienie, powinna zawierać
zbiór niezbędnych wskazówek, zakazów i
nakazów jednoznacznie normujących warunki
korzystania z pływalni / kąpieliska.

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz
jednostek pomocniczych;

W odniesieniu do części treści możemy
zastosować piktogramy, istnienie których łamie
barierę wieku, znajomości języka, umiejętności
czytania oraz ułatwia zauważenie, zrozumienie
i zapamiętanie.
Osoba nabywająca bilet
wkraczająca na pływalnię
(wyznaczony obszar wodny)
akceptuje i zobowiązuje się do
regulaminu.

wstępu lub
/ kąpielisko
bezwzględnie
przestrzegania

Na regulaminie można zawrzeć również inne
treści np.: herb lokalny, logo sponsora,
informację o pochodzeniu środków przy użyciu
których stworzono …, itp. należy jednak
pamiętać aby treści te nie zdominowały
głównego (nadrzędnego) przesłania i nie
wpłynęły na utratę czytelności.

2) organizacji urzędów i instytucji
gminnych;
3) zasad zarządu mieniem gminy;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych
ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących rada gminy może wydawać
przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne
dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz
dla zapewnienia porządku, spokoju i
bezpieczeństwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust.
3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę
grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach.
_______________________________________________
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Ilustracje przedstawione poniżej mają charakter poglądowy i mogą różnić się od
oryginału.

Organizacja kąpieliska i oznakowanie
Lp.

1

Obraz

Artykuł

LINA TOROWA / LINA KĄPIELISKOWA KSP
25 BIAŁA

Lina kąpieliskowa BIG25 2015RED
2
Lina kąpieliskowa BIG25 2015YELLOW

3

WOREK KSP DO LINA TOROWA / LINA BIG
2015

4

Siatka brodzikowa 60 cm
lina brodzikowa
pływaki koloru białego
(cena za 1 mb)

Boja kąpieliskowo - cumownicza
biała
Boja kąpieliskowo - cumownicza
czerwona

5

Boja kąpieliskowo - cumownicza
żółta
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Uwagi

Boja kąpieliskowa pneumatyczna
żółta
6
Boja kąpieliskowa pneumatyczna
czerwona
Kotwiczny obciążnik gumowy 14 kg
PROSIAK
Kotwiczny obciążnik gumowy 5 kg
PROSIAK

7

Kotwiczny obciążnik gumowy 9 kg
PROSIAK

DZIENNIK PRACY
RATOWNIKÓW WODNYCH

8

Podręcznik
„PODSTAWY RATOWNICTWA
LODOWEGO”
WYDANIE PIERWSZE

9

ZNAKI NA KĄPIELISKA
ustawowe oraz
według zamówienia

10
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11

Tablica METEO
(basenowe oraz kąpieliskowe)

12

REGULAMIN
wyznaczonego obszaru wodnego
(kąpieliska / pływalni / miejsca
wykorzystywanego do kąpieli /obiektu
innego) zgodnie z zamówieniem

Stand-stojak na
słupek startowy
30 x 30 cm
znaki na kąpieliska
13
Stand-stojak na
słupek startowy
40 x 40 cm
znaki na kąpieliska

14

Oznaczenie głębokości
(wg. zamówienia)

15

Krzesło
siedzisko ratownika KSP
model 2014
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TRANSPORT
PALETOWY

16

Wieża ratownicza
MAŁA KSP
(basenowa - kąpieliskowa)

TRANSPORT
DEDYKOWANY

17

Wieża ratownicza
DUŻA KSP
(plażowa - kąpieliskowa)

TRANSPORT
DEDYKOWANY

Flaga sygnalizacyjna
100x70
biała
18
Flaga sygnalizacyjna
100x70
czerwona

19

Flaga WOPR XL
140 x 90 cm

20

Banderka WOPR
50 x 30 cm
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21

Maszt składany 400 cm
do flagi sygnalizacyjnej
z mocowaniem do
podłoża ziemnego i piaszczystego
(cena nie zawiera flag)

22

Wiatromierz
XPLORER 1

23

Radio YAESU VERTEX Standard Horizon
HX-300E / 5W
małe i pływające
Zakres częstotliwości:
nadajnik: 156,025 MHz-157,425 MHz
odbiornik: 156,050 MHz – 163,275 MHz

24

Termometr basenowy
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Sprzęt ratowniczy
Lp.

Obraz

Uwagi

Artykuł

Koło ratunkowe
MARS SP - MORSKIE
Koło ratunkowe
MARS ST - ŚRÓDLĄDOWE
zgodne konwencją SOLAS 2007

1

Zasobnik z liną do
koła MARS SP
Zasobnik z liną do
koła MARS ST

Pas ratowniczy
WĘGORZ II

2

Pas ratowniczy
WĘGORZ SOFT
w pokrowcu
Koło ślizgowe - RESCUE SYSTEM

3

4

Boja SP – RATOWNICZA
pomarańczowa
(PAMELKA) II new ATESTOWANA

5

Boja
TRIATHLON
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6

Bojka polietylenowa
RENATKA
do nauki pływania

7

Uchwyt / wieszak - zaczep
do bojki / koła

8

Uniwersalny uchwyt TR
wieszak - zaczep do
koła ratunkowego

9

Stojak na koło
MARS SP i ST - KSP

10

Koło ratunkowe z liną w pojemniku
Zestaw zawiera:
koło ratunkowe PRS MARS SP (aktualny
atest morski)
30m pływającej linki polipropylenowej
czerwoną skrzynię (box PE)
Stojak ze stali nierdzewnej posiadający
otwory montażowe, do nabycia osobno.
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11

Apteczka RATOWNIK
NERKA ( R0 - )

12

Apteczka RATOWNIK
TLENOTERAPIA

13

APTECZKA RATOWNIK R1 KSP 2012
APTECZKA BASENOWA
APTECZKA KĄPIELISKOWA
zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27
lutego 2012 r., poz. 261)

Butla 3l, 5l, 10l
tlen medyczny
14
Usługa napełnienia butli do 3l, do 5l,
do 10l - tlenem medycznym

Reduktor o2
tlen medyczny
(szybkozłącze AGA z króćcem)

15
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16

Zestaw 3S KSP:
Deska ortopedyczna BaXstrap +
Unieruchomienie SpeedBlocks +
pasy (kpl. 5szt.)

17

Zestaw 3S PEDI-PAD KSP:
Deska ortopedyczna BaXstrap+
Unieruchomienie SpeedBlocks+
PODKŁADKA PEDIATRYCZNA+
pasy (kpl. 5szt.)

18

ZESTAW DESKA ORTOPEDYCZNA KSP SSS
+ 4PASY +
UNIERUCHOMIENIE GŁOWY KLOCKOWE

19

ZESTAW DESKA ORTOPEDYCZNA KSP SSS
+ 4PASY +
UNIERUCHOMIENIE GŁOWY SpeedBlock

20

Nosze ODCIEKOWE
płachtowe
(do podejmowania i transportu zwłok)
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21

Pasy do deski KSP zestaw 5PLUS
markowane kolorami, wiązane - 5 szt.
(nie są wyrobem medycznym)

22

Pasy do deski zestaw 5PLUS
szybkozłącza
regulacja długości z obu stron

23

Unieruchomienie głowy
KLOCKOWE KSP

24

Unieruchomienie głowy do deski
SpeedBlocks

Kołnierz ortopedyczny regulowany
DOROSŁY
25
Kołnierz ortopedyczny regulowany
DZIECKO (pediatryczny)
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Tyczka trenerska
2,0 mb

26
Tyczka trenerska
2,5 mb, 3,0 mb, 3,5 mb
TRANSPORT
DŁUŻYCOWY

Tyczka trenerska 4,0 mb
„tyczka ratownicza”
„żerdź ratownicza”
(zgodna z ustawą)

27

Uchwyt / wieszak
zaczep do tyczki trenerskiej

28

TYCZKA składana
znacznik pływający DUO
"czerwony"
wysokość całkowita 305cm
wysokość nad lustrem wody 165cm

AUTOMATYCZNY defibrylator AED
Samaritan PAD 360P
+2 baterie Pad-Pak
(dla dorosłych i dla dzieci)
10 lat gwarancja
29

PO UDOKUMENTOWANEJ AKCJI
RATOWNICZEJ Z UŻYCIEM NASZEGO
DEFIBRYLATORA NOWE

ELEKTRODY ZE ZINTEGROWANĄ
BATERIĄ GRATIS
Posiadamy w ofercie inne modele
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ABC nurkowe
(maska, fajka z zaworem,
płetwy regulowane 42-45)

30

31

Rzutka KSP Professional
15 mb x Ø 10 mm
25 mb x Ø 6 mm

32

Rzutka STANDARD AQ
25 mb x Ø 6 mm

33

Rzutka TRAPEZOWA
rzutka na pasie
dedykowana do kamizelek
RATOWNIK III i RATOWNIK II

34

Rzutka na pasie KSP 20x7 PROFESSIONAL

35

Rzutka SIATKOWA
treningowa
40 mb linki
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36

Zasobnik z liną
100 mb x Ø 8 mm
120 mb x Ø 8 mm
200 mb x Ø 8 mm
50 mb x Ø 8 mm (STRAŻ)
80 mb x Ø 10 mm
100 mb x Ø 10 mm

37

Szyny KRAMERA KSP
zestaw 14 szt. w 8 rozmiarach

38

Lornetka 7 x 50
wodoodporna, pływająca

39

Lornetka SAF LA
7 x 50

40

Gwizdek FOX40
CLASSIC
115dB
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41

Gwizdek FOX40
MICRO
110dB

42

Gwizdek FOX40
SHARX
120dB

43

Tuba ręczna nagłaśniająca
(odpinany mikrofon)

44

Tuba ręczna nagłaśniająca
MINI

45

Nóż RESCUE HERBERTZ "M"
Posiada dodatkowe bezpieczne ostrze do
cięcia pasów oraz zbijak do szyb.
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Kamizelka asekuracyjna
RATOWNIK II KSP 50N
z kieszenią na rzutkę i radio

46

Kamizelka asekuracyjna
RATOWNIK III KSP 80N
47
Seryjnie wyposażona w rzutkę trapezową,
gwizdek, nóż

48

Lampka do kamizelki
LED Safelite II LALIZAS
(aktywowana automatycznie wodą z
funkcją manual)
dedykowana do kamizelek
RATOWNIK III i RATOWNIK II

49

Kask
RATOWNIK KSP

50

Kask
RATOWNIK RSKTM
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51

Kolce lodowe
KSP110

52

Śruba lodowa KSP
TYTAN

53

Ręczna sonda lodowa
Do diagnozowania lodu i jako znacznik

54

Kolce
nakładki na buty
antypoślizgowe

55

ZESTAW EWAKUACYJNY
SpareAir
dedykowany do kamizelki RATOWNIK III
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Sprzęt pływający, transportowy, osprzęt
Lp.

Obraz

Artykuł

Uwagi

1

Łódź ratownicza BL-3
wiosłowa
(cena nie zawiera wioseł)

TRANSPORT
DEDYKOWANY

2

Łódź wiosłowo-motorowa
JACEK - WERSJA OKUTA
tzw. LODOWA
(cena nie zawiera silnika)

TRANSPORT
DEDYKOWANY

Wiosło szalupowe
1,80
Wiosło szalupowe
2,10
(JACEK / BL-śródlądowa)

3

Wiosło szalupowe
2,25

TRANSPORT
DŁUŻYCOWY

Wiosło szalupowe
2,40
Mankiet gumowy na wiosło duży
(do wioseł o dł. od 2,10)
4
Mankiet gumowy na wiosło mały
(do wioseł o dł. 1,80)

Wiosło szalupowe z przeciwwagą
2,10 (BL - śródlądowa)
5

TRANSPORT
DŁUŻYCOWY

Wiosło szalupowe z przeciwwagą
2,40 (BL - morska)

6

Przyczepa do łodzi JACEK KSP
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TRANSPORT
DEDYKOWANY

7

SANIE LODOWE - System Woda-Lód
RSKTM-15 + silnik + suchy kombinezon
to mobilne całoroczne urządzenie
ratownicze przeznaczone do działań
ewakuacyjnych i obserwacyjnych w
warunkach wodnych i wodno-lodowych.

TRANSPORT
DEDYKOWANY

8

Przyczepa do
SAŃ LODOWYCH - Systemu Woda-Lód

TRANSPORT
DEDYKOWANY

9

Ponton ratowniczy
410 KSP ALU Full
z silnikiem 15 KM

TRANSPORT
DEDYKOWANY

10

Ponton ratowniczy
410 KSP ALU Standard
z silnikiem 15 KM

TRANSPORT
DEDYKOWANY

11

Przyczepa do
pontonu ratowniczego 410 KSP

TRANSPORT
DEDYKOWANY
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12

Przyczepa RSKTM TWIN do
SAŃ LODOWYCH - Systemu Woda Lód i
Pontonu Ratowniczego
410 ALU KSP

TRANSPORT
DEDYKOWANY

13

Kajak patrolowy
RATOWNIK KSP

TRANSPORT
DEDYKOWANY

14

Bosak
1,80
2,10
2,40
3,00

TRANSPORT
DŁUŻYCOWY

15

Bosak ratowniczy
ALU KSP DO 4 m
(na zamówienie dostępne długości:
250, 300, 350 cm)

TRANSPORT
DŁUŻYCOWY

16

Bosak teleskopowy
120-200 cm
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Odzież i akcesoria
Lp.

Obraz

Artykuł

1

Czapka z daszkiem
RATOWNIK WODNY
czerwona

2

Komin TWISTER WOPR
Modny elastyczny "szal" kominowy
Wiele zastosowań: czapka, chusta, szalik,
opaska na nadgarstek, kominiarka.
Tkanina techniczna:
95% poliester, 5% elastyn.
czerwony

3

Koszulka t-shirt
RATOWNIK WODNY
czerwona

4

Koszulka polo
RATOWNIK WODNY
Czerwona

5

Szorty
RATOWNIK WODNY
czerwona
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Uwagi

6

Spódnico-szorty
RATOWNIK WODNY
czerwona

7

Polar
RATOWNIK WODNY
RED KSP
Czerwony

Kurtka wiatrówka
KSP RED
RATOWNIK WODNY
czerwona

8

Kombinezon suchy oddychający
RACING CLASSIC DRYSUIT
RED 5001830
9
Kombinezon suchy oddychający
RACING CLASSIC DRYSUIT
NAVY 5001830

Plecak RATOWNIK WODNY
z uchwytem do PAMELKI i
opończą przeciwdeszczową
czerwony

10
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11

Torba RATOWNIK WODNY ABC
CLASSIC
granat/czerwień

12

Torba WOPR ABC
SIATKOWA
czerwień/czerń

Naklejka magnetyczna
WOPR M
Ø ok. 9 cm
Naklejka magnetyczna
WOPR L
Ø ok. 19 cm

13

Naklejka magnetyczna
WOPR XL
Ø ok. 28 cm
Naklejka WOPR
mała
Ø ok. 4,8 cm

Naklejka WOPR
średnia
Ø ok. 9 cm

14

Naklejka WOPR
duża
Ø ok. 19 cm

Naszywka WOPR
duża
Ø ok. 7,5 cm
15
Naszywka WOPR
mała
Ø ok. 5 cm
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16

229 AQUAPAC
Standard VHF PRO Case
NA RADIOTELEFONY VHF/UHF
Waterproof Case do 5 m

17

OVERBOARD LARGE PHONE CASE BLACK
mały na telefon 081106
IPHONE / NOTE2/ S4 / HTC One /
Sony Xperia Z / MINI GPS
Waterproof Case (5KLASA) do 6 m

18

216 Aquapac
Small Armband Case,
małe telefony, micro-radia, małe GPS
Waterproof Case do 5 m

19

Fantom
OFFICIAL ILS
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20

Fantom
TRENINGOWY KSP
czerwony

21

Kozetka
stół rehabilitacyjny

22

Wózek inwalidzki
Basenowy odciekowy 44KSP

Boja pneumatyczna 70N - RESTUBE
SPORTS - boja tubowa

23
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TRANSPORT
PALETA

Rekreacja
Lp.

Obraz

Artykuł

Uwagi

1

Deska duża
do nauki pływania

2

Deska mała
do nauki pływania

3

Ósemka

Pas wypornościowy monoblock
Mały

4

Duży

5

Łącznik
2 otworowy

6

Łącznik
4 otworowy
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Łącznik
6 otworowy

7

Walec z pianki
makaron

8

9

Kamizelka asekuracyjna 50N
MQ KIDS
Rozmiary: Child, Junior

10

Koszykówka wodna KSP
kosz
(cena za 1 szt.)

11

Bramka KSP
do piłki wodnej
(cena za 1 szt.)

12

Siatkówka wodna KSP
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TRANSPORT
DŁUŻYCOWY
+
PACZKA STANDARD

13

Kółka do nurkowania
gładkie RED

14

Kółka do nurkowania
karbowane
zestaw 3 kolory

15

Kółka do nurkowania
Żółwiki
zestaw 3 kolory

16

Tunel podwodny KSP
(cena za jeden segment)

17

Zegar basenowy
(zegar pływacki)
czterowskazówkowy
mechanizm płynący 12V AC
zasilanie z sieci 230V
(poprzez transformator bezpieczeństwa)
wymiary 100 x 100 cm
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OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych
Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240.
Ustawa określa:
1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub
uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych;
2) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa
wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz zasady
finansowania ich działalności;
3) podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub
rekreację na obszarach wodnych;
4) nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym;
5) zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz
orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego
przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub
rekreacji, zwanego dalej „innym obiektem pływającym”.
_______________________________________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia
21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poz. 747
Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r.
Rozporządzenie określa:
1) ramowy program szkolenia ratowników wodnych i
instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów
ratowniczych wraz z ich przewodnikami;
2) zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
niezbędnych do uzyskania uprawnień w zakresie ratownictwa
wodnego;
3) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
o których mowa w pkt 2;
4) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia;
5) sposób przeprowadzania egzaminu.
______________________________________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6
marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania
obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz
znaków informacyjnych i flag,
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 286 Warszawa, dnia 19
marca 2012 r.
Rozporządzenie określa:
1) sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych;
2) wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i
flag.
______________________________________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6
marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę
wyznaczonego obszaru wodnego,
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 108 Warszawa, dnia 27
stycznia 2012 r.
Rozporządzenie określa:
1) minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.
______________________________________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia
27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących
wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i
ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne,
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 261
Warszawa, dnia 9 marca 2012 r.
Rozporządzenie określa:
1) wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów
wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i
artykuły sanitarne.
______________________________________________
USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z
2007 r. Nr 89, poz. 590, Nr 166, poz.1172, z 2008 r. Nr 17, poz.
101, Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 122, poz.

1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2010r. Nr 219, poz. 1443, z
2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654.
Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających na
zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe
Ratownictwo Medyczne, zwany dalej „systemem”.
Art. 2. 1. Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i
finansowania systemu oraz zasady zapewnienia edukacji w
zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Art. 2. 2. W ramach systemu działają:
1) organy administracji rządowej właściwe w zakresie
wykonywania zadań systemu,
2) jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 –
zapewniające utrzymanie gotowości ludzi, zasobów i jednostek
organizacyjnych.
Art. 2. 3. Z systemem współpracują jednostki, o których mowa w
art. 15.
______________________________________________
Dziennik Ustaw Nr 60. Poz. 408 ROZPORZNDZENIE MINISTRA
ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy
Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.
1410)
Rozporządzenie określa:
1) ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy, zwanego dalej „kursem”;
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs;
3) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs;
4) skład, tryb powoływania i odwoływania komisji
egzaminacyjnej;
5) okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i
uzyskaniu tytułu ratownika, zwanego dalej „zaświadczeniem”.
______________________________________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28
kwietnia 203 r. w sprawie przepisów żeglugowych na
śródlądowych drogach wodnych,
Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1 i art. 46 ustawy z dnia 21
grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz
43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 199, poz 1672 oraz z 2003r.
Nr 211, poz. 2049)
Rozporządzenie określa:
1) przepisy żeglugowe normujące szczegółowy sposób
oznaczania statków, ruch i postój statków na szlaku żeglugowym
i w portach, sygnalizacje wzrokową i dźwiękową oraz łączność
radiową na śródlądowych drogach wodnych, a także
oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i
urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz
budowli i linii przesyłowych, wzory znaków i sygnałów
żeglugowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
______________________________________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie
bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie Na
podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) Poz. 326
Warszawa, dnia 27 marca 2012r.
Rozporządzenie określa:
§ 1. Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego uprawiania
żeglugi jachtów morskich, w zależności od ich długości oraz
rejonu pływania.
§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) jachtów regatowych, rozumianych jako jachty morskie
przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych,
posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez
polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa
bandery jachtu oraz wiosłowych łodzi regatowych,
uczestniczących w treningach lub regatach na wodach morskich,
na akwenach znajdujących się pod stałą obserwacją i osłoną
ratowniczą;
2) rowerów wodnych, kajaków, desek z żaglem, pontonów
pneumatycznych bez napędu, bez względu na wielkość, oraz
innych podobnych jednostek pływających o długości do 5 m,
uprawiających żeglugę tylko w porze dziennej, rozumianej jako
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okres od wschodu do zachodu Słońca, na polskich obszarach
morskich w odległości do 2 mil morskich od linii brzegu
morskiego;
3) jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m, które dobrowolnie
nie poddały się inspekcji;
4) skuterów używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub
rekreacji. 2. Do skuterów używanych w celach, o których mowa
w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
morskim, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się przepisy dotyczące
przeglądów technicznych.
______________________________________________
Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951,
1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850, 1146.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej
wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do
poboru wody pitnej w państwach członkowskich (Dz. Urz. WE L
194 z 25.07.1975);
2) dyrektywy 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej
jakości wody w kąpieliskach (Dz. Urz. WE L 31 z 05.02.1976);
3) dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje
niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego
Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 129 z 18.05.1976);
4) dyrektywy 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie
jakości słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy w celu
zachowania życia ryb (Dz. Urz. WE L 222 z 14.08.1978);
5) dyrektywy 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r.
dotyczącej metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek
oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru
wody pitnej w państwach członkowskich (Dz. Urz. WE L 271 z
29.10.1979);
6) dyrektywy 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w
sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (Dz.
Urz. WE L 281 z 10.11.1979);
7) dyrektywy 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie
ochrony
wód
podziemnych
przed
zanieczyszczeniem
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz.
Urz. WE L 20 z 26.01.1980);
8) dyrektywy 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie
wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w
odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków
metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 81 z 27.03.1982);
9) dyrektywy 84/491/EWG z dnia 9 października 1982 r. w
sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocycloheksanu
(Dz. Urz. WE L 274 z 17.10.1984);
10) dyrektywy 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w
sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (Dz. Urz. WE L 291
z 24.10.1983);
11) dyrektywy 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie
wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w
odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł
elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 74 z
17.03.1984);
12) dyrektywy 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie
wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w

odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych
zawartych w wykazie I Załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (Dz.
Urz. WE L 181 z 04.07.1986);
13) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z
30.05.1991);
14) dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym przez
azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z
31.12.1991);
15) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000);
16) dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w
kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L
64 z 04.03.2006, str. 37); 16a) dyrektywy 2006/118/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w
sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i
pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 9);
16b) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007,
str. 27);
17) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z
dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty
w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa
w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str.
19);
18) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości
w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie
uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG,
84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej
dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.
Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
______________________________________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 kwietnia
2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu
oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
Dziennik Ustaw Nr 91 Poz. 527
Na podstawie art. 34g ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją
kąpielisk;
2) wzór ewidencji kąpielisk;
3) sposób oznakowania kąpieliska i miejsca wykorzystywanego
do kąpieli.
______________________________________________
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.
1990 Nr 16 poz. 95 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.
1) Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę.
______________________________________________

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, ma charakter
informacyjny, stanowi zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
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jesteśmy pierwszą w Polsce hurtownią sprzętu do
ratownictwa wodnego, lodowego i asekuracji.
Reprezentujemy markę MARINEPOOL & SPIRIT OF THE OCEAN w Polsce.
Celem naszym jest podniesienie świadomości o metodach i dostępności środków używanych w bezpośrednim
ratownictwie wodnym i lodowym oraz wdrożenie klarownych procedur szybkiego i skutecznego działania.
Tworzymy między innymi mobilne systemy ratownicze przeznaczone do skutecznych działań ewakuacyjnych w
warunkach lodowych, wodnych oraz wodno-lodowych w których głównym czynnikiem utrudniającym dotarcie do
poszkodowanego jest załamywanie i dryfowanie lodu, długa droga wodna pomiędzy stałym brzegiem, a lodem, brak
możliwości dotarcia do miejsca zdarzenia z innym skutecznym sprzętem ratowniczym.
Istnienie niedoskonałego i/lub nieskutecznego sprzętu ratowniczego powoduje w
konsekwencji wzrost stanu zagrożenia ratowanych i ratowników.
Przez lata zdobywana wiedza teoretyczna oraz praktyczne doświadczenie pozwalają nam wspierać innych aby
świadome przebywanie na wodzie i lodzie stanowiło bezpieczne i powszechne, maksymalnie przyjazne środowisko dla
naszej rekreacji i aktywnego wypoczynku.
Mamy to szczęście, że naszej praktyce daje podwaliny pasja, ciągle korzystamy z doświadczeń światowej klasy
ratowników praktyków i wizjonerów.

ul. Białowieska 7/9
04-063 Warszawa
tel. 22 875 04 34, 601 377 054
fax 22 875 04 33
kevis@kevisport.pl

Ilustracja przedstawia SANIE LODOWE - CAŁOROCZNY ratowniczy SYSTEM WODA-LÓD RSKTM 15®

Ważne telefony
984 numer ratunkowy WJM (Wielkie Jeziora Mazurskie)
985 numer ratunkowy nad morzem / w górach
601 100 100 numer ratunkowy nad wodą
601 100 300 numer ratunkowy w górach

• 112: ALARMOWY

1. .………………………………………..

• 999: Pogotowie Ratunkowe

2. .………………………………………..

• 998: Straż Pożarna

3. .………………………………………..

• 997: Policja

4. .………………………………………..

• (22) 22 99 999: LPR

5. .………………………………………..

• 992: Pogotowie Gazowe

6. .………………………………………..

• 991: Pogotowie Energetyczne

7. .………………………………………..

• 986: Straż miejska

8. ………………………………………...

Cena
brutto

VAT

LINA TOROWA / LINA KĄPIELISKOWA KSP 25 BIAŁA

480,00

23

Lina kąpieliskowa BIG25 2015RED

480,00

23

Lina kąpieliskowa BIG25 2015YELLOW

480,00

23

3

WOREK KSP DO LINA TOROWA / LINA BIG 2015

65,00

23

4

SIATKA BRODZIKOWA 60CM / LINA KĄPIELISKOWA BIAŁA (cena za mb)

88,00

23

Boja kąpieliskowo - cumownicza biała

39,00

23

Boja kąpieliskowo - cumownicza czerwona

39,00

23

Boja kąpieliskowo - cumownicza żółta

39,00

23

Boja kąpieliskowa pneumatyczna żółta

55,00

23

Boja kąpieliskowa pneumatyczna czerwona

55,00

23

Ciężarek kotwiczny 14 kg PROSIAK

220,00

23

Ciężarek kotwiczny 5 kg PROSIAK

115,00

23

Ciężarek kotwiczny 9 kg PROSIAK

160,00

23

DZIENNIK PRACY RATOWNIKÓW WODNYCH

25,00

23

Podręcznik „PODSTAWY RATOWNICTWA LODOWEGO”

68,00

23

Skrypt do zajęć z ratownictwa lodowego opracowany w oparciu o książkę „PODSTAWY
RATOWNICTWA LODOWEGO, WYDANIE PIERWSZE NIEPOPRAWIONE”

33,00

23

10

Znaki na kąpieliska USTAWOWE ORAZ WEDŁUG ZAMÓWIENIA

117,00

23

11

Tablica METEO kąpieliskowa KSP

270,00

23

12

Regulamin Kąpieliska / Pływalni (wyznaczonego obszaru wodnego) TABLICA INFORMACYJNA

500,00

23

STAND-STOJAK-POTYKACZ NA SŁUPEK.S 30x30

100,00

23

STAND-STOJAK-POTYKACZ NA SŁUPEK.S 40x40

148,00

23

14

Oznaczenie głębokości wg. zam.

70-100

23

15

Krzesło / Siedzisko ratownika KSP

2100,00

23

16

WIEŻA RATOWNICZA MAŁA KSP (BASENOWA - KĄPIELISKOWA)

9970,00

23

17

WIEŻA RATOWNICZA DUŻA KSP (PLAŻOWA - KĄPIELISKOWA)

19500,00

23

Flaga sygnalizacyjna 100x70 biała

31,00

23

Flaga sygnalizacyjna 100x70 czerwona

31,00

23

19

Flaga WOPR XL

103,00

23

20

Banderka WOPR

50,00

23

21

Maszt składany (4m) do flagi sygnalizacyjnej z mocowaniem do podłoża ziemnego i piaszczystego

350,00

23

Artykuł

Str. Lp.

Organizacja kąpieliska i oznakowanie
1

2

24

5

6

7
25
8

9

26

27

28

13

18
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22

Wiatromierz XPLORER 1

189,00

23

23

Radio YAESU VERTEX Standard Horizon HX-300E / małe i pływające

700,00

23

24

Termometr basenowy 641113

167,00

23

Koło ratunkowe - mars sp - MORSKIE

270,00

23

Koło ratunkowe - mars st - ŚRÓDLĄDOWE

230,00

23

ZASOBNIK Z LINĄ do koła mars sp

50,00

23

ZASOBNIK Z LINĄ do koła mars st

50,00

23

2

Pas ratowniczy WĘGORZ II

290,00

23

3

Koło ślizgowe RESCUE SYSTEM 5000106 (węgorz)

310,00

23

4

Boja SP - RATOWNICZA - pomarańczowa (PAMELKA) II new ATESTOWANA

120,00

23

5

Boja TRIATHLON

160,00

23

6

Bojka polietylenowa do nauki pływania (RENATKABE)

45,00

23

7

UCHWYT / WIESZAK - ZACZEP DO BOJKI / KOŁA

179,00

23

8

UNIWERSALNY UCHWYT TR / WIESZAK - ZACZEP DO KOŁA RATUNKOWEGO

65,00

23

9

Stojak na koło mars sp i st - ksp

990,00

23

10

Koło ratunkowe z liną w pojemniku

900,00

23

11

APTECZKA RATOWNIK - NERKA ( R0 - )

363,00

23

12

APTECZKA RATOWNIK TLENOTERAPIA

1719,00

23

13

APTECZKA RATOWNIK R1 KSP 2012/ APTECZKA BASENOWA / APTECZKA KĄPIELISKOWA
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2012 r., poz.
261)

3798,00

23

Butla 3l - tlen medyczny

454,00

23

Butla 5l - tlen medyczny

484,00

23

Butla 10l - tlen medyczny

625,00

23

Napełnienie butli 3l O2 medycznym

128,00

23

Napełnienie butli 5l O2 medycznym

159,00

23

Napełnienie butli 10l O2 medycznym

226,00

23

15

Reduktor o2 - tlen med.(meZ10021P)

780,00

8

16

Zestaw 3S KSP: Deska ortopedyczna BaXstrap+ Unieruchomienie SpeedBlocks+ pasy (kpl. 5szt.)

1242,00

8

17

Zestaw 3S PEDI-PAD KSP: Deska ortopedyczna BaXstrap+ Unieruchomienie SpeedBlocks+
podkładka pediatryczna+ pasy (kpl. 5szt.)

1307,00

8

18

ZESTAW DESKA ORTOPEDYCZNA KSP SSS + 4PASY + UNIERUCHOMIENIE GŁOWY
KLOCKOWE

1134,00

8

19

ZESTAW DESKA ORTOPEDYCZNA KSP SSS + 4PASY + UNIERUCHOMIENIE GŁOWY
SpeedBlock

1134,00

8

Sprzęt ratowniczy

1

29

30

31
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20

Nosze odciekowe

202,00

23

21

Pasy do deski KSP zest. 5PLUS (nie są wyrobem medycznym)

123,00

23

22

Pasy do deski zest. 5PLUS szybkozłącza

216,00

8

23

UNIERUCHOMIENIE GŁOWY KLOCKOWE KSP

270,00

8

24

Unieruchomienie SpeedBlocks komplet - unieruchomienie głowy do deski 983090

211,00

8

Kołnierz ortopedyczny regulowany DOROSŁY Stifneck Select 980010

32,00

8

Kołnierz ortopedyczny regulowany DZIECKO (pediatryczny) Stifneck Pedi-Select Collar 980020

32,00

8

Tyczka trenerska 2,0 mb

162,00

23

Tyczka trenerska 2,5 mb

197,00

23

Tyczka trenerska 3,0 mb

197,00

23

Tyczka trenerska 3,5 mb

197,00

23

Tyczka trenerska 4,0 mb (zgodna z ustawą)

197,00

23

27

UCHWYT / WIESZAK - ZACZEP DO TYCZKI TRENERSKIEJ

25,00

23

27

TYCZKA - znacznik pływający DUO "czerwony"

480,00

23

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 350 P - 1 bateria Pad-Pak dla dorosłych

4644,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 350 P - 2 baterie Pad-Pak dla dorosłych

5174,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 350 P - 2 baterie Pad-Pak dla dorosłych i dla dzieci

5238,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 360 P - WERSJA W PEŁNI AUTOMATYCZNA - 1 bateria
Pad-Pak dla dorosłych

5076,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 360 P - WERSJA W PEŁNI AUTOMATYCZNA - 2 baterie
Pad-Pak dla dorosłych

5606,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 360 P - WERSJA W PEŁNI AUTOMATYCZNA - 2 baterie
Pad-Pak dla dorosłych i dla dzieci

5670,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 500 P – defibrylator AED z doradcą RKO 1 bateria Pad-Pak
dla dorosłych

5940,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 500 P – defibrylator AED z doradcą RKO 2 baterie Pad-Pak
dla dorosłych

6470,00

8

DEFIBRYLATOR AED Samaritan PAD 500 P – defibrylator AED z doradcą RKO 2 baterie Pad-Pak
dla dorosłych i dla dzieci

6534,00

8

ABC nurkowe (maska, fajka, płetwy)

309,00

23

Rzutka KSP Professional 15m x 10mm

131,00

23

Rzutka KSP Professional 25m x 6mm

131,00

23

32

Rzutka standard AQ25m x 6mm

100,00

23

33

Rzutka TRAPEZOWA - rzutka na pasie

150,00

23

34

RZUTKA NA PASIE KSP 20x7 PROFESSIONAL

200,00

23

35

Rzutka siatkowa

109,00

23

36

Zasobnik z liną 100m x 8mm

297,00

23
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37

Zasobnik z liną 120m x 8mm

354,00

23

Zasobnik z liną 200m x 8mm

542,00

23

Zasobnik z liną 50m x 8mm (STRAŻ)

246,00

23

Zasobnik z liną 80m x 10mm

311,00

23

Zasobnik z liną 100m x 10mm

388,00

23

37

SZYNY KRAMERA - ZESTAW KSP

525,00

8

38

Lornetka 7x50 wodoodporna pływająca

550,00

23

39

Lornetka SAF 7x50LA

190,00

23

40

Gwizdek FOX40 CLASSIC 115dB

38,00

23

41

Gwizdek FOX40 MICRO 110dB

39,00

23

42

Gwizdek FOX40 SHARX 120dB

41,00

23

43

Tuba ręczna nagłaśniająca

460,00

23

44

Tuba ręczna nagłaśniająca MINI

240,00

23

45

NÓŻ RESCUE HERBERTZ "M"

90,00

23

46

Kamizelka asekuracyjna RATOWNIK II KSP 2014 z kieszenią na rzutkę i radio

420,00

23

47

Kamizelka asekuracyjna RATOWNIK III KSP 80N 2014

815,00

23

48

Lampka do kamizelki LED Safelite II LALIZAS

75,00

23

KASK RATOWNIK KSP

235,00

23

KASK RATOWNIK KSP Z LAMPĄ ALU100lm H2off

395,00

23

KASK RATOWNIK RSKTM

430,00

23

KASK RATOWNIK RSKTM Z LAMPĄ ALU100lm H2off

575,00

23

51

KOLCE LODOWE KSP110

47,00

23

52

ŚRUBA LODOWA KSP TYTAN

80,00

23

SONDA LODOWA RĘCZNA 1 SZT. + POKROWIEC DUOPACK

580,00

23

SONDA LODOWA RĘCZNA 2 SZT. + POKROWIEC DUOPACK

850,00

23

54

Kolce / nakładki antypoślizgowe na buty

44,00

23

55

SpareAir ZESTAW EWAKUACYJNY dedykowany do kamizelki RATOWNIK III

1250,00

23

38
49

50

39
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Sprzęt pływający, transportowy, osprzęt
1

Łódź ratownicza BL-3 wiosłowa

6150,00

23

2

Łódź wiosłowo-motorowa JACEK - WARSJA

6150,00

23

Wiosło szalupowe 1,80

69,00

23

Wiosło szalupowe 2,10 (JACEK/BL-śródlądowa)

85,00

23

Wiosło szalupowe 2,25

90,00

23

40
3
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Wiosło szalupowe 2,40

95,00

23

Mankiet gumowy na wiosło duży

17,00

23

Mankiet gumowy na wiosło mały

17,00

23

Wiosło szalupowe z przeciwwagą 2,10 (BL-śródlądowa)

150,00

23

Wiosło szalupowe z przeciwwagą 2,40 (BL-morska)

155,00

23

6

Przyczepa do łodzi JACEK KSP

6642,00

23

7

SANIE LODOWE - SYSTEM WODA-LÓD + SILNIK i SUCHY KOMBINEZON (RSKTM-15)

35424,00

23

8

PRZYCZEPA DO SAŃ LODOWYCH - SYSTEM WODA-LÓD

11070,00

23

9

Ponton ratowniczy 410 KSP ALU Full z silnikiem 15KM (RIB-RSKTM)

45510,00

23

10

Ponton ratowniczy 410 KSP ALU Standard z silnikiem 15KM (RIB-RSKTM)

33210,00

23

11

Przyczepa do pontonu ratowniczego 410 KSP

10455,00

23

12

PRZYCZEPA RSKTM TWIN do SAŃ LODOWYCH - System Woda Lód i Pontonu Ratowniczego
410 ALU KSP

19680,00

23

13

KAJAK PATROLOWY RATOWNIK KSP

6900,00

23

Bosak 1,80

115,00

23

Bosak 2,10

125,00

23

Bosak 2,40

135,00

23

Bosak 3,00

155,00

23

15

BOSAK RATOWNICZY ALU KSP DO 4m WG. ZAM.

350,00

23

16

BOSAK TELESKOPOWY 120-200

120,00

23

4

5

41

42

14

Odzież i akcesoria

43

1

RATOWNIK WODNY - czapka z daszkiem

36,00

23

2

Komin Twister WOPR

29,00

23

3

RATOWNIK WODNY - Koszulka czerwona T-shirt

35,00

23

4

RATOWNIK WODNY - Koszulka czerwona polo

56,00

23

5

RATOWNIK WODNY - szorty HYDROFOBOWE

64,00

23

6

RATOWNIK WODNY - Spódnico-szorty

65,00

23

7

POLAR RATOWNIK RED KURTKA

399,00

23

8

RATOWNIK WODNY - Kurtka czerwona WIATRÓWKA - WINDBREAKER

74,00

23

Kombinezon suchy oddychający RACING CLASSIC DRYSUIT RED 5001830

2090,00

23

Kombinezon suchy oddychający RACING CLASSIC DRYSUIT NAVY 5001830

2090,00

23

10

Plecak RATOWNIK WODNY czerwony

120,00

23

11

Torba RATOWNIK WODNY abc

109,00

23

12

Torba WOPR abc SIATKOWA

119,00

23

44
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13

14

Naklejka magnetyczna WOPR M

22,00

23

Naklejka magnetyczna WOPR L

27,00

23

Naklejka magnetyczna WOPR XL

38,00

23

Naklejka WOPR - mała

3,00

23

Naklejka WOPR - średnia

4,50

23

Naklejka WOPR - duża

10,00

23

Naszywka WOPR - duża 8,5 cm

13,00

23

Naszywka WOPR - mała 5 cm

7,00

23

15

16

Aquapac 229

169,00

23

17

OVERBOARD Large phone case

96,00

23

18

Aquapac 216

129,00

23

19

Fantom OFFICIAL ILS

1301,00

23

20

Fantom TRENINGOWY KSP

530,00

23

21

Kozetka - stół rehabilitacyjny

576,00

8

22

WÓZEK INWALIDZKI BASENOWY ODCIEKOWY 44KSP

1512,00

8

23

Boja pneumatyczna 70N - RESTUBE SPORTS - boja tubowa

380,00

23

46

47

Rekreacja
1

Deska duża do nauki pływania

35,00

23

2

Deska mała do nauki pływania

25,00

23

3

Ósemka LEA

25,00

23

Pas wypornościowy monoblock mały

49,00

23

Pas wypornościowy monoblock duży

59,00

23

5

Łącznik 2 - do walca z pianki

12,00

23

6

Łącznik 4 - do walca z pianki

18,00

23

7

Łącznik 6 - do walca z pianki

24,00

23

8

Makaron - walec z pianki

17,00

23

10

Kamizelka asekuracyjna KIDS MQ CH-J

169,00

23

10

Koszykówka wodna KSP - kosz

605,00

23

11

Bramka KSP do piłki wodnej

1900,00

23

12

Siatkówka wodna KSP

3000,00

23

13

Kółka do nurkowania gładkie RED

51,00

23

14

Kółka do nurkowania karbowane

52,00

23

15

Kółka do nurkowania żółwiki

52,00

23

48
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16

Tunel podwodny KSP

120,00

23

17

Zegar basenowy (zegar pływacki)- mechanizm płynący

2000,00

23

Dostawy różnych produktów mogą nie być powiązane jednym terminem.
W przypadku pytań proszę o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub poprzez www.kevisport.pl
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