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I. Nazwa podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego 

 

II. Dane teleadresowe 

Adres siedziby 
 

Adres do korespondencji 
(wypełnić, jeżeli adres do 
korespondencji jest inny niż adres 
siedziby) 

 
 

Nr KRS i REGON  
 

Numer  telefonu 
 

Adres skrzynki 
elektronicznej (email) 

 

III. Bazy ratownicze 
Całoroczne 

Adres 
 

Adres  

Adres 
 

Adres 
 

Adres 
 
 

Sezonowe  
UWAGA! Jako bazy sezonowe nie wpisywać miejsc udostępnianych przez zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi (głównie kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do 

kąpieli) w związku z realizacją umów zawartych na zasadach art. 21 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

Adres  
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Adres  
 

Adres  
 

Adres  
 

Adres  
 

IV. Kadra ratownicza 
Liczba ratowników 
wodnych, którymi podmiot 
dysponował w ciągu roku 
sprawozdawczego  
(UWAGA! Jako załącznik należy 
dołączyć imienny wykaz 
ratowników wodnych  
z wyszczególnieniem: okresu  
i formy dysponowania np. umowa 
o pracę, umowa zlecenia, 
porozumienie o wolontariacie, 
członkostwo, itp. oraz  
z zaznaczeniem, czy dany ratownik 
wodny dedykowany był do 
pełnienia stałych dyżurów, czy do 
realizacji umów z zarządzającymi 
wyznaczonymi obszarami 
wodnymi) 

 

Liczba ratowników wodnych 
dedykowanych do pełnienia 
stałych dyżurów 
ratowniczych 
 

 

Liczba ratowników wodnych 
dedykowanych do realizacji 
umów zawartych w trybie 
art. 21 ust. 3 ustawy  
o bezpieczeństwie osób 
przebywających na 
obszarach wodnych 
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V. Sprzęt specjalistyczny, środki transportu i łączności niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego 
UWAGA! Poniższe zestawienie nie powinno obejmować sprzętu niezbędnego do szkolenia i egzaminowania, którego wykaz należy oddzielnie sporządzić 

Rodzaj Ilość 

Łódź motorowa 
 

Łódź wiosłowa 
 

Skuter 
 

Kajak 
 

Ponton  
 

Koła ratunkowe 
 

Pasy ratownicze 
 

Liny asekuracyjne  

Liny ratownicze 
 

Bojkę ratowniczą typu SP 
 

Rzutki ratunkowe 
 

Żerdzie  
 

Deska ratownicza 
 

Deska ortopedyczna 
 

Sprzęt medyczny, leki  
i artykuły sanitarne 
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Środki łączności (podać ilość  
i rodzaj) 

 

Inne  
(w rubryce obok podać rodzaj  
i ilość) 

 
 
 
VI. Zapewnianie stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego 

Miejsce pełnienia dyżuru  
 

Długość trwania zmiany 
dyżurnej  

 

Liczba ratowników wodnych 
na zmianie dyżurnej 

 

Nr telefonu alarmowego 
dedykowanego do 
przyjmowania zgłoszeń  
o wypadku na obszarze 
wodnym 

 
 

Specjalistyczny sprzęt 
ratowniczy, środki 
transportu  
i łączności pozostające  
w bezpośredniej dyspozycji 
dyżurujących ratowników 
wodnych 
(z podaniem rodzaju i ilości) 

 

Liczba przyjętych na numer 
alarmowy zgłoszeń  
o wypadku na obszarze 
wodnym 

 

VII. Obszar wykonywania ratownictwa wodnego 
UWAGA! W przypadku kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni oraz  innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi należy wskazać tylko te, 
na których podmiot uprawniony faktycznie, na podstawie umów zlecenia zawartych z zarządzającymi ww. obszarami wodnymi organizował, kierował i koordynował 

działania ratownicze. NIE WYMIENIAĆ WSZYSTKICH WYZNACZONYCH OBSZARÓW WODNYCH ZNAJDUJACYCH SIĘ NA OBSZARZE DZIAŁANIA PODMIOTU. 
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Wody śródlądowe oraz 
wody przybrzeżne  
(z podaniem nazwy jezior, rzek,  
miejscowości i powiatu oraz 
województwa; jeżeli ratownictwo 
wodne wykonywane jest na 
wodach śródlądowych 
znajdujących się w obrębie  
jednostki terytorialnego podziału 
kraju, obszar wykonywania 
ratownictwa wodnego należy 
określić posługując się nazwą 
danej jednostki) 

 
 
 
 
 
 
 

Kąpieliska  
(z określeniem miejsca położenia, 
tj. miejscowości, powiatu oraz 
województwa, a także długości 
linii brzegowej) 

 

Miejsca wykorzystywane do 
kąpieli  
(z określeniem miejsca położenia, 
tj. miejscowości, powiatu oraz 
województwa, a także długości 
linii brzegowej) 

 

Pływalnie  
(z określeniem miejsca położenia, 
tj. miejscowości, powiatu oraz 
województwa, a także ilości  
i długości niecek basenowych) 

 
 

Inne obiekty dysponujące 
nieckami basenowymi  
(z określeniem miejsca położenia, 
tj. miejscowości, powiatu oraz 
województwa) 

 
 
 

VIII. Źródła finansowania działalności ratowniczej 
(UWAGA!. Tę część sprawozdania wypełnić poprzez wskazanie źródła pochodzenia środków finansowych na ratownictwo wodne, poprzez podanie wysokości środków) pochodzących  

z danego źródła) 
Dotacje celowe z budżetu 
państwa z części, której 
dysponentami są  
wojewodowie 
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Dotacje celowe z budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

 

Darowizny   

Spadki i zapisy  

1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

 

Działalność gospodarcza  

Składki członkowskie  

Umowy z zarządzającymi 
wyznaczonymi obszarami 
wodnymi 

 

Środki finansowe 
pochodzące z organizacji 
szkoleń w ratownictwie 
wodnym 

 

Inne  
(w rubryce obok wymienić rodzaj) 

 

Ogólna kwota wykorzystana 
w roku sprawozdawczym na 
ratownictwo wodne 

 

IX. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w ratownictwie wodnym 
Liczba zorganizowanych  
i przeprowadzanych szkoleń 
ratowników wodnych  

 

Liczba uczestników szkoleń 
ratowników wodnych 

 

Liczba osób, które 
ukończyły szkolenie 
ratowników wodnych  
i otrzymały zaświadczenie  
o ukończeniu szkolenia 
ratowników wodnych 
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Liczba osób, które nie 
ukończyły szkolenia 
ratowników wodnych,  
z wyszczególnieniem osób, 
które nie zdały egzaminu, 
kończącego szkolenie 
ratowników wodnych  

 

Liczba zorganizowanych  
i przeprowadzanych szkoleń 
instruktorów 

 

Liczba uczestników szkoleń 
instruktorów 

 

Liczba osób, które 
ukończyły szkolenie 
instruktorów  
i uzyskały zaświadczenie  
o ukończeniu szkolenia 
instruktorów 

 

Liczba osób, które nie 
ukończyły szkolenia 
instruktorów, w tym liczba 
osób, które nie zdały 
egzaminu, kończącego 
szkolenie instruktorów 

 

Liczba osób, kończących 
szkolenie instruktorów, nie 
będąc ratownikiem 
wodnym  

 

Liczba szkoleń psów 
ratowniczych wraz  
z przewodnikami 

 

Liczba osób stanowiących 
kadrę szkoleniową,  
(UWAGA! Jako załącznik należy 
sporządzić imienny wykaz 
kadry szkoleniowej,  
oddzielnie dla  osób 
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posiadających kwalifikacje do 
prowadzenia szkoleń 
ratowników wodnych  
i oddzielnie dla osób 
posiadających kwalifikacje do 
prowadzenia szkoleń 
instruktorów,  zgodnie  
z przepisem § 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 21 
czerwca 2012 r. w sprawie 
szkoleń w ratownictwie 
wodnym (Dz. U. poz. 747).   
Wykaz sprzętu niezbędnego 
do szkolenia  
i egzaminowania  
(jako oddzielny załącznik. 
UWAGA! Sprzęt przeznaczony do 
szkolenia i egzaminowania nie 
może być jednocześnie sprzętem 
niezbędnym do wykonywania 
ratownictwa wodnego) 

 

X. Działania ratownicze 
Rodzaj i miejsce udzielonej pomocy: 

 
wody 

śródlądowe  
i przybrzeżne 

kąpieliska 
miejsca 

wykorzystywane do 
kąpieli 

pływalnie 

inne obiekty 
dysponujące nieckami 

basenowymi,  
o których mowa  

w art. 2 pkt 5 ustawy  
o bezpieczeństwie 

osób przebywających 
na obszarach wodnych 

Liczba prowadzonych akcji 
ratowniczych wobec osób 
tonących 

     

Liczba przypadków 
podejmowania czynności 
wykonywanych w ramach  
kwalifikowanej pierwszej 
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pomocy  
(zgodnie z art. 14 ustawy  
z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, zakres czynności 
wykonywanych przez 
ratownika w ramach 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy obejmuje: 
1) resuscytację krążeniowo-
oddechową, bezprzyrządową  
i przyrządową, z podaniem 
tlenu oraz zastosowaniem 
według wskazań defibrylatora 
zautomatyzowanego; 
2) tamowanie krwotoków 
zewnętrznych i opatrywanie 
ran; 
3) unieruchamianie złamań  
i podejrzeń złamań kości oraz 
zwichnięć; 
4) ochronę przed 
wychłodzeniem lub 
przegrzaniem; 
5) prowadzenie wstępnego 
postępowania 
przeciwwstrząsowego poprzez 
właściwe ułożenie osób w 
stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, ochronę 
termiczną osób w stanie 
nagłego zagrożenia 
zdrowotnego; 
6) stosowanie tlenoterapii 
biernej; 
7) ewakuację z miejsca 
zdarzenia osób w stanie 
nagłego zagrożenia 
zdrowotnego; 
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8) wsparcie psychiczne osób  
w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego; 
9) prowadzenie wstępnej 
segregacji medycznej  
w rozumieniu art. 43 ust. 2 
ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym. 
 
Liczba przypadków 
podejmowania medycznych 
czynności ratunkowych  
przez ratowników wodnych, 
posiadających uprawnienia 
ratownika medycznego 

     

Liczba przypadków 
transportu i przekazania 
osób poszkodowanych  
w wyniku wypadków na 
obszarach wodnych 
jednostkom systemu 
Państwowe Ratownictwo 
Medyczne 

     

Liczba przypadków 
poszukiwania osób 
zaginionych na obszarze 
wodnym 

     

Liczba wyratowanych osób 
tonących 

 

Liczba prowadzonych akcji 
ratowniczych wobec osób 
tonących zakończonych 
zgonem osoby ratowanej  
(z zaznaczeniem miejsca wypadku) 
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Dodatkowe akcje (np. przy 
reagowaniu i usuwaniu 
skutków klęsk żywiołowych, 
o ile takie wystąpiły) 

 

XI. Działalność profilaktyczna i edukacyjna  
(w przypadku braku rubryk, proszę dołączyć dodatkową kartkę, jako załącznik) 

Termin prowadzenia działalności Miejsce prowadzenia działalności Tematyka 
Adresaci  

(podać rodzaj i szacunkowa liczba 
osób uczestniczących) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

XII. Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych 
(w przypadku braku rubryk, proszę dołączyć dodatkową kartkę, jako załącznik) 

Opis ujawnionego zagrożenia Miejsce wystąpienia zagrożenia 
Termin i sposób przekazania informacji  

o ujawnionych zagrożeniach właściwej radzie 
gminy 
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Załączniki: 

1) Wykaz ratowników wodnych 
2) Wykaz kadry szkoleniowej 
3) Wykaz sprzętu niezbędnego do szkolenia i egzaminowania 

 


