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O bezpieczeństwie w sezonie letnim

- Zróbmy wszystko, żeby nie tylko sprawnie i skutecznie wykonywać zadania ratownicze, ale też
zapobiegać zagrożeniom, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną – powiedział
wiceminister Jarosław Zieliński, który przewodniczył posiedzeniu Rady ds. Ratownictwa. 

W trakcie spotkania omówiono przygotowania do sezonu letniego i podsumowano działania
ratownicze prowadzone podczas ostatniej zimy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w górach i nad wodą.

Przygotowania do sezonu letniego

W trakcie spotkania przedstawiono zadania, które realizowane są w związku z  przygotowaniami do
sezonu letniego. Policja jeszcze w trakcie roku szkolnego przeprowadzi dla uczniów zajęcia
edukacyjne na temat bezpieczeństwa. 18 maja w Olsztynie funkcjonariusze zainaugurują akcję
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Policja zachęca do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, gdzie można wskazywać dzikie kąpieliska. Funkcjonariusze, jak co roku będą pełnić
służbę na wodzie. W miejscach, gdzie kąpiel może być niebezpieczna pojawiać się będą również
strażacy. Zarówno PSP jak i Policja przewidują wzmocnienie obsady jednostek w miejscowościach
turystycznych. Ponadto do miejsc wypoczynku na praktyki zawodowe skierowani zostaną słuchacze
szkół pożarniczych. Do działań gotowych jest 127 specjalistycznych grup wodno-nurkowych.

Gotowy do zapewnienia bezpieczeństwa w górach jest TOPR i GOPR. Z szacunków na podstawie
dotychczasowych doświadczeń wynika, że na terenie Tatr latem pomocy może potrzebować około
450 turystów. Do działań gotowy jest śmigłowiec TOPR. Z kolei na bieżąco działania edukacyjne w
szkołach prowadzi GOPR. 30 ratowników tej organizacji ukończyło też szkolenie śmigłowcowe.

Przedstawiciele GOPR i TOPR poruszyli kwestię dotyczącą zarobków ratowników. Wiceminister
Jarosław Zieliński zapowiedział, że sprawa ta zostanie przenalizowana w trakcie prac nad projektem
budżetem na rok 2019. 

Warto przypomnieć, że w Polsce działa też 119 podmiotów, które mają uprawnienia do wykonywania
zadań z zakresu ratownictwa wodnego. W 2017 roku w naszym kraju było 7,6 tysiąca ratowników
wodnych.



6 mln zł dla organizacji ratowniczych

W 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmioty
ratownicze na zakup sprzętu otrzymają 6 mln złotych. W lutym Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji zaakceptował listę m.in.: wyposażenia, którego zakup sfinansowany zostanie ze
środków NFOŚiGW. Znalazło się na niej 16 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa
wodnego i sprzęt za kwotę 2 mln zł. 3 mln zł mają trafić do TOPR, GOPR i podmiotów zajmujących
się ratownictwem wodnym.  Taka sama kwota trafi jednostek OSP. Listę zadań zatwierdził Minister
Środowiska. Rozpoczęcie naboru planowane jest w II kwartale 2018 roku.  

Ratownicy i policjanci podsumowali zimę              

Straż pożarna do działań na obszarach wodnych podczas ostatniego sezonu zimowego (grudzień-
marzec) wyjeżdżała ponad 1,3 tysiąca razy. Specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego
PSP interweniowały 127 razy. Straż wielokrotnie współpracowała z podmiotami uprawnionymi do
wykonywania ratownictwa wodnego.

Policja w okresie zimy patroluje tereny narciarskie i systematycznie zwiększa liczbę funkcjonariuszy
skierowanych do tych zadań. Służby takie prowadzone były na terenie 7 województw. Pełniło ją 321
funkcjonariuszy. Policja dbała również o bezpieczeństwo wokół terenów narciarskich. W sumie
funkcjonariusze podjęli 341 różnych interwencji. Policjanci przypominali narciarzom o zasadach
wynikających z dekalogu Międzynarodowej Organizacji Narciarskiej (FIS). Nałożyli też 223 mandaty
karne.

W ramach akcji „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku” policja prowadziła działania edukacyjne. Do
narciarzy trafiło między innymi 200 tysięcy informatorów o bezpiecznym zachowaniu na stoku.
Finałem akcji był konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Udział w
nim wzięło 3,7 tys. uczestników.

Ratownicy TOPR podczas ostatniej zimy pomagali 304 osobom. Zmniejszyła się liczba wypadków
śmiertelnych. Na stokach narciarskich zanotowano 2,5 tys. wypadków. Warto podkreślić, że 81 proc.
narciarzy, którym pomagali TOPR-owcy miało kaski. Analizując całoroczną działalność TOPR warto
wskazać, że
w porównaniu do 2016 roku, w 2017 roku miało miejsce mniej wypadków śmiertelnych (2016 r. – 21,
2017 r. – 13).

Na terenie pozostałych pasm górskich podczas ostatniej zimy GOPR odnotował 520 zdarzeń, w
których pomógł 570 osobom. 273 poszkodowanych zostało rannych, a 12 osób zginęło. W
zdarzeniach na stokach narciarskich ucierpiało ponad 4 tysiące osób. W 2017 roku GOPR odnotował
13 wypadków śmiertelnych, natomiast w 2016 roku doszło do 23 takich zdarzeń.

W trakcie spotkania poruszono także kwestie zmian w definicjach stopni zagrożenia lawinowego.
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