
Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa grupom zorganizowanym na terenie pływalni w świetle zmian

przepisów prawnych 2010-2014 i doświadczeń z eksploatacji obiektów
(grupy szkolne, grupy rekreacyjne, grupy wycieczkowe, nauka pływania,

rehabilitacja, aquaaerobik, kursy specjalistyczne itp.)
 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy materiał podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 1994 r.).
Opracowanie, ani jego część nie mogą być w żadnej formie

i przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych
reprodukowane i wykorzystywane bez zgody autora.

            
Ostatnie  lata  zaowocowały  zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów

prawnych,  mających  wpływ  na  bezpieczeństwo  funkcjonowania  pływalni.  Wiele  aktów
prawnych uległo derogacji lub nowelizacji. Na ich miejsce wprowadzono nowe, regulujące w
odmienny  sposób  obowiązki  zarządzających  pływalnią  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa
użytkownikom tych obiektów oraz organizacji pracy służby ratowniczej. Oprócz zmian w tym
zakresie zmieniły się przepisy w zakresie organizacji  i  zapewnienia bezpieczeństwa zajęć
prowadzonych na pływalni w grupach zorganizowanych. 

Przygotowane przez nas seminarium szkoleniowe ma ułatwić Państwu:
- właściwe przygotowanie infrastruktury obiektu do zapewnienia bezpiecznej obsługi grup 

zorganizowanych, 
- przygotowanie właściwej dokumentacji pobytu grup zorganizowanych na pływalni i 

wykorzystanie jej w kontroli zarządczej i sytuacjach wypadkowych (prokuratura, sądy, 
zakłady ubezpieczeń, itp.)

- wypracowanie właściwych procedur nadzoru nad bezpieczeństwem grup zorganizowanych 
przez opiekunów, instruktorów i ratowników

- ograniczenie "szarej strefy" w nauczaniu pływania
- dostosowanie działania służb ratowniczych do nowych unormowań prawnych i wyjaśnienie 

związanych z tym wątpliwości.   

Autorem programu szkolenia jest Jarosław Jerzy Rypniewski,  psycholog,  pedagog,
instruktor  wykładowca  WOPR, wieloletni  biegły  sądowy z  zakresu ratownictwa  wodnego,
posiadający  ponad  trzydziestoletni  staż  w  ratownictwie  wodnym,  autor  kilkudziesięciu
publikacji,  opracowań i  artykułów z zakresu ratownictwa  wodnego,  zagadnień prawnych i
bezpieczeństwa  nad wodą,  autor  kilkunastu  programów szkoleniowych  z  zakresu teorii  i
praktyki  zarządzania  bezpieczeństwem  na  pływalniach  i  obiektach  przywodnych  oraz
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wykonawca audytów bezpieczeństwa kilkuset
parków wodnych,  pływalni  i  obiektów przywodnych w Polsce,  Prezes Zarządu UNIWERS
SERWIS Sp. z o.o., Prezes Zarządu Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ, Szef
Wodnej Służby Ratowniczej POLRESCUE.          

 
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

- kierownikom obiektów zatrudniających ratowników wodnych, 
- osobom organizującym i nadzorującym bezpośrednio pracę ratowników wodnych, 
- osobom odpowiedzialnym za kształtowanie i realizowanie umów na korzystanie z pływalni 

przez grupy zorganizowane
- osobom zajmującym się analizą, kontrolą i rachunkowością zarządczą.
             
             



Szkolenie obejmuje między innymi następujące szczegółowe zagadnienia:
  
1.   aktualnie obowiązujące podstawowe akty prawne dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni oraz organizacji procesu pracy 
ratowników wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów w latach 2010-
2014,

2.   analiza zagrożeń i analiza ryzyka wypadkowego na pływalni, związana z korzystaniem z 
obiektu przez grupy zorganizowane,

3.   podstawowe akty prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa grupom 
zorganizowanym na terenie pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem grup dzieci i 
młodzieży

4.   odpowiedzialność karna, karno-wykroczeniowa i cywilna za nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa grupom zorganizowanym na terenie pływalni,

5.   podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej pomiędzy 
organizatora zajęć, prowadzącego zajęcia, zarządzającego obiektem i ratownika 
wodnego,

6.   kwalifikacje zawodowe osób prowadzących zajęcia z grupą zorganizowaną,
7.   kwalifikacje osób sprawujących opiekę nad grupą zorganizowaną,
8.   umocowanie prawne opiekunów grupy zorganizowanej i osób prowadzących zajęcia z 

grupą zorganizowaną,
9.   zakres nadzoru opiekuna grupy zorganizowanej,
10. normy ilościowe uczestników grupy zorganizowanej w odniesieniu do instruktora 

prowadzącego zajęcia, opiekuna i ratownika wodnego,
11. ubezpieczenia uczestników zajęć w grupie zorganizowanej od NNW i OC,
12. badania lekarskie lub oświadczenia uczestników i ich opiekunów,
13. istotne postanowienia regulaminu uczestnictwa w zajęciach grup zorganizowanych,
14. program uczestnictwa w zajęciach grup zorganizowanych,
15. zasady udostępniania sprzętu uczestnikom grup zorganizowanych,
16. zasady korzystania z atrakcji wodnych przez uczestników grup zorganizowanych,
17. zasady zapewnienia pierwszej pomocy przedlekarskiej i kwalifikowanej pierwszej pomocy

uczestnikom grup zorganizowanych,
18. instruktaż opiekunów i uczestników grup zorganizowanych, dotyczący bezpieczeństwa w 

trakcie zajęć i związane z tym zagadnienia prawidłowego oznakowania hali pływalni i 
regulaminów stanowiskowych,

19. zakres dodatkowych obowiązków i czynności ratownika, sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem grupy zorganizowanej,

20. zakres obowiązków i czynności opiekuna, sprawującego opiekę nad bezpieczeństwem 
grupy zorganizowanej,

21. zakres obowiązków i czynności instruktora prowadzącego zajęcia z grupą 
zorganizowaną,

22. istotne postanowienia regulaminu dla opiekuna grupy zorganizowanej korzystającej z 
pływalni,

23. istotne postanowienia regulaminu dla instruktora prowadzącego zajęcia z grupą 
zorganizowaną,

24. istotne postanowienia regulaminu dla uczestników grupy zorganizowanej korzystającej z 
pływalni,

25. współpraca ratowników z opiekunami grup zorganizowanych i instruktorami 
prowadzącymi zajęcia, 

26. dokumentacja pobytu grupy zorganizowanej na pływalni,
27. dokumentacja wypadkowa,
28. specyfika zajęć szkoleniowych i specjalistycznych, prowadzonych w grupach 

zorganizowanych
29. prowadzenie zajęć przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte poza terenem

Polski, w tym cudzoziemców,
30. istotne postanowienia umów o korzystanie z pływalni przez grupy zorganizowane,



31. ilościowe i jakościowe normy wyposażenia pływalni w sprzęt ratowniczy, pomocniczy, do 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
związane ze specyfiką obsługi grup zorganizowanych,

32. zasady rozmieszczenia na pływalni sprzętu ratowniczego, pomocniczego i do udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej i kwalifikowanej pierwszej pomocy, związane ze 
specyfiką obsługi grup zorganizowanych,

33. ilościowe i jakościowe normy oznakowania pływalni znakami zakazu, nakazu, 
i informacyjnymi, związane ze specyfiką obsługi grup zorganizowanych,

34. generalne zasady sytuowania oznaczeń, tablic i znaków zwiększających bezpieczeństwo
na pływalni grup zorganizowanych

35. podstawowe uwarunkowania korzystania z pływalni przez grupy osób 
niepełnosprawnych,

36. podstawowe zasady przy organizacji na pływalni grupowych zajęć rehabilitacyjnych, 
37. podstawowe zasady przy organizacji na pływalni zawodów sportowych, pokazów, 

szkoleń i imprez,
oraz inne zgłaszane w trakcie seminarium przez uczestników,  a mieszczące się w jego 
tematyce. 

Termin szkolenia: 23 września 2014 (w godz. 09.00.-17.00) 
Miejsce szkolenia: Warszawa, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122 
Forma zajęć: seminarium warsztatowe
Ilość miejsc ograniczona - Decyduje kolejność dokonania wpłat. Wpłaty przyjmujemy do 17
września 2014.
Koszt szkolenia (+ obiad w  trakcie zajęć): netto - 400,- zł. + 23% VAT.
Dla osób, które uczestniczą jednocześnie w seminarium Dokumentacja pracy zespołu
ratowników wodnych na pływalni  w świetle  zmian przepisów prawnych 2011-2014,
doświadczeń z pracy biegłego sądowego i eksploatacji obiektów w dniu 22 września
2014 koszt szkolenia wynosi netto - 350,- zł. + 23% VAT
Zakwaterowanie i wyżywienie (poza obiadami, które zapewniamy) prosimy organizować 
indywidualnie.
  
Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną pod adres uniwers-serwis@wp.pl . 
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania liczby wolnych miejsc.
Prosimy również o podanie, czy życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT.
 
W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych informacji:
1.   nazwa instytucji
2.   kod i miejscowość
3.   ulica i numer posesji
4.   NIP
5.   nr telefonu kontaktowego
6.   adres e-mail do stałego kontaktu
7.   imię i nazwisko uczestnika/uczestników szkolenia
8.   zajmowane stanowisko przez uczestnika/uczestników szkolenia
9.   czy uczestniczą Państwo także w drugim szkoleniu
 
oraz zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych
do  realizacji  procesu  szkolenia  (zgodnie  z  Ustawą  z  dn.  28.08.1997  o  ochronie  danych
osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy uniwers-serwis@wp.pl . Chętnie udzielimy 
Państwu dodatkowych informacji.
  

NIE PLANUJEMY POWTÓRZENIA TEGO SZKOLENIA W 2014 ROKU
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