
Zarządzanie bezpieczeństwem i odpowiedzialność prawna 
zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym przy prowadzeniu na pływalni 

w grupach zorganizowanych zajęć własnych i obcych 
w zakresie wychowania fizycznego, rekreacji, rehabilitacji i sportu

Kraków 21 lutego 2018

     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.

  

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
 

Program seminarium oparty jest na:
 doświadczeniach z sześciu lat obowiązywania przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych do niej
aktów wykonawczych 

 zastosowaniu do działalności pływalni innych powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych (z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej za bezpieczeństwo osób i 
mienia; prawa i warunków pracy; prowadzenia działalności gospodarczej w sferze sportu;
zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
i pierwszej pomocy przedlekarskiej; itp.)

 wybranych orzeczeniach sądów powszechnych
 wybranych wyników kontroli pływalni prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli 
 wybranych protokołach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy
 wybranych protokołach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 wybranych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej
 wybranych wniosków pokontrolnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 

funkcjonowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego 
 interpretacji wybranych przepisów dokonanych przez Biuro Analiz Sejmowych; biura 

prawne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; renomowane 
kancelarie prawne

 odpowiedziach na wybrane interpelacje poselskie i senackie
 przepisach wewnętrznych podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa 

wodnego 
 wytycznych w zakresie organizacji kwalifikowanej pierwszej pomocy, pierwszej pomocy 

przedlekarskiej oraz medycznych czynności ratunkowych 
 analizach wybranych sytuacji wypadkowych na pływalniach i zastosowanych na ich 

podstawie rozwiązaniach, poprawiających bezpieczeństwo ich funkcjonowania
 doświadczeniach z pracy biegłego sądowego, dotyczących bezpieczeństwa i organizacji 

pracy służb ratownictwa wodnego na pływalni



 wnioskach z przeprowadzonych w latach 2012-2017 audytów bezpieczeństwa pływalni
 wnioskach z przeprowadzonych w latach 2012-2017 seminariów, konferencji i szkoleń w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach
 wynikach przeprowadzonych w poprzedniej kadencji Sejmu RP oraz obecnie 

prowadzonych prac nad postulowanymi kierunkami nowelizacji Ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych 
do niej aktów wykonawczych

 wybranych zagadnieniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach 
zawartych w książkach, wydawnictwach i opracowaniach, które ukazały się w latach 
2012-2017

Seminarium organizowane jest przez UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. (zajmującą się
od 29 lat działalnością w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, w tym wykonywaniem audytów
bezpieczeństwa obiektów, działalnością szkoleniową, dystrybucją sprzętu oraz wyposażenia
ratowniczego,  pomocniczego  oraz  do  udzielania  pierwszej  pomocy  przedlekarskiej  i
kwalifikowanej  pierwszej  pomocy,  a  także  oznakowań  obiektów  przywodnych)  we
współpracy  z  Fundacją  Ratownictwa  BEZPIECZNI  NAD  WODĄ (działającą  od  13  lat  w
zakresie propagowania bezpiecznego uprawiania rekreacji, wypoczynku, turystyki i sportów
wodnych oraz organizowania pomocy i ratowania osób, które uległy wypadkom lub narażone
są  na  niebezpieczeństwo  utraty  życia  lub  zdrowia  na  wodach  śródlądowych  i  morskich
wodach przybrzeżnych. 

 Autorem programu szkolenia jest Jarosław Jerzy Rypniewski, psycholog, pedagog,
instruktor  wykładowca  WOPR, wieloletni  biegły  sądowy z  zakresu ratownictwa  wodnego,
posiadający  czterdziestoletni 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.   

              
Seminarium dedykowane jest przede wszystkim:
 osobom zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym,
 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

Seminarium obejmuje między innymi następujące szczegółowe zagadnienia:
1.   pojęcie grupy zorganizowanej, jej formy, organizacja zajęć własnych i obcych w obiekcie,

zróżnicowanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego, rekreacji, rehabilitacji i sportu,
2.   aktualnie obowiązujące podstawowe akty prawne dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni oraz organizacji procesu pracy 
ratowników wodnych i instruktorów prowadzacych zajęcia, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian przepisów w latach 2016-2017,

3.   podstawowe akty prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa grupom 
zorganizowanym na terenie pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem grup dzieci i 
młodzieży, w tym zmian wynikających z Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015, poz. 
1629) i aktów wykonawczych,

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, opiekuna, prowadzącego zajęcia, zarządzającego obiektem i 
ratownika wodnego, zróżnicowanie w przypadku  prowadzenia zajęć własnych i obcych,

6.   analiza zagrożeń i analiza ryzyka wypadkowego na pływalni, związana ze specyfiką  
korzystania z obiektu przez grupy zorganizowane,

7.   kwalifikacje zawodowe osób prowadzących zajęcia z grupą zorganizowaną, ich 
dokumentowanie oraz zakres żądanych dokumentów, zróżnicowanie w przypadku 
prowadzenia zajęć własnych i obcych,

8.   prowadzenie zajęć przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte poza 
terenem Polski, w tym cudzoziemców,

9.   kwalifikacje osób sprawujących opiekę nad grupą zorganizowaną,
10. zagadnienia związane z niekaralnością osób prowadzących zajęcia i sprawujących 

opiekę nad grupą zorganizowaną, zróżnicowanie w przypadku prowadzenia zajęć 
własnych i obcych,

11. umocowanie prawne opiekunów grupy zorganizowanej i osób prowadzących zajęcia z 
grupą zorganizowaną, zróżnicowanie w przypadku prowadzenia zajęć własnych i obcych,

12. zakres nadzoru opiekuna grupy zorganizowanej,
13. normy ilościowe uczestników grupy zorganizowanej w odniesieniu do instruktora 

prowadzącego zajęcia, opiekuna i ratownika wodnego,
14. specyfika zajęć szkoleniowych i specjalistycznych, prowadzonych w grupach 

zorganizowanych,
15. ubezpieczenia uczestników zajęć w grupie zorganizowanej od NNW i OC, zakres  i 

podział odpowiedzialności odszkodowawczej, zróżnicowanie w przypadku prowadzenia 
zajęć własnych i obcych,

16. badania lekarskie lub oświadczenia uczestników i ich opiekunów o stanie zdrowia, 
zróżnicowanie w przypadku prowadzenia zajęć własnych i obcych, przechowywanie i 
dostęp do dokumentów,

17. istotne postanowienia regulaminu uczestnictwa w zajęciach grup zorganizowanych,
18. program uczestnictwa w zajęciach grup zorganizowanych,
19. zasady udostępniania sprzętu uczestnikom grup zorganizowanych, użytkowanie sprzętu 

obcego na pływalni,
20. zasady korzystania z atrakcji wodnych przez uczestników grup zorganizowanych,
21. zasady zapewnienia pierwszej pomocy przedlekarskiej i kwalifikowanej pierwszej 

pomocy uczestnikom grup zorganizowanych, specyfika udzielania kpp przy niektórych 
rodzajach zajęć,

22. instruktaż instruktorów, opiekunów i uczestników grup zorganizowanych, dotyczący 
bezpieczeństwa w trakcie zajęć, jego formy i dokumentowanie, związane z tym 
zagadnienia prawidłowego oznakowania hali pływalni i regulaminów stanowiskowych,

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

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

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

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

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

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

29. współpraca ratowników z opiekunami grup zorganizowanych i instruktorami 
prowadzącymi zajęcia, zakres podległości,

30. dokumentacja pobytu grupy zorganizowanej na pływalni, zróżnicowanie w przypadku 
prowadzenia zajęć własnych i obcych,



31. dokumentacja wypadkowa, zróżnicowanie w przypadku prowadzenia zajęć własnych i 
obcych oraz w zależności od rodzaju zajęć,

32. istotne postanowienia umów o korzystanie z pływalni przez grupy zorganizowane,
33. 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,

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

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

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

NIE PLANUJEMY POWTÓRZENIA TEGO SZKOLENIA W 2018 ROKU.

Termin szkolenia: 21 lutego 2018 - środa - (w godz. 09.00.-17.00) 
Miejsce szkolenia: Kraków, pływalnia Akademii Górniczo-Hutniczej przy ul. Jana 
Buszka 4  http://www.basen.agh.edu.pl/?page_id=182  
Forma zajęć: seminarium warsztatowe
Ilość miejsc ograniczona - Decyduje kolejność dokonania wpłat. Wpłaty przyjmujemy 
do 15 lutego 2018.
Koszt szkolenia (+ obiad w  trakcie zajęć): netto - 550,- zł. + 23% VAT.
Dla osób, które uczestniczą we wszystkich trzech seminariach w dniach 20-22 lutego 
2018 (trzy dni) koszt łączny wynosi netto - 1.550,- zł. + 23% VAT
Dla osób, które uczestniczą we wszystkich trzech seminariach w dniach 20-23 lutego 
2018 (4 dni) koszt łączny wynosi netto – 2.000,- zł. + 23% VAT

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną pod adres uniwers-serwis@wp.pl   . 
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania liczby wolnych miejsc.
 

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.   danych do wystawienia faktury
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.
 

Zakwaterowanie i wyżywienie (poza obiadami, które zapewniamy) prosimy 
organizować indywidualnie.
 
Polecany przez AGH najbliższy obiekt noclegowy (pokoje dwuosobowe) to:
HOSTEL OLIMP
Ul. Rostafińskiego 9
30-072 Kraków
Rezerwacje telefoniczne:
12 622 46 00, 12 617 37 01
rezerwacje mailowe:
http://taniehostele.pl/pl/hostele.html  

http://taniehostele.pl/pl/hostele.html
mailto:polrescueusa@wp.pl
mailto:polrescueusa@wp.pl
http://www.basen.agh.edu.pl/?page_id=182


Inny sprawdzony obiekt hotelowy znajdujący się w pobliżu to:
Hotel POLONEZ
ul. Reymonta 15
30-059 Kraków
tel. +48 (12) 292 82 94/95;  +48 (12) 634-19-54; +48 (12) 617-20-24
fax +48 (12) 631 87 31
e-mail: recepcja@hotel-polonez.pl 
http://www.hotelpolonez.pl/hotel/  

mailto:recepcja@hotel-polonez.pl
http://www.hotelpolonez.pl/hotel/
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