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ODPADY I SAMORÓBKI
– CZYLI STANDARDY SPRZĘTOWE W RATOWNICTWIE WODNYM
WASTE AND SELF MADE AIDS – THAT IS STANDARDS OF EQUIPMENT
IN THE WATER RESCUE
Abstract
If regulations do not require the use of equipment meeting adequate quality
standards or norms, then, sooner or later, it ends up with situations when different
types of substitutes or equivalents of that equipment come into use. There is
nothing wrong with it, provided it happens in places where self - made equipment
does impact safety. However, in case of water rescue, where people’s life and
health depend on properly conducted life-saving activity, the use of aids (swimming
or medical equipment), as well as adequate techniques, no damaged or uncertified
equipment shall be used. The analysis of regulations made by the authors in
regards to the factual circumstances present in different swimming facilities, leads
to a conclusion that in Poland there is no form of standardization (apart from
indicating the name and the quantity of the equipment) concerning lifeguard’s aids
and designated water zone. The equipment available in swimming areas and indoor
swimming pools is not subject to any type of quality inspection or verification of its
suitability for use (except for drugs and cleaning products).
Key words
Equipment, norms, standards, quality, waste
Streszczenie
Jeśli przepisy nie wymagają stosowania sprzętu odpowiedniej jakości,
spełniającego konkretnie określonych norm, to prędzej czy później dochodzi do
sytuacji, w której pojawiają się swego rodzaju substytuty i zamienniki. Nie ma w tym
nic złego, jeśli dzieje się tak w miejscach, w których użycie takiego samodzielnie
wykonanego sprzętu nie przekłada się na bezpieczeństwo. Jednak w ratownictwie
wodnym, gdzie od dobrze przeprowadzonej akcji, stosowania narzędzi (sprzętu
pływającego, medycznego) oraz odpowiednich technik, zależy ludzkie życie i
zdrowie, nie powinno mieć miejsca posługiwanie się nieatestowanym, zniszczonym
czy uszkodzonym sprzętem. Dokonana przez autorów analiza przepisów,
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odniesiona do stanu faktycznego na wielu badanych obiektach, prowadzi do
konstatacji, że w Polsce nie istnieje żadna forma normalizacji (poza wskazaniem
nazwy sprzętu i liczby) dotycząca wyposażenia ratownika i wyznaczonego obszaru
wodnego. Sprzęt znajdujący się na kąpieliskach i pływalniach nie podlega kontroli
jakościowej ani badaniu przydatności do użycia (z wyłączeniem leków i artykułów
sanitarnych).
Słowa kluczowe
Sprzęt, normy, standardy, jakość, odpady
Wstęp
Niedoskonałość przepisów, powoduje w ratownictwie wodnym wiele
kontrowersji, dyskusji na różnych portalach a nawet otwartych kłótni pomiędzy
poszczególnymi ratownikami a czasem także podmiotami uprawnionymi do
wykonywania ratownictwa wodnego.
Jednym z takich zagadnień, stanowiących sporną kwestię dla środowiska
ratowniczego – jest sprzęt ratowniczy, ratunkowy, pomocniczy, medyczny,
pływający, podręczny, osobisty, asekuracyjny, etc. – wykorzystywany do niesienia
pomocy tonącym. Wielość określeń powoduje, że nawet wytrawni, doświadczeni
ratownicy i działacze nie zawsze są w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, czym jest
konkretny rodzaj wyposażenia – niezależnie od tego, czy jest wymagany czy nie –
przepisami.
Podstawowe akty prawne w tej materii to:
1. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych1.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie
wyposażenia2.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w
ratownictwie wodnym3.
Wyposażenie wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt, to zadanie
przypisane Zarządzającym, wynikające z art. 5.1.4 Ustawy4, w brzmieniu: Do
obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy obowiązek
wyposażenia w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i
ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240)
2 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 (Dz.U.
2012 poz. 261)
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012, w sprawie szkoleń w
ratownictwie wodnym (Dz. U. 2012 poz. 747)
4 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie (...)
1
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Sprzęt w ratownictwie wodnym – wymogi prawne
Aby zarządzający wiedzieli, jaki rodzaj sprzętu i w jakiej ilości mają
zapewnić na swoim obiekcie, Minister Spraw Wewnętrznych określił to w
rozporządzeniu w sprawie wyposażenia. Z tego dokumentu wynika, że:
§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:
1) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej;
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;
4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe
lub pływające – dwie sztuki;
5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w
zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku
ratowniczym;
7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i
powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;
8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub
syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym;
9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;
10) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika
wodnego;
11) lornetki – jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym;
12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym
komplecie dla każdego ratownika wodnego;
13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych –
jedno na każde 100 m linii brzegowej;
14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku
ratowniczym;
15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w:
1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100 m linii
brzegowej;
2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno 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;
5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub
syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;
6) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika
wodnego;
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7) lornetkę – jedna sztuka;
8) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym
komplecie dla każdego ratownika wodnego;
9) maszt wraz z kompletem flag;
10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
3. Pływalnię wyposaża się w:
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;
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;
3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub
syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;
4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
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:
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;
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;
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.
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.
Wybrane rodzaje wymaganego sprzętu – wymagania techniczne
Zdawać się może, iż wszystkie, niezbędne informacje co do rodzaju i
ilości sprzętu zostały precyzyjnie określone. Jednakże brak w tym przepisie
jakiegokolwiek określenia wobec wymogów technicznych, jakie mają być spełnione,
aby sprzęt stanowił bezpieczne narzędzie do niesienia pomocy.
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Problem ten, dotyczy zarówno kosztownych, dużych elementów
wyposażenia – np. łodzi motorowych, łodzi wiosłowych, skuterów etc., na
najdrobniejszym sprzęcie (np. żerdziach) kończąc. O ile jednak łodzie muszą
spełniać pewne wymagania techniczne, są sprawdzane i opiniowane po
wcześniejszym oglądzie, przez osoby wykonujące przeglądy dla Polskiego Rejestru
Statków – to pozostałe elementy wyposażenia, nie podlegają żadnej weryfikacji,
pod względem spełniania jakichkolwiek standardów. W każdym razie nikt takowych
nie wymaga, czy nie zostały one określone przepisami.
Na wszystkich rodzajach akwenów (kąpieliska, miejsca wykorzystywane
do kąpieli, pływalnie i inne obiekty), jednym z podstawowych, zalecanych sprzętów
jest koło ratunkowe. Co prawda w każdym przypadku przepisy nieco inaczej
określają wymogi wobec tego wyposażenia, jednak wszędzie ono występuję. I tak:
1. Kąpielisko wyposaża się w 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.
2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w koło ratunkowe z
linką nietonącą – jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone
w pobliżu lustra wody
3. Pływalnię wyposaża się w 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
4. Inne obiekty wyposaża się w 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.
Zatem:
 na kąpielisku można mieć koła z linką o długości 25 m
ewentualnie pasy ratownicze
 w miejscu wykorzystywanym do kąpieli wyłącznie koła, z linką o
nieokreślonej długości,
 na pływalni i innym obiekcie koła z linką nieokreślonej długości
ewentualnie pasy ratownicze.
Brak konsekwencji i precyzji jest ewidentny w przytoczonym fragmencie
rozporządzenia. A to przecież podstawowy rodzaj sprzętu, wskazywany jako
obligatoryjne wyposażenie obiektów. W dalszej kolejności pojawia się szereg
zastrzeżeń, w odniesieniu do budowy / jakości / norm – wymaganego sprzętu.
Przykładowe, podstawowe pytania dotyczące koła będą następujące: jak
ma wyglądać koło ratunkowe? Z czego (z jakiego materiału) ma być wykonane? Jak
ciężkie ma być? Jakie ma mieć wymiary (średnicę, obwód, etc.)? Jaką ma mieć
wyporność? Czy musi mieć atest? Jak długo jest ważny taki atest? Czy ma być
jakiegoś konkretnego koloru czy dowolnego? Jak ma być (poza konkretną
długością) linka zintegrowana z tym kołem (w jaki sposób ma być z nim
„połączona”)? I tak dalej i tym podobne.
Ogromna ilość pytań, rodzących się w odniesieniu do każdego rodzaju
wymaganego sprzętu – pozostaje bez odpowiedzi. Skoro bowiem nie ma żadnych
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norm, to każdy, najbardziej prymitywny, wykonany wręcz chałupniczą metodą
sprzęt, wpisany na stan – musi być uznany, jako odpowiedni.

Ryc. 1. Koło ratunkowe, wykonane z dętki – ilustracja ironiczna

Dokładnie te same wątpliwości budzi drugi wymieniony wyżej sprzęt
– pas ratowniczy. Zapytać można dlaczego koło jest ratunkowe a pas ratowniczy?
W dalszej kolejności – pytania można niemalże skopiować z tych, zadanych
względem koła.
W chwili obecnej na polskim rynku można zaopatrzyć się w wielce
różniące się budową / konstrukcją pasy. Przykładowe z nich – ryciny poniżej.
Swego rodzaju protoplastą pasów jest pas nazywany „węgorzem”, który był nieco
topornym, niezbyt poręcznym sprzętem.

Ryc. 2. Pas ratowniczy typu węgorz, ciągle dostępny i uznawany w Polsce, choć wypierany przez
pas piankowy nowej generacji5

5

http://www.proteko.net.pl/sprzet-bhp-p-poz/sprzet-przeciwpozarowy-i-ratowniczy/ratownictwowodno-lodowe/pas-ratowniczy-wegorz/ [dostęp z dnia 17.03.2017]
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Ryc. 3. Porównanie wymiarów i kształtów pasów amerykańskich i pasa produkcji polskiej 6

Ryc. 4. Pas ratowniczy proponowany przez sklep dla ratowników7

O ile wszystkie, wyżej zaprezentowane pasy ratownicze zdają się mieć
jednakowe przeznaczenie, to już z pewnością poniżej zaprezentowany pas
ratunkowy – jest czymś zgoła innym. Jednakże można polemizować, czy nie
spełnia on czasem warunku, stawianego przed wymaganym pasem – z
rozporządzenia.

Ryc. 5. Pas ratunkowy proponowany przez sklep dla ratowników8

Wszystkie, wymienione w przepisach rodzaje sprzętu, nie będąc
poddane normalizacji, mogą być karykaturalnie dowolne. Prosty element – w
postaci żerdzi, wymagany jest wszędzie tam, gdzie są pomosty (na kąpieliskach i
6

Michniewicz I., Michniewicz R., Ratownictwo wodne. Podsatwy edukacji, PWSZ Kalisz, 2016, s.
156
7 http://24ratownik.pl/pl/sprzet-ratowniczy/5 [dostęp z dnia 17.03.2017]
8 http://www.proteko.net.pl/sprzet-bhp-p-poz/sprzet-przeciwpozarowy-i-ratowniczy/ratownictwowodno-lodowe/pas-ratunkowy-100n/ [dostęp z dnia 17.03.2017]
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miejscach wykorzystywanych do kąpieli) lub trwałe brzegi (pływalnie czy inne
obiekty). Zgodnie z przepisami mają być:
 żerdzie
ratunkowe
na
kąpieliskach
i
w
miejscach
wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe lub
pływające – dwie sztuki,
 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;
 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.
Czy ktoś zadał sobie trud, przeanalizowania celowości posiadania żerdzi
o długości 4 metrów, na pływalniach o maksymalnej głębokości 1.80 m czy 2 m? To
niezwykle nieporęczna, trudna do użycia tyczka, która pełni zwyczajowo funkcję
„ozdobną” na obiekcie, na którym została umieszczona – zgodnie z przepisami. W
kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, nie ma konieczności
zapewnienia tyczki takiej długości. Może więc ona mieć np. 1 metr długości. A
właśnie w takich miejscach, gdzie maksymalna głębokość wody może wynosić do 4
metrów – można byłoby to jakkolwiek uzasadnić.
Dalsze wątpliwości to: z jakiego materiału ma być wykonana, jakie ma
mieć pozostałe wymiary (średnicę, wagę), jak ma być zakończona, jaki ma mieć
uchwyt, etc.? To znacznie istotniejsze, aniżeli wyizolowany parametr długości.
Jednakże brak tych właśnie wymogów powoduje, że żerdzie / tyczki bywają bardzo
różne i mogą być także wykonane z czegokolwiek. Poniżej prezentowane są
przykłady różnych, często stwarzających zagrożenie rozwiązań w tym sprzęcie.

Ryc. 6. Końcówka i rękojeść tyczki na jednym z obiektów, naprawiane własnymi sposobami – z
użyciem śrub i kleju
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Ryc. 7. Żerdzie o różnej budowie: dwie z lewej – metalowej konstrukcji z końcówkami typu
„podbierak”, z prawej – drewniany kij, pomalowany niebieską farbą olejną

Właściwie dla każdego rodzaju wyposażenia można postawić te same
pytania lub podobne ich zbiory. Omówione powyżej stanowią tylko przykłady.
Mimo upływu czasu, postępu technologicznego i nowych teorii, polskim
sprzętem zarówno zalecanym jako wyposażenie jak też wymaganym w czasie
szkoleń jest rzutka ratunkowa. Mając stanowić sprzęt do zabezpieczenia
wyznaczonych obszarów wodnych (kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli),
mówi się o rzutkach w liczbie jednej sztuki dla każdego ratownika wodnego. Nie ma
mowy o tym, jaka to ma być rzutka, jakiej budowy, nie ma długości ani średnicy
linki, rodzaju zasobnika, jakiej pływalności w jakim kolorze czy z jakiego materiału
wykonana. Różnice zatem w tym sprzęcie także mogą być olbrzymie. Na polskim
rynku – podobnie jak w świadomości ratowników – funkcjonują dwa podstawowe
rodzaje rzutek:
1. rzutki rękawowe,
2. rzutki piłkowe (siatkowe, koszykowe).

Ryc. 8. Przykładowe rzutki: dwie z lewej – tzw. rękawowe, trzecia tzw. piłkowa /siatkowa

O ile rzutki rękawowe mają swego rodzaju estetykę i wyglądają jak sprzęt
wyprodukowany na potrzeby ratownictwa, to rzutka piłkowa / siatkowa – od zawsze
była swoistym rodzajem „samoróbki”. Sprzęt ten stanowi zlepek różnych
elementów, docelowo połączonych w pewną całość i nazwanych rzutką ratowniczą.
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Na żadnym fragmencie nie występuje nawet taki napis. Zazwyczaj składa się z
taniej piłki koszykowej, plecionki, w którą jest ta piłka włożona i linki dowiązanej do
tejże plecionki. Wykonanie takiego sprzętu, to co najwyżej kilkadziesiąt minut,
nawet dla niezbyt uzdolnionej technicznie osoby.

Ryc. 9. Instruktor omawiający budowę i posługiwanie się sprzętem – w czasie szkolenia

Podobnie brak jest jakichkolwiek wskazań, w odniesieniu do sprzętu
wymaganego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w
ratownictwie wodnym. Wymienia się jedynie jego rodzaje, z przypisana liczbą, jaką
organizator szkolenia winien zapewnić do realizacji zajęć.
Sprzęt niezbędny do szkolenia każdej grupy ratowników wodnych, to
zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, następujący zestaw:
a) rzutka ratunkowa (worek z obciążnikiem zawierający 25 m liny
nietonącej o średnicy minimum 6–8 mm) – 5 szt.,
b) koła ratunkowe – 3 szt.,
c) lina ratownicza (lina nietonąca o średnicy 6–8 mm i długości 15 m) – 2
szt.,
d) lina asekuracyjna (lina nietonąca o długości 80 m) z zasobnikiem – 2
szt.,
e) bojka ratownicza typu SP – 15 szt.,
f) pas ratunkowy – 3 szt.,
g) żerdź o długości minimum 4 m – 1 szt.,
h) manekiny do nauki holowania (fantom osoby dorosłej koloru
czerwonego w formie torsu, z pomalowaną twarzą na inny kolor, z
krótkim odcinkiem ramienia, zawierający zakręcane otwory
pozwalające napełnić go wodą) – 5 szt.,
i) ratownicza łódź wiosłowa z linką zaburtową na całej długości burt,
wiosłami i z cumą, o długości do 5 m – 3 szt.,
j) deska ratownicza – 1 szt.,
k) deska ortopedyczna – 1 szt.
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Jak łatwo zauważyć, w tym dokumencie znacznie precyzyjniej określono
sprzęt, który należy przygotować na szkolenie przyszłej kadry ratowniczej. Nie ma
tu już mowy o rzutce siatkowej / piłkowej, są tylko rzutki rękawowe. Jednakże zapis
o obciążniku uznaje się za błędny, gdyż takowy obciążnik był stosowany w rzutkach
starszego typu. Współczesne rzutki rękawowe w ogóle nie zawierają tego elementu,
a obciążeniem jest sama lina, która rozwija się podczas rzutu do tonącego. Zatem –
te współczesne rzutki – są nieodpowiednie – zgodnie z zaleceniem. Koła ratunkowe
nie mają żadnych wymogów (zrezygnowano nawet z konieczności posiadania liny –
jak w przypadku wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych [wow]). Zupełnie
odrębnym elementem sprzętowym jest 15 metrowa, nietonąca linka o określonej
średnicy, która jako osobne wyposażenie nie występuje na żadnym wow. Do
szkolenia ratowników wymaga się co najmniej 2 lin – jednak nie podane są rodzaje
zasobników. Zatem również odmienne, niż w przypadku wyposażenia, gdzie mówi
się (dla kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli), że należy zapewnić linę
asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym.
Pojawia się w tym przepisie bojka ratownicza typu SP w największej liczbie sztuk
(jedna na każdego potencjalnego kursanta), jednakże nie wiadomo, jaki to ma być
sprzęt i gdzie potem ratownik ma się nim posługiwać, gdyż nie występuje ona jako
wymagany element zabezpieczający wow-y. Czterometrowa żerdź jest także
niezbędna do szkolenia. Wątpliwości – podobne jak we wcześniejszym omówieniu.
Ciekawym, jedynym szczegółowo sprzętem jest manekin. Nie jest to akcesorium
ratownicze czy ratunkowe, ot – przyrząd do realizacji nauki holowania. Dlaczegóż
więc prawodawca tak dokładnie opisuje jego kształt, kolor, budowę (chyba
najdokładniej spośród wszystkich elementów). Dlaczego manekin musi być koloru
czerwonego, dlaczego ma mieć twarz pomalowaną na inny kolor, dlaczego ma
posiadać krótkie odcinki ramion, dlaczego ma mieć otwory a nie jeden zakręcany
otwór do napełniania wodą? Przecież w rzeczywistości nie będzie ratownik nigdy w
życiu holował takiej osoby (z krótkimi ramionami – kikutami, bez nóg) i komu będzie
robiło różnicę, jeśli na zajęciach będą się ratownicy uczyli holować manekina o
jednolitym, cielistym kolorze?
Który z zaprezentowanych poniżej manekinów najbardziej odpowiada
wymogom praktyki ratowniczej, a który wymogom omawianego rozporządzenia?

Ryc. 10. Manekin postaci ludzkiej, najbardziej zbliżony do realnego tonącego
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Ryc. 11. Manekiny stosowane w ratownictwie wodnym, zbliżone do opisu wynikającego z zaleceń
rozporządzenia

Dlaczego zazwyczaj stosowane są manekiny, nie spełniające wymogów
zdroworozsądkowych (manekin winien być imitacją, przypominać naturalną postać
ludzką, którą ratownik będzie musiał doholować w bezpieczne miejsce), a nawet nie
takie, które są opisane w przepisach? Najbardziej popularnym i pożądanym jest (z
niezrozumiałych powodów) manekin tzw. ILS, który nie spełnia większości
stawianych przed nim warunków?
Po pierwsze: częściej jest nazywany fantomem niż manekinem.

Ryc. 13. Fantom tzw. ILS

Po drugie nie są czerwone a pomarańczowe.
Po trzecie nie mają na inny (biały) kolor pomalowanej twarzy, a potylicę.
Zatem: najbardziej odpowiadający opisom rozporządzenia, pozostaje
manekin wykonany na kształt manekina sklepowego, ewentualnie manekin firmy
Sorba, zupełnie nieznany w środowisku ratowniczym.

~ 25 ~

Ryc. 12. Manekin z lewej tzw. Maniek, manekin z prawej – produkt firmy Sorba9

Łodzie zarówno na szkolenia jak i stanowiąc wyposażenie wyznaczonych
obszarów są bardzo niejasno określone. Nie ma żadnych wskazań co do budowy,
poza linką zaburtową na całej długości burty – co nie jest miarą w jakikolwiek
sposób określającą właściwości takiego sprzętu. Różnice między łodziami bywają
bowiem ogromne – pod każdym względem (użytego do budowy materiału,
wielkości, ładowności, przeznaczenia etc.).
Dwie ostatnie pozycje z listy niezbędnych wymogów sprzętowych
szkolenia ratowników wodnych, to deska ratownicza i deska ortopedyczna. O desce
ratowniczej nie widomo absolutnie niczego. Nie występuje ona bowiem jako sprzęt
na żadnym obszarze wodnym, ani nie została choćby najbardziej ogólnie określona.
Czym zatem jest deska ratownicza? Tym samym czym na przykład rzutka czy koło
– może być zrobiona / wykonana / wyprodukowana z każdego rodzaju materiału,
mieć jakąkolwiek budowę (kształt, wielkość, ciężar) i służyć do realizacji akcji o
niesprecyzowanych parametrach. Może się taką deską stać pozbawiona pędnika i
miecza – deska windsurfingowa. Deską ratowniczą nazywa się także dopinane do
skuterów platformy. Która z nich jest zatem tym sprzętem, jakiego wymaga się do
szkolenia ratowników?

Ryc. 14. Deska ratownicza (typu surfing)

9

http://www.sorba.pl/produkt/manekiny-do-nauki-holowania.html [dostęp z dnia 14.03.2017]
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Ryc.15. Platforma ratownicza (z ang. board – deska) fot. źródło10

Ostatni sprzęt – deska ortopedyczna to prawdopodobnie najczęściej
kupowana deska, stanowiąca jeden z wymaganych elementów wynikających z
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyposażenia (dokładniej
z jego załącznika, który wymienia leki i artykuły sanitarne). Na uwagę zasługuje
jednak fakt, iż w przytoczonym rozporządzeniu nie ma mowy o desce, a o noszach.
Czy to jest jednoznaczne? Można mieć wątpliwości. Nosze mogą być parciane,
nylonowo – winylowe lub z innego materiału, często składane. Nosze SKED są
wykonane z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego, które nie pęka nawet w
temperaturze −80°C. Deska ze swej nazwy jest jednolitą, sztywną konstrukcją –
zazwyczaj przeznaczoną do usztywnienia i przetransportowania osoby
poszkodowanej.

Ryc. 16. Nosze o konstrukcji aluminiowo – nylonowej

Ryc. 17. Nosze ratownicze SKED11

10

http://sieplywa.pl/wiedza/inne/8900-prady-przybrzezne/ [dostęp z dnia 10.03.2017]
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Ryc. 18. Różne rodzaje desek ortopedycznych

Podobnej analizie można poddać pozostałe rodzaje wyposażenia,
wskazując na absolutny brak norm, standardów co do jakości budowy. Sytuacja
taka wydaje się co najmniej niepokojąca. W ratownictwie wodnym, gdzie chodzi o
ludzkie życie i zdrowie, dopuszcza się do użycia sprzęt, od którego nie wymaga się
atestów, nie określa się terminu jego przydatności, nie określa się badań jakim ma
być poddany czy stanu, w którym nie powinien być użytkowany.
Wystarczy jednak spojrzeć na przepisy podobnej branży12, by zauważyć,
że nie ma tam miejsca na sprzęt nie spełniający określonych norm:
§ 4. 1. Wyposażenie ruchome statku, a w szczególności środki
sygnałowe, środki oświetleniowe, środki ratunkowe i środki łączności, powinno
spełniać wymagania przepisów technicznych upoważnionych podmiotów
odpowiednich norm krajowych lub międzynarodowych.
§ 9. 1. Koła ratunkowe, pasy ratunkowe i kamizelki ratunkowe
spełniają wymagania bezpieczeństwa, jeżeli posiadają ważne atesty.
2. Koła ratunkowe, pasy ratunkowe i kamizelki ratunkowe po
naprawie podlegają przeglądowi technicznemu dokonanemu przez upoważniony
podmiot.

http://www.paramedica.pl/p93-sked-nosze-ratownicze.php [dostęp z dnia 10.03.2017]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań
technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do
wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423)
11
12
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Jak wynika z powyższego, można wymagać od sprzętu atestów czy
badań a co za tym idzie spełniania jakiś ustalonych norm, do tego określonych
ramą czasową.
Konsekwencje braku podstawowych wymagań jakościowych wobec sprzętu
w ratownictwie wodnym
Po analizie przepisów i dojściu do wniosku, że nie ma w zasadzie
żadnych standardów stawianych przed sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie
wodnym, z łatwością przechodzi się do praktyki stosowania sprzętu, którą nazwać
można jako nieodpowiedzialną czy wręcz uwłaczającą bezpieczeństwu.
Wcześniej autorzy zamieścili przykłady co najmniej wątpliwej jakości
sprzętu (drewnianą tyczkę pomalowaną farbą olejną, samodzielnie naprawioną
końcówkę innej tyczki, rzutkę siatkową / piłkową), wykazali także, iż obowiązujące
prawo (mimo swych niedoskonałości) nie jest respektowane – np. w odniesieniu do
manekinów. Ostatnim wnioskiem jest stwierdzenie, że nie można nikomu zarzucić
zaniechania czy zaniedbania, choćby posiadał sprzęt wykonany w całości metodą
chałupniczą z odpadów pozyskanych z recyclingu czy z zakupionych
prefabrykatów.
Być może dlatego zupełnie nie przeszkadza, nie bulwersuje ani nie dziwi,
że w wielu miejscach – zarówno na obiektach sezonowych jak i całorocznych,
używa się takich właśnie elementów – jako sprzętowego zabezpieczenia lub
oznakowania wyznaczonego obszaru wodnego.
Poniższe obrazki są tego potwierdzeniem.

Ryc. 19. Cegła użyta jako mocowanie liny na basenie
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Ryc. 20. Obciążniki do mocowania bojek granicznych na kąpieliskach (nazywane potocznie
„prosiakami”), wykonane z metalowych szyn lub butelek z piaskiem i wodą

Ryc. 21. Ratownik wyjmujący bojki graniczne z kąpieliska, mocowane na metalowej szynie

Ryc. 22. Ratownicy ciągnący bloczki betonowe do mocowania bojek granicznych, na kąpielisku

Na pytanie jednego z autorów niniejszego artykułu, skierowane do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, wpłynęła taka
odpowiedź:13

Pismo nr DBIN.7024.27.2017.PO Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Katowicach, z dnia 06.03.2017 r.
13
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Na wielu obiektach znaleźć można sprzęt bardzo zniszczony,
uszkodzony, zaniedbany, poddany topornym naprawom lub przekształcony z
pierwotnej wersji do nowej funkcji. Często sprzęt nie jest nawet odpowiednio
przechowywany czy pielęgnowany (czyszczony).

Ryc. 23. Zniszczony pas przy bojce SP

Ryc. 24. Brudna lina siatki w rzutce piłkowej (używana prawdopodobnie na zewnątrz, np. do
szkolenia ratowników)
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Ryc. 25. Sprzęt przechowywany / składowany niechlujnie i bez klarowania

Ryc. 26. Sprzęt umocowany na gwoździach

Podsumowanie i wnioski
W chwili obecnej brak jest zaleceń, odniesienia do norm, wymogu
atestowania czy choćby precyzyjnego określenia rodzaju sprzętu w obowiązujących
przepisach. Powoduje to swego rodzaju przyzwolenie, na uznawanie za właściwe
wyposażenia, mogącego stanowić większe zagrożenie aniżeli wsparcie ratownika i
poszkodowanego w czasie akcji.
Zakup sprzętu najtańszego, ulegającego szybkiej degradacji, często
nawet wykonywanie własnym sumptem różnych akcesoriów, to standardy w
myśleniu o bezpieczeństwie na obszarach wodnych.
Należy z pewnością doprowadzić do tego, by najważniejsze / kluczowe
elementy wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych, musiały przechodzić
stosowne badania i uzyskiwać opinie o dopuszczeniu do użytkowania – jako środki
ratownicze.
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