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Filar ratownictwa wodnego w województwie 

kujawsko-pomorskim

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego 
w województwie:
• WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Rejonowe WOPR w Bydgoszczy
• Rejonowe WOPR w Toruniu
• Włocławskie WOPR
• Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy
• Lipnowskie WOPR w Lipnie
• Wdeckie WOPR w Tleniu
• Pałuckie WOPR w Żninie

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych



Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa 

Wodnego  - Numeru Ratunkowego nad Wodą 601 

100 100

Dyspozytor 24 h



Aplikacja „RATUNEK”
Panel Ratownika Dyżurnego



Aplikacja do pobrania

System Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pagasolutions.emergencycall_pl&hl=pl

System iOS
https://itunes.apple.com/pl/app/ratunek/id1147162181?l=pl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pagasolutions.emergencycall_pl&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/ratunek/id1147162181?l=pl&mt=8


Statystyka
(od 1 czerwca do dnia  5 sierpnia 2019 r.) 

Ilość zgłoszonych dyżurów (Łącznie przez wszystkie podmioty uprawnione 
do wykonywania ratownictwa wodnego w woj. kujawsko-pomorskim): 

422 dyżury
Ilość zgłoszonych patroli (Łącznie przez wszystkie podmioty uprawnione do 

wykonywania ratownictwa wodnego w woj. kujawsko-pomorskim): 

403 patrole 
(W szczególności były to akweny: Zalew Włocławski, Zalew Koronowski, j. Gopło, rz. Wisła, rz. Brda, j. Żnińskie Małe 
oraz Żnińskie Duże, j. Skępskie Wielkie, Zalew Żurski, j. Mukrz, j. Wiecanowskie, j., Chełmżyńskie, j. Niskie Brodno, 

rzeka Noteć odcinek górny)

Ilość akcji ratowniczych podjętych wszystkie podmioty uprawnione do 
wykonywania ratownictwa wodnego w woj. kujawsko-pomorskim: 

33 akcje ratownicze
Ilość akcji technicznych podjętych przez wszystkie podmioty uprawnione do 

wykonywania ratownictwa wodnego w woj. kujawsko-pomorskim:

24 akcje techniczne

Ilość akcji poszukiwawczych podjętych przez wszystkie podmioty 
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w woj. kujawsko-

pomorskim: 

9 akcji poszukiwawczych



Statystyka - połączenia
(od 1 czerwca do dnia  5 sierpnia 2019 r.) 

Ilość zgłoszeń z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy: 

35 zgłoszeń 
Ilość zgłoszeń przychodzących z Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji z 

województwa kujawsko-pomorskiego: 

7 zgłoszeń 

Ilość zgłoszeń za pomocą aplikacji „RATUNEK” :

15 zgłoszeń

GLOBALNIE WSZYSTKICH POŁĄCZEŃ OD 1 CZERWCA 
DO 5 SIERPNIA: 

2179 POŁĄCZEŃ



Siły i środki WOPR 

w województwie kujawsko-pomorskim
Ratownik Wodny ( wg. USTAWY z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych art.2 pkt.5)

685 osób

Instruktor Ratownictwa Wodnego

18 osób

Instruktor WOPR

15 osób

Stermotorzysta Żeglugi Śródlądowej

103 osoby

Ratownik KPP ( tylko z ważnymi  zaświadczeniami)

432 osoby

Sternik Motorowodny

309 osób

Płetwonurek

77 osób + 2 nurków zawodowych + kierownik robót podwodnych



Siły i środki WOPR 

w województwie kujawsko-pomorskim
Łodzie ratownicze (motorowe)

35 szt.

Skutery wodne

7 szt.

Przyczepy podłodziowe

38 szt. + 3 przyczepy portowe

Samochody ( z możliwością holowania przyczepy podłodziowej)

14 szt.

Quady ratownicze

4 szt.

Ambulans medyczny

1 szt.



Siły i środki WOPR 

w województwie kujawsko-pomorskim

(służący do poszukiwań, akcji technicznych oraz ekologicznych)

Sonar do poszukiwań

2 szt.

Motopompa szlamowa

2 szt.

Pompa pływająca

2 szt.

Zapory przeciwolejowe

70m



Utonięcia 2019
(okres wakacyjny województwo kujawsko-pomorskie)

Liczba utonięć:

8 osób 

(od 19 czerwca – 3 osoby, lipiec – 5 osób)
Rodzaj akwenu:

• Jezioro – 4 osoby ( w tym: 4 osoby nietrzeźwe)

• Rzeka - 3 osoby( w tym: 2 osoby nietrzeźwe)

• Staw – 1 osoba (nietrzeźwa)

8 mężczyzn

Kąpiących się: 5 osób

Wpadnięcie do wody – 2 osoby

Odnalezienie zwłok – 1 osoba (bez okoliczności)

Czerwiec 2019 ( do 19 czerwca) – 4 osoby (  1 kobieta,3 mężczyzn, )

Maj 2019 – 2 osoby (1 kobieta, 1 mężczyzna)

Od początku roku – 20 utonięć

Rok 2018 (okres wakacji) – 14 osób (ogółem w roku: 33 osoby)



Profilaktyka 2019
Działania (spotkania, prelekcje, pokazy) profilaktycznych z zakresu 

bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą.

Razem przeprowadzono:

91
Działań (spotkań, prelekcji, pokazów) profilaktycznych z zakresu 

bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą.

Razem we wszystkich działaniach 

profilaktycznych wzięło 

18.436 osób



Szkolenia – Ratownik Wodny 2019
Wg. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

szkoleń w ratownictwie wodnym 

Razem przeszkolono: 

102 osoby 
( w tym 45 osób bezpłatnie) 



Egzamin na ratownika wodnego
 przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie

dłuższym niż 8 min;

 przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów
leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;

 przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu
50 m w czasie poniżej 55 s;

 przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub
kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na
dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;

 przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu
dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na
holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;

 holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z
zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;

 wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na
pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czas trwania  szkolenia: 

63 godziny w tym 20 godzin teoretycznych oraz 43 godziny praktyczne



Promocja idei ratownictwa 

wodnego wśród młodzieży
Wprowadzenie w szkołach o profilu mundurowym oraz o 

profilu sportowo-ratowniczym zdobycia uprawnień 
ratownika wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 
patentu przydatnego w ratownictwie wodnym  ( np. sternik 

motorowodny, płetwonurek)

Cykl szkolenia rozłożony na 3 lata edukacji

- 1 rok „Młodszy Ratownik WOPR”

- 2 Rok „Ratownik WOPR”

- 3 Rok – osoba pełnoletnia - Ratownik Wodny oraz
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

Zdobyte uprawnienia dają dodatkowe punkty do służb 
mundurowych


