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CEL i PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób
przebywających na wodach Wigierskiego Parku Narodowego oraz
określenie
programu
ograniczania
zagrożeń,
prowadzenia
akcji
ratowniczych i koordynacji działań służących poprawie bezpieczeństwa.
Podstawami prawnymi dokumentu są:
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115
poz. 1229 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 poz.
1240)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia
2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby
ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 108)
 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 nr 0 poz. 261)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca
2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 286)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku
i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. 2011 nr 91 poz. 527)
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz.
179 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków
i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków
ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju
i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim
i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz.U. 2002 nr
193 poz. 1624)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 z późn. zm.)
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.
2001 nr 5 poz. 43 z późn. zm.)
 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)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
 Zarządzenie Nr 7 Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

WODY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
UDOSTĘPNIONE DLA TURYSTYKI i REKREACJI
Niektóre obszary wodne Wigierskiego Parku Narodowego udostępnione są
dla turystyki i rekreacji. Są nimi:
1. Jeziora:
a) Wigry (z wyłączeniem wysp),
b) Pierty (z wyłączeniem wyspy),
c) Leszczewek,
d) Omułówek,
e) Czarne koło Bryzgla,
f) Czarne koło Gawrych Rudy,
g) Mulaczysko,
h) Postaw.
2. Rzeka Czarna Hańcza poniżej Jeziora Wigry.
Warunki korzystania z obszarów wodnych WPN-u określają zarządzenia
ministra środowiska w sprawie zadań ochronnych dla parku oraz
zarządzenia dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego. Zarządzenia te nie
dotyczą m.in. obszarów objętych ochroną krajobrazową nie będących
w użytkowaniu wieczystym parku, a jednocześnie nie ograniczają
działalności osób wykonujących czynności służbowe i gospodarcze, w tym:
pracowników parku, osób nadzorujących i kontrolujących działalność
parku, osób kontrolujących przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony
przyrody i krajobrazu, osób prowadzących akcje ratownicze oraz działania
związane z bezpieczeństwem powszechnym.
Na wyznaczonych obszarach turystykę wodną można uprawiać w okresie
od 1 maja do 31 października. Jeziora: Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek,
Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło Bryzgla i Czarne koło Gawrych Rudy
w okresie ich zlodzenia są udostępnione dla ruchu turystycznego
i uprawiania sportów zimowych.
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Przebywanie na wodach udostępnionych dla turystyki dozwolone jest od
wschodu do zachodu słońca. Nie dotyczy to załóg jachtów kabinowych
cumujących na noc przy istniejących pomostach oraz przy brzegach jezior
pozbawionych roślinności wynurzonej i roślinności o liściach pływających.
Na wodach parku obowiązują następujące zasady uprawiania turystyki:
1) Zabrania się używania silników spalinowych.
2) Zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną
i skupienia roślin o liściach pływających.
3) Na jeziorze Wigry zabrania się pobytu w pasie wody o szerokości 20
metrów (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi,
wyłączony pas wody zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej
w kierunku środka jeziora):
a) przez cały rok na odcinku od ujścia rzeki Czarnej Hańczy w Zatoce
Hańczańskiej do półwyspu Łysocha. Zakaz ten nie dotyczy okresu
zlodzenia jeziora;
b) w okresie od stopnienia lodu do 15 czerwca wokół wysp Ordów, Ostrów,
Krowa, Brzozowych i Kamień oraz wzdłuż południowego brzegu jeziora
Wigry od cypla na przesmyku pomiędzy wyspą Krowa i stałym lądem do
cypla w miejscowości Zakąty.
Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek,
Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko,
Postaw oraz rzece Czarnej Hańczy, w granicach Parku, na odcinku
Czerwony Folwark-Studziany Las, na podstawie wykupionej licencji,
wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca zgodnie
z kalendarzem.
Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych
trzcinami. W jeziorze Wigry zabrania się wędkowania z brzegu oraz
w stykającym się z nim pasem wody o szerokości 20 metrów na odcinku
od ujścia rzeki Czarnej Hańczy w Zatoce Hańczańskiej do półwyspu
Łysocha. Zakaz ten nie dotyczy wędkowania z lodu.
Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania
dozwolone jest od 1 maja do 31 października i może odbywać się tylko
z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa
określonych w przepisach o żegludze śródlądowej.
Na jeziorze Wigry dopuszczono do żeglugi pasażerskiej jeden statek
o napędzie mechanicznym. Aktualnie, uprawnionym do żeglugi jest statek
"Kameduła", przewożący po Wigrach grupy turystów liczące do 34 osób.
Prowadzący żeglugę jest zobowiązany do zapewnienia sprawności
technicznej użytkowanego statku, gwarantującej nie przedostawanie się
zanieczyszczeń do wód jeziora Wigry.
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Nurkowanie z użyciem aparatów tlenowych może odbywać się wyłącznie
po uzyskaniu zgody dyrektora parku, który określa miejsca, terminy
i zasady nurkowania. Nurkujących obowiązuje zakaz posiadania urządzeń
do polowania i połowu ryb.
Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych liczących więcej niż 50
uczestników wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku.

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI
Na wodach Wigierskiego Parku Narodowego znajdują się dwa obiekty
posiadające formalny status miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych. Obydwa znajdują się na jeziorze Wigry:
1. w Starym Folwarku, gdzie organizatorem miejsca wykorzystywanego do
kąpieli jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
w Suwałkach;
2. w Gawrych Rudzie, gdzie organizatorem miejsca wykorzystywanego do
kąpieli jest Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek
Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei”.
Ponadto, na terenie parku znajdują się miejsca zwyczajowo
wykorzystywane do kąpieli, z których do najliczniej odwiedzanych należą:
 „Piaski” – w Zatoce Piaski jeziora Wigry,
 „Jastrzęby” – przy polu namiotowym WPN-u w Zakątach (jezioro
Wigry),
 w Gawrych Rudzie – przy kompleksie turystycznym „U Jawora”
(jezioro Wigry),
 w Starym Folwarku – przy Muzeum Wigier i klubie wodnym „Hańcza”
(jezioro Wigry),
 w Kruszniku (dz. ew. nr ) nad jeziorem Mulaczysko
 w Piertaniach (dz. ew. nr 20/31) nad jeziorem Pierty.
Poza granicami parku leży jezioro Czarne, nad którym w miejscowości
Krzywe znajduje się plaża i miejsce zwyczajowo wykorzystywane do
kąpieli przez ludność lokalną i bardzo licznych mieszkańców Suwałk.
Obiekt, wyposażony w pomosty i sanitariat, pomimo wieloletniej historii
użytkowania tego obiektu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
nie ma obecnie formalnego statusu miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
a w związku z tym nie spełnia wymagań bezpieczeństwa dla osób
kąpiących się w tym miejscu. Za zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie
art. 4 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych, odpowiada wójt gminy Suwałki.
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Nieuregulowany status ma również miejsce zwyczajowo wykorzystywane
do kąpieli, głównie przez ludność miejscową, nad jeziorem Gałęzistym
w pobliżu Nowej Wsi. Jezioro to nie jest udostępnione przez Wigierski Park
Narodowy dla turystyki i rekreacji. Zagadnienie możliwości rekreacyjnego
wykorzystywania zbiornika (wprowadzenie zakazu kąpieli lub dopuszczenie
możliwości zorganizowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli) zostanie
rozpatrzone w toku prac nad planem ochrony parku.

ZAGROŻENIA
DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Na udostępnionych do turystyki i rekreacji wodach Wigierskiego Parku
Narodowego występują zagrożenia dla osób korzystających z kąpieli,
poruszających się na sprzęcie pływającym – kajakach, łodziach
wiosłowych, deskach windsurfingowych, żaglówkach, łodzi do prowadzenia
zajęć na wodnych ścieżkach edukacyjnych i statku żeglugi pasażerskiej,
oraz osób uprawiających turystykę, wędkarstwo i sporty zimowe w okresie
zlodzenia jezior. Zagrożenia obejmują także osoby nurkujące z użyciem
aparatów tlenowych oraz osób dokonujących nielegalnych odłowów ryb.
W ciągu ostatnich 10 lat odnotowano w wodach parku m.in. 7 utonięć oraz
liczne kolizje i „wywrotki” sprzętu pływającego. W latach 2008-2011
WOPR udzieliło pomocy w 66 przypadkach wywrotek łodzi, głównie
żaglówek (ratując 160 osób) oraz udzieliło innej pomocy 54 osobom.
Zagrożenia dla osób kapiących się wynikają m.in. z:
 braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych
umiejętności bądź złego stanu zdrowia,
 korzystania z miejsc nie przystosowanych do kąpieli - wpływania
w strefy porośnięte roślinnością wodną lub w miejsca bagniste,
wykonywania skoków do wody bez znajomości głębokości
i występowania obiektów zanurzonych,
 odbywania kąpieli w stanie pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
 odbywania kąpieli przy niesprzyjających warunkach pogodowych
(np. silne falowanie, niska temperatura wody, wyładowania
atmosferyczne),
 możliwości kolizji z jednostkami pływającymi, w szczególności
w rejonie przystani na jeziorze Wigry (przy Półwyspie Klasztornym,
przy przystaniach PTTK i OSiR w Zatoce Zadworze, przy klubie
żeglarskim „Hańcza” w Starym Folwarku, przy klubie żeglarskim
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„Kamena” w Bryzglu, przy kompleksie turystycznym „U Jawora”
w Gawrych Rudzie) i na trasie żeglugi pasażerskiej,
 małej liczby ratowników WOPR nadzorujących miejsca
niebezpieczne,
Zagrożenia dla osób poruszających się jednostkami pływającymi wynikają
m.in. z:
 niedostatecznych umiejętności sterowania jednostką, wykonywania
ryzykownych manewrów, niedostosowania takielunku statków
żaglowych do aktualnych warunków pogodowych,
 słabej wiedzy na temat batymetrii akwenu,
 występowania nieoznaczonych miejsc niebezpiecznych dla żeglugi –
mielizn i przedmiotów zanurzonych, w tym wbitych w dno kołków
służących do rozpinania sieci rybackich bądź cumowania łodzi
wędkarskich,
 złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania
tej osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 niekorzystnych warunków pogodowych (szkwałów, silnego
falowania, wyładowań atmosferycznych),
 braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności
indywidualnych środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych
lub asekuracyjnych, a w przypadku większych jednostek – także kół
ratunkowych i gaśnic,
 braku właściwego zabezpieczenia ratowniczego imprez żeglarskich
na jeziorze Wigry - braku wymogu zabezpieczania tych imprez przez
WOPR,
 wydłużenia czasu dotarcia ratowników do miejsca, w którym
nastąpiło niebezpieczne zdarzenie, jeśli wystąpiło ono w znacznej
odległości od miejsca stacjonowania łodzi ratunkowych bądź miejsc
dogodnych do wodowania sprzętu,
 w przypadku „wywrotek” sprzętu pływającego – zagrożenia
analogiczne jak dla osób kąpiących się.
Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie wynikają m.in. z:
 braku wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego
bezpieczne uprawianie turystyki, wędkarstwa i sportów zimowych,
 braku wiedzy na temat zróżnicowania grubości lodu w różnych
częściach zbiornika,
 załamania się pokrywy lodowej pod ciężarem osoby wchodzącej na
zbyt cienki lód, w szczególności w rejonach dopływu i odpływu wód
powierzchniowych oraz obszarów źródliskowych: jezioro Wigry
(Zatoka Hańczańska, odpływ Czarnej Hańczy z Wigier do jeziora
Postaw, dopływ Piertanki do Zatoki Zadworze, dopływ Dłużanki
z jeziora Okrągłego, „Zdrojki” w Zatoce Uklejowej), jezioro Czarne
k. Gawrych Rudy (całe), jezioro Postaw (całe), jezioro Omułówek
(całe), jezioro Pierty (rejon dopływu Kamionki, dopływu Wiatrołuży,
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dopływu Samlanki, odpływu Piertanki); zagrożenie to dotyczy
również żeglarzy lodowych,
 załamania się pokrywy lodowej po wjeździe na lód, wbrew
obowiązującym zakazom, samochodem lub ciągnikiem,
 w przypadku wpadnięcia do wody - braku lub słabej umiejętności
pływania, szoku termicznego, szybkiego wychłodzenia organizmu,
braku sprzętu asekuracyjnego i umożliwiającego wyjście na lód,
 niewłaściwego dla warunków pogodowych ubrania, skutkującego
wyziębieniem organizmu, możliwością powstawania odmrożeń lub
zamarznięcia, zwłaszcza w sytuacji pozostawania pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających.
Zagrożenia dla osób nurkujących z użyciem aparatów tlenowych wynikają
m.in. z:
 niedostatecznych kwalifikacji i praktyki nurkowej,
 nieprawidłowej oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo
nurkowania, w tym widoczności pod wodą,
 niewłaściwego przygotowania planu nurkowania (m.in. sposobu
porozumiewania się uczestników nurkowania oraz procedury
ratunkowo-ewakuacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia dla
ich bezpieczeństwa,
 niewłaściwego stanu technicznego bądź sprawdzenia sprzętu, który
ma być używany do nurkowania,
 złego stanu zdrowia osób nurkujących bądź uprawiania
płetwonurkowania po użyciu alkoholu, substancji psychotropowych
lub środków odurzających,
 przekraczania maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej
z posiadanych kwalifikacji
 braku sprzętu medycznego, w tym tlenowego zestawu
ratunkowego, lub środków łączności umożliwiających wezwanie służb
ratowniczych,
 występowania w wodzie obiektów zagrażających unieruchomieniu
płetwonurka pod wodą, w szczególności zatopionych sieci rybackich.
Potencjalnym zagrożeniem dla osób przebywających na wodach WPN-u
mogą być także:
 pożary trzcinowisk i roślinności przybrzeżnej, w tym także lasów, na
brzegach jezior i rzek, oraz pożary na jednostkach pływających,
 skażenie środowiska w wyniku poważnych awarii (przedostania się
do wód substancji niebezpiecznych, np. w wyniku katastrof
komunikacyjnych w Suwałkach i dopływu skażeń do systemu
kanalizacji deszczowej).
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SIŁY I ŚRODKI,
KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DLA OGRANICZANIA
ZAGROŻEŃ ORAZ PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH
WOPR
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Suwałki dysponuje:
 Ratownikiem dyżurnym, koordynującym działaniami społecznych
drużyn WOPR i ratowników wolontariuszy,
 Grupą Interwencyjną Suwalskiego WOPR, złożoną z ratowników
ochotników (Baza Alarmowa SU WOPR w Starym Folwarku)
 Drużyną WOPR przy OSP w Płocicznie (port „Kamena” w Bryzglu),
złożoną z ratowników ochotników,
 Ratownikami wolontariuszami w bazie alarmowej WOPR w Starym
Folwarku (teren PTTK), która funkcjonuje od 1 maja do 30 września
 4 łodziami ratowniczymi z niezbędnym wyposażeniem,
 4 przyczepami do transportu łodzi,
 Zestawami ratownictwa medycznego: R-1 i R-0.
Państwowa Straż Pożarna Suwałki:
 15 płetwonurków posiadających uprawnienia MSWiA do prowadzenia
prac podwodnych – w tym 2 posiadających uprawnienia do
kierowania pracami podwodnymi oraz 5 osób posiadających
uprawnienia nurkowe cywilne,
 2 ratowników wodnych,
 11 młodszych ratowników wodnych,
 samochód ratownictwa wodno-nurkowego SRW wraz ze sprzętem
nurkowym,
 łódź hybrydowa (ponton Sportis) – 90KM – 10osobowa,
 łódź ratownicza – 5KM 4osobowa,
 sanie lodowe
Państwowa Straż Pożarna Augustów
(Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego):
 3 łodzie o napędzie motorowym,
 sprzęt hydro – akustyczny, trzy sonary: czołowy, boczny holowany
i stacjonarny
 pojazd ROV.
Państwowa Straż Pożarna Sejny:
 samochód SLOp Nissan Navara + łódź hybrydowa 90KM 8 osobowa
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Ochotnicza Straż Pożarna Bryzgiel
 ponton z silnikiem 35 KM
Komenda Powiatowa Policji Augustów:
 2 funkcjonariuszy na terenie gminy Nowinka
 oznakowany radiowóz.
Komenda Powiatowa Policji Suwałki:
 5 funkcjonariuszy z uprawnieniami ratownictwa wodnego i sternika
motorowodnego,
 dwie łodzie motorowe, które w sezonie wakacyjnym stacjonują
w m. Czerwony Folwark
Komenda Powiatowa Policji Sejny:
 łódź motorowa typu „HARPUN” (wodowana w sezonie na jeziorze
„Pomorze”),
 pojazd typu Quad, który może być wykorzystywany do penetracji
miejsc trudno dostępnych.
Wigierski Park Narodowy
 4 funkcjonariuszy Straży Parku, 2 pracowników służby parku
w Wodnym Obwodzie Ochronnym,
 Łodzie motorowe: „Lin” (50 KM), hybrydowa „Okoń” (25 KM),
„Harpun” (90 KM), „Leptodora II” (30 KM), kuter „Wigry II” (40 KM).

11

PROGRAM DZIAŁAŃ I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
osób przebywających na obszarach wodnych
Wigierskiego Parku Narodowego
Działania
Ochrona osób
kąpiących się,
miejsc
wykorzystywanych
do kąpieli oraz
załóg i pasażerów
jednostek
pływających

Podmioty realizujące
WOPR:
• codzienne dyżury ratowników WOPR w godz.
9:00-21:00 w okresie 1.05-30.09 pod telefonem
ratunkowym nad wodą 601 100 100,
• patrole prewencyjne łodzi ratowniczych na jez.
Wigry,
• prowadzenie działań ratowniczych na wezwanie,
• zabezpieczanie zgłoszonych z 10 dniowym
wyprzedzeniem imprez sportowych i turystycznym
organizowanych na wodzie.
KM Policji w Suwałkach:
• w okresie od maja do listopada - służby
motorowodne na jeziorze Wigry z wykorzystaniem
sprzętu pływającego i radiowozów oznakowanych
w rejonie WPN-u. Nasilenie służb w miesiącach
wakacyjnych lipiec – sierpień; w pozostałych
w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń.
W zależności od potrzeb służby mogą być
dyslokowane w rejony innych akwenów WPN-u.
• nadzór nad miejscami zwyczajowo
wykorzystywanymi do kąpieli,
KP Policji w Augustowie:
• w ramach służby obchodowej - reagowanie na
osoby, które znajdują się w okolicznościach
zagrożenia zdrowia lub zagrożenia utonięciem,
• zapobieganie kradzieżom i dewastacji sprzętu
pływającego oraz wyposażenia miejsc zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli.
WPN:
• okresowe patrolowanie miejsc zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli, współpraca przy
zabezpieczaniu imprez na wodzie,
• nadzór nad bezpieczeństwem osób odbywających
zajęcia na wodnych ścieżkach edukacyjnych na
pokładzie łodzi „Leptodora II”.
• wspieranie działań władz samorządowych dla
tworzenia obiektów mających formalny status
miejsca wykorzystywanego do kąpieli –
w szczególności w Krzywem nad jeziorem Czarnym.
• wprowadzenie zakazu kąpieli w miejscach
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szczególnie niebezpiecznych (w szczególności
w rejonie przystani statku w Wigrach).
Organizatorzy miejsc wykorzystywanych do
kąpieli (PTTK Suwałki, MOE-W „Zatoka Uklei”):
• pełna realizacja przepisów związanych
ograniczaniem zagrożeń dla osób przebywających
w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w tym
dotyczących oznakowania, wyposażenia, opieki
ratowników i zapewnienia właściwych warunków
sanitarnych.
Armator statku turystycznego „Kameduła”:
• zapewnienie bezpieczeństwa dla pasażerów statku
turystycznego, zgodnie z przepisami żeglugowymi,
Kluby żeglarskie:
• upowszechnianie informacji o zagrożeniach na
wodzie oraz o warunkach pogodowych, rozważenie
możliwości wprowadzenia informacji wizualnej
dotyczącej aktualnych warunków uprawiania
turystyki wodnej (systemu ostrzegania).
Ograniczanie
zagrożeń
wynikających
z występowania
obszarów
i obiektów
niebezpiecznych dla
żeglugi

WPN we współpracy z klubami żeglarskimi i WOPR:
• identyfikacja miejsc niebezpiecznych dla żeglugi,
• upowszechnianie informacji o miejscach
niebezpiecznych dla żeglugi,
• opracowanie i opublikowanie na stronie
internetowej WPN-u mapy obszarów, w których
występują miejsca niebezpieczne dla żeglugi,
• eliminowanie możliwych do usunięcia przeszkód
lub oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla
żeglugi.
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Doskonalenie
sprawności
działania służb
ratowniczych

Działania
edukacyjne

PSP Suwałki:
• przeprowadzanie ćwiczeń wodno-nurkowych przez
Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową wraz z
łodzią hybrydową z JRG PSP Suwałki - 6 razy w
roku,
• systematyczne rozszerzanie zakresu ćwiczeń
ratowniczych o inne jednostki PSP i pozostałe
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na
wodach.
WPN:
• współpraca ze służbami ratowniczymi przy
organizacji ćwiczeń oraz poznawaniu akwenów
udostępnionych do turystyki i rekreacji.
OSP w Bryzglu:
• przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa
wodnego na poziomie podstawowym.
PSP Augustów:
• przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa
lodowego, obsługi i prowadzenia łodzi z napędem
motorowym.
PSP Suwałki:
• edukacja miejscowej ludności na tematy zagrożeń
związanych z wodą, kształtowanie odpowiednich
zachowań wśród młodzieży i dzieci. Wdrażanie
programów: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne
wakacje”.
WOPR:
• zajęcia prewencyjno- szkoleniowe „Z wodą za pan
brat” i „Kruchy lód” prowadzone w szkołach przed
feriami letnimi i zimowymi,
• banery, plakaty, dystrybucja ulotek
propagujących zasady bezpieczeństwa nad wodą
i numer ratunkowy 601100100.
KMP w Suwałkach:
spotkania edukacyjne w ramach akcji „Bezpieczne
wakacje” ukierunkowanej na uświadamianie dzieci
i młodzieży o istniejących zagrożeniach związanych
z pobytem nad wodą.
Policja, WPN, PSP, WOPR:
• organizacja mitingu poświęconego
bezpieczeństwu dorosłych i dzieci w trakcie
wypoczynku nad wodą (Stary Folwark, początek
lipca)
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WPN:
• uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa na
wodzie w czasie zajęć dydaktycznych,
w szczególności na wodnych ścieżkach
edukacyjnych,
• opublikowanie w kwartalniku „Wigry” 2/2012
(także w Internecie) artykułu opisującego zasady
bezpiecznego korzystania z wód parku
udostępnionych dla turystyki i rekreacji,
• opracowanie i udostępnienie w Internecie mapy
turystycznej, z zaznaczeniem miejsc/obszarów
niebezpiecznych dla żeglugi,
• publikowanie na stronie internetowej WPN-u
informacji o aktualnych warunkach pogodowych.
Doskonalenie
technicznych
i organizacyjnych
warunków
prowadzenia akcji
ratowniczych
i zabezpieczających

• ustalenie miejsc wodowania łodzi ratunkowych
w rejonach miejscowości Rosochaty Róg i Gawrych
Ruda (PSP, WPN, właściciele gruntów),
• przeprowadzanie praktycznych sprawdzianów
możliwości wodowania ratowniczej łodzi hybrydowej
PSP na wybranych akwenach WPN-u (PSP, WPN),
• podjęcie działań w celu ustalenia miejsca,
opracowania projektu, kosztorysu i możliwości
sfinansowania budowy utwardzonego, ogólnie
dostępnego miejsca do wodowania łodzi Straży
Pożarnej, Policji, WOPR i innych służb w rejonie
Starego Folwarku (WOPR, Policja, PSP i WPN
w uzgodnieniu z właścicielem terenu),
• usprawnienie przepływu informacji pomiędzy
organizatorami imprez na wodzie a WPN-em, Policją
i WOPR-em – uzgodnienie rocznego harmonogramu
wydarzeń do 1 maja (kluby żeglarskie, PTTK, OSIR,
WPN),
• usprawnienie przepływu informacji pomiędzy
WOPR a Miejskim Stanowiskiem Kierowania PSP
w Suwałkach poprzez przedstawianie w okresie
letnim codziennych porannych, raportów nt. stanu
akwenu, rozmieszczenia jednostek pływających
i obsadzie dyżurnej,
• ustalenie do końca czerwca 2012 roku lokalizacji
strzeżonych przystani lub parkingów,
dostosowanych do odebrania usuniętego statku lub
innego obiektu pływającego prowadzonego przez
osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu
lub środka odurzającego (Policja i Starostwa
Powiatowe: w Suwałkach, Sejnach i Augustowie).
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Doskonalenie
współdziałania
służb w zakresie
poprawy
bezpieczeństwa na
wodach

KM Policji w Sejnach:
• prowadzenie wspólnych działań z Państwową
Strażą Rybacką i Strażą Parku, w celu ograniczenia
przestępczości przeciwko mieniu i degradacji
środowiska naturalnego, w akcjach: „Tarło” i
„Kłusownik”.
WPN:
• organizowanie wspólnych patroli Straży Parku
oraz innych służb na obszarach udostępnionych do
ruchu turystycznego,
• aktualizacja i bieżąca kontrola sprawności
działania systemów łączności WPN-u z jednostkami
i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na
wodach,
• wpieranie projektów służących poprawie stanu
wyposażenia i sprawności działania jednostek
ratowniczych.
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KONTAKTY ALARMOWE
Lp. Instytucja
1
WOPR
w Suwałkach

Osoba
Tadeusz Chmielewski
– prezes

2

Pogotowie
Ratunkowe

3

Komenda
Powiatowa
Policji
w Augustowie
Komenda
Powiatowa
Policji
w Sejnach
Komenda
Miejska Policji
w Suwałkach
Państwowa
Straż Pożarna
w Suwałkach

Elżbieta Luto
– kierownik działu
usług medycznych
Adam Miezianko
- naczelnik Wydziału Prewencji

4

5
6

7
8
9
10
11

Państwowa
Straż Pożarna
w Sejnach
Państwowa
Straż Pożarna
w Augustowie
Wigierski
Park Narodowy
W Krzywem
Starostwo
Powiatowe
w Sejnach
Starostwo
Powiatowe
w Suwałkach

Telefony
604 061 355,
numer
ratunkowy
nad
wodą:
601 100 100,
ratownik
dyżurny:
693 205 500
500568834
999
87 643 92 07,
112
lub 997

Andrzej Wiżlański
- naczelnik Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego

604 193 349,
87 516 62 05

kom. Mirosław Szeraszewicz
- naczelnik Wydziału
Patrolowo-Interwencyjnego
Arkadiusz Buchowski
– dowódca JRG PSP
w Suwałkach, Dowódca
Specjalistycznej Grupy
Wodno- Nurkowej przy JRG PSP
Ryszard Gałdzewicz
- zastępca Komendanta

87 564 17 20,
112,
997
600 329 686,
87 566 02 17,
998

Marek Narel – dowódca JRG
Karol Korsakowski
– komendant Straży Parku
Sekretariat WPN-u
Mariusz Nowel
– inspektor do spraw ochrony
środowiska, rolnictwa i leśnictwa

600 307 073,
87 516 38 42,
998
87 643 81 10
502 778 406
607 559 003
87 563 25 40
87 517 39 07
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12
13
14

Starostwo
Powiatowe
w Augustowie
Państwowa
Straż Rybacka
Państwowa
Inspekcja
Sanitarna
w Suwałkach

Grzegorz Dadura
– naczelnik wydziału ochrony
środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Jerzy Korszuń
- komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej
lek. med. Ryszard Masłowski
- Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Suwałkach

87 6439688
87 566 56 70
502 390 075
87 565 28 60
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