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1. Cel i podstawy prawne opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na 

obszarach wodnych Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego w tym identyfikacja miejsc, w 

których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do 

pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.) zapewnienie 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na: 

1. dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o 

których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w 

których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar 

wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji; 

2. oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do 

pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych; 

3. prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych, polegających w szczególności na: 

a. oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, 

b. objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w 

art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo 

wykorzystywanych do kąpieli, 

c. uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów 

wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej; 

4. informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach 

mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób; 

5. zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy 

wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, 

odpowiada (art. 4 ust. 2): 

1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego - dyrektor parku, 

2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji - 

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie, 

3) na pozostałym obszarze - właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) - 

zwani dalej "zarządzającym obszarem wodnym". 

 

Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wykonywane przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3, należą do zadań 

własnych gminy. 
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 2. Uwarunkowania udostępniania wód Nadwarciańskiego Parku dla 

turystyki i rekreacji 

 

Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony na podstawie Rozporządzenia 

 Nr 60 Wojewody Konińskiego z dnia 19 października 1995r. w sprawie: utworzenia 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.  

Park utworzono w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech 

krajobrazu, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptactwa 

wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych, a także zabezpieczenia 

wartości historycznych i kulturowych tego regionu.  

Ogólnymi zasadami zagospodarowania i wykorzystania Parku są: 

a) podporządkowanie tego terenu wymogom ochrony środowiska,  

b) ochrona awifauny wodno-błotnej i rzadkich gatunków roślin,  

c) ochrona naturalności krajobrazu pradolinowego,  

d) rozwój wszelkich form turystyki i wypoczynku,  

e) ochrona licznych stanowisk archeologicznych oraz zachowanych wysokiej klasy 

zabytków.  

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Nr 60 Wojewody Konińskiego z dnia 19 października 

1995r. w sprawie: utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz zmianami 

wprowadzonymi Rozporządzeniem Nr 19 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. 

zmieniające Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Konińskiego z dnia 19 października 1995r.  

w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie Parku  

zabrania się:  

1. zabijania, niszczenia i uszkadzania wszystkich gatunków fauny i flory z wyjątkiem 

gatunków uniemożliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej oraz zagrażających zdrowiu, życiu lub warunkom higienicznym 

człowieka i zwierząt hodowlanych,  

2. naruszania powierzchni ziemi z wyjątkiem prac związanych z gospodarką rolną  

i leśną,  

3. zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i starorzeczy,  

4. zmiany ukształtowania powierzchni ziemi,  

5. niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień jako naturalnej ostoi i miejsc 

żerowania różnych gatunków fauny,  

6. zanieczyszczania i osuszania śródpolnych i śródleśnych tzw. „oczek wodnych" oraz 

starorzeczy,  

7. obniżania bilansu wodnego,  

8. zalesiania tzw. „nieużytków" cennych pod względem przyrodniczym bez zgody 

wojewody,  

9. wysypywania, zakopywania oraz wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego 

zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza, 
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10. Usuwania drzew lub krzewów wymagających zezwolenia właściwego organu  

bez uzgodnienia z Wojewodą,  

11. Wykonywania melioracji wodnych bez uzgodnienia z Wojewodą 

Park krajobrazowy jest jedną z 10 form ochrony przyrody w Polsce – mówią o tym zapisy 

Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Dla Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego nie sporządzono do tej pory planu ochrony 

oraz nie podjęto uchwały w sprawie ww. Parku.  

  

Nadwarciański Park Krajobrazowy charakteryzuje obfitość naturalnych wód: przede 

wszystkim starorzeczy i rzeki Warty. Osią terenów Parku jest rzeka Warta płynąca przez Park 

od miejscowości Sługocin (okolice autostrady A2) do ujścia rzeki Prosny do Warty, czyli 

okolice miejscowości Modlica i Tarnowa. Do Warty na terenie Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego uchodzą dopływy: Prosna, Czarna Struga (Bawół), Struga Zakrzewska.  

Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, na terenie Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego znajduje się 970 zbiorników wodnych, w tym starorzeczy, małych 

zbiorników powyrobiskowych i oczek śródpolnych. Powierzchnia zaledwie 58 z nich 

przekracza 1 ha. Całkowity obszar zwierciadła wody jezior/starorzeczy parku wynosi około 

265,5 ha, co w zestawieniu z powierzchnią NPK (13 428 ha) oznacza jeziorność na poziomie 

1,84%.
 
 

 

Największe starorzecza to:  

W gminie Lądek: 

 Północna część starorzecza Krzyżowego (okolice Ciążeńskich Holendrów) 

 Niwki (okolice Ciążenia) 

 Kinol (okolice Ciążenia) 

W gminie Pyzdry:  

 Solnia (okolice Białobrzegu) 

 Madałowe (okolice Białobrzegu) 

 Rowiec (okolice Pietrzykowa, w pobliżu wydm śródlądowych tzw. Białych Gór) 

 Słodka Woda (okolice Białobrzegu Ratajskiego) 

W gminie Zagórów: 

 Wytoka 

 Krzyżowe Jeziorko 

 Glinianki 

 Kukowy 

 Południowa część starorzecza Krzyżowego (okolice Ciążeńskich Holendrów) 

 

Powierzchnię, opis granic, cele ochrony oraz zakazy obowiązujące na terenie 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego określa Rozporządzenie Nr 60 Wojewody 

Konińskiego z dnia 19 października 1995r. w sprawie: utworzenia Nadwarciańskiego Parku 
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Krajobrazowego oraz Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 

r. zmieniające Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Konińskiego z dnia 19 października 1995r. w 

sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. 

 

3. Miejsca w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania 

sportu lub rekreacji 

 

Zestawienie rzek, gdzie zidentyfikowano zagrożenia dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 

rekreacji na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego zawarto w tabeli nr 1.  

W opracowaniu użyto sformułowań dotyczących miejsc, które wykorzystywane są do 

rekreacji wodnej (kąpiele, pływanie itp.). Są to: „kąpielisko” oraz „miejsce okresowo 

wykorzystywane do kąpieli”. W przypadku zwrotu „kąpielisko”, rozumie się przez to miejsce 

zdefiniowane zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: kąpielisko - 

rozumie się przez to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że 

w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: 

pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający 

oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik 

wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; W przypadku użytego w 

opracowaniu zwrotu „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli” – rozumie się przez 

to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych 

niebędący kąpieliskiem. Pod pojęciem „dzikie kąpielisko” rozumiemy miejsce  

nie wyznaczone do kąpieli, wykorzystywane przez kąpiących się na podstawie obserwacji 

terenowych.  

 

Na terenie omawianego parku krajobrazowego nie potwierdzono istnienia kąpielisk 

oraz miejsc okresowo wykorzystywanych do kąpieli. Stwierdzono występowanie jednego 

„dzikiego” kąpieliska, które okresowo jest wykorzystywane przez grupę morsów z Zagórowa. 

Cykliczne zimowe spotkania odbywają się nad Czarną Strugą (Bawół) w okolicy 

miejscowości Oleśnica. Poza tym jednym „dzikim” kąpieliskiem nie stwierdzono więcej 

miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Porośnięte brzegi rzeki Warty oraz starorzeczy, brak 

piaszczystych plaż oraz infrastruktury typu pomosty na terenie Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego- nie sprzyjają kąpielom.   

 

Odcinek Warty przepływający przez Nadwarciański Park Krajobrazowy jest częścią 

składową „Wielkiej Pętli Wielkopolski”, czyli szlaku żeglugi śródlądowej o długości 688 km, 

prowadzącego z Kostrzyna nad Odrą Wartą do Santoka, następnie Notecią przez Czarnków  

i Nakło na przedmieścia Bydgoszczy, skąd Kanałem Górnonoteckim przez jezioro Gopło  

i Kanał Ślesiński do Konina. Następnie szlak prowadzi Wartą przez Poznań i Międzychód do 
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Santoka, w którym Warta łączy się z Notecią. Część Wielkiej Pętli (z Kruszwicy do portu w 

Koninie-Morzysławiu) jest zwana Wodnymi Wrotami Wielkopolski. W związku z 

powyższym na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 

portów rzecznych, przystani oraz promów, a co się z tym wiąże- mogą występować 

zagrożenia dla osób korzystających z ww. obiektów.    

Przeprawy promowe są czynne okresowo w miejscowościach: Ciążeń i Sługocin.  

Obie przeprawy zostały zmodernizowane w 2018r. przez co stały się bezpiecznymi 

miejscami. Porty rzeczne- przystanie „Marina” zlokalizowane są w miejscowościach: Ląd 

(gm. Lądek) oraz  Pyzdry (gm. Pyzdry). „Marina” w Lądzie została zaprojektowana  

i zbudowana od podstaw w latach 2003/2004. Zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki 

Warty (km 370,32). Basen portowy i nabrzeże dysponują miejscami do cumowania przy 

pomostach pływających. Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. Przystań jest 

strzeżona całą dobę. Przystań w Pyzdrach również zlokalizowana jest na prawym brzegu 

Warty. Istnieje tutaj możliwość wynajęcia katamaranu i przy pomocy sternika, można 

popłynąć w rejs po Warcie.  

Na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego istnieją jeszcze dwie inne 

przystanie niestrzeżone o mniejszym znaczeniu, w miejscowościach: Ratyń i Dłusk, które 

mogą pełnić rolę przystanku w celu odpoczynku podczas spływów kajakowych. Nie ma 

możliwości wynajęcia w nich kajaków ani katamaranu. Poniżej w tabeli 1 przedstawiono 

miejsca, gdzie identyfikowano zagrożenia dla bezpieczeństwa na obszarach wodnych 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.  

 

Tabela 1. Rzeki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zidentyfikowano zagrożenia dla 

bezpieczeństwa 

Lp. Rzeka/jezioro Nazwa miejscowości Gmina Uwagi 

1. Warta Ratyń Lądek Przystań kajakowa 

2.  Warta Ląd Lądek Port rzeczny, 

przystań kajakowa 

3. Warta Sługocin  Lądek Przeprawa promowa 

4. Warta  Ciążeń Lądek Przeprawa promowa 

5. Warta Dłusk Pyzdry Port rzeczny, 

przystań kajakowa 

6. Czarna Struga 

(Bawół) 

Oleśnica Zagórów „dzikie” kąpielisko 

 

4. Zagrożenia dla osób przebywających na obszarach wodnych 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego  

 

Czynnikami wpływającymi na ilość osób korzystających z walorów rekreacyjnych i 

turystycznych wód NPK są  pogodna aura i okresy wakacyjno – wypoczynkowe. Mimo,  

że w NPK nie stwierdzono występowania kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 
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do kąpieli, a jedynie potwierdzono jedno „dzikie” kąpielisko wykorzystywane przeważnie 

zimą w celu morsowania, to również w tych okresach znacznie wzrasta liczba korzystających 

ze sprzętu wodnego i prawdopodobnie kąpieli w nieustalonych miejscach, należy liczyć się ze 

wzrostem zagrożenia związanego z przypadkami utonięć. Kąpiel lub zabawa w wodzie czy 

korzystanie ze sprzętów wodnych, to forma rekreacji związana z letnim wypoczynkiem. 

  

4.1 Wejście do wody stwarza jednak zawsze zagrożenie, z którym należy się liczyć. 

Szczególnie groźne sytuacje to: 

 niedostateczne umiejętności pływania, 

 pływanie pod wpływem alkoholu, 

 wstrząs termiczny, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wchodzenie do wody przy schorzeniach, 

 skurcze, 

 wiry, 

 brodzenie w rzece, 

 skakanie do nieznanej wody, 

 przecenianie swoich sił i umiejętności, 

 nieodpowiednia zabawa, 

 miejsca zarośnięte przez roślinność wodną, 

 zimne prądy, 

 nagła zmiana warunków na wodzie, 

 kąpiel w miejscach niewyznaczonych, 

 w przypadku dzieci- brak nadzoru rodziców. 

 

4.2. Zagrożenia dla osób kapiących wynikają z: 

 braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych umiejętności bądź 

złego stanu zdrowia, 

 odbywanie długich kąpieli w wodzie o zbyt niskiej temperaturze, 

 odbywanie kąpieli podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych np. burza, 

mgła porywisty wiatr, 

 pływanie na czczo lub po bezpośrednio po spożyciu posiłku,  

 pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy, 

 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, 

 możliwość kolizji z jednostkami pływającymi. 
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4.3. Zagrożenia dla osób poruszających się jednostkami pływającymi wynikają 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 kajakarzy – przedmiotów 

zanurzonych, w tym rumoszu drzewnego wymagającego przeniesienia kajaka lub 

wyjścia z niego w celu pokonania przeszkody,  

 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.  

 

 

 

4.4 Zagrożenia dla osób nurkujących z użyciem aparatów tlenowych: 

 niedostatecznych kwalifikacji i praktyki nurkowej, 

 nieprawidłowej oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania,  

w tym widoczności pod wodą, 

 przekraczania maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych 

kwalifikacji, 

 występowania w wodzie obiektów zagrażających unieruchomieniu płetwonurka pod 

wodą, w szczególności zatopionych sieci rybackich.  

 

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ma obowiązek 

ujawniania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych 

i przekazywania informacji o ujawnionych zagrożeniach właściwej radzie gminy, wynikający 

z art. 14 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, powinien realizować na obszarze, na którym wykonuje 

ratownictwo wodne. Ustawodawca nie przewidział żadnych uprawnień kontrolnych dla 

podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, stąd też jako nie mające 

podstaw prawnych są działania tych podmiotów, polegające na dokonywaniu „kontroli”, 

„audytów”, „przeglądów” pod względem zapewnienia warunków bezpieczeństwa przez 

zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi i sposobu realizacji przez zarządzających 

wyznaczonymi obszarami wodnymi obowiązków określanych ustawą. Dopuszczalne jest 

natomiast wydawanie – na zlecenie zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym – opinii 

w kwestii warunków bezpieczeństwa na danym wyznaczonym obszarze wodnym. 
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4.5. Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie: 

 brak wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne uprawianie 

wędkarstwa i sportów zimowych, 

 załamanie się pokrywy lodowej pod ciężarem osoby wchodzącej na zbyt cienki lód, w 

szczególności w rejonach dopływu i odpływu wód powierzchniowych oraz obszarów 

źródliskowych, 

 załamania się pokrywy lodowej po wjeździe na lód, wbrew obowiązującym zakazom, 

samochodem, ciągnikiem lub qadem, 

 w przypadku wpadnięcia do wody - brak lub słaba umiejętność pływania, szok 

termiczny, szybkie wychłodzenie organizmu, brak sprzętu asekuracyjnego 

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. 

 

5. Siły i środki, które mogą być wykorzystywane dla ograniczania zagrożeń 

oraz akcji ratowniczych 

 

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, ul. Ratajczaka 1,  

62-400 Słupca, tel. 63 274 30 90 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku, ul. Kościelna 5, 62-406 Lądek, tel. 63 276 30 98 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórowie, ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów, 

tel. 63 276 10 08 

4. Posterunek Policji w Zagórowie, ul. Rzeczna 6, 62-410 Zagórów, tel. 63 27 41 340 

5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, ul Przemysłowa 7,  

62-510 Konin, tel. 63 249 98 00 

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, ul. Wrocławska 44, 

62-300 Września, tel. 61 437 40 00 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Pyzdrach, Pl. Sikorskiego 19, tel. 63 276 81 98 

8. Posterunek Policji w Pyzdrach, ul. Niepodległości 56, tel. 61 437 53 60  

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie, ul. Konińska 4, 62-586 Rzgów,  

tel. 505-120-619 

10. Komisariat Policji w Rychwale, ul. Sportowa 1a, 62-570 Rychwał, tel. 63 247 26 60 

11. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupcy, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca 

tel. 501 610 307 

12. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrześni  

 

Poza wyżej wymienionymi organami należy w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub 

życia osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 

rekreacji na terenie NPK kontaktować się z poniższymi numerami telefonu: 
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 112- nr alarmowy, bezpłatny, obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej 

 601 100 100-  nr alarmowy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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