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1. Cel i podstawy prawne opracowania 

Obowiązek sporządzenia analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje 

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, 

uprawiania sportu lub rekreacji dla każdego z parków krajobrazowych wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 

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

(Dz.U. z 2020 r., poz. 350). Celem niniejszego opracowania jest dokonanie syntetycznej oceny 

zagrożeń istniejących w Parku Krajobrazowym im. Dezyderego Chłapowskiego, ich szczegółowa 

lokalizacja wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa,  

a także udostępnienie społeczeństwu informacji o siłach i środkach możliwych do wykorzystania  

w celu  ograniczenia tych zagrożeń i prowadzenia potencjalnych akcji ratowniczych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 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. 

 

Ww. ustawa definiuje obszary wodne jako (…) wody śródlądowe w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) 

oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili 

morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, 

pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 

m2 i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m; (…).  

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

przebywających na obszarach wodnych, 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, 
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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.  

W sposób szczegółowy ww. ustawa definiuje obowiązki zarządzających określonymi w art. 2 pkt 2  

 - wyznaczonymi obszarami wodnymi, tj.  kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do 

kąpieli – w rozumieniu art. 16 pkt. 22 i 28 ustawy Prawo wodne oraz pływalniami i innymi obiektami 

dysponującymi nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości powyżej 0,4 

m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. Obowiązki te, rozszerzające katalog 

zamieszczony w art. 4 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

wskazano odpowiednio w artykule 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 21 w odniesieniu do organizacji  

i finansowania ratownictwa wodnego. 

 

2. Charakterystyka obszarów wodnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego 

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego powstał w 1992 roku na mocy 

Rozporządzenia Nr 1/92 Wojewody Leszczyńskiego i Wojewody Poznańskiego z dnia 1 grudnia 1992 r. 

w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. Woj. 

Poznańskiego z 1992 r. Nr 16, poz. 142). Jego obecne granice ustalone zostały w uchwale  

Nr XLIV/858/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie 

utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 3258). 

Całkowita powierzchnia parku wynosi 17 323,21 ha, z czego większość stanowią tereny rolnicze 

trzech gmin powiatu kościańskiego; Kościan, Czempiń i Krzywiń. Pozostała część położona jest  

w granicach powiatu śremskiego i gminy Śrem. Zasadniczymi celami ochrony parku są: 1/ zachowanie 

historycznej sieci zadrzewień śródpolnych o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, 

naukowo-dydaktycznych i kulturowych; 2/ zachowanie i popularyzacja zrównoważonego krajobrazu 

rolniczego; 3/ zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz 

ich siedlisk.  

Zgodnie z obowiązującym podziałem fizyczno-geograficznym Kondrackiego (2002) niemal cały park 

położony jest w obrębie mezoregionu Równiny Kościańskiej (mezoregion 315.83), jedynie jego 

niewielki południowo-wschodni fragment należy do Pojezierza Krzywińskiego (mezoregion 315.82). 

Stosunkowo monotonny pod względem geomorfologicznym, równinny z zaledwie kilkumetrowymi 

deniwelacjami krajobraz decyduje o relatywnie małej w skali całego województwa liczbie obiektów 

hydrograficznych o średniej lub wysokiej przydatności do uprawiania turystyki i rekreacji wodnej. 

Główną osią hydrologiczną obszaru jest Rów Wyskoć (Rów Racocki) – prawy dopływ płynącego 

wzdłuż południowo-zachodniej granicy parku – Kanału Mosińskiego. Do większych cieków zaliczyć 

można również: Olszynkę z prawostronnymi dopływami; Dopływem z Donatowa i Głębokim Rowem 

(noomenklatura zgodna z MPHP), odwadniające północne tereny parku w kierunku Kanału 

Szymanowo-Grzybno, źródłowy odcinek Kanału Szymanowo-Grzybno oraz prawostronny dopływ 

wspomnianego wcześniej Rowu Racockiego – Witkówkę. W parku znajdują się zaledwie 3 zbiorniki 

wodne o powierzchni przekraczającej 1 ha. Łączna powierzchnia tych zbiorników to 104,12 ha z czego 
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blisko 94 ha przypada na jez. Zbęchy. Pozostałe akweny to niewielkie Jez. Gajewskie o pow. 3,2 ha  

i sztuczny zbiornik stawowy o pow. całkowitej ca 6,94 ha. Niewielki udział jezior przekłada się na 

niewielką – zaledwie 0,6 % jeziorność parku. Sieć hydrograficzną uzupełniają, liczne szczególnie 

wzdłuż biegu Rowu Wyskoć, rowy melioracyjne i niewielkie zbiorniki śródpolne, rolnicze oraz 

wypełnione wodą zagłębienia po wydobyciu torfu. Łączna liczba niewielkich zbiorników i oczek wg 

MPHP przekracza 200.  

 

 

Rysunek 1. Zarys sieci hydrograficznej Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego [opracowano na 
podstawie MPHP i BDOT 250k, podkład topograficzny Open Street Map WMS] 

 

Warunki hydrologiczne panujące w głównych ciekach parku, w szczególności ograniczone przepływy, 

okresowe deficyty wody i silne zarastanie praktycznie uniemożliwiają ich wykorzystanie do celów 

rekreacyjnych. 
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Bezpośrednią przydatnością dla celów turystycznych i rekreacyjnych w granicach Parku 

Krajobrazowego cechują się jedynie dwa obszary wodne – obiekty hydrograficzne, które 

zamieszczono w poniższym zestawieniu. 

 

Tabela 1. Charakterystyka jezior Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego [źródła danych: MPHP, Atlas 
Jezior Polski – Jańczak 1996, GIOŚ] 

Nazwa 
obszaru 

wodnego 
Powiat/gmina 

Powierzchnia Głębokość 

Stan lub 
potencjał 

ekologiczny 

Uwagi 
dodatkowe 

Wg 
MPHP 
[ha] 

Wg 
innych 
źródeł 

[ha] 

Maks. 
[m] 

Średnia 
[m] 

Jez. Zbęchy 
Kościański/ 

Krzywiń 
93,98 108,9 8,5 4,3 zły 

zakwity 
sinicowe 

Jez. Gajewskie śremski/Śrem 3,199  b.d. b.d. b.d. nie badano 

Ograniczone 
korzystani - 

brak 
użytkownika 
rybackiego 

 

3. Zasady udostępniania obszarów wodnych parku dla turystyki i rekreacji 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. z 2020 r., poz. 55) dla 

parków krajobrazowych ustala się plany ochrony. Tryb postepowania przy sporządzaniu planów,  

a także zakres niezbędnych prac określa  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. 

w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 

przyrody (Dz.U. z 2005 nr 94 poz. 794). W zakresie tym, znajdują się również prace zmierzające do 

określenia sposobów korzystania z obszarów parku krajobrazowego udostępnianych dla celów 

naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form 

gospodarowania. W przypadku braku planu ochrony jedynymi regulacjami dotyczącymi korzystania  

z zasobów przyrodniczych parku, tym samym z jego obszarów wodnych są zapisy prawa miejscowego 

– uchwały samorządów wojewódzkich w sprawie utworzenia parków krajobrazowych wraz ze 

zmianami oraz regulaminy i obostrzenia sporządzane przez zarządzających wyznaczonymi obszarami 

wodnymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych. Każdy korzystający z obszaru wodnego zobowiązany jest jednocześnie do przestrzegania 

zapisów art. 3 wspomnianej ustawy; 

(…) Art. 3. Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej 

staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: 

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich 

przestrzegania; 

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 12 ust. 1; 
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3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych 

warunków atmosferycznych; 

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego 

technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia; 

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów, o których 

mowa w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach 

nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. (…). 

Na chwilę obecną w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego nie obowiązuje plan 

ochrony, a szczegółowy opis jego granic, cele ochrony oraz zakazy wybrane z art. 17 ustawy  

o ochronie przyrody i obowiązujące na jego terenie określa uchwała Nr XLIV/858/14 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku 

Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 3258) wraz ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Nr XLVIII/1087/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 6103). W myśl § 4 ust. 1 tej uchwały na terenie Parku 

wprowadza się m.in. zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 

zbiornikach wodnych (pkt 10). Zakaz ten zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody nie 

dotyczy: 

1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych; 

2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 

4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „inwestycją celu 

publicznego” (…), 

a także w myśl art. 17 ust. 4 ww. ustawy - statków jednostek ratowniczych, jednostek 

organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów 

żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, 

prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody 

przez Służbę Parku Krajobrazowego. 

Na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych parku wpływa też 

niewątpliwie przestrzeganie przepisów regulujących poszczególne formy korzystania z wód  

i obiektów z nimi związanych, a także przepisów wykonawczych do tych regulacji, takich jak np.: 

 w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, powszechnego korzystania z wód i wykonywania 

urządzeń wodnych, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

310),   

 w zakresie korzystania z jednostek pływających, oznakowania szlaków wodnych i zachowania 

bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  

o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.), 
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 w zakresie rekreacyjnego – amatorskiego połowu ryb oraz korzystania z wód użytkowanych 

rybacko - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz 2168 z późn. zm.), 

 w zakresie bezpieczeństwa w korzystaniu z obiektów infrastruktury technicznej – ustawa  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), 

a także będącej podstawą niniejszego opracowania ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych.   

 

4. Charakterystyka zagrożeń występujących na obszarach wodnych parku 

Na obszarach wodnych całego kraju częstotliwość zdarzeń incydentalnych i wypadków w obrębie 

obszarów wodnych jest ściśle związana z sezonową zmiennością intensywności powszechnego 

korzystania z wód. Nie inaczej jest w przypadku obszarów wodnych Parku Krajobrazowego im. gen. 

Dezyderego Chłapowskiego. Wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z walorów turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych akwenów wodnych, wzrasta liczba zagrożeń, w tym „kolizji” wynikających 

z współkorzystania z obszarów wodnych przez osoby uprawiające różne formy sportów, turystyki  

i rekreacji. Niewątpliwie okresem szczytowym jest w tym wypadku letni sezon kąpielowy. Aura  

w okresie zasadniczego sezonu wodnego tj. od połowy maja do połowy, a niekiedy nawet do końca 

września, sprzyja zarówno korzystającym z kąpieli, uroków sportów i rekreacji z wykorzystaniem 

sprzętu wodnego, jak i amatorom wędkarstwa, biwakowania czy pieszych wędrówek wzdłuż 

ogólnodostępnych brzegów wód. Sytuacja ta dotyczy zarówno wyznaczonych obszarów wodnych,  

 więc nadzorowanych i zorganizowanych pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 

do kąpieli (zdefiniowanych we wcześniejszej części pracowania), jak i tzw. „dzikich” kąpielisk, a więc 

pozbawionych nadzoru ratowniczego i sprawnej infrastruktury technicznej miejsc zwyczajowo 

wykorzystywanych do kąpieli. Drugim z okresów cechujących się wzrostem liczby wypadków 

zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających na obszarach wodnych jest okres zimowy,  

a konkretniej okres występowania pokrywy lodowej.    

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia groźnych sytuacji w okresie letnim są: kąpiel w miejscach 

niedostatecznie poznanych i niestrzeżonych, korzystanie z kąpieli pomimo przeciwskazań 

zdrowotnych, niedostateczne umiejętności pływania, przecenianie swoich sił i umiejętności, skoki do 

nieznanej wody, gwałtowne oziębienie organizmu – wstrząsy termiczne, skurcze, zimne prądy, 

niestabilne dno i wiry w rzekach, brak nadzoru nad osobami niepełnoletnimi, zdarzenia 

niebezpieczne sprokurowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu wodnego, nagłe zmiany 

warunków pogodowych. W sezonie zimowym; wchodzenie na zbyt cienki lód bez zabezpieczeń,  

a także w podczas tworzenia się i schodzenia pokrywy lodowej.  

Niezależnie od sezonu przyczyną wielu niebezpiecznych zdarzeń jest przebywanie na obszarze 

wodnym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w znaczący sposób 

ograniczających zdolności psycho-fizyczne. Warto w tym miejscu podkreślić, że w obrębie 

wyznaczonego obszaru wodnego, Zarządzający nim lub osoba przez niego upoważniona może nie 

wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby 
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wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka 

odurzającego (art. 6 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych). 

Zagrożenia potencjalnie dla osób przebywających na obszarach wodnych Parku Krajobrazowego im. 

gen. Dezyderego Chłapowskiego związane z poszczególnymi formami korzystania z wód:   

I. Zagrożenia dla osób zażywających kąpieli na wyznaczonych obszarach wodnych: 

Nie dotyczy (w parku krajobrazowym będącym przedmiotem opracowania nie zlokalizowano 

wyznaczonych obszarów wodnych). 

II. Zagrożenia dla osób zażywających kąpieli poza wyznaczonymi obszarami wodnymi („dzikie” 

kąpieliska): 

 kąpiel w miejscach niewyznaczonych o nieznanej strukturze dna i rozmieszczeniu przeszkód 

podwodnych, 

 skakanie do nieznanej wody, brodzenie w rzece, możliwość natrafienia na wiry, niestabilne 

dno lub zimne prądy, 

 korzystanie z niesprawnych technicznie pomostów i innej infrastruktury brzegowej. 

 niedostateczne umiejętności pływania, nadmierne zaufanie do własnych sił i umiejętności lub 

ograniczone pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zdolności psycho-fizyczne, 

 korzystanie z kąpieli pomimo przeciwskazań zdrowotnych, 

 brak ciągłego nadzoru nad osobami niepełnoletnimi,  

 wynikające z przegrzania wstrząsy termiczne, skurcze oraz nadmierne wychłodzenie 

organizmu,  

 nieodpowiednie i ryzykowne zachowania w wodzie, 

 nie zachowanie dystansu od jednostek pływających, 

 możliwość kolizji z szybko poruszającymi się jednostkami pływającymi, 

 ryzyko zaplątania w sieci rybackie i/lub zestawy wędkarskie, 

 zagrożenia związane z występowaniem zakwitów sinicowych. 

III. Zagrożenia dla osób korzystających z jednostek lub obiektów pływających, a także unoszących się 

na wodzie: 

 zły stan techniczny jednostek/obiektów pływających i/lub ich ograniczona manewrowość, 

 niedostateczne umiejętności sterowania jednostką pływającą, 

 niedostateczna wiedza o morfometrii dna, 

 kolizja z innymi obiektami i jednostkami pływającymi, 

 wypłynięcie pomimo niekorzystnych warunków pogodowych lub pomimo ostrzeżeń  

o zmianie warunków pogodowych, 

 nagła zmiana warunków pogodowych z dobrych na niekorzystne, 

 brak środków bezpieczeństwa indywidualnego; kamizelek ratunkowych, asekuracyjnych,  

w okresie zimowym kombinezonów wypornościowych, wyrzutek, a także – w przypadku 

większych jednostek - środków ratowniczych: gaśnice, koła ratunkowe, 

 prowadzenie jednostki lub przebywanie na obiekcie pływającym pod wpływem alkoholu i/lub 

środków odurzających, 
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 zsunięcie się z obiektu pływającego lub wypadnięcie za burtę pod wpływem 

nieodpowiedzialnego zachowania się innych osób korzystających z obszaru wodnego’ 

 udar cieplny. 

IV. Zagrożenia dla osób przebywających lub brodzących w strefie brzegowej akwenów wodnych: 

 obsunięcie/oberwanie skarp brzegowych, 

 ześlizgnięcie po przemarzniętej skarpie brzegowej w okresie zimowym, 

 przebywanie i poruszanie się po brzegu pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, 

 brodzenie po niestabilnym lub bagnistym gruncie i/lub po niestabilnym dnie w strefie 

litoralnej, 

 brak ciągłego nadzoru nad osobami niepełnoletnimi, 

 korzystanie z niesprawnych technicznie pomostów i innej infrastruktury brzegowej. 

V. Zagrożenia dla osób poruszających się lub przebywających na lodzie: 

 brak wiedzy na temat aktualnej grubości lodu, 

 wchodzenie na pokrywę lodową w okresie jej tworzenia i/lub schodzenia, 

 uprawianie sportów zimowych przy braku asekuracji i niedostatecznych umiejętnościach 

technicznych (łyżwy, bojery), 

 poruszanie się lub przebywanie na lodzie w rejonach: dopływu i odpływu cieków, 

występowania naturalnych oparzelisk i źródlisk, wylotów kanalizacyjnych i ujść kolektorów 

drenarskich, 

 wjazd i poruszanie się po lodzie pojazdami mechanicznymi, 

 brak lub słaba umiejętność pływania w przypadku załamania pokrywy lodowej, 

 przebywanie na lodzie w pojedynkę bez środków asekuracyjnych, 

 niedostosowanie okrycia wierzchniego do warunków pogodowych, skutkującego 

wyziębieniem organizmu, możliwością powstawania odmrożeń lub zamarznięcia, 

 przebywanie i poruszanie się po lodzie pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.   

 

5. Lokalizacja zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, 

kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji 

Na terenie obszarów wodnych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 

zlokalizowano następujące miejsca o zwiększonym ryzyku wystąpienia zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu osób korzystających z tych obszarów do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 

rekreacji: 

1. Jezioro Gajewskie  

1.1. Ograniczone powszechne korzystanie z wód – infrastruktura techniczna związana  

z prowadzeniem „Specjalistycznej Hodowli Raków”  

2. Jezioro Zbęchy 

2.1. Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli („dzikie” kąpielisko) w pobliżu wiaty 

widokowej – brak nadzoru ratowniczego - m. Zbęchy, gm. Krzywiń, pow. kościański, 
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2.2. Miejsce epizodycznie wykorzystywane do kąpieli („dzikie” kąpielisko) – brak nadzoru 

ratowniczego (m. Zbęchy, gm. Krzywiń, pow. kościański), 

2.3. Zagęszczenie pomostów wędkarskich, częściowo w złym stanie technicznym - m. Zbęchy, 

gm. Krzywiń, pow. kościański, 

2.4. Zagęszczenie pomostów wędkarskich, także na posesjach grodzonych, częściowo w złym 

stanie technicznym - m. Zbęchy, gm. Krzywiń, pow. kościański (potencjalnie ograniczony 

dostęp służb ratunkowych). 

Lokalizację ww. punktów występowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych parku zamieszczono na rysunku 2. 

 

 

Rysunek 2. Lokalizacja głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z obszarów wodnych na terenie Parku 
Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego [opracowano na podstawie MPHP i BDOT 250k, podkład topograficzny 
Open Street Map WMS] 
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6. Siły i środki, które mogą być wykorzystywane dla ograniczania zagrożeń oraz podczas akcji 

ratowniczych 

Do obowiązków zarządzającego wyznaczonymi obszarami wodnymi, w tym w szczególności 

organizatorów pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, należy m.in. 

umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym informacji o warunkach korzystania z tych obiektów 

oraz o sposobach powiadamiania o wypadkach wraz z podaniem numerów alarmowych służb 

ratunkowych i porządkowych. W przypadku pozostałych zlokalizowanych w parku obszarów wodnych 

(nie wskazanych jako wyznaczone obszary wodne), na których nie jest prowadzona zorganizowana 

działalność w zakresie sportu lub rekreacji w rozumieniu art. 4 ustęp 2 pkt 2 o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych należy skorzystać z zamieszczonej poniżej bazy 

teleadresowej. 

W myśl art. 3 pkt 5 ww. ustawy do bezzwłocznego zgłoszenia właściwym służbom ratowniczym oraz 

jednostkom pomocniczym i podmiotom, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek 

współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

993 z późn. zm.) - incydentu, wypadku lub innej sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia lub życia 

korzystających z obszarów wodnych – zobligowana jest każda osoba przebywająca na obszarze 

wodnym. 

 

Tabela 2. Wykaz sił  i środków możliwych do wykorzystania dla ograniczania zagrożeń oraz podczas akcji ratowniczych 

JEDNOSTKI REGIONALNE 

Jednostka Adres Telefon 
Telefon 
alarmowy 

WOPR Województwa 
Wielkopolskiego - 
Poznań 

ul, Jana Spychalskiego 38, 61-543 Poznań 724 398 121 
601 100 
100 

WOPR Oddział 
Rejonowy Leszno 

ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno 508 171 470 
601 100 
100 

Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 
Filia Poznań 

Lotnisko Ławica 
ul. Bukowska 283 
60-189 Poznań 

61 847 66 18  

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań 61 841 31 11 997 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu 

Masztalarska 3, 61-767 Poznań 61 222 02 00 998 

Ogólny telefon alarmowy 112 

JEDNOSTKI LOKALNE 

Powiat Gmina Jednostka Adres   

Opieka/ratownictwo medyczne 

kościański Kościan 
Szpital Sp ZOZ im. T. 
Dunina 

ul. Szpitalna 7, 64-000 
Kościan 

65 512 08 55 999 

śremski Śrem Szpitalny Oddział ul. Chełmońskiego 1, 63- 61 281 56 18 999 
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Ratunkowy  100 Śrem 

Straż Pożarna 

Kościański 

Kościan 

KPPSP Kościan + 
SGRWN + KSRG 

ul. ks. Bączkowskiego 5a, 
64-000 Kościan  

65 512 53 95,  
65 322 42 90 (91) 

998 

OSP Kościan + KSRG 
ul. ks. Bączkowskiego 5a, 
64-000 Kościan 

 
998 

OSP Racot + KSRG 
Kościańska 38, 64-005 
Racot  

998 

OSP Gryżyna + KSRG 
  

998 

OSP Turew ul. Szkolna, 64-000 Turew 
 

998 

OSP Spytkówki 
ul. Reymonta 23-11,64-000, 
64-000 Spytkówki  

998 

Krzywiń 

OSP Jerka + KSRG 
Osiedle Witosa 20A, 64-010 
Jerka  

998 

OSP Kopaszewo 
ul. Kopaszewo 29, 64-010 
Krzywiń  

998 

OSP Łuszkowo Łuszkowo, 64-010Krzywiń 
 

998 

OSP Zbęchy  
Zbęchy Pole 48, 64-010 
Krzywiń  

998 

Czempiń 
OSP Stary Gołębin  

Stary Gołębin 14/1, 64-020 
Stary Gołębin 

61 282 42 48 998 

OSP Gorzyce Gorzyce 9, 64-020 Czempiń 
 

998 

Śremski 

Śrem 

KPPSP Śrem + KSRG 
Grunwaldzka 23, 63-100 
Śrem 

61 222 07 20 998 

OSP Błociszewo Kasztanowa 3, 63-100 Śrem 
 

998 

OSP Wyrzeka 
Ks. Piotra Wawrzyniaka 9, 
Wyrzeka, 63-100 Śrem  

998 

OSP Dalewo Dalewo 72, 63-100 Śrem 
 

998 

Brodnica OSP Manieczki 
ul. Ogrodowa 10, Manieczki 
63-112 Brodnica  

998 

 Policja 

Kościański Kościan 

KPP w Kościanie 
ul. Ks. Józefa Surzyńskiego 
31, 64-000 Kościan 

65 5116200 997 

Posterunek Policji w 
Czempiniu 

ul. Kolejowa 7, 64-020 
Czempiń, 

65 5116 330 997 

Posterunek Policji w 
Krzywiniu 

ul. Generała Dezyderego 
Chłapowskiego 34, 64-010 
Krzywiń 

65 5116 340 997 

Śremski Śrem KPP w Śremie 
ul. Mickiewicza 15, 63-100 
Śrem 

61 281 52 00 997 
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