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1. Cel opracowania dokumentu 

 

Celem niniejszej pracy jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na 

obszarach wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego, wykorzystujących jego teren 

do pływania, kąpania się, uprawiania sportów wodnych oraz rekreacji. Szczególną uwagę 

zwrócono na lokalizację i opis miejsc, w których występuje zagrożenie dla życia i 

zdrowia takich użytkowników.  

Odwołując się do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (art. 4 ust. 1); omawiane 

bezpieczeństwo osób korzystających z walorów przyrodniczych strefy wodnej 

wielkopolskiego parku powinno być zabezpieczone w następujący sposób:  

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 wpływania, 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. 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 4 ust 1] 

 

 

Warto również wspomnieć, że za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w 

art.4 ust.1 odpowiadają: 

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

2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu i 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”.  

[Dz.U. 2016 poz. 656,  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 4 ust 2] 

 



3 

 

Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

na obszarze, o których mowa w ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych gminy. 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 4 ust 3] 

 

 

2. Regulacje prawne w sprawie użytkowania obszarów wodnych Powidzkiego 

Parku Krajobrazowego dla praktyki turystyczno-rekreacyjnej 

 

Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony w roku 1998 a dokładniej zaczął istnieć 

w dniu uprawomocnienia się rozporządzenia Nr 18 Wojewody Konińskiego z dnia 

16 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.  

[Dz. Urz. Woj. Konin. 1998 r. nr 52 poz. 305] 

Natomiast aktualna podstawa prawna w ramach której uznaje się prawny byt omawianego 

wielkopolskiego parku krajobrazowego, zawarta jest w późniejszym rozporządzeniu 

Nr 231/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.  

[Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2007 r. nr 1 poz. 4] 

 

Dodatkowo funkcjonowanie Powidzkiego Parku Krajobrazowego jest obecnie 

regulowane prawnie na podstawie Uchwały nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., wprowadzającej zakazy i ograniczenia na 

terytorium ww. parku.  W treści tegoż dokumentu szczególną uwagę zwraca pewne 

obostrzenie opisane przez § 4 ust. 1 pkt 10, które związane jest z użytkowaniem strefy 

wodnej obszaru chronionego do celów turystyczno-rekreacyjnych. Zakaz ten dotyczy 

używania łodzi motorowych i innego sprzętu na otwartych zbiorniach wodnych.  

[Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r. poz. 2940] 

 

Powierzchnia terytorium badanego parku krajobrazowego wynosi 24887,21 ha 

i zajmuje częściowo siedem gmin tj. Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, 

Wilczyn i Witkowo, które wchodzą w skład powiatu słupeckiego, konińskiego 

i gnieźnieńskiego. Biorąc pod uwagę kryterium fizyczno-geograficzne – chroniony 

obszar zlokalizowany jest w dwóch mezoregionach Polski tj. Pojezierze Gnieźnieńskie 

oraz Równina Wrzesińska.  
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Rycina nr 1. Przebieg granicy Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/753/17. 

 

Powidzki Park Krajobrazowy jest szczególną atrakcją turystyczną ze względu na 

swoje bogactwo wód naturalnych. Teren obszaru chronionego obejmuje zlewnie dużych rzek, 

czyli Warty i Noteci (zachodnia i mała), z którymi łączą się mniejsze cieki takie jak Meszna, 

Struga Rudnik czy Struga Bawół. Jednakże pierwszorzędne znaczenie w strukturze atrakcji 

wodnych stanowią jeziora. Umieszczona poniżej tabela nr 1 ilustruje wykaz ważniejszych 

akwenów. 
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Tabela 1. Wykaz ważniejszych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego 

z uwzględnieniem powierzchni [ha] zajmowanej przez te zbiorniki.  

Powierzchnia [ha] Nazwa jeziora 

powyżej  1000 ha Jezioro Powidzkie 

od 100 ha do 100 ha 

Jezioro Niedzięgiel 

(Skorzęcińskie) 

Jezioro Ostrowskie 

Jezioro Wilczyńskie 

Jezioro Kownackie 

Jezioro Budzisławskie 

od 10 ha do 100 ha 

Jezioro Suszewskie 

Jezioro Kosewskie (Naprusewskie) 

Jezioro Powidzkie Małe 

Jezioro Białe 

Jezioro Orchowskie 

Jezioro Czarne 

Jezioro Kańskie 

Jezioro Skubarczewo 

Jezioro Słowikowskie 

poniżej 10 ha 
Jezioro Smolnickie 

Jezioro Piłka 

Źródło: IRŚ 1965 r. 

 

W oparciu o dostępne źródła ustalono, że w granicach  Parku znajduje się 31  jezior o 

powierzchni ponad 1 ha. Jeziorność analizowanego obszaru chronionego, uzyskana na 

podstawie po uwzględnieniu również sztucznych zbiorników o powierzchni przekraczającej 1 

ha wynosi 10,9%. Największe pod względem zajmowanej powierzchni (ponad 1000 ha) jest 

Jezioro Powidzkie. Na drugim miejscu pod względem badanej cechy plasuje się Jezioro 

Niedzięgiel (zwane potocznie „Jeziorem Skorzęcińskim”). Reasumując; liczba kolejnych 

akwenów, których wskazane parametry mieszczą się w zakresie od 10 ha do 1000 ha stanowi 

14. Reszta zbiorników wodnych wyróżnia się wartością powierzchni poniżej dolnej granicy 

przyjętej granicy.  

Do jednostek administracji wodnej, które prowadzą nadzór nad publicznymi wodami 

powierzchniowymi Powidzkiego Parku Krajobrazowego należą: PGW Wody Polskie - 

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Bydgoszczy.  
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3. Miejsca, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących 

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

 

W treści niniejszego opracowania niejednokrotnie używane są sformułowania, które 

należy rozumieć następujące zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi: 

1) wyznaczony obszar wodny – rozumie się przez to kąpielisko, miejsce 

wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami 

basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m
2 

i głębokości ponad 0,4 m 

w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m; 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 2 pkt 2] 

 

2) 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; 

[Dz. U. 2017 r. poz. 1566; Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne; art. 16 pkt 22] 

 

3) miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – rozumie się 

przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych niebędących kąpieliskiem; 

[Dz. U. 2017 r. poz. 1566; Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne; art., 16 pkt 28] 

 

Wykaz kąpielisk na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego określany jest co 

roku do 20 maja przez radę gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. 

Również w tym samym czasie ustalony zostaje sezon kąpielowy, który obejmuje okres 

między 1 czerwca a 30 września.  

[Dz. U. 2017 r. poz. 1566; Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.; Prawo Wodne; art. 37 ust. 1 i 2] 

 

 

 W przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy w oparciu 

o to samo postępowanie prawne, może wyrazić zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku 

kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli.  

[Dz. U. 2017 r. poz. 1566; Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.; Prawo Wodne; art. 39 ust. 1] 
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Niestety w słowniku tzw. mowy potocznej spotykamy się często z pojęciem - „dzika 

plaża” lub „dzikie kąpielisko”.  To stanowisko niezaklasyfikowane jako miejsce 

przeznaczone prawnie do kąpieli i innych form praktyki turystycznej i rekreacyjnej, 

wyznaczone głównie w oparciu o obserwacje terenowe. Od dłuższego czasu, stanowi ono 

punkt atrakcji wodnych dla turystów, wczasowiczów jak i okolicznych mieszkańców. Są to 

strefy nieoznakowane jak i niestrzeżone.  Dlatego też ich przykłady zlokalizowane na 

obszarach wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego stanowią większość miejsc w 

opracowaniu, w których istnieje ryzyko powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób 

uprawiających turystykę i rekreację. Głównym niebezpieczeństwem jest ich nieznana 

głębokość jak i zróżnicowane ukształtowanie dna nierzadko pokryte kawałkami drewna, 

metalu czy szkła. Niezidentyfikowany skład wody takich zbiorników często z zakwitem 

glonów może stanowić źródło wielu alergenów jak i toksyn.  

 

Poniżej przedstawiono wykaz stanowisk zlokalizowanych przy różnych akwenach 

wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego w formie tabeli nr 2; gdzie zidentyfikowano 

potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny 

do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. Źródłem tych danych był min. 

wywiad z pracownikami urzędów gmin (Powidz, Ostrowite, Wilczyn, Kleczew, Orchowo, 

Witkowo), wiedza własna, dostępna literatura oraz monitoring on-line z wykorzystaniem 

wirtualnych map Google, Hydroportalu oraz Serwisu Kąpieliskowego. W tabeli 

uwzględniono również miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które prawnie 

nie są uznane za kąpieliska a ich okres użytkowania trwa tylko 30 dni.  

 

 

 

Tabela nr 2. Wykaz akwenów wodnych przy których zlokalizowano stanowiska, gdzie 

istnieją potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar 

wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji  

Lp. Jezioro 
Lokalizacja miejsca 

niebezpiecznego 
Dodatkowe uwagi 

1. J.Białe 

powiat gnieźnieński, gmina 

Witkowo, Skorzęcin (przy al. 

Dębowej) 

kąpielisko, plaża i pomost; 

przy Hotelu „Biały” 

2. J.Budzisławskie 
powiat koniński, gmina 

Orchowo, Szydłówiec 
kąpieliska i plaże 

3. J.Budzisławskie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Anastazewo 

kąpielisko, plaża i pomost; teren 

prywatny 

4. J.Budzisławskie 
powiat koniński, gmina Kleczew, 

Adamowo 
kąpielisko, plaża i pomost 

5. J.Budzisławskie 
powiat koniński, gmina Kleczew, 

Tręby Stare 

kąpielisko, plaża i pomost; 

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji 

6. J.Budzisławskie powiat koniński, gmina Kleczew, kąpieliska, plaże i pomosty 
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Lp. Jezioro 
Lokalizacja miejsca 

niebezpiecznego 
Dodatkowe uwagi 

Grabce 

7. J.Budzisławskie 
powiat koniński, gmina Kleczew, 

Golgota i Tręby Stare 
kąpieliska, plaże i pomosty 

8. J.Kamienieckie  
powiat koniński, gmina 

Orchowo, Słowikowo 
pomosty 

9. J.Kosewskie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Naprusewo 

kąpieliska i plaże; 

działki letniskowe 

10. J.Kosewskie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Lipnica 

kąpieliska, plaże i pomosty; 

działki letniskowe 

11. J.Kosewskie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Kosewo 
kąpielisko, plaża i pomost 

12. J.Niedzięgiel 
powiat gnieźnieński, gmina 

Witkowo, Skorzęcin 

kąpielisko, plaża i pomost; 

przy Rybakówce – ośrodek 

„Cztery Pory Roku” 

13. J.Niedzięgiel 
powiat gnieźnieński, gmina 

Witkowo, Wiekowo 
kąpieliska, plaże i pomosty 

14. J.Niedzięgiel 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Powidz (przy ul. Wybudowanie) 
kąpieliska, plaże i pomosty 

15. J.Niedzięgiel 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Wylatkowo 
kąpieliska, plaże i pomosty 

16. J.Orchowskie 
powiat słupecki, gmina Orchowo, 

Orchowo i Orchówiec 
kąpieliska, plaże i pomosty 

17. J.Ostrowickie 
powiat gnieźnieński, gmina 

Trzemeszno, Bieślin 
kąpielisko, plaża i pomosty 

18. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Giewartów 
kąpieliska z plażą 

19. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Ostrowo  
kąpieliska, plaże i pomosty 

20. J. Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Anastazewo 

kąpieliska, plaże i pomosty; 

min. plaża „Mikroma” 

21. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Przybrodzin 

kąpieliska, plaże i pomosty; 

przy ośrodku „Bogdanka”, barze 

„Kotwica” 

22. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Powidz 

kąpieliska, plaża i pomosty; 

przy szkole windsurfingu 

23. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Powidz 

kąpielisko tzw. „Płyty” – dawny 

zjazd do wody czyli slip 

wykonany z betonowych płyt 

24. J.Powidzkie powiat słupecki, gmina Powidz, kąpielisko i plaża; 
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Lp. Jezioro 
Lokalizacja miejsca 

niebezpiecznego 
Dodatkowe uwagi 

Powidz przy cyplu „Ani Róg” 

25. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Powidz 

kąpielisko i plaża; 

w pobliżu hotel „Oaza” 

26. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Powidz 

kąpielisko i plaża; 

przy promenadzie (ul. Klonowa 

i Topolowa) 

27. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Powidz 

kąpieliska, plaża i pomosty; 

-tzw. „Dzika Plaża” przy 

czarterze jachtów i tawernie 

„Pod Pijaną Zgrają” 

28. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Przybrodzin 
plaża wojskowa  

29. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite; Giewartów 

kąpielisko, plaża i pomost; 

-tzw. „Łączka” 

30. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Giewartów 
pole biwakowe 

31. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Giewartów 

kąpielisko, plaża i pomost; 

przy ośrodku „Pod Strzechą” 

32. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Kosewo 

kąpielisko, plaża i pomost; 

przy ośrodku „Horn” 

33. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Kosewo 

kąpielisko i plaża; 

przy ośrodku „Szansa” 

34. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Kosewo 

kąpieliska, plaże i pomosty; 

przy ośrodku „Brzózki” – 

dawne miejsce obozów 

harcerskich 

35. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Salamonowo 
pole biwakowe 

36. J. Powidzkie 
powiat słupecki, gmina 

Ostrowite, Lipnica 
pomosty 

37. 
J.Powidzkie 

Małe 

powiat słupecki, gmina Powidz, 

Ostrowo 
kąpieliska, plaże i pomosty 

38. J. Smolnickie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Smolniki Powidzkie 
kąpieliska, plaże i pomosty 

39. J.Wilczyńskie 
powiat koniński, gmina Wilczyn, 

Mrówki 

kąpielisko z plażą; 

przy ośrodku „SunSport” 

40. J.Wilczyńskie 
powiat koniński, gmina Wilczyn, 

obręb Cegielnia 
kąpieliska, plaże i pomosty 

41. J.Wilczyńskie powiat koniński, gmina Wilczyn, kąpielisko i plaża; 
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Lp. Jezioro 
Lokalizacja miejsca 

niebezpiecznego 
Dodatkowe uwagi 

Świętne teren prywatny 

42. J.Wójcińskie 
powiat koniński, gmina Wilczyn, 

Mrówki 
kąpieliska, plaże i pomosty 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W celu dopełniania formalności; warto również przedstawić spis oficjalnie uznanych 

kąpielisk w roku 2019, które poszczególne rady gmin wyznaczyły w drodze uchwały 

będącej aktem prawa miejscowego na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Poszczególne miejsca prawnie przeznaczonych do kąpieli opisuje tabela nr 3. 

 

Tabela nr 3. Wykaz akwenów wodnych przy których wyznaczono oficjalnie kąpieliska. 

Lp. Jezioro Lokalizacja kąpieliska Dodatkowe uwagi 

1. J. Niedzięgiel 

powiat gnieźnieński; gmina 

Witkowo; Skorzęcin (przy al. 

Plażowej) 

kąpielisko, plaża i pomosty  

przy ośrodku wypoczynkowym 

„Złota Plaża”, „Omega”, 

„Willa” (…) 

2. J.Powidzkie 
powiat słupecki; gmina Powidz, 

Powidz (przy ul. Bliskiego 7) 

kąpielisko, plaża i pomosty  

przy Powidzkim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji, ośrodek 

„Łazienki” (…) 

3. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Powidz 

kąpielisko, plaża i pomost  

– tzw. „Dzika Plaża” 

4. J.Powidzkie 

powiat słupecki, gmina Ostrowite, 

Giewartów (przy ul. Armii 

Krajowej) 

kąpielisko, plaża i pomost  

przy ośrodku wypoczynkowym 

SunSport „Michasiówka” 

5. J.Powidzkie 
powiat słupecki, gmina Powidz, 

Przybrodzin 

kąpielisko, plaża i pomost  

przy ośrodku wypoczynkowym 

„Na Skarpie”, pensjonat „Nad 

Jeziorem” (…) 

6. J.Wilczyńskie 
powiat koniński, gmina Wilczyn, 

Wilczyn (przy ul, Karolkowa) 

kąpielisko, plaża i pomosty; 

przy ośrodku GOSiR 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.sk.gis.gov.pl  

 

Na koniec przedstawiono ogólną charakterystykę akwenów wodnych w obrębie 

których zidentyfikowano miejsca wykorzystywane przez ludność w celach praktyki 

turystyczno-rekreacyjnej. Opis jezior prezentuje tabela nr 4.  

 

 

http://www.sk.gis.gov.pl/
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Tabela nr 4. Charakterystyka wybranych akwenów wodnych przy których wyznaczono 

miejsce wykorzystywane dla różnych form turystyki i rekreacji. 

Lp. Jezioro 
Powierzchnia 

[ha] 

Głębokość [m] Siedziba 

RZGW 
Siedziba ZZ 

Siedziba 

NW Max. Średnia 

1. J.Białe 46,0 10,2 4,7 Bydgoszcz Inowrocław Mogilno 

2. J.Budzisławskie 155,9 36,7 11,0 Bydgoszcz Inowrocław Inowrocław 

3. J.Kamienickie 
217,5-

232,5 
18,5 8,8 

Bydgoszcz Inowrocław Mogilno 

4. J.Kosewskie 90,2 9,9 5,9 Poznań Koło Słupca 

5. 
J. Niedzięgiel 

(Skorzęcińskie) 
637,7 21,6 5,5 Bydgoszcz Inowrocław Mogilno 

6. J. Orchowskie 35,5 12,2 5,4 Bydgoszcz Inowrocław Inowrocław 

7. J.Ostrowickie 
250,0-

276,7 
27,0 8,3 

Bydgoszcz Inowrocław Mogilno 

8. J. Powidzkie 1174,9 46,0 11,5 Poznań Koło Słupca 

9. 
J.Powidzkie 

Małe 
52 7,5 3,5 Poznań Koło Słupca 

10. 
J.Smolnickie 

(Rusin) 
7,5 5,0? 2,0? Poznań Koło Słupca 

11. J.Wilczyńskie 189,5 24,9 7,8 Bydgoszcz Inowrocław Inowrocław 

12. 

J.Wójcińskie 

(Mrówieckie/ 

Kownackie) 

160,4 22,7 5,7 Bydgoszcz Inowrocław Inowrocław 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie IRŚ (1965); Alas jezior Polski – Tom I; 

hydroportal [w:] www.wody.isok.gov.pl/     

Gdzie: RZGW to Regionalny Zarząd Gospodarowania Wodami, ZZ to Zarząd Zlewni, NW to 

Nadzór Wodny 

 

4. Potencjalne zagrożenia towarzyszące w trakcie użytkowania wód Powidzkiego 

Parku Krajobrazowego 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych - w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożenia dla życia i 

zdrowia użytkowników walorów turystycznych ww. parku, każdy zarządzający 

wyznaczonym obszarem wodnym jest zobligowany do umieszczania w ogólnie dostępnym 

miejscu informacji dotyczących: 

1) zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 

2) ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego; 

3) sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi. 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 5 ust. 1] 

 

Natomiast osoby odwiedzające obszary wodne Powidzkiego Parku Krajobrazowego 

w celach turystyczno-rekreacyjnych kierując się treścią art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 3 ww. 

http://www.wody.isok.gov.pl/
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ustawy powinni takim poleceniom się zastosować. Mając na uwadze życie i zdrowie własne 

oraz innych - użytkownicy wód Powidzkiego Parku Krajobrazowego powinni, 

w szczególności: 

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

przestrzegać; 

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

mowa w art. 12 ust.1; 

3) zapoznać się i dostosować swoje plany aktywności do umiejętności oraz aktualnych 

warunków atmosferycznych; 

4) użytkować sprzęt odpowiedni do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawny 

technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;  

5) bezzwłocznie informować odpowiednie służby ratownicze lub podmioty, 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. 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3] 

 

Warto również zaznaczyć, iż szczególne restrykcje stosowane są z ramienia 

zarządzającego określonym obszarem wodnym lub osoby przez niego upoważnionej 

w kierunku eksplorowiczów znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

innego środka odurzającego. Jak opisuje treść art. 6 i 7 takie osoby mogą być nie wpuszczone 

lub wyproszone z terenu należącego do wyznaczonego obszaru wodnego. Ponadto 

użytkownicy będący po zażyciu alkoholu lub narkotyków mają zakaz prowadzenia w ruchu 

wodnym statku lub innego obiektu pływającego (niebędącego pojazdem mechanicznym). 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 6 i 7] 

 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – zjawisko utonięcia jest 

drugą, najczęstszą przyczyną śmierci z powodu wypadku - zaraz po zdarzeniu drogowym. 

Dzięki pracy wielu światowych naukowców udało się stworzyć listę cech, które można 

przypisać osobom najbardziej narażonym na utonięcie. Do najważniejszych należą: 

 ekstremalny wiek (bardzo młodzi i starzy ludzie) 

 ekstremalna masa ciała (otyłość i wychudzenie) 

 bladość skóry  

 niestabilne zachowanie – wpływ środków odurzających lub zaburzenia psychiczne 

 fizyczne osłabienie ciała 

 niewłaściwy ubiór lub sprzęt 

Dodatkowo niektóre źródła wymieniają wiek, płeć a nawet pochodzenie etniczne jako 

czynniki znacząco wpływające na wielkość zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Przykład 

stanowi dwukrotnie wyższy współczynnik utonięć u młodych mężczyzn niż u kobiet 

w podobnym wieku.  

[Michniewicz R. i I.; 2011] 
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Do najbardziej znanych zachowań i stanów sytuacyjnych przekładających się na 

wzrost liczby zagrożeń wśród osób zażywających kąpieli zalicza się: 

 zażywanie alkoholu 

 zabawa dzieci bez opieki dorosłych 

 kąpiel w miejscach zabronionych lub niestrzeżonych 

 wywrócenie się jednostki pływającej 

[Michniewicz R. i I.; 2011] 

Kolejnymi czynnikami - przy czym niezależnymi od człowieka, są warunki 

hydrologiczne i pogodowe panujące na danym terenie. Jak już wcześniej wspominano: 

Powidzki Park Krajobrazowy wyróżnia się nadzwyczajnym bogactwem jezior, z których 

większość odznacza się dobrą jakością wody. Dotyczy to szczególnie Jeziora Powidzkiego 

i Niedzięgiel – akwenów o znacznej powierzchni co stwarza doskonałe warunki nie 

tylko do zażywania kąpieli ale także do uprawiania różnych sportów wodnych jak żeglarstwo 

czy nurkowanie. Połączenie takich warunków hydrologicznych z odpowiednią aurą 

pogodową przypadającą głównie na miesiące letnie przekłada się na wzrost natężenia ruchu 

turystycznego obszarów wodnych wielkopolskiego parku krajobrazowego. W efekcie 

końcowym obserwuje się znaczne zagęszczenie użytkowników wód i sprzętów wodnych, a co 

za tym idzie kąpielowiczów czy osób uprawiających sporty wodne i inne formy rekreacji. 

Reasumując, stopień intensywności eksploatowania obszarów wodnych jest wprost 

proporcjonalny do ryzyka wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia odwiedzających.    

 

Korzystając z walorów przyrodniczych Powidzkiego Parku Krajobrazowego należy 

mieć również na względzie swoje predyspozycje zdrowotne. Bardzo często bagatelizuję się 

niekontrolowane przez człowieka właściwości otoczenia naturalnego takie jak zimne prądy, 

wiry, ekspansywny rozrost roślinności wodnej, czy nagła zmiana warunków na wodze. Różne 

bodźce fizyczne, których źródłem jest środowisko wodne, pogoda czy ukształtowanie terenu 

mogą powodować nieprzewidywalne i tragiczne w skutkach reakcje biochemiczne naszego 

organizmu. W takich okolicznościach bardzo często obserwuje się: 

 wstrząs termiczny 

 wyziębienie organizmu 

 skurcze 

Niezależnie od tego, czy społeczeństwo zażywa kąpieli, porusza się obiektami 

pływającymi/unoszącymi się na wodzie lub korzysta z innych form rekreacji - kluczowym 

znaczeniem wyróżnia się także: 

- posiadanie odpowiedniego poziomu świadomości o zagrożeniach nad wodą, co wiąże się 

nierozerwalnie ze znajomością własnych umiejętności pływackich czy sposobu prawidłowego 

reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. W przypadku gdy turysta nie posiada opisanych 

ww. zdolności nierzadko prowadzi to do następujących, niebezpiecznych zachowań: 

 przecenianie swoich sił i umiejętności,  

 nieodpowiednia zabawa 
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 podpływanie do jednostek pływających/unoszących się na wodzie lub tymczasowo 

zakotwiczonych 

 skakanie do nieznanej wody lub brodzenie w niej 

 wchodzenie do wody przy schorzeniach ciała 

 

 

5. Regionalne jednostki udzielające pomocy dla osób przebywających na obszarach 

wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego, którzy znaleźli się 

w niebezpieczeństwie zagrażającemu ich życiu i zdrowiu 

 

Odwołując się do poprzedniego rozdziału - zgodnie z art. 3 i 5 ust. 1 i 3 Ustawy 

z dnia 18 sierpnia 2011 r.; w przypadku zaginięcia osoby lub zaistnienia innego 

incydentu, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zgromadzonej społeczności, każdy 

użytkownik obszarów wodnych wielkopolskiego parku krajobrazowego jest zobligowany 

prawnie  poinformować o powyższych wydarzeniach odpowiednie służby ratownicze i 

inne jednostki pomocnicze. Taki kontakt z odpowiednimi podmiotami ułatwią numery 

alarmowe udostępnione przez zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym.  

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 3 i 5 ust. 1 i 3] 

 

Szczególnym kontaktem alarmowym jest numer telefoniczny łączący 

potrzebującego z Centrum koordynacji - Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego (WOPR). W skutek czego dyżurny kieruje zespół ratowniczy na każde 

wskazane przez swojego rozmówce strzeżone kąpielisko. Należy pamiętać, że zdalne 

funkcjonowanie centrali zależne jest od charakteru pór roku. Gdyż od maja do września 

ratownicy WOPR-u pracują bezpośrednio nad akwenami wodnymi. Jednakże w sezonie 

jesienno-zimowym tj. od października do kwietnia służba przeniesiona jest do 

dyspozytorni (centrali). Dodatkowo kolejnym czynnikiem który należy uwzględnić przy 

kontaktowaniu się z ratownikami jest miejsce zaistniałego wypadku. Kiedy wydarzenie 

rozgrywa się nad kąpieliskiem niestrzeżonym, aby uzyskać pomoc należy połączyć się z 

Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ponadto biorąc pod uwagę 

specyfikę zagrożenia można skontaktować się bezpośrednio z policją, strażą pożarną lub 

pogotowiem.  

 

Poniżej w tabeli nr 5 przedstawiono wykaz pomocnych kontaktów z numerami 

alarmowymi. 
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Tabela nr 5. Spis regionalnych i ogólnopolskich jednostek z numerami 

kontaktowymi, które udzielają pomocy w razie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia 

osób przebywających aktualnie na obszarach wodnych Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego  

Rejon Nazwa jednostki Kontakt 

- WOPR tel: 601-100-100 

- 

Wojewódzkie Centrum 

Powiadamiania 

Ratunkowego 

tel: 112 

- policja tel: 997 

- straż pożarna tel: 998 

- pogotowie medyczne tel: 999 

powiat słupecki 
WOPR – oddział miejsko-

powiatowy 

tel: 501-610-307; 

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca; 

e-meil: biuro@woprslupca.pl 

www.woprslupca.pl 

powiat słupecki KPPSP Słupca 

tel: 63 223-42-80 

ul. Ratajczaka 1, 62-400 Słupca 

e-mail: kppspslupca@psp.wlkp.pl 

www.psp.slupca.pl 

powiat koniński WOPR – oddział rejonowy 

tel: 63 244-83-69; 

ul. Karola Szymanowskiego 5A, 62-510 

Konin; 

www.woprkonin.pl 

gmina Powidz 
OSP Powidz 

Inne: OSP Ostrowo 

tel: 63 277-64-23 

ul. Strzałkowska 16b, 62-430 Powidz; 

e-mail: osppowidz@wp.pl 

www.powidzosp.pl 

gmina Ostrowite 
OSP Ostrowite 

Inne: OSP Jarotki 

tel: 63 276-51-98 

ul. Zachodnia, 62-402 Ostrowite; 

e-meil: ospostrowite@wp.pl 

www.ostrowite.osp.org.pl 

gmina Wilczyn 

OSP KSRG Wilczyn 

Inne: OSP Dębówiec; OSP 

Ościsłowo; OSP Kaliska; 

OSP Zygmuntowo; OSP 

Kopydłowo; OSP Wtórek 

tel: 63 268-30-08 

ul. 700-lecie 5, Wilczogóra, 62-550 Wilczyn 

@osp.wilczyn 

https://pl-pl.facebook.com/osp.wilczyn  

gmina Witkowo 

OSP KSRG Witkowo 

Inne: KSRG OSP 

Skorzęcin; OSP Mielżyn; 

OSP Wiekowo; OSP 

Ruchocinek; OSP 

Gorzykowo 

tel: 61 477-81-88 lub 888-562-085 

ul. Nowa 3, 62-230 Witkowo; 

e-mail: kontakt@ospwitkowo.eu 

www.ospwitkowo.eu 

gmina Kleczew 
OSP Kleczew 

Inne: OSP Budzisław 

tel: 63 270-10-98 

ul. Strażacka 2, 62-540 Kleczew; 

mailto:biuro@woprslupca.pl
mailto:kppspslupca@psp.wlkp.pl
mailto:osppowidz@wp.pl
https://pl-pl.facebook.com/osp.wilczyn
mailto:kontakt@ospwitkowo.eu
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Kościelny; OSP Jabłonka; 

OSP Roztoka; OSP 

Sławoszewek; OSP Złotków 

www.straz.kleczew.pl 

gmina Orchowo OSP KSRG Orchowo 
ul. Powstańców Wlkp. 3, 62-436 Orchowo; 

www. orchowo.osp.pl 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

W tym miejscu opracowania warto również wspomnieć, jakie jednostki są i mogą 

pełnić obowiązki ratownictwa wodnego, a także na czym one polegają. Zgodnie z treścią 

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. ratownictwo wodne może wykonywać 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do 

wykonywania ratownictwa wodnego”.  

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 12 ust. 1] 

 

Taki „podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego” musi spełniać 

następujące warunki: 

1) zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez 

utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych; 

2) dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewniania stanu 

gotowości, o którym mowa w pkt 1; 

3) posiada siedzibę; 

4) posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny 

oraz środki transportu i łączności. 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 12 ust. 2] 

 

Działania ratownicze przypisane prawnie do obowiązków ratownictwa wodnego 

zostały wskazane przez art. 13 i brzmią one następująco: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o wypadku i zagrożeniu; 

2) dotarcie na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; 

3) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

4) zabezpieczanie miejsca wypadku lub zagrożenia; 

5) ewakuowanie osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia; 

6) transportowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone 

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, 

gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki 

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 

1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po 

uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego; 

7) poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wodnym. 

[Dz.U. 2016 poz. 656, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 13] 
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 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych; Dz. U. 2016 poz. 656 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; Dz. U. 2017 poz. 1566 

 Uchwała nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 

marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego; Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. 2017 r. poz. 2940 

 Rozporządzenie nr 18 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. w 

sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego; Dz. Urz. Woj. 

Konin. 1998 r. nr 52 poz. 305 

 Rozporządzenie nr 231/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 

r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego; Dz. Urz. Wlkp. 2007 r. nr 1 

poz. 4 


