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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 Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, 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 Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego  

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy powstał 1994 roku na mocy Rozporządzenia Wojewody 

Kaliskiego i Wojewody Poznańskiego Nr 1/94 z dnia 17 października 1994 r. w sprawie utworzenia 

Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 21, poz. 210 z 1994 

r. Jego obecne granice ustalone zostały w uchwale Nr XXXVII/730/13 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 poz. 5747) zmienionej następnie uchwałą  

Nr XXIX/754/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 

poz. 2941). Całkowita powierzchnia parku wynosi 15794,84 ha. Administracyjnie obszar ten należy do 

trzech gmin z trzech różnych powiatów: jarocińskiego – gmina Żerków 8427,20 ha, średzkiego – 

gmina Nowe Miasto n/Wartą 1475,19 ha oraz wrzesińskiego – gmina Miłosław - 5892,45 ha. 

Zasadniczymi celami ochrony parku są: 1/ zachowanie krajobrazu polodowcowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem fragmentu Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej oraz kulminacji Wału Żerkowskiego; 

2/ zachowanie cennych ekosystemów, w szczególności zespołów lasów grądowych i łęgowych na 

terenie doliny Warty; 3/ zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt  

i grzybów oraz ich siedlisk; 4/ utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem 

swoistych cech miejscowego krajobrazu; 5/ utrzymanie cennych walorów kulturowych. Dwa pierwsze 

z wymienionych celów są ściśle związane z funkcjonowaniem sieci hydrograficznej parku.  

Według systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski Kondrackiego (2002) park położony jest 

na styku 6 mezoregionów odmiennych zarówno pod względem morfometrycznym jak  

i hydrograficznym. Skrajna  północna część Parku, obejmująca kompleks stawów hodowlanych 

położonych w górnej części zlewni cieku Miłosławka, stanowi granicę pomiędzy obszarami 

wysoczyznowymi Równiny Wrzesińskiej (315.56) i Kotliną Śremską (315.64) będącą fragmentem 

rozległego obniżenia związanego z Pradoliną Warszawsko-Berlińską. W kierunku zachodnim, wzdłuż 

biegu rzeki Warty Kotlina Śremska stopniowo przechodzi w Dolinę Konińską (318.13). Od 

południowego zachodu klinem w dolinne obszary parku wcina się Wał Żerkowski (315.84), 

zaburzenie glacjotektoniczne w strefie marginalnej fazy leszczyńskiej zlodowacenia 
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północnopolskiego. Z formą ta związane są największe deniwelacje terenu z kulminacją 155 m n.p.m. 

Góry Żerkowskiej włącznie. Stanowi on naturalną granicę, a zarazem dział wodny pomiędzy dolinami 

Warty i Lutyni. Część południowa parku związana z węzłem hydrograficznym Warta-Lutynia-Prosna, 

położona jest na terenie Równiny Rachwalskiej (318.16), jedynie jej niewielki fragment należy 

zaliczyć do Wysoczyzny Kaliskiej (318.12).  

Główną osią hydrologiczną obszaru jest rzeka Warta płynąca szeroką doliną z rozległymi obszarami 

zalewowymi. Wschodnia i zachodnia granica parku przypada odpowiednio na km 341+525 i 326+840 

jej środkowego biegu. Szerokość koryta rzeki waha się w przedziale od 65-80 m, przy przepływach 

średnich rzędu SSQ ca 68 m3/s i średnich niskich SNQ ca 39 m3/s. Stwarza to warunki sprzyjające 

wykorzystaniu rzeki dla celów żeglugowych. Zgodnie z pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych zaliczono (Dz. U. z 2019 r., poz. 1208)  

i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 

wodnych (Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695) rzeka Warta na odcinku od ujścia Kanału Ślesińskiego do 

miejscowości Luboń stanowi drogę wodną kategorii regionalnej Ia. Odcinek położony w granicach 

Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego należy do popularnego szlaku wodnego – Wielkiej 

Pętli Wielkopolski. Niemniej istotną rolę w sieci hydrograficznej obszaru odgrywa rzeka Lutynia, która 

szczególnie w okresach występowania stanów wody powyżej SSW, wykorzystywana jest do 

organizowania spływów kajakowych. Warunki takie występują najczęściej w okresie późnozimowym  

i wczesnowiosennym (luty-maj), gdy po roztopach przepływy w rzece przekraczają wartości średnie 

tj. SQ ca 3,8 m3/s. Najdogodniejsze warunki dla kajakarzy występują na rzece Lutyni w południowej 

części parku, od jego granicy do miejscowości Podlesie oraz na rzece Warcie.  

Sieć rzeczną Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego uzupełniają: płynąca przez kompleks 

stawów Gospodarstwa Rybackiego „Miłosław” – Miłosławka, lewostronny dopływ Warty – 

Odczepicha, lewostronny dopływ Lutyni – Dopływ z Bieździadowa (MPHP) oraz prawostronne 

dopływy Lutyni; Brodal, Dopływ z Ludwinowa i Lubianka.  

Pomimo zróżnicowanej struktury morfologicznej Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy jest 

parkiem praktycznie bezjeziornym. Do naturalnych zbiorników wodnych zaliczyć można jedynie 

starorzecza występujące na niższych poziomach terasowych Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. 

Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski względnie stałych obiektów hydrograficznych  

w granicach parku jest ponad 150. Łączna ich powierzchnia przekracza 100 ha. Do największych 

należą: starorzecze w pobliżu Dębna, starorzecze „Duża Starucha” koło osady leśnej „Warta” – 8,73 

ha, starorzecze w rejonie Pogorzelicy – 4,8 ha oraz dwa największe starorzecza w Rezerwacie 

Czeszewski Las tworzące kompleks „Łojewo” – 4,66 ha i 3,521 ha. Pozostałe zbiorniki to głównie 

stawy hodowlane lub nieliczne oczka śródpolne. Największa koncentracja obiektów stawowych, 

oprócz Miłosławia występuje w pobliżu miejscowości: Podlesie, Lutynia, Raszewy, Żółków i pomiędzy 

Czeszewem a Szczodrzejewem. Powierzchnia samych stawów Miłosławskich wraz ze zbiornikiem 

znajdującym się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Kościelskich łącznie wynosi około 190 

ha.  
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Rysunek 1. Zarys sieci hydrograficznej Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego [opracowano na podstawie MPHP i 
BDOT 250k, podkład topograficzny Open Street Map WMS] 

 

Bezpośrednią przydatnością dla celów turystycznych i rekreacyjnych w granicach Żerkowsko-

Czeszewskiego Parku Krajobrazowego cechują się obszary wodne – obiekty hydrograficzne, które 

zamieszczono w poniższym zestawieniu.  
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Tabela 1. Obszary wodne Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego  

Nazwa obszaru 
wodnego 

Powiat/gmina 

Powierzchnia w granicach 
Parku Formy rekreacji, turystyki 

sportu Wg MPHP [ha] i/lub 
analizy własnej 

Cieki 

Rz. Warta 

jarociński/Żerków 
średzki/Nowe Miasto 

n/Wartą 
wrzesiński/Miłosław 

90,4 
Kąpieliska dzikie, turystyka 

piesza, biwakowanie, 
kajakarstwo, wędkarstwo. 

Rz. Lutynia 

jarociński/Żerków 
średzki/Nowe Miasto 

n/Wartą 
wrzesiński/Miłosław 

14,5 
Kajakarstwo, wędkarstwo, 

turystyka piesza. 

Zbiorniki wodne 

Starorzecza 
ogółem 

jarociński/Żerków 
średzki/Nowe Miasto 

n/Wartą 
wrzesiński/Miłosław 

ca 100 ha 
Biwakowanie, turystyka piesza, 

biwakowanie, wędkarstwo. 

 

 

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. 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 najważniejszymi 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. (…). 

Prace nad uchwaleniem Planu Ochrony Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego nadal 

trwają. Szczegółowy opis granic Parku, założone cele ochrony oraz zakazy wybrane z art. 17 ustawy  

o ochronie przyrody i obowiązujące na jego terenie określono w uchwale Nr XXXVII/730/13 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko – 

Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 poz. 5747) zmienionej następnie 

uchwałą Nr XXIX/754/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2017 poz. 2941). W myśl § 4 ust. 1 tej uchwały na terenie Parku wprowadza się  

m.in.: zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodnobłotnych (pkt 8) oraz organizowania rajdów motorowych i samochodowych (9). 

Dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z obszarów wodnych Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego wynikają z ustanowienia ochrony rezerwatowej, dotyczy to w szczególności 

rezerwatu Czeszewski Las - powstałego na bazie istniejącego już w 1959 r. rezerwatu. Obecny jego 

zasięg wyznacza  Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia  

26 lutego 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czeszewski Las" (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1931). 

Zakazy i ograniczenia obowiązujące na terenach rezerwatowych z uwzględnieniem uprawnień 

regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wyszczególniono w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia   

16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55). W szczególności są to zakazy: 

„(…) 10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu,  

z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody 

– przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony 

lub zadaniach ochronnych; 

15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras 

narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska; 

21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych  

i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez 

dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska; 
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27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych – w parku narodowym bez zgody dyrektora parku 

narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

(…)” 

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.), 

 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 Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego. 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 turystyczny, wędkarski 

i 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, a więc nadzorowanych i zorganizowanych pływalni, kąpielisk i miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (zdefiniowanych we wcześniejszej części pracowania), jak  

i tzw. „dzikich” kąpielisk czyli pozbawionych nadzoru ratowniczego i sprawnej infrastruktury 

technicznej miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Drugim z okresów cechujących się 

wyraźnym wzrostem liczby wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających na 

obszarach wodnych jest okres zimowy, a konkretniej okres występowania pokrywy lodowej.  
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Do wypadków na drogach wodnych, często jak w przypadku Warty będących jednocześnie szlakami 

kajakowymi, dochodzi wskutek: nieprzestrzegania przepisów żeglugi śródlądowych, zbyt dużej  

prędkość łodzi silnikowych i wzbudzanie nadmiernej fali przy mijaniu małych jednostek pływających 

(kajaki, łodzie wiosłowe, pontony bezsilnikowe), braku podstawowych umiejętności manewrowania 

silnikowymi jednostkami pływającymi, takimi jak: łodzie i pontony silnikowe, skutery itp., braku 

doświadczenia w pływaniu małymi jednostkami na rzekach o dużym uciągu wody. Na mniejszych 

szlakach kajakowych do wypadków dochodzi najczęściej podczas wodowania i wyciągania sprzętu 

pływającego oraz przenosek sprzętu nad przeszkodami na szlaku wodnym. Potencjalne zagrożenie 

kolizją na małych ciekach stwarzają też przeszkody w postaci zwalonych drzew, oberwanych skarp czy 

wykrotów. 

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 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 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 Żerkowsko-Czeszewskiego 

Parku Krajobrazowego 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, 
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 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, 

 fale wzbudzane przez jednostki silnikowe, szczególnie niebezpieczne dla wioślarzy i kajakarzy, 

 niedostateczna wiedza o morfometrii dna, 

 kolizja z innymi obiektami i jednostkami pływającymi, 

 kolizja z obiektami infrastruktury hydrotechnicznej, 

 kolizja z przeszkodami naturalnymi w postaci zwalonych drzew, obrywów brzegu, wykrotów 

itp., 

 wypłynięcie pomimo niekorzystnych warunków pogodowych lub pomimo ostrzeżeń  

o zmianie warunków pogodowych lub nagła zmiana warunków pogodowych 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, 

 niedostosowanie się do przepisów obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych, 

 zsunięcie się z obiektu pływającego lub wypadnięcie za burtę pod wpływem 

nieodpowiedzialnego zachowania się innych osób korzystających z obszaru wodnego i drogi 

wodnej, 

 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 
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 korzystanie lub poruszanie się elementach hydrotechnicznej infrastruktury brzegowej 

(regulacja poprzeczna i podłużna brzegów, umocnienia brzegów, portów i przystani).  

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 Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowano 

następujące miejsca o zwiększonym ryzyku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób 

korzystających z tych obszarów do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji: 

1. Rzeka Warta 

1.1. Przeprawa promowa i pomosty cumownicze na granicy parku w rejonie Pogorzelicy,  

w km 341+525 (km stary 342+550) – m. Pogorzelica, gm. Żerków, pow. jarociński/gm. 

Miłosław, pow. wrzesiński, 

1.2. Miejsce wypoczynku i biwakowania na lewym brzegu rzeki Warty przy ujściu Odczepichy 

w km 341+300 (km stary 342+325) 

1.3. Przeprawa promowa, pomost cumowniczy i miejsce biwakowe – Czeszewo, w km 

335+250 (km stary 336+300) – m. Czeszewo, gm. Miłosław, pow. wrzesiński, 

1.4. Przeprawa promowa i pomost cumowniczy  – Dębno, w km 329+550 (km stary 330+700)  

– m. Dębno, gm. Nowe Miasto n/Wartą, pow. średzki. 

2. Starorzecza 

2.1 Domek na wodzie – starorzecze "Duża Starucha" - Ośrodek Edukacji Leśnej "Centrum 

Zarządzania Łęgami" w Czeszewie (Nadleśnictwo Jarocin).  

Lokalizację ww. punktów występowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych parku zamieszczono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Lokalizacja głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z obszarów wodnych na terenie 
Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego [opracowano na podstawie MPHP i BDOT 250k, podkład topograficzny 
Open Street Map WMS] 

 

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 
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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 

Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 
Filia Poznań 

Lotnisko Ławica 
ul. Bukowska 283 
60-189 Poznań 

61 847 66 18  

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

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

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu 

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

Ogólny telefon alarmowy 112 

JEDNOSTKI LOKALNE 

Powiat Gmina Jednostka Adres Telefon 
Telefon 
alarmowy 

Opieka/ratownictwo medyczne 

jarociński Jarocin 

Szpital Powiatowy w 
Jarocinie 
Szpitalny Oddział 
Ratunkowy 

ul. Szpitalna 1, 63-200 
Jarocin 

62 33 22 185 999 

średzki 
Środa 
Wlkp. 

Szpitalny Oddział 
Ratunkowy 

ul. Żwirki i Wigury 10 63-
000 Środa Wlkp. 

61 285 40 31 999 

wrzesiński Września 
SPZOZ. Szpitalny 
Oddział Ratunkowy 

Warszawska 20, 62-300 
Września 

61 437 05 25 999 

Straż Pożarna 

jarociński 

Jarocin KPPSP w Jarocinie 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2, 63-200 
Jarocin 

62 332 43 00 998 

Żerków 
OSP Żerków 

Wiosny Ludów 1, 63-210 
Żerków 

 998 

OSP Szczonów Szczonów, 63-210 Żerków 783 703 234 998 

średzki Środa KPPSP w Środzie ul. Libelta 2a, 63-000 Środa 61 22 20 740 998 
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Wlkp. Wlkp. Wielkopolska 

Nowe 
Miasto 
n/Wartą 

OSP Nowe Miasto 
n/Wartą 

Zielony Rynek 8A, 63-040 
Nowe Miasto nad Wartą 

698 406 256 998 

Nowe 
Miasto 
n/Wartą 

OSP Wolica Kozia 
Wolica Kozia, 63-040 Nowe 
Miasto nad Wartą 

 998 

wrzesiński 

Września KPPSP we Wrześni 
ul. Wrocławska 44, 62-300 
Września 

61 437 40 00 998 

Miłosław 

OSP Orzechowo 
ul. Szkolna 11, 62-322 
Orzechowo 

 998 

OSP Czeszewo 
ul. Słoneczna 25, 62-322 
Czeszewo 

 998 

OSP Miłosław 
ul. Różowa 6, 62-320 
Miłosław 

61 438 28 88 998 

OSP Mikuszewo 
Mikuszewo 49, 62-320 
Miłosław 

 998 

Policja 

jarociński Jarocin 
Komenda 
Powiatowa Policji w 
Jarocinie 

ul. Bohaterów Jarocina nr 
15, 63-200 Jarocin 

62 749 82 00 997 

średzki 

Środa 
Wlkp. 

Komenda 
Powiatowa Policji w 
Środzie Wlkp. 

ul. Harcerska 22 
63-000 Środa Wlkp. 

61 286 72 15 997 

Nowe 
Miasto 
n/Wartą 

Posterunek Policji w 
Nowym Mieście nad 
Wartą 

ul. Łąkowa 2, 63-040 Nowe 
Miasto nad Wartą 

61 286 73 40 997 

wrzesiński 

Września 
Komenda 
Powiatowa Policji 
we Wrześni 

ul. Szkolna 23, 62-300 
Września 

61 43 75 200 997 

Miłosław 
Posterunek Policji w 
Miłosławiu 

ul. Pałczyńska 3, 62-320 
Miłosław 

61 43 75 340 997 
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