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/ 

z dnia 29 czerwca 19B5 r. 

,w spra~łe warunków bezpieczeństwa osóbplywaJących, kąpiących się l wypoczywających nad wodą .oraz 
waru:nków . i trybu przeprowadzania egzaminu I wydawanła kart pływackich. 

Na podstawie art. li ustaw'y z dnia 3 lipca 1984 r. 
""'0 kulturze fizycznej {Dz. U. Nr 34. poz. 181) zarżąc::lza się, 

co ' nastęjlUje: / 

§ 1. 1. Osopy pragnące korzystać z kąpieli iplywa. 
nia w wodach otwartych oraz z wodnego sprzętu sporto· 
wego i turystycznego. do korzystania z k.tórego nie Sil 
wymagane odrębne uprawnienia. są .zobowiązane do po-

, .. ,siadania karty pływackiej. 

2. Osoby nie posiadające kart pływackich mogli 
. kąpać się w wodach otwartych tylko w miejscach wyzna-

czonych lub w kąpieliskach i pływalniach. . 
3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą kąpać się wyłąC%

liie pod opieką osób pełI)oletnich. 

§ '2. I. Kąpieliskiem jest" wydzielony obs,zar wodny, 
przystosowany w spOsób trwały lub prowizoryczny do 

' bezpiecznego korzystania z kąpieli i pływania. 
I • 

. ' 2. Pływalnią' jest sztuczny zbiornik wodny (bilsen), 
'przystosowany do bezpiecznego korzystania 7ó kąpieli 
ł pływania. 

.3, Szczegółowe warunki organizowania , (kąpiel~t 
pływalni oraz imprez pływacklch określa instrukcja 

'/ stano)Viąca załącznik nr l , do zarządzenfa 
' . 4, Ustala, się ramowy Tegulamin-kąpieliska. i pływal-

3) oznakowania miejsc objętych zakazem kąpieli" . ora'l 
mięjsc. w 'których kąpiel jest niebezpieczna. 

4) podejmowania decyzji o zamknięciu kąpielisk lub 
pływalni nie ódpowiadających wymaganipm określo
nym w instrukcji. o której mowa w § 2 ust. 3. 

2. Tęrenowe organy realizują obowiązki określono 

w ust. l w porozumieniu ż Wodnym Ochotniczym Pogo
towiem Ratunkowym. zw ~mym dalej ~,WOPR". 

3. Obowiązki, o którycl) mowa w ust. 1, na terenach 
będących w zarządzie organów wojskowych realizują 

właściwi dowódcy jednostek wojskowych. 

§4. 1. Zakazami kąpieli powinny być objęte w5zy5t: 
kle woay ot'warte. w których kąpiel jest niebezpieczna. 
.a w szczególności: ' 

1) położone przy obiektach hydrotechriicznych. jakI 
, śluzy. jazy. mosty. ujęCia wód, budowle regulacyj· 

ne·, itp •• . " 

2) obszary portów, 
3) szl-akiżeglowne. 
4) wody_ o silnym' zanieczyszczeniu (Ul klasa czystość! 

ł poza klasl.\), 
5) odcink\ rzek ł kanałOwo prędkości nurtu powyżej 

1 m/s lub w miejscach występowania wtrów i prądów 
wstecznych. . 
2. WOdy . otwarte objęte zakazem kąpieli należy 

5. Ustala ~ię ramow.y regulamin pły w.a I ni. krytej, oZnaczyć odpowIednimi znaka~i określającymi przyczynę 
. stanowiący załącznik nr 3 do żarządzenłd. , zakazu. 

ni odkrytej. stanowiący l.dlącznik 'nr 2 do , zarządzeniA. ' . 

§ 3. 1. Terenowe ofgany administracji ' 'Płłllstw()~eJi 3. Miejsca niebezpieczne w , ,'Wodach .otwartycp., w 
G właściwości szczególnej do spraw kultury , fizycznej, ' których kąpiel . jest dozwolona, oznacza się znakiem 

·, aportu· i turystyki stopnia podstawowego, zWane dalej , ostrzegawczym, wskazującym przyczynę niebe~pieczerlstwd .. 
; , ,;~erenowymi organami", są zobowit},za.ne do : ., . . -A, Wykaz znaków zdKazu.Ostrzegawc,Zych i informa-

, .. , 1) wyznaczania i zagospod-arcwauill <miejsc· w, wo.!iacl\ · cYjnyth or-azlćh' wż-ory ·określa , załączhik n,r4 do "larzćt
otwartych ' ogólnie dostępnych w ,celu umożliwienia dzenia. 
kapie Ii, . . . a.Znaki :r:ak<ł'liu oraz ostrzegawc.zE' , oboWią.z~~'ją w 

2) za.pćwn,ienia , informacji G miejso;leh~ w:y,z-naczon ych '" prÓiflif'A~lI podanym na' obrze'Żuznaku . . licząc w metrach' 
do Ką-pieli.ką~eliśkach , f 'plywalaiach, :'odmiejsca ,tlstawhml.a ' znaku. Jeieli\ Da . znaku nie m • . 

- : . , -
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podanej odległości. mak obowiązuje n. CJbszarze wodnym 
'W zasięgu wzroku. ' 

ł 5. 1: Ustala srę następujące 
wackich: 

rodzaje kart ply- ' 

1) karta pływacka dla osób w wi~ku powyżej 18 lat. 
2) .A11gowa karta ' pływacka :dla osób poniżej 18 lat oraz 

dla żołnierzy służby zasadniczej. " ' 
3) specjalna ·kartapływacka . . 

pływacką. może pływać na statkach sportowych I turys
tycznych na wodach śród.lądowycb · l morskich, chyba że 

&zcz~6lne przepisy uzależniają pływanle ,na. danym akw.e
nie lub statku od posiadania innych · do'kumentów, 

2 . . Pełnoletni posiadacz karty pływątkjeJ może zabrać 
na statek sportowy lu~ turystyczny jedną, osobę nie po
siatłającą karty pływackiej lub ilie umie jącą pływać. 

jeżeli osoba ta ma założony na' sie.bie . sprzęt zabezpie
czający. 

2. Wzory kart pływackich określa załącznik nr 5 
do z,arządzenia. f 11. ' Opłata . za przeprowadzenie egzaminu i wyd ... 

§ 6. 1. Kartę pływacką i ulgow~itartę pływack/ł ' nie karty pływackiej wynosi: ' 
może uzy"skać osoba. która zda 'egzamin obe_jniujący; l) karta pływacka 

2) ulgowa karta pływacka 
- 200 zł. 

\00 Złi 
1) przepłynięcię" w wod:l'ie stojącej , dystansu 200 m w 3) ' specjalna .karta pływacka wraz z żółtym 

.do.wolny sposób 'i w dowolnym czasie. w tym przy- czepkiem ' _ 600 zł. 
najmniej ' 50 m na plecach, albo przepłynięcie z prli-
dem wody dystansu 4oo 'm w ' dowoHlym ,czasie ł wj ' ł 12.' Do kontrolowania osób 'pływających wwod~b 
dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m na ple- otwartych. z wyjątkiem miejsc wyznaczonych kąpielisk, 
cach. ; upraWnieni są: ' . , . 

2) wykonanie skoku do wody z wysoko~~i co najmnieJ ' 1) funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej •. 
0.7 ni. 2) patrole Wojsk Ochrony Pogranicza. _ 

' 3) przepłynięcie, pod lustrem wody przynajmniej 5 m 3) przedstawici.ele inspektoratów żeglugi śródlądowej , 
w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody. i urzędów ' morskic;o. 
2. Karta pływacka. osoby niepełnole~niejważna j~t 4) u:!,oważnfeni .przedstawiciele WOPR. 

po. poświadczeniu przez jednego z rodziców lub '·opiekli- ł 13. 1. Kierownicy ośrodków wypoczynkowych, 
nów. Poświadczenie następuje przez złożenie podpisu na aportowych. :rekreacyjnych l turystycznych położonycb 
od~Tocie karty pływacki,ej. nęd . wodami zapewnią: 

§ . 7. 1. Specjalną kąrtę pływacką moźe uzyskać l) zagospodarowanie terenu · w sposób umożliwiający' 
· osoba ' pełnoletnia. która przedstawi aktualne zaświadcze-kąpiel oraz wyznaczą miejsca przeznaczone do ' kąpieU 

nie , lekarskie o brpku przeciwwskązan do pływania i nur- dla ' osób nie umiejących pływać, ' 
kowania Of'az zda egzamin obejmujący: 2) . . oznakowanie wszystkich obszarów wodnych I miejsc. 

, . ...... . 
l) przepłynięcie w wodzieatojące] dystansu 1500 m . w których kąpiel jest niebezpieeZrl6 ' oraz zaklazana. 

: i wykazanie znajomości co najmniej , .dwóćh st y-l ów, 3) przestrzeganie przepisów określających: . 
; ; w tym przepłynięcie minimum 200 Iil stylem grzbie· a) bezpieczenstwo osób wypoczywających nad : wodą •. ' 

towym. h) zasady żeglugi spOltowej I turystycznej ga wodach 
2); wykonanie skóku do ' wody z , wysokości co najmniej śródlądowych i morskich. 

0.7 m. . c) wynajmowanie' i używanie ' pływającego sprzętu 

3) przepłynięcie 'pod lustrem wody 15 m z nurkowa- wodnego. ' , 
niem na głębokości 3' m, 2. Dla ośrodków. o ktÓrych mowa w . qsL l. poł6ŻO-

.() wykazanie znajomości uprawnień i . obowiązków po- nych na terenach ze sobą sąsiadujących lul;>, znajdujących 
siadacza specjalnej karty pły'wackiej. się w pobliżu może być urządzone kąpielisko wspólne. 

. .. ' '. ' / . 2. ' Specjalną kartę pływacką. bez obowiązku zdawa~ 
nia egzaminu może uzyskać osoba. która ukończyła ' 12 lat, 

. oraz posiada aktuali).ą klasę sportową ' w pływaniu. po
twierdzoną dokumentem wiaściwego organu Polskiego 
Związku Pływackieg.o., . 

§ 8. 1. Egzaminy na karty pływackie przeprowadza
JII upoważnieni ratownicy WOPR. 

2.Posi~danie upraw~ień ratownika ' WOPR. trenera . 
lUD instruktora pływania jest równoznaczne I pOSiadaniem 
tarty pływackiej, o której mowa 'w§ 5 ust. I pkt . t i 2. 
. ... . " 

- " § 9. l. Karta ' pływacka upoważnia do plywąnia 
w wodach otwartych nie strzeżonych w odległości. do 
50 in od brzegu. z wyjątkiem miejsc zakazanych 'do 
kąpieli. 

2. Specjalna' ,karła pływacka upoważnia do pływania 
w , wodach otwar.tych .nie strzeżonych. bez względu na 
odległość, od brzegu. z wyjątkiem miejsczakazanyrh do 

· kąpieli. Posiadacz ' specjal~j karty pływackiej obowiąza-
· ny jest pływać w specjalnym czepku ·pływackim. ' tzw • 

.. ŻÓłtym czepku". oraz mieć przy sobie .w czasie pływania 
ipecjalną t'artę pływacką. . . 

§ \0. 1. Osoba, która ukoIiczyla 10· lat · i, posiada 
kalt~ pływacką. otaz osoba, ktÓra pOShld .. specjaln~ kart, 

§ 14. Kierownicy kolonii." obozów i innych placówek 
wypoczynku dzieci i młodzieży. których , uczestnicy ko
rzystają z ogólnodostęp~ych, kąpielisk ' lub pływalni. za
pewnią: 

l) zapoznanie uczestników z regulaminem danego ' obiek
tu oraz czuwanie nad , jego ścisłym przestrzeganiem. 

2) użgodnlenie z kierpwnikiem obiektu warunków I spo
'sobu korzystania z kąpieliska 'Iub pływalni, zapew- ' 
niającegobezpieczeńst wo uczestui.kom, · 

§ 15. Upoważnieni przedstawiciele WOPR są ' upraw
'. nieni do wstępu na telen ośrodków, kolonii i obozów 
położonych nad wodami oraz na teren· pływalni w celu 

. przeprowadzenia kontroli. a także do : ' 
1) wy'stępowania z wni.oskami do kierowników ' ośrod .. 

ltów. kolonii. obozów i plywalni 'o usunięcie uchy- , 
bień stwierdzonych ·w toku kontroli. 

2) występowania do terenowycJ'l organów 2 wnio!flfaml 
o . spowodowanie usuni r;cia . uchybień arbo zamknięcia 
kąpieJiske tub pływalni. . 

§ .16, Organizatorzy imprez na wodach otwartycll 
zaJlewniaią dyżur : ' 
l) lekarza medycyn l eraz co najmniej dwóch ratow

nik.ów, 

; , , 
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2) co najmniej dwóch płetwonurków. jeżeIl głębokość 

wody przekracza 4 m lub woda jest nieprzezroczysta. 

§ 17. 1. Org anizatorzy maratonów pływackich na 
wodach otwart ych zapewnią: 
l) zespół ratowniczy w składzie: lekarz medycyny, 

starszy ratownik i dwaj płetwonurkowie, przy czym 
zespół ten pOWinien przebywać w łodzi motorowej 
na trasie maratonu, 

2) kdżdemu uczestnikowi maratonu asekurację przez 
I atnwnika przebywającego w łodzi wiosłowej ozna
czonej n umerem odpowiadającym numerowi startą" 

wemu zawodnika. 
2. Maratonem pływackim Jest impreza pływacka, 

pol egająca na przepłynięciu dystansu przekraczającegQ 

3 kilometry. 

§ 18. Kierownicy szkolenia pływackiego na wodacli 
otwartych zapewnią: 

. 1) ratownika! 

( 

~) asekurację z łodzi wioslowych lub motorowych W. 
liczbie co najmniej jedna łódź na każde 5 osób. 

§ 19. Tracą moc: 
.1) zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitptu 

Kultury Fizycznej i Turystykr z dnia 28 lipca 191:) r. 
w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich 

lMonitor Polski Ni- 24, poz. 156 i z 1982 r. Nr 5, 
poz. 31), 

2) zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 czerwca l S81 r. 
w sprawie warunków bezpieczetlstwa osób pływają· 

cych i kąpiących się oraz wypoczywających nad 
wodą (Monitor Polski Nr 16, poz. 127). 

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 
1 Sportu: M. RettKe 

Załączniki do zarządzenia Przewod
niczącego Głównego Komitetu Kul
tury Fizycznej i Sportu z dnia 
29 czerwca 1985 r, (poz. 2~O) 

Załącznik nr I 
INSTRUKCJA 

W SPRAWIE SZCZEGOŁOWYCH WARUNKOW ORGANIZOWANIA KĄPIELISK I ' PŁYWALNI ORAZ IMPREZ 
Pl. YWACKICH 

Przepisy ogólne. 

§ 1. W kąpieliskach i pływalniach w okresie leli 
otwarcia należy zapewnić: 

1) dyżury ratowników oraz wyposażenie w sprzęt r5o'; 
tunkowy. "-

2) wyraźne oznaczenie miejsc do kąpiell. w tym strefy, 
dla osób nie umiejących pływać. 

3) miejsce dla ratowników, umożliwiające stałą obser .. 
wację osób kąpiących się i korzystających ze sprzętu 
wodnego. ' 

§ 2. 1. W każdym kąpielisku l pływalnI powinien 
być umieszczony na widocznym miejscu regulamin. 

2. Regulamin powinien być umieszczony na tablicy 
o minimalnych wymiarach 120 cm X 70 cm i sporządzony; 
literami wielkości nie mniejszej niż 1 cm. 

§ 3. 1. Korzystanie z kąpieliska l pływalni mot. 
odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywi .. 
dualnie. 

2. Przez grupę zorganizowanl\ rozumie się zespól 
liczący do 15 osób, uprawiających ćwiczenia ruchowe 
w wodzie pod nadzorem i kierunkiem trenera pływania~ 
inst ruktoril pływania. ratownika lub nauczyciela wychq .. 
w ania fizycznego: 

§ 4. Kąpieliska l pływalnie muszą być wyposażoną 
w ndstępujące środki pierwszej pomocy medycznej: 

1) sprzęt medyczny: 
T al aparat do sztucznego oddychani4 1 szt.~ 

bl inhalator tlenowy przenQśny_ 1 szt.! 
c) nożyczki opatrunkowe proste ł zakrzy-

wione . 2 szt.~ 
d) opaska uciskowa · rurkowa lub. ·szeroka 

taśma gumo w 1\ 1 szt., 

e) rurka ustno-gardłowa (podwójna) 
f) szpatułki drewniana 
g) szyny Kramera 
hl kieliszek do leków. 
I) termometr 

2) leki: 
a) amoniak w płynie 
b) hemostin w aerozolu 
c) krople nasercowe 
d) krople walerianow. 
e) krople żołądkowe 
f) pyralgina (w tabletkach) 
g) jodyna 
h) spirytus salicylowy 
i) woda utleniona 

3) materiały opatrunkowei 
a) agrafki 
b) chustki trójkątne 

c) gaza wyjałowiona 
d) lignina 
e) opaska gazowa 
f) opaska elastyczna 
g) opatrunek indywidualny wyjałowiony' 
h) prestoplast lub poloplast 

Kąplellska. 

t szt., 
10 szt., 
3 szt.~ 
1 szt., 
1 szt.~ -

20 g, 
1 opak.~ 
1 opak~ 
1 opak., 
1 opak., 
1 opak.~ 
1 opak.~ 
1 opak., 
1 opak .• 

6 szt., 
3 szt., 

15 opak.~ 
10 opak" 
10 szt., 
4 szt., 

10 szt., 
10 szt. 

ł 5. 1. Kąpielisko należy lokalizowaĆ tak, aby 
miało dogodnie ukształtowany brzeg oraz dobre nasło. 
necznienie. Szybkqść prądu w obrębie kąpieliska zorga
nizowanego nad wodami bieżącymi nie powinna przeoi 

kraczać l mIsek. 

2. Lokalizacja kąpieliska następuje po zasięgnięciu 
opinii WOPR i w uzgodnieniu ż Właściwym terenowym 
.organem .oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarne~ 
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• lokalizacja kąpieliska w wodach morskich - ponadto 
I właściwym urzędem morskim. 

§ 6. 1. Na terenach kąpielisk, w czasie Ich otwar· 
cia, należy zapewnić informację o dopuszczalnoŚci lub 
ukazie kąpieli przez wywieszanie odpowiednich flag. 

2. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag: 
l} f1dga biała - kąpiel dozwolona, 
2) flaga czerwona - kąpiel zakazana. 

3. Flagę czerwóną ~ywiesza się w szczególności, 
gdy: . 

1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C, 
2) widoczność jest ograniczona do 50 m, , 
3) szybkość wiatru przekracza 5° w skali Beauforta, 
:4) występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się 

pienistymi białymi grzywami. 
5) występują silne prądy wsteczne. 

§ 7. 1. Kąpieliska mogą być zorganizowane lub 
pr()wizoryczne. 

2 . . Kąpieliskiem zorganizowanym jest wydzielony 
obszar wodny przy plaży, na stałe przystosowany do ką
pieli t pływania, z wyznaczonymi. i trwale oznakowanymi 
.trefami kąpieli, wyposażony w urządzenia sanitarne, na
tryski, szatnie, pomosty oraz inne urządzenia. 

3. Kąpieliskiem prowizorycznym jest wydzielony 
obszar wodny przy plaży, przystosowany do sezonowego 
wykorzystywania. z miejscem do kąpieli i pływania p[(). 
wizorycznie oznakowanym. wy~nsażony w urządzenia sa
nitaine. 

§ 8. W kąpielisku ::org~njzowanym należy: 

1) zapewnić kontrolę lustra wody przez fatowników 
z brzegu i od strony wody (z łodzi ratunkowych lub 
stacjonarnych punktów ratowniczych na wodzie), 

2) trwale oznaczyć strefy dla umiejących i dla nię umie
jących pływać, a w szczególności: 

a) strefy dla nie umiejących pływać o głębokości 

, wody nie większej niż 120 cm - bojami (pława

mi) w kolorze żółtym, przy czym za bojami powi
nien znajdować się pas bezpieczellstwa o szem· 
kości 5 m i głębokości nie przekraczającej 130 cm, ' 

b) strefy dla umiejących pływać o głębokości wody 
do 4 m - bojami (pławami) w kolorze czerwonym, 
przy czym odleg/0śćich od strefy dła nie umie· 
jących pływać lub od linii brzegowej może w 
kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 
50 m, 

3) wydzielić brodzik dla dzieci w mle]SCU, w którym 
istnieją ku temu odpowiednie warunki (piaszczyste 
1 płaskie dno oraz stojąca woda o głębokości d() 
40 cm), oznaczyć go liną z pływakami oraz otoczyć 
siatką sięgającą do clna, 

;t) zapewnić bieżijcą informację dotyczącą temperatury 
wody i powietrza, 

5) wyposażyć kąpielisko W sprzęt ratunkowy I pomoc· 
niczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
(wzrokowe i słuchowe), 

6) ustawić maszty wypcsażone wkomplel flag iefor
macyjnych. 

§ 9. 1. Kąpielisko zorganizowane powinno być wy· 
posażone w wieże obserwacyjne lub podwyższone po. 
mosty dla ratowni ków, sieć łączności przewodowej łub 
bezprzewodowej (wewnętrznej i z możliwością bezpośred
niego łączenia się z pogotowiem filtunkowym i najbli:1:szą 
Jednostkq Milicji ObywatElskiej). 

2. Kąpielisko zorganizowane powinno być wyposaża-
ne w następujący sprzęt'ratunk ' lwy i p.omocniczy 'oraz' 
urządzenia sygnaJizacy jne iost J legawcZe, przeznaczone 
dla latowników WOPR: 

1) łodzie ratunkowe: 
a) motorowe jedna na każde 400 ' m liriii brZe-

gowej, 
b) wiosłowe jedna na każde 100 m linii bue- ... 

gowej, 

2) koła ratunkowe z linką długości 25 m ł średnicy 
6-8 mm - jedno ną 50 Ul linii brzeg0'Wej, zawieszo· 
ne na słupkach w pobliżu lustra wody" 

3) bosaki ratunkowe, 
4) liny asekuracyjne z kołowrotkiem, długości minimum 

. 80 m, na każdym stanowisku ratowniczym (w kąpie
liskach morskich jetlna na każde 100 m linii brze- ' 
gowej), 

5) tuby słuchowe lub elektroakustycżnena ' wszystkich 
stanowiskach ratowniczych od strony lądu i " w6dy, 

6) tablice zawierające aktu·alne informacje o ' tempera
turze wody i powietrza; 

7) sygnalizację alarmową, 
8) pomieszczenie na sprzęt ratunkowy, pomocnic.zy 

osobisty ratowników .-,j;3d nO na 200 , m .,. linil brze-
gowej, . . .... 

9) środki łączności między stanowiskilmi rat~v.;nit?:y
mi - przewodowe lub bezprzewodowe (radiowe), 
rzutki ratunkowe z linką długości co najmniey 25 m' 
i średnicy 6-8 mm, . 

10) 

11) 

12) 
13) 

sprzęt do nurkowania (zestaw ABC' - płetwy, maska, 
fajka), 
lornetkj, 
nosze ratunkowe. 

§ 10. 1. W celu stworzenia warunków bezpieczeń. 

stwa w kąpielisku prowizorycznym należy: 
1) zapewnić stałą kontrolę lustra wody przez ratow

ników, 
2) oznaczyć strefy dla umiejących i dla nie umiejących 

pływać, 

3) wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy I pomoc .. 
niczy, 

4) ustawić maszty wyposażone w komplet flag intor· 
macyjnych. 

2. Kąpielisko prowizoryczne powinno być wYP9sa
:zone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy: 

1) łodzie wiosłowe - jedna na 100 m linii brzeg~\Vej. 

2) koła fatunkowe z linką - jedno na 50 m linii brze-
gowej" 

3) linę asekuracyjną d/ugości minimL(m 80 m, 
4) słuchowy sygnał alarmowy, 

5) rzutki ratunkowe z linką długości co najmniej 25 m: 
i średnicy 6-8 mm, 

6) lornetkę. 

Pływalnie. 

§ 11. VJ/ celu stworzenia warunków bezpieczeństwa 
na pływalniach nalei y: 

1) zapewnić stalą sluzbę ratowniczą, 

2) zapewnić stalą ohserwację przez ratowników lustra 
wody oraz osób ' znajdujących się na terenie obiektu, 

3) oznaczyć gl'C;bokosć wody w sposób trwały I wi
doczny, 
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.) zapewnić trwale ogrodzenie pływalni odkrytej. 
5) , zapewnić bezpośrednią łączność telefoniczną Z pogo

towiem ratunkowym i najbli.ższą jednostką -Milicji 
Obywatelskiej, 

6) zapewnić zam)':kanie pływalni. gdy nie dyżuruje służ
ba ratownicza. 

§ 12. Plywalni(l powinna być wyposażona w nastę

pujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy: 

l) koła ratunkowe z linką długości co 
I średnicy 6-8 mm, 

2) żerdzie długości co najmniej 4 m, 
3) rzutki ratunkowe. 

Służba ratownicza WOPR. 

I 

najmniej 25 m 

§ 13. Ustala się następujące minimalne normy za
trudnienia ratowników: 

l) na pływalniach krytych długości : 

, a) do 25 m-l ratownik. 
bl od 2S do 50 m - 2 ratowników, 
cJ powyżei. 50 m _ - 3 ratowników, 

2) na pływalniach odkrytych długości: 
a) do 25 m - 2 ratownik~w, 
bl od 25 m do 50 m - 3 ratowników. 
cJ powyżej 50 m - 4 ratowników. 

3) w kąpieliskach do 50 m linii brzegowe} -2 ratow
ników I na każde następne 100 m - l rcJtownł
ków. z tym że jeden pełni dyżur od strony wody, 

4) w kąpieliskach nadmorskich - 3-osobowe zespoły 
ralownikÓw na każde 100 m linii brzegowej, a na 
stanowiskach skrajnych k.ąpiellska 5-osobowe 
zespoły. 

§ 14. l. Do podstawowych obowiązków ratownikÓw 
należy : 

l) pełnienie dyżuru na wyznaczonym atanowisku. stałe 

obser wowanie powierzchni wody. niezwłoczne reago
wanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podeJ
mowanie akcji ratunkowej, 

2) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapew
niają bezpieczeństwo osób kąpiących się. 

3) konll ola stref dla umiejących I dla nie umiejącyca 
pływać, 

4) wywIesldnie na mil!,;zcie flag inf()rm(l('fj~ycb odpQ
wiedn iego koloru, 

5) sygnalizowanie za pomoc~ urządzeń , alarmowych (sy
rena, gong, gwizdek) przekroczeń obowiązkowego 

regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pły
wać), a w kąpieliskach - także nadchodzącej burzy, 

6) reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regula
minu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pły
walni, 

--------------------------------~ 

1) wpisywanie na tablicy informacyjnej lempel dtury 
wody. powietrza oraz innych aktualnych info rmdc ji 
(np. dotyczących nagłych zmian wa runków almllsle
rycznych) , 

8) sprawdzanie ochranianego obiektu i kont rolow anie 
głębokości wody przed rozpoczęciem i po zakor'lcze
niu dyżuru, a w razie potrzeby przesunięcie stref 
lub czasowe wyłączenie określonych obszarów k~

pieliska z używalności. 
9) oczyszczanie powielzchni wody l dna obszaru pr,lezna

czonego do kąpieli :& wsze lkich przedmiotów mogą
cych spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy 
wypadek, 

10) przygotowanie sprzętu rat(;wniczego ł pomocniczego 
przed - rozpoczęciem dyżuru oraz jego zabezpieczenie 
ł konserwacja po zakończeniu dyżuru, 

t 1) przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego nie
zgodnie z jego przeznaczeniem, 

12) bieżące prowadzenie dziennika pracy. 

2. Młodszy ratownik wodny może wykonywać swoje 
obowiązki wyłącznie pod nadzorem ratownika wyższego 

atopnia, :& tym że liczba młodszych ratowników wodnych 
nie może przekroczyć 50°/. stanu osobowego kadry ratow-
niczej. ' 

3. Ratownicy podczas dyżurów pełnią służbę na sta
nowiskach usytuowanych na lądzie bądt na wodzie. Na 
atanowiskach nie powinny przebywać osoby postronne. 
Stanowiska usytuowane na lądzie powinny być w sposób 
wyraźny wydzielone z otoczenia. 

4. Ratownik powinien być ubrany w jednolity ubiór 
w kolorze pomarańczowym z emblematem "WOPR" 
l w czapkę ratownika oraz mieć przy sobie gwizdek. 

ł 15. Łodzie ratunkowe powinny być trwale oznako
wane napisem ,.WOPR" na burtach oraz wyposażone - w~ 

1) ' kolo ratunkowe z Iink~ długości co najmniej 25 m 
i średnicy ' 6-8 mm, 

2) rzutkę ratunkow~ z linką ciługosci co najmniej 25 m 
i średnicy 6-8 mm, 

3) zaburtową linkę ratunkową długości co najmniej 
25 m i średnicy 6-8 mm, 

.) tubę głosow~ lub elektroakustyczną, 
5) kotwicę , 

6) sprzęt medyczny pierwszej pomocy, 
1) gaśnice (dotyczy wył!\cznie łodzi motorowych). 

§ 16. Stanowisko ratownicźe powinno być wyposa
łona w , 
l) sprzęt do nurkowania (zestaw ABC - płetwy, maska, 

fajka) , 
2) lornetkę, 

3) radiotelefon, 
4) rzutkę ratunkową z linką długości co najmniej 25 m 

i średnicy 6-8 mm, 
5) sprzęt medyczny pierwszej pomocy. 

Załącznik ,nr t 

RAMOWY REGULAMIN KĄPIELISKA I PŁYWALNI ODKRYTEJ *) **) 

1. Kąpielisko jest obiektem ~ • I I • I i 

• • • , • • • • • • • • • • • .J ti , I • • ł • 

(nazwa Jedno$tkl org.:mlz4C}-'jnej) 

2. KąpieUsko jest otwarta • • • • i • • . . . . . . . , . . . . . .""łł 
(dni j godziny otwarCia) 

3. Do korzystania :& kąpieliska uprawnione są osoby 
mające bilet wstępu, abonament lub kartę wolnego 
wstępu ··l. 

4, Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na te
renie kąpieliska oraz kąpać się wyląc,znie pod oplekil osób 
dorosłych. -
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5. Zabrania się wstępu osonom. których ' stan wska

Kuje na spożycie alkoholu. oraz sprzedazy, podawanid, 
wnoszenia i spożyw ania napojów al koholowych na tere
nie kąpieliska. 

6. Na terenie kąpieliska czynne są: 

• • ............... • Ił 

(np, wypożyczalnia . sprzętu wodnego. leżaków. saun a) 

1. Korzystan ie z na stępuje za 
(np. sprzętu wodnego) 

()Sobną opłatą. 

8. Wydanie • . • . • • • • • i • następuje na 
(np. sprzętu wodnego) 

podstawie kaucji lub dowodu tozsamości •• ). Wypożycza

nie sprzętu wodnego następuje za okazaniem ważne j karty 
pływackiej. 

9. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szalni, 
e nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo 
kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie 

kąpieliska 
(z wyjątkiem np. ogrodzonej płyty wokół niecki 

basenn kąpielowego) 

11. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie 
.troju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz przed 
wejściem do wody umycie się pod natryskiem. 

12. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących 

• ię !aleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby 
udzielenie pomocy. 

13. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze 
pomarańczowym z emblematem "WOPR" i czapkę ra
townika. 

14. Osoby korzystające z kąpi eliska obowiązane są 
ścisie stosować się do polec eń ratowników. 

15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska 

nie wojno: 
1) przekraczać granicy strefy ozn aczonej specjalnym na

pisem, jeżeli nie umieją pływ ać. 

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz 
w czasie. w którym wywieszona jest flaga czerwona, 

3) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, 

4) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony; 
w ust. 11. 

5) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w. 
szczególności : 

a) zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób 
do wody, 

b) wchodzić na wieżę i skakać z niej do wody, 
c) leżakować i biegać po pomostach. 
d) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieIi::.ka. 

6) niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpie

lisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lubi 
miejsc, w któryCh kąpiel jest zabrcniona. 

16. Osoby naruszające porząd ek publiczny lub prze
pisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenM ką

pieliska, niezflleżnie od ewentualnego skierowania sprawy 
na drogę _pos tępowania w sprawach o wykroczenia. 

17. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub 
urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność material
ną za wyrządzone szkody 

18. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu 

kąpieliska dozwolone jest w miejs.cu przeznaczonym na 
ten cel. za osobną opłatą ·-l . 

19. Skargi l wnioski należy zgłaszać kierownikowi 
kąpieliska; książka skarg i wniosków znajduje się w 
kasie kąpieliska. 

*) W regulaminie pływalni wyraz "k ąpieli sko" należy zdst~pić 
wyrazem .. pływalnia" , a w ust. 15 pom i nąć pkt 6. 

..) Niepotrzebne skreślić. 

Załącznik nr S 
RAMOWY REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ 

1. Pływalnia kryta jest obiektem • I I I • • ł " 

, -' . . . . . . . . . .•. t,lliill 

(nazwa jednostki organi'zacyjneJ) 

2. Pływalnia kryta jest otwarta . • • 

• I • • • • • • • • • • 

(dni l godziny otwarcia) 

3. Z pływalni mogą korzystać: 

• , Ił 

• J 

• • 

l) grupowo - osoby uczące się pływać pod opi eką oso· 
, by prowadz~ej zajc:cia, 

, 2) indywidualnie - osoby ' umiejące pływać. 

4. Osoby, których stan wsk azuje na spożycie alko
holu, oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwa

. nających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących 

zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pły
walnię. 

5. Zajęcia na p~ywa lni odbywają się w grupach nie 
pnekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą za
jęci.3 według ustalonego rozkł~du zajeć . 

6. Osobom nie Nczeo:;tniczącym w grupowyrh zaję
ciach przebywanie napływałni jest dozwolone j.edynie w 
Ultalonych dniach i godzinach. 

7. Wstęp na pływalnię może być dozwol ony za oka
zaniem karty wstępu. a w czasie zawodów - ka rty 
uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu up('waz~ 
niająceg-o do wstępu. . 

8. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób 
korzystających indywirlu a1nie z pl ywalni mogą odbywać 

. SIę tylko w obecności ratownika. 
9. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielo

wego w dowolnym kolorze. 
10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pły

walnię tylko w stroju ćwiczebnym I boso lub w obuwiu 
~pecjaln ym (trampki. tenisówki lub obuwie podobne) . 

11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody 
umycie się pod natryskiem . 

12. Na pływalnię wszyscy uczestn.icy grupy wchodzą 
równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek spraw
dzić stan liczhowy ĆWiC7ąCych przed I po zajęciach. 

13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 

14. Prowad zący zajęcia obowiązany jes' przybyć na 
10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. 
Grupa bez prowadzącego zajęcła nie będzie wpuszczanIl 
na pływalnię. 
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15. - Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, 

czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządko
wanie się decyzjom prowadzącego zajęcia. 

16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować 
.ytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przeby
:wających, a w szczególności: 

1) wchodzić do wody bez zezwolenia, 
2) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni, 

3) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym, 
4) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz 

jeść ' na terenie otaczającym nieck'-ł pływalni, 

5) hałasować, , 
6) wprowadzać psów lub innych zwierząt •• 

~ 17. VV czasie zawodów organizator obowiązany jest 
przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny 
jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających. 

18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pły

walni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w 
pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpo
wiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpie
czenstwo osób indywidualnie korzystających z pływalni 

odpowiedzialny jest raŁownik. 

19. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący po-
wInili natychmiast opuścić nieckę pływalni. 

20. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia 
do korzystania z pływalni nie mogił pdstępować swoicJi 
uprawnień innym osobom. 

21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszyst-. 
kie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakaza. 
dalszego korzystania z pływalni. 

22. Grupy korzystające z pływalni powinny po za
jęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki 
i ratowniczy (bramki, deski, torYi koła ratunkowe itp.). 

23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważ
nione są do korzystania z szatni na 20 min. 'przed rozpo
częciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być nie
zwłocznie opróżniona. 

24. Za przedmioty wartościowe pozostawione VI 

szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy 
lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi od
powiedzialności. 

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub prze
pisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pły
walni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy 
na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 

26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia plywalnl 
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzon .. 
szkody. 

27. Ratownicy _pełniący dyżur na pływalni sprawujlł 

ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regula
minu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni 
obowiązane są podporządkować się ich nakazom. 

28. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi 
pływalni. Książka skarq i wniosków znajduje się VI 

• • • • • • • • • • l • • • • I • • • • • • .• 

Załacznlk nr ł 

WYKAZ ZNAKÓW ZAKAZU, OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH ORAZ ICH WZORY 

I. Znaki zakazu. 

§ 1. 1. Znaki zaka.zu wskazują rodzaj zakazu I określa.~ 
]11 jego przyczynę· 

2. Znakami zakazu są: 

l) znak "kąpiel wzbroniona" (wzór - rys. I-l), 

2) znak "kąpiel wzbroniona - szlak żeglowny" (wzór ~ 
rys. 1-2), 

3) znak "kąpiel wzbroniona - most (wzór - rys. I-3), 

4) zna~ "kąpiel wzbroniona 
- rys. 1-4), 

' 5) znak "kąpiel wzbroniona 
tys. I-S), 

spiętrzenie wody" (wzót: 

woda skażona" (wzór ~ 

6) znak "kąpiel wzbroniona - woda pitna" (wzór ~ 
rys. 1-6). 

1) znak "kąpiel wzbroniona - hodowla ryb" (wzór ~ 
rys. 1-7), 

8) znak .. skakanie do wody wzbronione" (wzór -:- rys. 
1-8), 

9) znak "strefa ciszy" (wzór - rys. 1-9), 

§ 2. Znaki zakazu, o których mowa. w § 1, mają kształt 
koła o średnicy 60 cm. 

rys. I-I rys. I- ! rys . I-) 

rys . I · " rys . l- S rya . l-ł 

ry • . I.' ryw.1·, 
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II. Zndkl ostrzegawcze. 

I 3. Znakami ostrzegawczymi są: 

l) znak "wiry" (wzór - rys. II-l l. 
2) mak "niebezpieczna głębokość wody" (wzór --rys. 11-2), 
3) wak ,,:zimna woda" (wzór - rys. 11-3), 

4) znak "nagły uskok" (wzór - rys. 11-4), 

5) znak "pale" (wzór -- rys. II-S). 

8) znak "skały podwodne" (wzór - rys. I1-6), 

J) znak "kamieniste dno" (wzór - rys. n-7), 

l) mak "sieci rybackie" (wzór - rys. lI-BI.- -
t) mak "wodorosty" (wzór - rys. 11-9). 

§ 4. Znaki ostrzegawcze mają kształt trl~jkątów rów
nobocznych. których wierzchołek skierowany jest ku gó
rze. Długość jednego boku trójkąta wynosi 75 cm. 

rv •. '-1 ry • . 11 - 7 

. rys 11 - 7 r ys. 1ł · 8 rys .1I - 9 

III. ZnakI Informacyjne. 

§ 5. Znakami informacyjnymi wskazującymi. że w 
pobliżu znaku znajdują się podane na znaku obiekty 
j urządzenia , są : 

1) wak "kąpielisko" (wzór - rys. III- l) , 

2) znak "punkt medyczny" (wzór - rys. III-2), 
3) znak "telefon" (wzór - rys. III-3). • 

§ 6. Znaki informacyjne mają kształt prostokąta 
~ wymiarach 80 cm X 60 cm. 

rys . III l rys .UI-'. r','c, H! .~ 

~ 1. Kolory znaków, o których mowa w § 2, 4 I 6. 
lą oznaczone następująco: 

D illity 

!tS niebieski 

_ ~zer wony 

_ czarny 

Załącznik Dr 5 
WZORY KART PŁYWACKICH 

Ob. 

WODNE OCHOTNICZE 
POGOTOWIE RATUNKOWB 

KARTA 
PŁYWACKA 

(imi. I nazwisko) 

rok urodzenia 

zam. 

(data wystawienia karty) 

(pieczęć WOPR) 

Ob. 

WODNE OCHotNICZE 
POGOTOWIE RATUNKOWE 

KARTA 
PŁYWACKA 

ULGOW A 

(Imię I naZWisko) 

rok urodzenia 

zam. 

(data wylitawiema karty) 

Ipieczęć WOPR) 

.. -.-_ .,---.-- ---.-- _._---_." .. ". --.-- .--- --
(podpis osoby wY!itawiającej kartę) 
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WODNE OCHOTNICZE _ POGOTOWIE RA TUNKOWB 
-j ' , 

L. Jliejsce na zdjęcia 

(pieczęć 
:WOPR) 

~PECJALNA " KARTA: 
pttwACKA Nr: 

(im1fa ł nazwisko) 

-----·········-··-··{iiiiioiii-·rodZic6wi·-·····-·········-.-.,-

-~iseri·0···Duiiier··dowo·duos~bts·tegO;·"data···wydaiii;-Torgdii 
[ wydający) , 
! ... : 

(pieczęć WOPR) 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO <:;ł.ÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

z dnia 31 lipca 1985 ~ 

" Vi sprawie stopni ieglarskłdi I motorowodnych. 

Na podstawie art. 52 ust. 4 pkt 1 lit. b) ustawy z dnIa] 
3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr, 34! poz. 1811 
zarządza się, co następuje:, 

§ 1. 1. Przepisy zarządzenIa określajll kwallfikacj_ 
iliezbędne do prowadzenia " statków sportowych oraz daj 
pełnienia " na nich określonych funkcji, a także tryb i WlLioI 

runki uzyskiwania uprawnien żeglarskich l motorowod~ 
nych, oraz ustalają wzory dokumentów stwierdzającycli 
posiadane kwalifikacje. 

2. Posiadanie wyllla ganycn kwalifik~cji stwierdza sltl 
nadaniem odpowiedniego stopnia żeglarskiego lub motQooO 
rowodnego i wydaniem dpowiedniegą dokumentu (paten .. " 
tu) dającego określone uprawnienia. 

§ 2. Statkiem sportowym, zwanym dalej "jachtem 
łaglowym", "jachtem motorowym" lub "jachtem motor~ 
,wo-żaglowym", jest statek morski lub śródlądowy, ut y .. 
:wany do żeglugi o charakterze niezarobkowym, którego, 
rodzaj i przeznaczenie do celów sportowych lub tury
atycznych zostały uwidocznione w dokumencie rejestra .. 
cyjnym, wydanym przez właściwy organ w trybie określo; 
nym odrębnymi przepis rum. 

§ 3. 1. Ustala się następujące stopnie żeglarskie i 

, 't) jachtowykapltan zeglugt wielkiej, 
: 2) jachtowy kapitan zeglugl bałtyckiej, 
! 3) jachtowy sternik mąrsk1! 
: ~) sternik jachtowy," 
,' 5) sternik lodowy, 

6) żeglan: jachtowy, 
1) żeglarz lodowy. 

2. Ustala się następujące sJopnle motorowodne i 

"l) kapitan motorowodny żeglugi wielkiej, 
2) kapitan motorowodny żeglugi bałtyckiej, 
3) morski sternik mótorowodny, 
4) starszy sternik motorowodny, 
5) sternik motorowodny, 
6) mechanik motorowodny, 
ł) motorzysta motorowodny. 

ł :(. Ustala się na statkacn sportowycn następujące 
funkcje: 

l) kapitan, 

2) funkcje oficerskiei' 

l, a) kapitan stażysta, 
b) zastępca kapitana (starszy oficer), 
c} oficer wachtowy (pierwszy oficer, ' onlgi oficer. 

trzeci oficer, czwarty oficer), 

3) funkcje nieoficerskie - pQzostałe funkcje pełnione na 
"" statkach sportowych. 

§ 5. 1. Stopień żeglarski lub motorowodny może by6 
nadany obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi PPl 
złożeniu egzaminu lub spełnieniu innych wymagań ' okra" 
ilonych w zarządzeniu. 

2. Egzaminy na stopnie żeglarskie przeprowadzaj~ 
Jednostki organizacyjne Polskiego Związku Zeglarskiego( 
uprawnione do nadawania i pozbawiania stopni. 

3. Egzaminy na stopnie motorowodne przeprowadzaj~ 
Jednostki organizacyjne Polskiego Związku Motorowod..: 
nego i Narciarstwa Wodnego, "upoważnione przez tenl 
związek do nadawania i pozbawiania stopni. 

4. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu 
na stopień żeglarski lub motorowodny składa wła~ciwel 
komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty: ; 

1) wniosek o dopuszczeńie do egzaminu, 
2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagan, W4<1 

runkujących dopuszczenie do egzaminu na dany stą" 
pień, 

3) orzeczenie lekarza sportowego, stwierdzające odpQoi 
wiedni stan zdrowia, 

~) kartę pływacką (tylko przy pierwszym egzaminie n. 
'~ 

stopień żeglarski lub motorowodny), 
5) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli niet 

jest pełnoletnia. 

§ 6. 1. Stopnie żeglarskie nadają: Zarząd Głóv.rnr. 
Polskiego Związku 2eglarskiego lub - z jego upoważ .. 
nienia - zarządy okręgowych związków żeglarskich 
i klubów. 


