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Szanowni Państwo 

Prezydenci Miast, 

Burmistrzowie, Wójtowie 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Z ogromnym niepokojem zapoznałem się z danymi statystycznymi Krajowego 

Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)1, które wskazują, że już w czerwcu br. utonęło 113 

osób, a do 24 lipca 2019 r. życie straciło kolejne 50 osób - wśród ofiar były również dzieci.  

Mając na uwadze te tragedie oraz trwający jeszcze przez ponad miesiąc okres 

wakacyjny i związany z nim dłuższy czas przebywania dzieci i młodzieży na świeżym 

powietrzu, konieczne w mojej ocenie jest podjęcie dodatkowych działań oraz jeszcze bardziej 

intensywne przypominanie o zasadach bezpieczeństwa, w szczególności podczas wypoczynku 

nad wodą. 

Zgodnie z ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych2 za zapewnienie bezpieczeństwa m.in. na kąpieliskach i miejscach 

wykorzystywanych do kąpieli, w tym za zapewnienie obecności ratowników wodnych na tych 

obszarach, jest odpowiedzialny zarządzający tymi obszarami.  

Na podstawie art. 10a i art. 11 ustawy z 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 922) zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań, 

by zapewnić bezpieczeństwo na obszarach wodnych, w tym na kąpieliskach niestrzeżonych 

(ale nie zabronionych). Po pierwsze, poprzez ich zlokalizowanie i oznakowanie przy użyciu 

znaków ostrzegawczych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – „Bądź bezpieczny nad 

wodą”, by uczulić osoby z nich korzystające, w szczególności dzieci i młodzież, na to, jakie 

zagrożenia niesie ze sobą nieodpowiedzialne zachowanie nad wodą oraz jak chronić swoje 

zdrowie i życie. 

                                                           
1 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia 
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm. 
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Apeluję również do Państwa o wykorzystanie pozostających w Państwa gestii 

środków i służb do tego, by sprawdzić takie kąpieliska pod kątem bezpieczeństwa: czy i jakie 

są zagrożenia na brzegach akwenu (np. grożące zawaleniem drzewa, osypiska ziemi lub 

kamieni), jaki jest stan wody pod względem sanitarnym oraz czy w miejscach używanych do 

kąpieli przy brzegu nie ma wirów, zapadlisk w dnie, czy w wodzie nie zalegają niebezpieczne 

pnie, gałęzie, głazy lub np. nielegalnie wyrzucone śmieci i inne duże przedmioty. 

Prawo do wypoczynku i czasu wolnego to jedno z podstawowych praw człowieka bez 

względu na jego wiek. Zróbmy co w naszej mocy, by zadbać o bezpieczeństwo obywateli, 

w tym dzieci i młodzieży podczas realizacji tego prawa.  

 

Z poważaniem 

Rzecznik Praw Dziecka 

Mikołaj Pawlak 
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