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SŁUŻBY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO SEZONU
LETNIEGO
W 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmioty
ratownicze na zakup sprzętu otrzymać mają łącznie 6 mln złotych;
18 maja w Olsztynie funkcjonariusze zainaugurują akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą”;
Wiceminister Zieliński zapowiedział, że sprawa zarobków ratowników GOPR i TORP zostanie
przenalizowana w trakcie prac nad projektem budżetu na rok 2019.

Zróbmy wszystko, żeby nie tylko sprawnie i skutecznie wykonywać zadania ratownicze, ale też
zapobiegać zagrożeniom, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i proﬁlaktyczną – powiedział
wiceminister Jarosław Zieliński, który przewodniczył posiedzeniu Rady ds. Ratownictwa. W trakcie
spotkania omówiono m.in. przygotowania do nadchodzącego sezonu letniego. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w górach i nad
wodą.
Przygotowania do zagrożeń związanych z letnią aurą realizują, jak zapewnia MSWiA, wszystkie służby
podległe resortowi i nie tylko one. Policja jeszcze w trakcie roku szkolnego przeprowadzi dla uczniów
zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa. 18 maja w Olsztynie funkcjonariusze zainaugurują akcję
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Policja zachęca do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, gdzie można wskazywać dzikie kąpieliska. Funkcjonariusze, jak co roku będą pełnić
służbę na wodzie, a w miejscach, gdzie kąpiel może być niebezpieczna pojawiać się będą również
strażacy. Zarówno PSP jak i Policja przewidują wzmocnienie obsady jednostek w miejscowościach
turystycznych. Ponadto do miejsc wypoczynku na praktyki zawodowe skierowani zostaną słuchacze
szkół pożarniczych. Do działań gotowych jest 127 specjalistycznych grup wodno-nurkowych.
Gotowy do zapewnienia bezpieczeństwa w górach jest TOPR i GOPR. Jak informuje MSWiA, z
szacunków na podstawie dotychczasowych doświadczeń wynika, że na terenie Tatr latem pomocy
może potrzebować około 450 turystów. Do działań gotowy jest też śmigłowiec TOPR. Z kolei na
bieżąco działania edukacyjne w szkołach prowadzi GOPR. 30 ratowników tej organizacji ukończyło też
szkolenie śmigłowcowe.
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Przedstawiciele GOPR i TOPR poruszyli też kwestię dotyczącą zarobków ratowników. Wiceminister
Zieliński zapowiedział, że sprawa ta zostanie przenalizowana w trakcie prac nad projektem budżetu na
rok 2019.
Warto przypomnieć, że w Polsce działa też 119 podmiotów, które mają uprawnienia do wykonywania
zadań z zakresu ratownictwa wodnego. W 2017 roku w naszym kraju było 7,6 tysiąca ratowników
wodnych.
W 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmioty ratownicze
na zakup sprzętu otrzymać mają łącznie 6 mln złotych. W lutym Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji zaakceptował listę m.in.: wyposażenia, którego zakup sﬁnansowany zostanie ze środków
NFOŚiGW. Znalazło się na niej 16 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i
sprzęt za kwotę 2 mln zł. 3 mln zł mają traﬁć do TOPR, GOPR i podmiotów zajmujących się
ratownictwem wodnym. Taka sama kwota traﬁ do jednostek OSP. Listę zadań zatwierdził Minister
Środowiska. Rozpoczęcie naboru planowane jest w II kwartale 2018 roku.
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