Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

III Międzynarodowa konferencja naukowa
Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna

Zapobieganie wypadkom utonięcia osób w zbiornikach wodnych,
aspekt trzeźwości

dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS
mgr Marek Frąckowiak

Układ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cel, problem badawczy i hipoteza
Alkohol jako główna przyczyna utonięć
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa Kodeks Karny
Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ustawa Kodeks Wykroczeń
Wyniki badań
Wnioski

Cel, problem i hipoteza badawcza
Cel

Ukazanie złożoności aspektu trzeźwości na obszarach wodnych oraz wskazanie możliwości
zapobiegania utonięciom spowodowanym działaniem alkoholu na organizm człowieka.
Problem

Jaki jest poziom wiedzy osób od których zależy bezpieczeństwo na obszarach wodnych z zakresu
przeciwdziałania przebywania na obszarach wodnych osób nietrzeźwych oraz możliwość
wykorzystania środków prawnych do przeciwdziałania temu zjawisku?
Hipoteza

Poziom wiedzy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obszarów wodnych, jest niski
i uniemożliwia skuteczne korzystanie z zapisów prawnych które daje ustawa o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodny w kwestii aspektu trzeźwości.

Liczby wypadków utonięcia osób w polskich zbiornikach wodnych w latach 1998-2019
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia

Alkohol jako główna przyczyna wypadku utonięcia osoby w zbiorniku wodnym

Wg statystyk policyjnych w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat po spożyciu alkoholu utonęło 321 osób
Rok
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Liczba ofiar po spożyciu alkoholu
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

• z dnia 26 października 1982 r. w art. 14. wskazuje na miejsca objęte zakazem spożywania alkoholu.

• Brak wzmianki o spożywaniu alkoholu na plażach, kąpieliskach i terenach przywodnych oraz podczas
prowadzenia obiektów wodnych o napędzie nie mechanicznym.

Kodeks Karny w aspekcie trzeźwości nad wodą

Do czasu wejścia w życie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tylko
prowadzanie łodzi o napędzie mechanicznych w stanie nietrzeźwości było karane jako przestępstwo
na podstawie art. 178a Kodeksu Karnego, który stanowi:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

art. 6. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym 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. 7. Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku
lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem
mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu
alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego

Kodeks Wykroczeń w aspekcie trzeźwości

Za złamanie przepisów dotyczących przebywania osób nietrzeźwych na ternach przywodnych
oraz prowadzenia statków lub obiektów wodnych o napędzie nie mechanicznym przez osoby nietrzeźwe
ustawodawca przewidział karę grzywny, taki czyn jest wykroczeniem.
Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się
w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi
inaczej. Nie stosuje się stawek dziennych. Wymierzając grzywnę,
bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste
i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Respondenci badania

Przeprowadzono badanie pilotażowe metodą sondażu diagnostycznego składającego się z 4 otwartych
pytań na próbie 20 respondentów,
w skład której wchodziło:

• 10. zarządzających kąpieliskami
• 10. policjantów (8. z pionu prewencji,
2 z Komisariatu Wodnego Policji)

Odpowiedź na pytanie 1.

Jaka była najczęstsza przyczyna wypadku utonięcia osoby w zbiorniku wodnym?
Wskazania:

19. respondentów – alkohol
1. respondent – brawura

alkohol

brawura

Odpowiedź na pytanie 2.
W jakich aktach prawnych zawarte są przepisy regulujące przebywanie osób w stanie nietrzeźwości
na obszarze wodnym?
Wskazania:

12. respondentów – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
6. respondentów – Kodeks Wykroczeń

2. respondentów – Ustawa o bezpieczeństwie obszarów wodnych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Kodeks Wykroczeń
Ustawa o bezpieczeństwie osób przebuwających na obszarach wodnych

Odpowiedź na pytanie 3.

Jakie sankcje grożą za przebywanie na obszarze wodnym w stanie nietrzeźwości?
Wskazania:
8. respondentów – mandat
7. respondentów – Izba Wytrzeźwień
2. respondentów – interwencja Policji
1. respondent – odpowiedzialność przed sądem
1. respondent – nie można ukarać
1. respondent – nie wiedział

Mandat

Izba Wytrzeźwień

Kolegium

interwencja policji

Nie wiem

Nie można ukarać

Odpowiedź na pytanie 4.
Jakie należy podejmować działania na rzecz zmniejszenia liczby osób przebywających w stanie
nietrzeźwości na obszarze wodnym?
Wysokie kary

Wskazania:

Wezwanie Policji

11. respondentów – wysokie kary
3. respondentów – wzywanie Policji

2. respondentów – akcje edukacyjne
2. respondentów – wypraszanie z kąpielisk

1. respondent – wystawianie mandatów przez ratowników
1. respondent – odwożenie na izbę wytrzeźwień

Akcje edukacyjne

Wypraszanie z
kąpielisk

Wnioski, postulaty

1. Ze względu na brak rzetelnej wiedzy o liczbie osób przebywających na obszarach wodnych w stanie
po spożyciu alkoholu należy przeprowadzić właściwe badania naukowe, które pozwolą doskonalić
narzędzia do walki z tym niekorzystnym zjawiskiem.
2. Należy prowadzić intensywne działania prewencyjne na rzecz zmniejszania liczby osób tonących
w polskich zbiornikach wodnych.
3. Należy przeprowadzi akcję edukacyjno-informacyjną wśród gestorów kąpielisk, ratowników,
policjantów i osób aktywnych na wodach z zakresu skutecznego wykorzystania zapisów ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywający na obszarach wodnych w zakresie ograniczenia dostępu osób
nietrzeźwych do zbiorników wodnych.
4. Prowadzanie akcji uświadamiania obywateli o niebezpieczeństwie wynikającym z wchodzenia
do zbiorników wodnych w stanie nietrzeźwości należy do wszystkich mediów.
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