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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 15/2021 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

 

Regulamin Kąpieliska Jeziorko Czerniakowskie  

godziny otwarcia 9:00-19:00 

 

1. Właścicielem terenu jest m.st. Warszawa, a Administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, ul. Olkuska 3 lok. 16, 02-604 Warszawa, zwanym dalej  

OSiR Mokotów. 

2. Kąpielisko jest ogólnodostępne i strzeżone w godz. 9.00-19.00. 

3. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z kąpieliska zapoznała się z postanowieniami niniejszego 

regulaminu  

i ma obowiązek przestrzegania go. 

4. Osobom przebywającym na kąpielisku zabrania się: 

• powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, 

• wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej 

oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

• przekraczania granicy strefy dla umiejących pływać, 

• używania strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzonych lub które mogą zakażać 

chemicznie wodę, 

• korzystania ze sprzętu pływackiego, 

• zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychania i wrzucania 

innych do wody, 

• leżakowania w obrębie stanowisk ratowników, 

• palenia tytoniu, 

• wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych i środków odurzających, 

• wnoszenia do wody szklanych opakowań, 

• wnoszenia przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom, 

• grillowania, 

• kąpania zwierząt, 

• wszczynania fałszywych alarmów. 
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5. Obowiązki osób korzystających z kąpieliska: 

• dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie i korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich, 

• dokonanie dezynfekcji rąk, w szczególności po każdym skorzystaniu z toalety, także po 

kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku, 

• posiadanie środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

• należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli 

w wodzie, 

• należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska, 

• zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu  

i kichania, 

• należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, 

leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny), 

• nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty 

ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z kąpieliska oraz utrzymanie czystości 

w otoczeniu, wyrzucanie odpadów do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami 

segregacji, 

• podporządkowanie się poleceniom ratowników na kąpielisku, 

• bardzo ostrożne podejście do uprawiania sportów wodnych, które często wiąże się  

z naruszeniem dystansu społecznego wobec innych osób i rozpryskiwaniem wody na inne 

kąpiące się osoby, 

• zachowanie wytycznych wynikających z wprowadzonych ograniczeń związanych  

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii  na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

6. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa: 

• flaga biała – zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska, dyżur służb 

ratowniczych, 

• flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych, 

• brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych. 

7. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze. 

8. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników. 
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9. W przypadku sygnału alarmowego (długi gwizdek ratownika, sygnał podany przez tubę 

akustyczną) należy natychmiast wyjść z wody i bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

ratowników. 

10. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia oraz zanieczyszczające wodę ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność 

ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

11. OSiR Mokotów i ratownicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na 

terenie kąpieliska. 

12. Zabrania się wnoszenia na miejsce kąpieliska innych przedmiotów niż służących do pływania lub 

rekreacji. 

13. Z kąpieliska mogą korzystać osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie ograniczonej bojami 

czerwonymi. Osoby pływające mają prawo pływać w strefie zamkniętej bojami żółtymi. 

14. Zauważony wypadek, zagrożenia zdrowia lub życia należy natychmiast powiadomić ratowników 

wodnych lub zadzwonić pod NUMER ALARMOWY 112. 

15. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

stosowania środków odurzających. 

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  

z obiektu, niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach  

o wykroczenia. 

17. Pracownicy OSiR Mokotów oraz ratownicy mogą wezwać Straż Miejską i/lub Policję,  

w szczególności w sytuacji nie przestrzegania przez korzystających, zasad wynikających z ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa co do nakazów i zakazów ogłoszonych w związku z ogłoszeniem 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

18. OSiR Mokotów nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

19. Ratownicy i pracownicy OSiR Mokotów mają prawo do egzekwowania przestrzegania niniejszego 

regulaminu. Wszyscy obecni na terenie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się ich 

poleceniom. 

20. Osoby, które znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków odurzających,  

nie mogą korzystać z kąpieliska i na żądanie ratowników muszą opuścić kąpielisko zgodnie z art. 6 

ustawy1. 

21. Osoby, o których mowa w pkt. 20, które nie zastosują się do polecenia ratowników, aby 

natychmiast opuściły kąpielisko, podlegają karze grzywny w myśl art. 34 ustawy1. 

22. Postępowanie w sprawach określonych w pkt. 18, prowadzi się na drodze postępowania  

w sprawach o wykroczenie2 zgodnie z art. 36 ustawy1. 
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23. Uwagi i wnioski związane z obiektem Jeziorko Czerniakowskie należy zgłaszać do Ośrodka Sportu  

i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. 

24. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin porządkowy 

terenu rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.  

 

Podstawa prawna: 

1 Ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 350 z poź.zm.) 

2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 457, z poź. zm.). 

DZIEŃ: ___________________________________ 

GODZINA: ________________________________ 

TEMP. WODY: _____________________________ 

TEMP. POWIETRZA: ________________________ 


