
       R e g u l a m i n 

 Mazurskiej Służby Ratowniczej 
                    

     1. Mazurska Służba Ratownicza zwana dalej MSR jest specjalistycznym stowarzyszeniem ratowniczym. 

2. Zadaniem MSR jest ratowanie osób, które znalazły się w zagrożeniu życia lub zdrowia na podległym 

terytorium. Działania ratownicze odbywają się 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. 

     3. Regulamin MSR dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie MSR. 

     4. MSR zarządza Komandor MSR oraz Kierownik Stacji Ratowniczej.  

     5. Do obowiązków Kierownika Stacji Ratowniczej należą: 

a. ustalanie miejsc parkingowych dla łodzi oraz pojazdów ratowniczych a także będących własnością 

członków MSR oraz gości. 

b. wyznaczanie miejsca zakwaterowania. 

c. kontrola przestrzegania regulaminu MSR. 

d. odpowiedzialność za naprawy, przeglądy oraz utrzymanie w gotowości wszystkich   

   pojazdów, łodzi i urządzeń technicznych będących własnością MSR. 

e. pobieranie opłat zgodnie z cennikiem MSR. 

     6. Komandor wyznacza dyżurnego Kierownika Zespołu Ratowniczego. 

     7. Do obowiązków Kierownika Zespołu Ratowniczego należą: 

a. przyjmowanie wezwań do akcji ratowniczych za pośrednictwem dostępnych systemów wzywania 

pomocy (w szczególności telefon oraz radio VHF) oraz decydowanie o ich realizacji. 

b. koordynowanie działań ratowniczych z innymi służbami (szczególnie Pogotowie Ratunkowe, Straż 

Pożarna, MOPR, Policja).  

c. decydowanie o udziale w akcji ratowniczej poszczególnych ratowników, wyznaczeniu ratownikom 

odpowiedniej funkcji oraz użyciu odpowiedniego sprzętu. 

d. utrzymanie w należytej gotowości łodzi oraz sprzętu ratunkowego. 

e. organizowanie patroli ratowniczych na jeziorze, szczególnie w sytuacjach pogarszających się 

warunków pogodowych.  

f. raportowanie odbytych akcji ratowniczych. 

g. podczas warunków sztormowych wyznaczanie obserwatora. 

h.  wysyłanie łodzi patrolowej po każdym szkwale powyżej 4-5 stopni Beauforta w celu sprawdzenia   

     czy nie ma sytuacji zagrożenia dla żeglarzy i innych użytkowników jezior.  

     8. Wszystkie osoby przebywające na terenie bazy MSR mają obowiązek szanować mienie oraz dbać                

          o czystość i porządek. Obowiązuje bezwzględny nakaz segregowania śmieci. 

     9. Za przestrzeganie regulaminu i wstęp na teren bazy MSR osób nie będących członkami MSR odpowiada   

         Kierownik Stacji Ratowniczej. 

   10. Kąpiel w jeziorze na terenie MSR jest dozwolona wyłącznie w miejscu wyznaczonym  przez Kierownika   

          Stacji Ratowniczej. 

   11. Zabrania się łowienia ryb z pomostów i statków ratowniczych. 

   12. Zabrania się umieszczania nazwy, oznaczeń czy logo MSR na sprzęcie pływającym nie    

         będącym własnością MSR. 

   13. Członek MSR to osoba, która na podstawie złożonej deklaracji, po opłaceniu wpisowego oraz rocznej   

         opłaty członkowskiej zastała przyjęta w poczet członków przez Zarząd MSR.     

   14. Członkowie MSR dzielą się na: 

a. pracowników etatowych 

b. wolontariuszy 

c. ratowników 

   15.  Pracownik etatowy to osoba zatrudniona w MSR na podstawie umowy o pracę. 

   16. Wolontariusz to osoba wykonujące prace na rzecz MSR odpowiadające świadczeniu pracy.    

         Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju             

         i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji                         

         i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

    17. Ratownik to osoba, która posiada niezbędne i wynikające z innych przepisów uprawnienia do  

          wykonywania zadań ratowniczych tj. dyżury ratownicze, patrole ratownicze czy też zabezpieczenie  

          regat. 

     

 



18. Każdy Członek MSR ma obowiązek: 

a. regularnie i najdalej do 30-go marca bieżącego roku, opłacać roczne składki członkowskie. 

 b. brać udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ratowniczych. 

c. odpracować społecznie w każdym roku kalendarzowym 100 godzin roboczych przy   

   pracach wyznaczonych przez Komandora MSR. 

d. pełnić dyżury ratownicze zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 

19. Każdy członek MSR ma prawo: 

             a. do noszenia legitymacji MSR, ubioru służbowego i odznaki służbowej wyłącznie do realizacji celów   

                 statutowych MSR. 

a. brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MSR (zawody, turnieje, 

szkolenia).  

b. korzystania ze sprzętu rekreacyjnego MSR.  

c. składania do Zarządu MSR wniosków na temat poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania MSR. 

d. korzystania z innych przywilejów wynikających z przynależności do MSR (zniżki  

       w szkoleniach, zakwaterowaniu itp.). 

e. bycia nagradzanym i odznaczanym.  

20. Wolontariusze i ratownicy nie otrzymują zapłaty za swoją pracę nawet w przypadku   

       przekroczenia ilości wykonanych prac społecznych. 

21. Miejsce zakwaterowania członka MSR jest na czas pobytu jego domem 

       i wymaga się w nim zachowania na zasadach ogólnie przyjętych przez społeczeństwo. 

22. W przypadku konieczności zorganizowania uroczystości na terenie MSR (imieniny, urodziny   

       czy inne święto) Kierownik Stacji Ratowniczej wyznaczy miejsce, w którym może odbyć się uroczystość   

       tak, aby nie kolidowało to z wypełnianiem obowiązków ratowniczych. 

23. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej Komandor MSR ogłasza mobilizację członków  

       MSR, którzy mają obowiązek stawić się jak najszybciej w bazie MSR. 

24. Po uzgodnieniu z Komandorem MSR, Członkowie MSR oraz inne osoby, mogą odpłatnie     

trzymać swój prywatny sprzęt pływający oraz przyczepy kampingowe na terenie bazy MSR.  

       Płatności za pobyt i postój sprzętu należy opłacać z góry i zgodnie z cennikiem ustalonym   

 przez Zarząd MSR. 

25. Członek MSR pełniący dyżur ratowniczy i w tym czasie zakwaterowany w bazie MSR,   

       może przywieść ze sobą osobę towarzyszącą pod warunkiem, że nie wymaga to udostępnienia dodatkowego  

       pomieszczenia sypialnianego. Opłata za dodatkową osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

26. MSR może zamykać porty bazy MSR, jeżeli wymaga tego organizacja akcji  

       ratowniczych lub inny ważny powód. Nie dotyczy to pogody sztormowej, kiedy do portów   

       należy przyjąć wszystkie jednostki pływające. 

27. Łodzie ratownicze mogą pływać na patrole razem z przedstawicielem Policji. W tym   

 przypadku z łodzi ratowniczej można prowadzić jedynie działania prewencyjne a nie   

 represyjne. 

28. Ratownicy MSR mogą pełnić dyżury na łodziach policyjnych i straży pożarnej. 

29.  W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem decyduje Zarząd MSR  

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd MSR   Okartowo 10.07.2021 r. 

 

 


