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W dniach 12-13 listopada 2013 r. w Szczecinie, odbył się I Kongres Bezpieczeństwa
Wodnego, o
rganizowany przez
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas dwóch dni kongresu zaprezentowano wnioski wypracowane podczas zeszłorocznej
konferencji, perspektywę ich implementacji do nowelizacji aktów prawnych oraz przykłady ich
praktycznego zastosowania. Spotkanie zostało podzielone na dwa obszary tematyczne.

Pierwszym z nich, zatytułowany "Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na wodach
przygranicznych Polski"
skierowany był do profesjonalistów
zainteresowanych międzynarodową współpracą służb ratowniczych.

Przedstawione zostały nowe, innowacyjne rozwiązania w walce z zagrożeniami na wodach
przygranicznych Polski i Niemiec, sposoby funkcjonowania struktur ratowniczych, obowiązujące
procedury oraz warunki legislacyjne.

Drugi obszar tematyczny kongresu to "Świadome zarządzanie bezpieczeństwem środowiska
wodnego"
. Celem tego panelu było zaprezentowanie
dobrych praktyk wdrażania Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych przez dyrektorów parków krajobrazowych i narodowych oraz przedstawienie
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wdrożonych procedur ratowniczych podczas zdiagnozowanych zagrożeń ekologicznych w
środowisku wodnym.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, zarządzający obszarami wodnymi, dyrektorowie
parków, przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji oraz administratorów obiektów
wodnych.

- Istniejący stan prawny i faktyczny wymaga dla skutecznego działania na rzecz
bezpieczeństwa współpracy podmiotów z obszaru administracji samorządowej, rządowej oraz
organizacji specjalistycznej jaką jest WOPR. Dzięki temu możliwy jest efekt synergii. I Kongres
Bezpieczeństwa Wodnego jest świetnym przykładem takiego modelu. Dochodzi tutaj do
integracji i współpracy różnych rodzajów i szczebli instytucji publicznych - i to nie tylko w
obrębie regionu, ale także o charakterze transnarodowym. Jak słusznie deklarują organizatorzy
- jest to świetna okazja do wymiany informacji i doświadczeń co może zaowocować
udoskonaleniem istniejących standardów i praktyk. Im większa liczba instytucji jest
zaangażowana w Kongres, tym lepsze mogą być jej efekty. Szczególnie warto zauważyć istotną
rolę modułów praktycznych i symulacyjnych w programie Kongresu - mówiłła podczas Kongresu
członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Źródło: wzp.pl

2/2

