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1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania 
publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)  
 

Dzięki projektowi niezaprzeczalnie zwiększył się poziom bezpieczeństwa osób przebywających nad obszarami wodnymi, uprawiających sporty, 
rekreację i turystykę wodną w województwie zachodniopomorskim. Działania Zarządu Województwa wspierały szereg elementów związanych z 
funkcjonowaniem Systemu Bezpieczeństwa Wodnego, którego WOPR WZ wspólnie z partnerami jest realizatorem. W przestrzeni tej wskazać 
należy działania związane ze zwiększaniem potencjału edukacyjnego i profilaktycznego w postaci wyposażenia pracowni Rescue LAB w 
narzędzia dydaktyczne (mata edukacyjna, model wieży ratowniczej, model anatomiczny). Ratownicy-wolontariusze przeprowadzili również 
działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa wodnego i pierwszej pomocy. Działania profilaktyczne i prewencyjne zostały wsparte poprzez 
realizację m. in.: 121 patroli. Patrole były realizowane przez Oddziały WOPR WZ w Białogardzie, Szczecinku, Międzyzdrojach oraz Koszalinie. 
Ratownicy angażowali się w pomoc Gminom, Caritas, czy też Policji w rozwożeniu żywności, dostarczaniu wody do szpitali, zakupy dla seniorów, 
ale także i samochody WOPR wykorzystywane było do akcji informacyjnej „Zostań w domu”. Największe wsparcie w roku 2020 dotyczyło 
zwiększenie potencjału ratowniczego, a w szczególności: 
Doposażenie w 2 silniki zaburtowe Oddziałów WOPR WZ w Myśliborzu i Koszalinie, zakup zestawów łączności radiowej oraz osprzętu do 
przemiennika cyfrowej łączności radiowej w Białogardzie. Wsparto finansowo naprawę sprzętu ratowniczego, uszkodzonego w akcjach 
ratowniczych i patrolowych oraz współfinansowano utrzymywanie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie (telefon alarmowy 
601 100 100). Opracowano, wzorem lat ubiegłych raport bezpieczeństwa wodnego podsumowujący poziom bezpieczeństwa wodnego w 
województwie zachodniopomorskim. Zakupiono i rozdysponowano przed sezonem letnim środki medyczne do udzielania KPP i środki ochrony 
indywidualnej dla ratowników wodnych na kąpieliskach i w Grupach Interwencyjnych WOPR WZ. 
W ramach realizacji umowy zakupiono:  
1. silnik do łodzi zaburtowy o mocy min. 25 kM dla Oddziału WOPR w Myśliborzu – dzięki nowemu silnikowi Oddział w Myśliborzu zyskał 
większą możliwość poprawy bezpieczeństwa wodnego poprzez wykorzystywanie łodzi na obszarach wodnych. 
2. silnik do łodzi zaburtowy o mocy min. 40 kM dla Oddziału WOPR w Koszalinie – współfinansowanie Oddziału w Koszalinie usprawni działania 
ratownicze i da większe szanse rozwoju jednego z młodszych Oddziałów WOPR. 
3. termometry bezdotykowe 7 sztuk;  
4. przyłbice 100 sztuk;  
5. kombinezony jednorazowe 22 sztuki;  
6. kombinezony wielorazowe 42 sztuki; 
7. maseczki chirurgiczne 250 sztuk; 
8 . maseczki FFP2 100 sztuk;  
9. płyn do dezynfekcji powierzchni 3 x 5 l; 
10. płyn do dezynfekcji rąk 10 x 0,5 l;  
11. Rękawice jednorazowe 800 sztuk;  
Środki medyczne zostały rozdysponowane na kąpieliska, aby w dobie pandemii wspomóc i uchronić w jak największym stopniu ratowników 



wodnych przed możliwością zakażenia.  
12. W ramach realizacji umowy wydrukowano 100 szt. raportu – Analiza bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa 
Zachodniopomorskiego 2020. 
13. Zakupiono zestaw łączności cyfrowej na potrzeby ratowników wodnych w postaci mikrofonogłośników oraz baterii do radiotelefonów, aby 
usprawnić działanie sprzętu. 
14. Zakupiono osprzęt łączności cyfrowej do montażu radioprzemiennika w Białogardzie. 
15. Dzięki dofinansowaniu naprawiono sprzęt ratowniczy w postaci skuterów, silników oraz łodzi. 
 
Dzięki dofinansowaniu wykonano również 121 patroli prewencyjnych, w których ratownicy wodni w czasie pandemii pomagali osobom 
potrzebujących. Ratownicy z oddziałów WOPR W Białogardzie, Szczecinku, Międzyzdrojach oraz Koszalinie zaangażowali się w pomoc Gminom, 
Caritas, czy też Policji w rozwożeniu żywności, dostarczaniu wody do szpitali, zakupy dla seniorów, ale także i samochody WOPR 
wykorzystywane było do akcji „Zostań w domu”.  
 
W związku z ogłoszeniem stanu pandemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 szkolenia w RescueLab nie mogły 
odbywać się w tradycyjnej formie. Jednak zostało stworzone mobilne RescueLab i w województwie prowadzono profilaktyki na otwartej 
przestrzeni. 6 wolontariuszy wykonało świadczenia w czasie 177 godzin.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego 

 
Lp. 

 
Źródło finansowania 

Koszty 
zgodnie z 
umową 

 
Faktycznie 

poniesione wydatki 

 
 

1 

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:   204 741,81 zł 

1.1 Kwota dotacji 160 000,00zł 160 000,00zł 

1.2 Odsetki bankowe od dotacji  0,00zł 

1.3 Inne przychody  0,00zł 

 
 
 

 
2 

Inne środki finansowe ogółem2): 

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 37 660,00 zł 
39 431,81 zł 

2.1 Środki finansowe własne  11 860,00 zł 19 120,00 zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego 0,00 zł 0,00 zł 

 
2.3 

Środki finansowe z innych źródeł publicznych2), 3)  
25 800,00 zł 

20 311,81 zł 
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora 
finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki 
finansowe):Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Miasto Koszalin,. 

2.4 Pozostałe2) 0,00 zł 0,00 zł 

 
 

3 

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 

 
4 800,00 zł 

5 130,00 zł 

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego 4 800,00 zł 5 130,00 zł 

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego4), 5) 0,00zł 0,00 zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego6) 79,03 %  78,15 % 

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji7) 18,60 % 26,64 % 

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty 
dotacji8) 

2,37 % 3,21 % 


