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Bezpieczne wędkowanie ze skał 
Noś kamizelkę ratunkową, za każdym razem 
jak wędkujesz ze skał.
Wędkowanie ze skał to świetna forma rekreacji na 
świeżym powietrzu, ale należy również pamiętać o 
zachowaniu bezpieczeństwa.
Pomiędzy lipcem 2000 r. a styczniem 2022 r. w stanie 
Wiktoria utonęło 21 osób w trakcie wędkowania ze skał. 
Żadna z nich nie miała na sobie kamizelki ratunkowej. 
Kamizelka ratunkowa noszona podczas wędkowania  
ze skał może ocalić życie. 

W życie wchodzą nowe przepisy
Od 1 marca 2022 r. osoby wędkujące ze skał 
w stanie Wiktoria mają obowiązek noszenia 
kamizelki ratunkowej w 10 miejscach o 
wysokim stopniu ryzyka.
Przepisy będą w fazie testów przez dwa lata.

Gdzie znajduje się 10 miejsc 
o wysokim stopniu ryzyka?
Od 1 marca 2022 r. wszystkie osoby wędkujące ze 
skał w poniższych miejscach mają obowiązek nosić 
kamizelkę ratunkową:
1. Skalista wyżyna (blowholes carpark) w pobliżu 

parkingu na Cape Bridgewater
2. Artillery Rocks, w zachodniej części Lorne
3. Skalista wyżyna naprzeciw Sheoak Falls, w południowej 

części Lorne
4. Skały Sorrento Back Beach 
5. Plaża numer 16 Rye back beach
6. Latarnia Morska Cape Schanck 
7. Skały Bushrangers Bay, wschodnia część Cape Schanck
8. Pyramid Rocks, Phillip Island.
9. Skały w południowej części Potters Hill Road, 

San Remo
10. Punchbowl Rocks w pobliżu San Remo

Szczegółową mapę tych miejsc znajdziesz na stronie organu nadzoru rybołówstwa stanu Wiktoria 
(Victorian Fisheries Authority’s, VFA’s): vfa.vic.gov.au/rockfishing lub skanując kod QR na kolejnej stronie.
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http://vfa.vic.gov.au/rockfishing


Czy noszenie kamizelek 
ratunkowych zalecane jest na 
skałach nawet, jeśli się nie łowi ryb?
Jeśli spędzasz czas na skałach bez łowienia ryb, VFA 
zaleca noszenie kamizelki ratunkowej, jednak nie jest 
to prawnie wymagane. 

Więcej informacji
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa  
podczas wędkowania ze skał oraz broszury w wielu 
językach można znaleźć na stronie internetowej  
VFA: vfa.vic.gov.au/rockfishing lub skanując  
poniższy kod QR.

Wymagany rodzaj 
kamizelki ratunkowej 
Kamizelka ratunkowa musi być zgodna z australijskim 
standardem AS 4758 i być:
• o poziomie użytkowania 50S lub wyższym  

(np. typ 3 lub wyższy) 
• w odpowiednim rozmiarze
• w dobrym stanie (np. sprawne zapięcia i 

niepostrzępione pasy)
• poprawnie nałożona (wszelkie zapięcia, klamry, 

taśmy odpowiednio zabezpieczone) 
• poddawana regularnym przeglądom w przypadku 

dmuchanych kamizelek ratunkowych. 
Kamizelki pompowane ustnie nie są dozwolone.

Odpowiednie kamizelki 
ratunkowe dla dorosłych 

Poziom 
użytkowania 100

(Typ 1)

Poziom 
użytkowania 50

(Typ 2)

Poziom 
użytkowania 50S

(Typ 3)

Czy dzieci powinny nosić 
kamizelkę ratunkową?
Tak, dzieci mają obowiązek noszenia kamizelki 
ratunkowej. Dziecięca kamizelka ratunkowa powinna: 
• być zgodna z australijskim standardem AS 4758 oraz 
• być o poziomie użytkowania 100 lub wyższym (np. 

Typ 1 lub większy).

Odpowiednie kamizelki 
ratunkowe dziecięce 
Poziom użytkowania 100 (Typ 1 lub większy)
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