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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Druk nr 1276 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 28 lipca 2011 r. nad ustawą  

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich,  

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44 i 45. 

 
 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
   (-) Mariusz Witczak 
 
 

u
Data publikacji



 

  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich 

 

 

1)  w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9) ratowniku górskim – rozumie się przez to osobę spełniającą 

wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, 

z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika 

medycznego lub ratownika oraz posiadającą uprawnienia 

ratownicze lub instruktorskie w zakresie ratownictwa górskiego 

oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu technik ratownictwa 

górskiego i topografii obszaru, na którym działa dany podmiot 

uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego, zatrudnioną 

lub pełniącą służbę w tym podmiocie lub będącą członkiem tego 

podmiotu;"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 

2)  w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

"10) ratowniku narciarskim – rozumie się przez to osobę spełniającą 

wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, 

z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika 

medycznego lub ratownika lub posiadającą ważne zaświadczenie o 

ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o 

którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, oraz ukończyła 

szkolenie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na 

zorganizowanych terenach narciarskich, organizowane przez 

podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego;"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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3)  w art. 2 w pkt 11 po wyrazach "przez to" dodaje się wyrazy "nagłe 

zdarzenie lub zachorowanie, którego następstwem jest"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 

4)  w art. 2 w pkt 12 po wyrazie "narciarski" dodaje się wyrazy ", oraz 

wykonującą na tym terenie lub z wykorzystaniem tych urządzeń 

działalność gospodarczą"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 

5)  w art. 2 pkt 11 oznacza się jako pkt 12 oraz dotychczasowy pkt 12 

oznacza się jako pkt 11; 

 

Poprawka sen. 
T. Gruszki 
poparta przez  
komisję 

6)  w art. 3 w ust. 1 wyrazy "zorganizowaną działalność" zastępuje się 

wyrazami "działalność gospodarczą"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 

 Uwaga:  

Poprawki nr 7 i 22 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 3 w ust. 2 skreśla się pkt 3 i 4; 

   

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

8)  w art. 4 w pkt 4 wyraz "użytkowania" zastępuje się wyrazami 

"korzystania ze"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 

 Uwaga:  

Poprawki nr 9 i 13 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 6 w pkt 1 po wyrazie "wypadku" dodaje się wyrazy "lub innym 

zdarzeniu"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 

10)  w art. 6 w pkt 4 po wyrazach "ewakuacji osób" dodaje się wyrazy 

"przebywających w górach" oraz skreśla się wyrazy "osób 

przebywających w górach"; 

 

 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 11, 14 i 15 należy głosować łącznie. 

 

11)  w art. 6 w pkt 5 po wyrazie "przekazania" dodaje się wyrazy "osoby, 

której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych,"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 

12)  w art. 7 skreśla się ust. 2;  

 

Poprawka sen. 
T. Gruszki 

13)  w art. 7 w ust. 3 w pkt 4 po wyrazie "lub" dodaje się wyraz "innego"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

14)  w art. 7 w ust. 3 w pkt 7 oraz w art. 36 w ust. 2 w pkt 7 wyraz 

"ratowanego" zastępuje się wyrazami "osoby, o której mowa w pkt 1"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

15)  w art. 7 w ust. 5 w pkt 1 oraz w art. 36 w ust. 4 w pkt 1 wyraz 

"poszkodowanemu" zastępuje się wyrazami "osobie, której udzielono 

pomocy w ramach działań ratowniczych"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

16)  w art. 7 w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie "sądom" dodaje się wyrazy 

", dyrektorowi parku narodowego"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

17)  w art. 8: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ", a w czasie prowadzenia 

działań ratowniczych mogą żądać pomocy od" zastępuje się 

wyrazem "z", 

b) w pkt 1 wyraz "organów" zastępuje się wyrazem "organami", 

c) w pkt 2 wyrazy "innych jednostek współpracujących" zastępuje się 

wyrazami "innymi jednostkami współpracującymi", 

d) w pkt 3 wyrazy "jednostek podległych lub nadzorowanych" 

zastępuje się wyrazami "jednostkami podległymi lub 

nadzorowanymi",  

e) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, 

dyrekcjami parków narodowych lub krajobrazowych."; 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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18)  art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa 

górskiego z chwilą stwierdzenia zagrożeń 

nadzwyczajnych, które mają istotny wpływ na 

bezpieczeństwo osób w górach lub na zorganizowanych 

terenach narciarskich, mogą wydawać zalecenia: 

1) zarządzającemu zorganizowanym terenem 

narciarskim oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 

ust. 1, w sprawie usunięcia stwierdzonych zagrożeń w 

zakresie bezpieczeństwa osób lub wstrzymania 

eksploatacji obiektu i urządzenia, lub zamknięcia 

terenu dla ruchu osób do czasu ustąpienia lub 

usunięcia tych zagrożeń; 

2) osobom uprawiającym sport, rekreację lub turystykę 

w górach lub na zorganizowanych terenach 

narciarskich. 

2. Zalecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydane w 

formie ustnej, powinno zostać potwierdzone na piśmie i 

zawierać określenie rodzaju zagrożenia nadzwyczajnego, 

nazwę podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa górskiego oraz imię i nazwisko osoby 

wydającej zalecenie."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

19)  w art. 10 skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 20 i 21 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

"2. W przypadku gdy wykonywane przez ratownika górskiego lub 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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ratownika narciarskiego działania ratownicze polegają na udzieleniu 

pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjęciu 

medycznych czynności ratunkowych, może on poświęcić dobra 

osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra 

majątkowe, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania 

życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego."; 

 

21)  po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

"Art. 11a.  Ratownik górski i ratownik narciarski, posiadający 

uprawnienia ratownika medycznego, o którym mowa w 

art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, przy wykonywaniu działań 

ratowniczych mogą wykonywać medyczne czynności 

ratunkowe w zakresie określonym na podstawie art. 11 

ust. 2 tej ustawy."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

22)  w art. 14 w ust. 1 po wyrazie "Opracowywanie" dodaje się wyrazy 

"i ogłaszanie"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

23)  w art. 14 w ust. 3 po wyrazie "krajobrazowych" dodaje się wyrazy ", a 

także organów jednostek samorządu terytorialnego" oraz wyrazy 

"tablicach informacyjnych" zastępuje się wyrazami "tablicy 

informacyjnej"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 24 i 40 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 25, 26, 27 

i 39. 

 

24)  w art. 16: 

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

"1. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego przez 

podmioty, uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego 

Poprawka sen. 
J. Sepioła 
poparta przez  
komisję 
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następuje na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych, o 

którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654). 

2. Zadania z zakresu ratownictwa górskiego dofinansowane są 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach 

dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, 

której jest dysponentem. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których 

wykonywane jest ratownictwo górskie, mogą udzielać dotacji 

celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania 

ratownictwa górskiego na realizację zadań z zakresu 

ratownictwa górskiego.", 

b) skreśla się ust. 4, 

c) w ust. 6: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być udzielane na:" 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"utrzymanie gotowości operacyjnej śmigłowca ratowniczego;"; 

d) skreśla się ust. 7–9; 

e) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

"10. W przypadku odstąpienia od otwartego konkursu ofert, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych lub organ 

jednostki samorządu terytorialnego ogłasza zasady 

postępowania w sprawach udzielania dotacji, o których mowa 

w ust. 5. Przepisy art. 14–18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje 

się odpowiednio."; 

 

25)  w art. 16 w ust. 2 wyrazy "Zadania z zakresu ratownictwa górskiego 

powierzane i" zastępuje się wyrazami "Powierzone zadania z zakresu 

ratownictwa górskiego"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 26 i 39 należy głosować łącznie. 

 

26)  w art. 16: 

a) skreśla się ust. 4, 

b) w ust. 6 wyrazy "ust. 1, 3 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 3"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
 
 
 

27)  w art. 16: 

a) w ust. 6 w pkt 5 wyrazy "utrzymanie śmigłowca ratowniczego wraz 

z załogą lotniczo-techniczną" zastępuje się wyrazami "utrzymanie 

gotowości operacyjnej śmigłowca", 

b) w ust. 8 skreśla się wyrazy "i 7"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
 
 

28)  skreśla się art. 17; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

29)  w art. 23: 

a) w ust. 1 wyrazy "wyciągów taśmowych w rozumieniu przepisów 

wydanych na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 

r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)" 

zastępuje się wyrazami "urządzeń transportu taśmowego 

przeznaczonymi do transportu osób", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

30)  w art. 25 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

31)  w art. 26: 

a) w ust. 3 po wyrazie "wysyłających" dodaje się wyraz 

"jednocześnie" oraz skreśla się wyraz "jednocześnie", 

b) w ust. 4: 

- wyrazy "Dopuszczalne jest używanie" zastępuje się wyrazami 

"Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy używania", 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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- po wyrazie "narciarskim" dodaje się wyrazy "na tym terenie", 

- wyrazy "pojazdów wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację 

świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową" 

zastępuje się wyrazami "pojazdu wysyłającego jednocześnie 

sygnały świetlne w postaci żółtych świateł błyskowych i 

sygnały dźwiękowe"; 

 

32)  w art. 36: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim może, w 

drodze umowy, o której mowa w art. 31 ust. 2, upoważnić 

podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego 

do prowadzenia rejestru wypadków na zorganizowanym terenie 

narciarskim.", 

b) w ust. 4 wyrazy ", któremu powierzono prowadzenie" zastępuje się 

wyrazami "upoważniony do prowadzenia";  

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

33)  w art. 39 skreśla się ust. 2;   

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 34 i 35 należy głosować łącznie. 

 

34)  w art. 41 w ust. 3 i 4 po wyrazie "protokół" dodaje się wyraz "kontroli"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

35)  w art. 43 po użytym dwukrotnie wyrazie "protokołu" dodaje się wyraz 

"kontroli" oraz po wyrazie "protokole" dodaje się wyraz "kontroli"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

36)  w art. 46 skreśla się pkt 1 i 4; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

37)  w art. 46 w pkt 3: 

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "pkt 10d" dodaje się wyrazy "i 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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10e", 

b) dodaje się pkt 10e w brzmieniu: 

"10e) Służby Parku Narodowego;"; 

 

 

38)  po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: 

"Art. 46a. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) art. 11c otrzymuje 

brzmienie: 

"Art. 11c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 

przypadkach dotyczących zadań z zakresu 

ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać 

podmiotom uprawnionym do wykonywania 

ratownictwa górskiego, o których mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o 

bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 

Nr …, poz. …), podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 

o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. Nr …, poz. …), 

jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o 

których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. 

Nr 57, poz. 353), oraz Polskiemu Czerwonemu 

Krzyżowi realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy 

art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

stosuje się odpowiednio."."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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39)  w art. 47 skreśla się pkt 1;  

 

Poprawka  
KSTAP 
 
 
 

40)  w art. 47 w pkt 1, ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

"9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochodami budżetu państwa 

albo przychodami instytucji gospodarki budżetowej, o ile instytucja 

ta zostanie utworzona zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 

zm.), i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury 

turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę 

przyrody. Opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w 

wysokości 15% wpływów za każdy kwartał, przeznacza się na 

dofinansowanie działalności ratowniczej podmiotów uprawnionych 

do wykonywania ratownictwa górskiego, działających na terenie 

danego parku narodowego."; 

 

Poprawka sen. 
J. Sepioła 
poparta przez  
komisję 

41)  w art. 47 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) w art. 15 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich i 

psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, na obszarze 

parku narodowego poza terenami udostępnionymi na podstawie 

art. 12 ust. 2, przez podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa górskiego na danym obszarze wymaga 

uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego."."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 42 i 45 należy głosować łącznie. 

 

42)  art. 49 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 49.  W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 

127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) uchyla się art. 39 i 

art. 40."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
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43)  w art. 50 skreśla się wyraz "górski"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

44)  skreśla się art. 53; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

45)  w art. 54 wyrazy "art. 48 i art. 49, które wchodzą w życie z dniem 

2 stycznia 2012 r." zastępuje się wyrazami "art. 16, który wchodzi w 

życie 1 stycznia 2013 r.". 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez  
komisję 
 

 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


