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SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. 

ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
 
 
 

Marszałek Senatu dnia 6 lipca 2011 r. skierował ustawę do komisji. 

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 20 i 26 lipca 2011 r.  

- komisja wnosi: 

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały. 
 
 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
  (-) Mariusz Witczak 
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p r o j e k t 

 

 

U C H W A Ł A 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

z dnia  

 

w sprawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2011 r. 

ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5) zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku 

statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego do uprawiania sportu lub 

rekreacji."; 

 

 

2)  w art. 2 w pkt 1 po wyrazach "basenowymi o" dodaje się wyraz "łącznej"; 

 

 

3)  w art. 2 w pkt 1 po wyrazach "100 m2" dodaje się wyrazy "i głębokości ponad 0,4 m w 

najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m"; 

 

 

4)  w art. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) wyznaczonym obszarze wodnym – rozumie się przez to kąpielisko, miejsce 

wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami 

basenowymi o powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w 

najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;"; 

 

 

5)  w art. 2 w pkt 2 po wyrazie "podczas" dodaje się wyrazy "pływania, kąpania lub"; 
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6)  w art. 2 w pkt 4 wyrazy "będącą członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa wodnego" zastępuje się wyrazami "zatrudnioną lub pełniącą służbę w 

podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem 

tego podmiotu"; 

 

 

7)  w art. 3 w pkt 4 wyraz "użytkowania" zastępuje się wyrazami "korzystania ze"; 

 

 

8)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "turystyki" zastępuje się wyrazem "rekreacji"; 

 

 

9)  w art. 4 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się kropkę i dodaje się część wspólną w brzmieniu: 

"- zwani dalej "zarządzającym obszarem wodnym"."; 

 

 

10)  w art. 5: 

a) w ust. 1: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "kąpieliskiem, pływalnią lub innym 

obiektem" zastępuje się wyrazami "wyznaczonym obszarem wodnym", 

- w pkt 1 i 2 wyrazy "kąpieliska, pływalni lub innego obiektu" zastępuje się 

wyrazami "wyznaczonego obszaru wodnego", 

b) w ust. 2 wyrazy "korzystająca z kąpieliska, pływalni lub innego obiektu" zastępuje się 

wyrazami "pływająca, kąpiąca się lub uprawiająca sport lub rekreację na 

wyznaczonym obszarze wodnym"; 

 

 

11)  w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy: 

1) w przypadku kąpieliska, pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami 

basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w 

najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m: 

- wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, 

- wydzielanie brodzika dla dzieci; 

2)  zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników 

wodnych; 

3)  utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 

4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i 
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ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe); 

5) oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z 

wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 

6)  upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 

7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania 

z wyznaczonego obszaru wodnego."; 

 

12)  w art. 6 wyrazy "kąpieliskiem, pływalnią oraz innym miejscem wykorzystywanym do 

kąpieli" zastępuje się wyrazami "wyznaczonym obszarem wodnym"; 

 

 

13)  w art. 6 oraz w art. 23 w ust. 1 wyrazy "środków odurzających lub substancji 

psychotropowych" zastępuje się wyrazami "środka odurzającego"; 

 

 

14)  po art. 7 dodaje się art. 7a–7c w brzmieniu: 

"Art. 7a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających 

stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, biorąc pod uwagę wielkość 

tego obszaru wodnego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

na nim przebywającym. 

 Art. 7b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy 

i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, 

leki i artykuły sanitarne, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom korzystającym z tych obszarów. 

 Art. 7c. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, a także 

częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób 

oceny, czy woda odpowiada wymaganym warunkom, oraz sposób 

informowania ludności o jakości wody na pływalniach, uwzględniając ochronę 

zdrowia publicznego oraz potrzebę dostarczania społeczeństwu informacji w 

tym zakresie."; 
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15)  w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, zwane dalej "podmiotami uprawnionymi do wykonywania 

ratownictwa wodnego"."; 

 

 

16)  w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie "podmiotu" dodaje się wyrazy ", siedzibę";  

 

 

17)  w art. 8 w ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6) informację o zakresie planowanych szkoleń ratowników wodnych i instruktorów oraz 

wykaz kadry i sprzętu niezbędnego do szkolenia i egzaminowania."; 

 

 

18)  w art. 8 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął 

w wymaganym terminie nieprawidłowości mających istotny wpływ na wykonywanie 

ratownictwa wodnego stwierdzonych protokołem kontroli."; 

 

 

19)  w art. 9 w pkt 6 po wyrazie "przekazania" dodaje się wyrazy  "osoby, której udzielono 

pomocy w ramach działań ratowniczych,"; 

 

 

20)  w art. 10 w ust. 1 w pkt 1 przed wyrazem "kierują" dodaje się wyraz "organizują,"; 

  

 

21)  w art. 10: 

a) w ust. 3 w pkt 1 wyraz "poszkodowanego" zastępuje się wyrazami "osoby, której 

udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych", 

b) w ust. 5 w pkt 1 wyraz "poszkodowanemu" zastępuje się wyrazami "osobie, której 

udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych,"; 

 

 

22)  w art. 10 w ust. 3: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1;", 

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

 "6) czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom systemu 

 



- 5 - 

Państwowego Ratownictwa Medycznego lub innym służbom."; 

 

23)  w art. 10 w ust. 5 w pkt 2: 

a) po wyrazie "sądom" dodaje się wyrazy ", dyrektorowi parku narodowego", 

b) wyrazy "- uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami 

"w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem"; 

 

 

24)  w art. 11 w ust. 1 po wyrazie "wodnych" dodaje się wyrazy "i instruktorów" oraz po 

wyrazach "zakresie ratownictwa wodnego" dodaje się wyrazy "oraz psów ratowniczych 

wraz z ich przewodnikami"; 

 

 

25)  w art. 11 w ust. 4 w pkt 3 po wyrazach "pkt 2," dodaje się wyrazy "oraz zasady ich 

wydawania,"; 

  

 

26)  w art. 11 w ust. 4 w części wspólnej skreśla się wyrazy "po zasięgnięciu opinii 

podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego,"; 

 

 

27)  w art. 12: 

a) w pkt 1 wyrazy "obszaru kąpieliska, pływalni" zastępuje się wyrazem "wyznaczonego 

obszaru wodnego", 

b) w pkt 3 po wyrazie "głębokości" dodaje się wyraz "wyznaczonego" oraz skreśla się 

wyrazy "dla danego kąpieliska", 

c) w pkt 4 wyrazy "kąpiących się" zastępuje się wyrazami "pływających, kąpiących się 

lub uprawiających sport lub rekreację", 

d) w pkt 6 wyrazy "przekroczeń obowiązującego regulaminu" zastępuje się wyrazami  

"naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego", 

e) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru 

wodnego;";  

 

 

28)  po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

"Art. 12a. 1. Pracodawca inny niż podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa 

wodnego jest obowiązany zwolnić ze świadczenia pracy pracownika 
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będącego ratownikiem wodnym na czas niezbędny do uczestniczenia w 

działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich 

zakończeniu. 

2. Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w razie konieczności udziału 

w działaniach ratowniczych oraz na czas wypoczynku po zakończonej 

akcji ratowniczej następuje na podstawie pisemnego zaświadczenia 

wystawionego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa 

górskiego określającego czas trwania akcji ratowniczej i czas 

wypoczynku, który nie może być dłuższy niż 12 godzin na dobę. 

3. Za czas zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)."; 

 

29)  w art. 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. W przypadku gdy prowadzone przez ratownika wodnego 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."; 

 

 

30)  dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

"Art. 13a.  Ratownik wodny, 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 może 

wykonywać medyczne czynności ratunkowe w zakresie określonym na 

podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy."; 

 

 

31)  dodaje się art. 13b w brzmieniu: 

"Art. 13b. Ratownik wodny oraz ratownik wodny z psem ratowniczym w czasie działań 

ratowniczych mają prawo bezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i 

rezerwatu udostępnionego dla ruchu turystycznego na podstawie ważnej 
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legitymacji służbowej."; 

 

32)  w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze 

wodnym należy do zarządzającego tym obszarem.", 

b) w ust. 3 wyrazy "kąpieliskiem, pływalnią oraz innym obiektem," zastępuje się 

wyrazami "wyznaczonym obszarem wodnym", 

c) skreśla się ust. 4–7; 

 

 

33)  w art. 16 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "art. 9" dodaje się wyrazy "i art. 10 ust. 1"; 

 

 

34)  w art. 16 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "Ocenę" zastępuje się wyrazami "Oceny"; 

 

 

35)  w art. 18 skreśla się ust. 2;   

 

 

36)  w art. 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy "przebiegu i wyników"; 

 

 

37)  w art. 20: 

a) w ust. 1 po wyrazie "protokół" dodaje się wyraz "kontroli" oraz po wyrazie "Protokół" 

dodaje się wyraz "kontroli", 

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

 

 

38)  w art. 22 po użytym dwukrotnie wyrazie "protokołu" dodaje się wyraz "kontroli" oraz po 

wyrazie "protokole" dodaje się wyraz "kontroli"; 

 

 

39)  w art. 23 w ust. 1 wyraz "będące" zastępuje się wyrazem "będąca"; 

 

 

40)  w art. 23 w ust. 4 skreśla się wyrazy "dla statków"; 

 

 

41)  w art. 26 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania statku lub innego obiektu 

pływającego przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji w terminie.";  
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42)  w art. 26 w ust. 7 wyraz "przepisach" zastępuje się wyrazami "ustawie z dnia 17 czerwca 

1966 r."; 

 

 

43)  w art. 26 w ust. 8 skreśla się wyraz "ewentualnie"; 

 

 

44)  w art. 26 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

"9. W sprawach o przepadek statku lub innego obiektu pływającego stosuje się 

odpowiednio art. 6106 i art. 6107 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)."; 

 

 

45)  po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 

"Rozdział 6a 

Przepis karny 

Art. 26a. Kto, w przypadku o którym mowa w art. 6, nie stosuje się do polecenia 

zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i 

wchodzi na obszar wodny albo nie opuszcza tego obszaru, podlega karze 

grzywny. 

Art. 26b. Postępowanie w sprawach określonych w art. 26a prowadzi się na podstawie 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.)."; 

 

 

46)  przed art. 27 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w art. 53 w ust. 1 po pkt 10e dodaje się 

pkt 10f w brzmieniu: 

"10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa 

wodnego;"."; 

 

 

47)  skreśla się art. 27; 

 

 

48)  skreśla się art. 28; 
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49)  art. 29 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 29. Do dnia uzyskania zgody, o której mowa w art. 8 ust. 1, nie dłużej jednak niż 

przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, za podmioty 

uprawnione do wykonywania ratownictwa uznaje się podmioty uprawnione do 

wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów 

dotychczasowych."; 

 

 

50)  w art. 30 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy "lub instruktora"; 

  

 

51)  w art. 31 wyrazy "z dniem 1 stycznia 2012 r." zastępuje się wyrazami "po upływie 3 

miesięcy od dnia ogłoszenia". 

 

 

 
 
 
 
 

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

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 

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


