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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

(druk nr 1277)

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE
MEDYCZNYM (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

Art. 15.
[1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia

pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki
organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z
późn. zm.), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.]

<1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w
szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki
ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
podmioty, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), podmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr
…….), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.>

2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze,
które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do
rejestru jednostek współpracujących z systemem.

3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom
znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
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USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

Art. 39.
1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków górskich, tras narciarskich

oraz uprawiających sporty górskie należy do osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących w górach działalność w tym zakresie oraz do organów administracji
rządowej i właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrekcji
parków narodowych.

2. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
1) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania

sportu, rzetelnie przeciwdziałającemu powstaniu wypadków;
2) określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;
3) zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 40 ust. 1, warunków do organizowania

pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia;

4) informowaniu o zagrożeniu lawinowym i innych tworzących się niebezpieczeństwach.
[3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w wyznaczonych do tego

miejscach oraz uprawiających sporty wodne należy do osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących nad wodą działalność w tym zakresie oraz do organów administracji
rządowej i właściwych terytorialnie gmin.

4. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 3, polega w szczególności na:
1) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do pływania,

kąpania się i uprawiania sportów wodnych;
2) zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 40 ust. 2, warunków do organizowania

pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach;

3) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych mogących powodować
zagrożenie dla zdrowia i życia osób;

4) prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na
wodzie.]

[5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw turystyki oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem
właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3, sposób zagospodarowania,
udostępniania, oznakowania, zabezpieczania i korzystania z terenów służących do
uprawiania sportu w górach i na wodach, warunki do organizowania pomocy osobom,
które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w
górach i na wodach, a także wzory znaków nakazu, zakazu i informacyjnych, mając na
uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i możliwości
sprawnego udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach.]

<5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób realizacji
obowiązków, o których mowa w ust. 1, sposób zagospodarowania, udostępniania,
oznakowania, zabezpieczenia i korzystania z terenów służących do uprawiania
sportu w górach, warunki do organizowania pomocy osobom, które uległy
wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach,
a także wzory znaków nakazu, zakazu i informacyjnych, mając na uwadze
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konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i możliwość
sprawnego udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach.>

Art. 40.
1. Do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach, są uprawnione w szczególności:
1) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
2) Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- specjalistyczne stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, w zakresie określonym w

statutach tych organizacji.
[2. Do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, jest uprawnione w
szczególności Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - specjalistyczne stowarzyszenie o
zasięgu ogólnokrajowym, w zakresie określonym w statucie tej organizacji.]

[3. Organizacje, o których mowa w ust. 1 i 2, współdziałają w realizacji swoich zadań z
organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego oraz
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i
osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej lub turystyki.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązków i
uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez
inne organizacje ratownicze, a także rodzaj i wysokość świadczeń przysługujących
ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Rozporządzenie
powinno określać szczegółowe zadania w zakresie organizowania pomocy oraz ratowania
osób, podejmowane przez poszczególne organizacje ratownicze, a także przewidywać
świadczenia finansowe i rzeczowe z uwzględnieniem czasu trwania i stopnia
niebezpieczeństwa wyprawy ratunkowej.]

<3. Organizacje, o których mowa w ust. 1, współdziałają w realizacji swoich zadań z
organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego
oraz osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowości
prawnej i osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność w zakresie kultury
fizycznej lub turystyki.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązków
i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania
przez inne organizacje ratownicze, a także rodzaj i wysokość świadczeń
przysługujących ratownikom górskim w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
Rozporządzenie powinno określać szczegółowe zadania w zakresie organizowania
pomocy oraz ratowania osób podejmowane przez poszczególne organizacje
ratownicze, a także przewidywać świadczenia finansowe i rzeczowe z
uwzględnieniem czasu trwania i stopnia niebezpieczeństwa wyprawy ratunkowej.>

Art. 91.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

[1) art. 7a ust. 3, art. 12a ust. 2, art. 23a ust. 7, art. 23b ust. 1b i 2a, art. 28 ust. 2, art. 45
ust. 3, art. 54 ust. 3 i art. 55 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, zachowują
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moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4
ust. 8, art. 29 ust. 6, art. 32 ust. 7, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 11, art. 39 ust.
5 i art. 40 ust. 4 niniejszej ustawy,]

<1) art. 7a ust. 3, art. 12a ust. 2, art. 23a ust. 7, art. 23b ust. 1b i 2a, art. 28 ust. 2, art.
45 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 8, art. 29 ust. 6,
art. 32 ust. 7, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 11 niniejszej ustawy,>

<1a) art. 54 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, w zakresie dotyczącym
bezpieczeństwa osób przebywających w górach zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 5 niniejszej
ustawy,

1b) art. 55 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, w zakresie dotyczącym
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego oraz ratowników górskich zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 4
niniejszej ustawy,>

2) art. 53a ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37a ust. 14 i 15 ustawy,
o której mowa w art. 67, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 7 i art. 37 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93
pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 29 ust. 6, art. 32 ust. 7, art. 34 ust. 4 i art. 37 ust. 2 niniejszej ustawy,

4) art. 132c ustawy, o której mowa w art. 53, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 132c ustawy, o której mowa w
art. 53, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

5) art. 132 ust. 4 i art. 133 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 54, zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 132 ust. 4 i art.
133 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 54, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

6) art. 9 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

7) art. 24a ustawy, o której mowa w art. 67, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a ustawy, o której mowa w
art. 67, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

8) art. 27 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 74, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 74, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy, o której

mowa w art. 93 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 58, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.


