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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Administracji  
i Spraw Wewnętrznych wnosi projekt ustawy: 

 

- o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych. 

 
Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został 

upoważniony poseł Paweł Orłowski. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

(-) Marek Biernacki 
  

 



 
 

Projekt  
 
 

USTAWA 
 

z dnia .................... 2010 roku 
 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 1. Ustawa określa: 

1) warunki bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym 
uprawiających formy kultury fizycznej; 

2) obowiązki osób fizycznych i prawnych związane z zachowaniem bezpieczeństwa osób  
o których mowa w pkt 1. 

2. Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, w tym na wodach 
morskich przybrzeżnych, kąpieliskach, pływalniach, w parkach wodnych oraz na innych 
obiektach realizujących wodne formy kultury fizycznej przeznaczonych do kąpieli i 
pływania oraz uprawiania sportów wodnych, turystyki i wędkarstwa, polega na spełnieniu 
określonych wymogów bezpieczeństwa przez organy administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, dyrekcję parków narodowych, a także osoby fizyczne i prawne, 
prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki. 
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych przedsięwzięć w zakresie kultury 
fizycznej i turystyki, organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym 
zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych 
przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych:  
do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego 
oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami 
przedsięwzięcia  
w rozumieniu niniejszej ustawy. 
4. Uprawianie sportów motorowodnych, żeglarstwa, płetwonurkowania oraz innych 
sportów związanych z współzawodnictwem i rekreacją ruchową, uregulowane jest 
odrębnymi przepisami. 
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym  
do spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym  
do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu określa,  
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób uprawiających 
formy kultury fizycznej na obszarach wodnych i terenach przyległych. 
 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) obszar wodny – teren określony jako wody w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 

roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229, z póź. zm.) oraz tereny 
określone jako wody morskie przybrzeżne wewnętrzne w rozumieniu ustawy z dnia  
21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. 2003 r. nr 153, poz. 1502, z póź. zm.); 

2) kąpielisko – wydzielony obszar wodny przystosowany do uprawiania formy kultury 
fizycznej i rekreacji, z wyznaczonymi i oznakowanymi strefami do pływania i kąpania 
się; 

3) pływalnia – obiekt kryty lub odkryty z wodą przepływową przeznaczony do pływania  
lub kąpieli, posiadający: 
a) co najmniej jeden sztuczny zbiornik wodny, z trwałym brzegiem i dnem, 



b) urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski; 
4) park wodny – obiekt kryty lub odkryty z wodą przepływową przeznaczony do pływania  

lub kąpieli, posiadający: 
a) więcej niż jeden sztuczny zbiornik wodny, z trwałym brzegiem i dnem, 

 
 

b) urządzenia i zaplecze sanitarne, szatnie i natryski, 
c) urządzenia wodne do uprawiania rekreacji; 

5) inny obiekt realizujący wodne formy kultury fizycznej – ośrodek rehabilitacyjny  
i wypoczynkowy posiadający niecki basenowe; 

6) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „WOPR”, – specjalistyczne 
stowarzyszenie ratowników wodnych o zasięgu ogólnokrajowym; 

7) Mazurska Służba Ratownicza zwana dalej „MSR” – specjalistyczne stowarzyszenie 
ratownictwa wodnego o zasięgu regionalnym. 

 
 

Rozdział II 
Warunki bezpieczeństwa na obszarach wodnych 

 
Art. 3. 1. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są 

narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, należy w 
szczególności do WOPR i MSR w zakresie określonym w statutach tych organizacji oraz w 
zakresie innych aktów regulujących współdziałanie organizacji z innymi podmiotami 
ustawowo powołanymi  
od niesienia pomocy. 
2. WOPR organizuje oraz prowadzi szkolenia, określa uprawnienia i nadaje stopnie 
ratownikom wodnym. 
3. Inne niż WOPR i MSR pozarządowe organizacje ratowników wodnych mogą prowadzić 
działalność w zakresie ratownictwa wodnego, po uzyskaniu zgody ministra właściwego  
do spraw wewnętrznych. 
  

Art. 4. Osoby fizyczne przebywające na obszarach wodnych uprawiają turystykę  
i rekreację ruchową wodną na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, a za osoby 
niepełnoletnie i skutki ich zachowań odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 
 

Art. 5. Koordynacja realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego i optymalne 
wykorzystanie dostępnych sił i środków należy do właściwego miejscowo wojewody, jako 
terenowego organu administracji rządowej w województwie i zwierzchnika zespolonej 
administracji rządowej na terenie województwa. 
 

Art. 6. 1. Organy administracji publicznej są zobowiązane do wspierania działalności 
zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach 
wodnych. 
2. Wspieranie działalności, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na dotacjach 
celowych lub podmiotowych przeznaczonych na: 
1) edukację ratowników wodnych; 
2) zapewnienie gotowości jednostek WOPR oraz utrzymanie baz ratowniczych; 
3) zakup, remonty i eksploatację sprzętu oraz nieruchomości; 
4) finansowanie lub dofinansowanie kosztów akcji ratowniczych na obszarach wodnych; 
5) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 
6) profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, w tym przyznawane z części budżetu państwa, 
której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i wojewoda mogą być 
udzielane  
z pominięciem otwartego konkursu ofert. 



4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie ogłasza zasady postępowania  
w sprawach dotyczących udzielania dotacji centralnych, o których mowa w ust. 2. 
Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 r. z póź. zm.1) stosuje się 
odpowiednio. 
 
 
5. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wspierana w szczególności środkami  
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, organizacji lub instytucji, realizujących 
zadania służące zapewnieniu warunków bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 
 

 
Rozdział III 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na obszarach wodnych 
 

Art. 7. Marszałek województwa, a na terenie parku narodowego dyrektor parku, 
odpowiada za wyznaczenie i oznakowanie szlaków i dróg wodnych (nieżeglownych)  
oraz umieszczanie i konserwację znaków. 
 

Art. 8. Wyznaczenie w terenie i oznakowanie wodnych szlaków turystycznych  
oraz umieszczenie i konserwację znaków należy do obowiązków jednostek samorządu 
terytorialnego, a na terenie parku narodowego dyrektor parku. 
 

Art. 9. Starosta właściwy dla danego terenu zapewnia włączenie jednostek WOPR  
i MSR oraz innych pozarządowych organizacji, spełniających warunek określony w art. 3  
ust. 3, do powiatowego systemu reagowania kryzysowego. 
 

Art. 10. Zapewnienie bezpieczeństwa i określenie zasad użytkowania obszarów 
wodnych służących uprawianiu turystyki, rekreacji ruchowej i sportowej na obszarach 
wodnych, należy do zadań organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego, a na 
terenie parku narodowego do dyrektora parku. 

 
Art. 11. 1. Normy zatrudnienia ratowników oraz zintegrowany system 

bezpieczeństwa obiektu określa w formie ekspertyzy WOPR na zlecenie właściciela lub 
zarządcy kąpieliska, pływalni, parku wodnego lub innego obiektu realizującego wodne 
formy kultury fizycznej. 
2. Właściciel lub zarządca, o którym mowa w ust. 1, zapewnienia właściwą obsadę 
ratowników wodnych, określoną w ekspertyzie i określa regulamin bezpieczeństwa 
obiektu realizującego wodne formy kultury fizycznej. 

 
Art. 12. 1. Osoby fizyczne przebywające na obszarach wodnych są zobowiązane  

w szczególności do: 
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodach, obiektach i urządzeniach wodnych; 
2) przestrzegania znaków nawigacyjnych, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych; 
3) informowania WOPR oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, 
a także zarządcy kąpieliska, pływalni, wodnego parku lub innego obiektu realizującego 
wodne formy kultury fizycznej a także urządzenia wodnego o zaistniałych wypadkach  
oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. 
2. Niedozwolone jest korzystanie z kąpieliska, pływalni, parku wodnego lub innego 
obiektu realizującego wodne formy kultury fizycznej a także z urządzeń przeznaczonych  
do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu na obszarach wodnych: 
1) w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, o których to stanach mowa  

w art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,poz. 1203 i Nr 
210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651. 



i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793  
i Nr 176, poz. 1238); 

2) pod wpływem środków odurzających, o których mowa w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485,  
z póź. zm.2). 

 
 
 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe 

 
Art. 13. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty  
i rekreację na obszarach wodnych; 

2) zasady użytkowania, wyznaczania i oznakowania terenów służących do uprawiania 
turystyki, rekreacji ruchowej i sportu na obszarach wodnych; 

3) rodzaje stosowanych znaków, ich znaczenie i zakres obowiązywania. 
 

Art. 14. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we współpracy z jednostkami 
terenowymi WOPR, opracowuje komunikaty o zagrożeniu na obszarach wodnych. 
 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie ____ miesięcy od dnia ogłoszenia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826,  
oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 47 i Nr 82, poz. 558. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

W związku ze stale wzrastającym zainteresowaniem turystów aktywnym 
wypoczynkiem nad wodami oraz rosnącym zainteresowaniem inwestorów rozwojem 
infrastruktury rekreacyjnej, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu 
maksymalne zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i 
uprawiających sporty wodne. To państwo powinno również zapewnić system 
informacyjny ostrzegający przed zagrożeniami nad wodą poprzez określenie systemu 
oznaczeń, zasad korzystania  
z obszarów wodnych.  

Dotychczasowe uregulowania prawne w zakresie bezpieczeństwa nad wodami nie 
uwzględniają różnic związanych ze specyfiką obszarów wodnych oraz pomijają 
konieczność uregulowania kwestii dotyczących określenia podmiotów odpowiedzialnych 
za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i 
uprawiających sporty wodne. 

Ustawa ma na celu określenie warunków bezpieczeństwa osób pływających, 
kąpiących się, uprawniających sporty i rekreację na wodach oraz obowiązki osób 
prawnych  
i fizycznych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 
prowadzących nad wodą działalność w zakresie kultury fizycznej lub korzystających  
z obszarów wodnych, obiektów i urządzeń nad wodami. 

Ustawa wskazuje podmioty odpowiedzialne za zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa  
i przypisuje odpowiedzialność władzom lokalnym i dyrekcjom parków narodowych, 
odpowiednio do posiadanych już kompetencji, uznając, że są to podmioty, które najlepiej 
znają specyfikę danego terenu. 

Ustawa wprowadza szereg koniecznych uregulowań wskazujących miedzy innymi  
na podmioty odpowiedzialne za zapewnienie stałej wodnej służby ratowniczej i określeni 
regulaminu bezpieczeństwa dla danego kąpieliska, pływalni i parku wodnego. Ponadto 
ustawa wskazuje nie tylko na odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywającą  
na podmiotach prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rekreacji nad wodami, 
ale także na osobach fizycznych pływającym, kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne. 
W ten sposób dookreślono zasadę, że osoby fizyczne korzystają z obszarów wodnych, 
obiektów  
i urządzeń nad wodami na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przepisy ustawy 
wskazują wyraźnie, że korzystanie z obszarów wodnych, a w szczególności kąpielisk, 
pływalni, parków wodnych oraz terenów przyległych, przeznaczonych do kąpieli, pływania 
oraz uprawiania turystyki wodnej, rekreacji ruchowej i sportu na wodach, w stanie po 
użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 
dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 
albo pod wpływem środków odurzających, o których mowa w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jest niedozwolone. 

Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena skutków wprowadzenia ustawy 
 
1. Zakres podmiotowy ustawy. 
Ustawa dotyczy osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, a także 
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej prowadzących nad wodą działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki. 
Ustawa będzie miała wpływ na funkcjonowanie Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), organów jednostek 
samorządu terytorialnego, administracji parków narodowych i krajobrazowych, urzędów 
morskich oraz urzędów żeglugi śródlądowej. 
 
2. Wpływ przepisów ustawy na dochody i wydatki budżetu państwa i sektora publicznego. 
Szacuje się, że wejście w życie ustawy spowoduje dodatkowe wydatki z budżetu państwa 
głównie w zakresie realizacji przez IMGW nowych zadań. 
 
3. Wpływ regulacji ustawowych na rynek pracy. 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 
 
4. Wpływ ustawy na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki. 
 
5. Wpływ regulacji ustawowych na sytuację i rozwój regionów. 
Wejście w życie ustawy przyczyni się do zwiększenia warunków bezpieczeństwa osób 
kąpiących się i uprawiających sporty wodne, co w dalszej perspektywie może przełożyć 
się na rozwój turystyki w regionach. 
 
6. Konsultacje społeczne. 
W ramach konsultacji społecznych, projekt ustawy powinien być przekazany Instytutowi 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu 
Ratunkowemu (WOPR), Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu (PTTK),  
a także Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stosownie do dyspozycji 
płynącej z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy powinien być 
opublikowany.   
 
 



Warszawa, 14 września 2010 r. 
BAS-WAPEiM-1360/10  
 

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 
 

Opinia prawna 
o zgodności komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Paweł Orłowski) z  prawem Unii Europejskiej 

 
 Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47, ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

 
I. Przedmiot projektu ustawy 

 Przedmiotem komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych jest regulacja warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym 
uprawiających formy kultury fizycznej oraz regulacja obowiązków osób 
fizycznych i prawnych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa osób 
przebywających na obszarach wodnych. Projekt nakłada obowiązek świadczenia 
niektórych usług z zakresu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które 
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia na wodach, na dwa stowarzyszenia: Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe i Mazurską Służbę Ratowniczą. 

Ustawy nie będzie się stosowało m.in. do uprawiania sportów 
motorowych, żeglarstwa, płetwonurkowania oraz innych sportów związanych ze 
współzawodnictwem i rekreacją ruchową.  

Projektowana ustawa jest nową regulacją. Projekt nie przewiduje zmian w 
innych ustawach. Projekt nie precyzuje terminu wejścia w życie ustawy. 
  

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
ustawy 

Kwestia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych 
zasadniczo pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Należy 
jednak zwrócić uwagę na przepis art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwa zobowiązane do 
zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub 
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mające charakter monopolu skarbowego podlegają normom Traktatów, 
zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie 
stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych 
zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w sposób 
pozostający w sprzeczności z interesem Unii.  

Zakres stosowania przepisu art. 106 ust. 2 TfUE może zostać 
doprecyzowany przez Komisję Europejską, która zgodnie z art. 106 ust. 3 TfUE 
jest uprawniona do kierowania do państw członkowskich stosownych dyrektyw 
lub decyzji, dotyczących m.in. szczegółowych zasad udzielania pomocy 
publicznej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Decyzją taką jest decyzja 
Komisji 2005/842/WE z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 
ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w formie rekompensaty z 
tytułu świadczenia usług publicznych przyznanej pewnym przedsiębiorstwom 
świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 312 z 
29.11.2005 r., s. 67; dalej: decyzja).  

W preambule (motywy 3 i 4) do decyzji zwrócono uwagę, że art. 106 
TfUE stanowi, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charakter 
monopolu skarbowego podlegają postanowieniom TfUE, zwłaszcza regułom 
konkurencji. Artykuł 106 ust. 2 TfUE pozwala jednak na odstępstwo od 
postanowień Traktatu, jeśli spełnionych jest kilka warunków. Po pierwsze, musi 
istnieć akt nałożenia zobowiązania, w którym państwo powierza 
odpowiedzialność za wykonywanie pewnych zadań przedsiębiorstwu. Po drugie, 
nałożenie zobowiązań musi dotyczyć usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym. Po trzecie, odstępstwo musi być konieczne do wykonywania 
powierzonych zadań i proporcjonalne do tego celu (warunek zwany dalej 
„wymogiem konieczności”). Wreszcie, rozwój handlu nie może być naruszony 
w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Unii Europejskiej. W swoim 
wyroku z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i 
Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że rekompensata z tytułu 
świadczenia usług publicznych nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 
87 Traktatu (obecnie: art. 107 TfUE), jeśli spełnione są równocześnie cztery 
warunki. Po pierwsze, przedsiębiorstwo będące beneficjentem musi 
wywiązywać się z zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, a 
zobowiązania te muszą być jasno zdefiniowane. Po drugie, wyznaczniki, na 
podstawie których wyliczana jest rekompensata, muszą zostać wcześniej 
ustanowione w obiektywny i przejrzysty sposób. Po trzecie, wysokość 
rekompensaty nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości lub 
części kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań z 
tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich 
wpływów i rozsądnego zysku. Wreszcie, w przypadku gdy wyboru 
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przedsiębiorstwa mającego wywiązywać się ze zobowiązań z tytułu świadczenia 
usług publicznych nie dokonuje się zgodnie z procedurą udzielania zamówień 
publicznych, która pozwoliłaby na wybór oferenta świadczącego te usługi za 
cenę najkorzystniejszą dla danej społeczności, poziom rekompensaty należy 
określić na podstawie analizy kosztów, jakie poniosłoby typowe, dobrze 
zarządzane przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi środkami transportu. 

Decyzja wskazuje kategorie pomocy państwa, które – na określonych w 
jej treści warunkach – uznaje za zgodne ze wspólnym rynkiem. Pomoc państwa 
w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, spełniająca 
warunki określone w decyzji, jest zgodna ze wspólnym rynkiem i jest zwolniona 
z obowiązku zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 TfUE (art. 3 decyzji). 
Zwolnienie z wymogu uprzedniego zgłoszenia w przypadku niektórych usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym nie wyklucza jednak 
możliwości zgłaszania przez państwa członkowskie konkretnego programu 
pomocy (motyw 21 preambuły do decyzji). Warto wskazać, że zgodnie z 
decyzją, wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty niezbędnej do 
pokrycia całości lub części kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się z 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu 
odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku (art. 5 decyzji). Rekompensata 
przewyższająca kwotę konieczną do pokrycia kosztów poniesionych przez dane 
przedsiębiorstwo nie jest konieczna do wykonywania usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym i w konsekwencji stanowi pomoc państwa 
niezgodną ze wspólnym rynkiem, która powinna zostać zwrócona (motyw 12 
preambuły do decyzji i art. 6 decyzji). Rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, które nie wchodzą w zakres decyzji, podlegają obowiązkowi 
uprzedniego zgłaszania i mogą zostać zakwalifikowane przez Komisję jako 
sprzeczne ze wspólnym rynkiem (punkt 2 Wspólnotowych ram 2005/C 297/04 
dotyczących pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług publicznych, Dz. Urz. UE C 297 z 29.11.2005 r., s. 4).  
 Przy ocenie zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 
należy uwzględnić także rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 
marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu 
WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999), które precyzuje tryb notyfikowania 
Komisji Europejskiej projektowanej pomocy publicznej. 
 

III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Przepisy projektu ustawy (art. 6) przewidują udzielanie dotacji celowych 
lub podmiotowych wspierających działalność zmierzającą do zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych, w tym dotacji 
przeznaczonych na zapewnienie gotowości jednostek Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego oraz utrzymanie baz ratunkowych.  
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Działania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obszarach wodnych należy uznać za usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 106 ust. 2 w zw. z art. 14 
TfUE. 

Cel projektowanych dotacji wraz z warunkami ich udzielania należy 
uznać za zgodny z art. 106 TfUE w związku z decyzją Komisji 2005/842/WE. 
Należy zgłosić jedno zastrzeżenie. Przepisy projektu w żaden sposób nie 
odnoszą się do wysokości obrotu przedsiębiorstwa, któremu ma być udzielna 
dotacja, ani do wysokości dotacji, która ma zostać przyznana. Obie te kwoty są 
określone w decyzji Komisji (art. 2 ust. 1 lit. a) i stanowią kryterium 
dopuszczalności pomocy. Kwoty te mogłyby zostać określone w przepisach 
wykonawczych, wydanych na podstawie projektowanego art. 6 ust. 4 ustawy. 
Jednak umieszczone w tym przepisie odesłanie do przepisów art. 14-18 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
sugeruje, że przewidywane rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych nie określi tych kwot. Brak określenia wspomnianych kwot, w 
zgodzie z decyzją Komisji, oznaczać będzie konieczność notyfikowania Komisji 
Europejskiej projektowanej pomocy.  

Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych przewiduje udzielanie pomocy publicznej podmiotom 
prowadzącym działalność zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa osób 
przebywających na obszarach wodnych. Projekt określa jednak jedynie formy i 
cele przyznawanej pomocy. Dotacje, o których mowa w projekcie, będą mogły 
być udzielane dopiero po wydaniu przewidzianego w nim rozporządzenia, na 
warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu. Należy zatem uznać, że 
sam projekt ustawy nie stanowi programu pomocowego w rozumieniu art. 2 pkt. 
7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.) w związku z art. 1 
lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. 
WE L 83 z 27.03.1999). Dopiero kompletna regulacja – ustawa wraz z 
rozporządzeniem – stanowiłaby program pomocowy. Program taki, jeżeli nie 
będzie spełniał warunków określonych w decyzji Komisji 2005/842/WE, 
wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie art. 108 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Należy przypomnieć, że zgodnie z motywem 21 preambuły do decyzji, 
istnieje możliwość notyfikowania Komisji także pomocy zgodnej z decyzją 
Komisji 2005/842/WE. 
 

IV. Konkluzje 
Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych przewiduje udzielanie pomocy publicznej. Pomoc 
przewidziana w projekcie może być uznana za pomoc dla podmiotów 
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świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 106 
ust. 2 w zw. z art. 14 TfUE. Pomoc ta byłaby udzielana na warunkach 
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
wydanym na podstawie art. 6 ust. 4 projektu. Ustawa wraz z rozporządzeniem 
stanowiłaby program pomocowy, który, jeżeli nie będzie spełniał warunków 
określonych w decyzji Komisji 2005/842/WE, wymagać będzie notyfikacji 
Komisji Europejskiej w trybie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Sam projekt ustawy nie jest programem pomocowym i nie narusza 
prawa Unii Europejskiej. 
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Opinia 
w sprawie stwierdzenia, czy komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Paweł Orłowski) jest projektem ustawy 

wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu 
Sejmu 

 
 
Przedmiotem komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych jest regulacja warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym 
uprawiających formy kultury fizycznej oraz regulacja obowiązków osób 
fizycznych i prawnych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa osób 
przebywających na obszarach wodnych. 

Ustawy nie będzie się stosowało m.in. do uprawiania sportów 
motorowych, żeglarstwa, płetwonurkowania oraz innych sportów związanych ze 
współzawodnictwem i rekreacją ruchową.  

Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu. 
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