
 

Druk nr 4278-A
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja  

 

 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o 
bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i 
na zorganizowanych terenach 
narciarskich oraz o zmianie niektórych 
ustaw (druk nr 3447). 

 

Sejm na 95. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4278 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na  

posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r. 

wnosi: 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) górach – rozumie się przez to obszar Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego, 
Beskidu Średniego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego, 
Beskidu Śląskiego, Bieszczadów, Gorców, Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów 
Środkowych, Sudetów Zachodnich, Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz 
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej z wyłączeniem obszarów jednostek osadniczych i 
dróg publicznych;”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

  
2) w art. 2 pkt 10 nadać brzmienie:  
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„10) ratowniku narciarskim – rozumie się przez to osobę spełniającą wymagania 
określone w art. 3 pkt 3, art. 3 pkt 6, art. 10 lub art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ukończyła 
szkolenie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych 
terenach narciarskich, organizowane przez podmioty uprawnione do wykonywania 
ratownictwa górskiego;”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
3) w art. 5 ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:  

„1) zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na 
którym zamierza działać podmiot ubiegający o udzielenie zgody, o której mowa w 
ust. 1;”;  

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
4) w art. 6 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) transporcie zwłok z gór.”; 
– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 

– przyjąć 
Uwaga: poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5–15. 
 
5) w art. 7 w ust. 1 skreślić pkt 6; 
– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 

– przyjąć 
 
6) w art. 8 pkt 2 i 3 nadać brzmienie:  

„2) innych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne; 
3) jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej;”; 
– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 

– przyjąć 
 
7) w art. 9 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:  

„1) skierować wniosek do zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1, o usunięcie stwierdzonych zagrożeń w 
zakresie bezpieczeństwa osób lub o wstrzymanie eksploatacji obiektu i urządzenia, lub 
o zamknięcie terenu dla ruchu osób do czasu ustąpienia lub usunięcia tych 
zagrożeń;”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
8) w art. 10 ust. 2 i 3 nadać brzmienie:  
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„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.1)).”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
9) art. 13 nadać brzmienie:  

„Art. 13. Funkcjonariusz policji, wykonujący czynności służbowe, ma prawo 
korzystać z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych 
do transportu osób w górach lub na zorganizowanych terenach 
narciarskich bezpłatnie i poza kolejnością.”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
10) w art. 14 ust. 3 nadać brzmienie:  

„3. Treść komunikatu lawinowego udostępniana jest do wiadomości właściwych 
miejscowo dyrektorów parków narodowych oraz krajobrazowych, którzy przekazują 
go do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności 
poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej lub na tablicach informacyjnych.”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
11) w art. 25 ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:  

„2) miejsca prowadzonych prac konserwacyjnych, zabiegów sztucznego naśnieżania oraz 
stabilizacji pokrywy śnieżnej,”;  

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 
113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 
1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, 
Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 
2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 
68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, 
poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 
1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 
157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, 
poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 
432. 
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12) w art. 25 ust. 2 i 3 nadać brzmienie:  

„2. Przeszkody sztuczne, a w szczególności urządzenia transportu taśmowego, podpory 
urządzeń transportu linowego, słupy oświetleniowe, urządzenia naśnieżające, 
pojazdy mechaniczne znajdujące się w odległości mniejszej niż 2 m od granicy trasy 
zjazdowej lub nartostrady są odpowiednio zabezpieczone. 

3. W granicach narciarskiej trasy zjazdowej i nartostrad, nie mogą znajdować się 
niezabezpieczone i nieoznakowane przeszkody stanowiące zagrożenie dla osób 
uprawiających narciarstwo i snowboarding.”;  

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
13) w art. 26 ust. 3 nadać brzmienie:  

„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy podmiotów uprawnionych do 
wykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służb 
wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz 
ochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających sygnały 
świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały 
dźwiękowe o zmiennym tonie.”;  

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
14) w art. 27 w ust. 2 pkt 4 nadać brzmienie:  

„4) informacje promujące zasady bezpiecznego uprawiania narciarstwa i 
snowboardingu;”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
15) w art. 30 pkt 2 nadać brzmienie:  

„2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego 
zorganizowanym terenem narciarskim;”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
16) skreślić art. 44; 
– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 

– przyjąć 
 
17) po art. 45 dodać art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. 1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie 
narciarskim w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w 
szczególności poprzez naruszenie nakazów i zakazów, o których mowa w 
art. 30 – podlega karze grzywny. 

2. Kto uprawiając narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie 
narciarskim narusza, chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 30, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna  
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 osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 Kodeksu karnego 
– podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny. 

3. Kto nie stosuje się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych przez 
podmioty, o których mowa w art. 30 oraz art. 18 ust. 2, lub zjeżdża z 
szybkością nie dopasowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności 
i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu albo w inny 
sposób zagraża bezpieczeństwu innych osób – podlega karze grzywny.”; 

– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

18) w art. 48 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„…) w art. 12 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), i są przeznaczone na tworzenie i 
utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na 
ochronę przyrody i dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego na 
podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia … 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie 
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr …, poz. ..).”;”;  

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
19) art. 49 nadać brzmienie: 

„Art. 49. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)) w art. 15 ust. 1 
otrzymuje brzmienie: 

„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 uprawnione do 
wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia …….. 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr …….), podmioty 
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia ……..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.”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
20) po art. 51 dodać art. 51a w brzmieniu: 
 

 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 

r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 
i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151. 
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„Art. 51a. Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika górskiego na podstawie 
przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia. 

2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie uprawnień ratownika górskiego 
zakresu ratownictwa górskiego przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
21) art. 54 nadać brzmienie: 

„Art. 54. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem art. 49 i art. 50, które wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 
r.”.  

– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
Warszawa, dnia  29 czerwca 2011 r. 
   
   
   
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 Piotr Van der Coghen Marek Biernacki  






