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Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 957) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem podjęcia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 115) 

jest zmiana obecnie obowiązującego brzmienia jej art. 15 i art. 16, które ustanawiają okres 

przejściowy odnośnie do uprawnienia wykonywania ratownictwa wodnego albo górskiego.  

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ratownictwa wodnego ustawa 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.) stanowi, że podmiotami uprawnionymi do 

wykonywania ratownictwa wodnego są te podmioty, które uzyskały zgodę ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do 

rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.). Podobnie ustawa z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 

narciarskich (Dz. U. poz. 1241, z późn. zm.) określa, że uprawnienie do wykonywania 

ratownictwa górskiego przysługuje podmiotom, które uzyskały zgodę ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego oraz wpis do wyżej 

wymienionego rejestru jednostek współpracujących systemem Państwowe Ratownictwo 

Medyczne. 

Powstała uzasadniona obawa, że podmioty uprawnione obecnie do ratownictwa 

górskiego albo wodnego, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
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zgodnie z art. 15 i art. 16 ustawy nowelizowanej, ale nie zostały jeszcze wpisane do rejestru 

jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, mogą przestać 

spełniać ustawowe przesłanki do wykonywania tej działalności.  

Ponieważ zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 15 i art. 16, po 31 grudnia 2018 r. 

zgoda wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych utraci skuteczność prawną, 

ustawodawca uznał, że wprowadzenie do tych przepisów warunku uzyskania do 31 grudnia 

2018 r wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo 

Medyczne, zapewni właściwą ochronę osobom przebywającym w górach lub na obszarach 

wodnych w najbliższej przyszłości.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt przygotowany przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych wpłynął do 

Sejmu 19 września 2018 r (druk sejmowy nr 2853). Pierwsze czytanie przeprowadzono 

w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja przygotowała sprawozdanie 

zawarte w druku nr 2868, dokonując doprecyzowania przepisów zawartych w zmienianych 

art. 15 i art. 16 ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw. 

Na 69. posiedzeniu Sejmu przyjęto ustawę w brzmieniu zawartym w przedłożeniu 

komisyjnym. Głosów za oddano 427, przeciw – 1, nikt się nie wstrzymał. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


