
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

 na obszarach wodnych
 

 

(druk nr 401) 

 

 

 

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

wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)    obszarze wodnym - rozumie się przez to wody śródlądowe w rozumieniu art. 19 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 

534, 1495 i 2170) oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie 

nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące 

nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m
2 

i głębokości powyżej 0,4 m 

w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m; 

2)    wyznaczonym obszarze wodnym - rozumie się przez to kąpielisko, miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami 

basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m
2 

i głębokości powyżej 0,4 m w 

najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m; 

3)   wypadku - rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które 

wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach 

wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 

zdrowia; 

4)   ratownictwie wodnym - rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych, 

polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które 

uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

obszarze wodnym; 
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[5)    ratowniku wodnym - rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z 

zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w 

ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590) dla 

lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie 

zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;] 

6)    miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli - rozumie się przez to miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, o którym mowa w art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

7)    kąpielisku - rozumie się przez to kąpielisko, o którym mowa w art. 16 pkt 22 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

8)   pływalni - rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, 

przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z 

trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. 

 

Art. 12. 

1. Ratownictwo wodne mogą wykonywać 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, zwane dalej "podmiotami uprawnionymi do wykonywania 

ratownictwa wodnego". 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela, w drodze decyzji administracyjnej, 

zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiegającego się o jej udzielenie, o 

ile podmiot ten spełnia następujące warunki: 

1)   zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez 

utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych; 

2)   dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu 

gotowości, o którym mowa w pkt 1; 

3)   posiada siedzibę; 

4)   posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz 

środki transportu i łączności. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres; 

2)   informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywane ratownictwo wodne; 

[3)    wykaz ratowników wodnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

nich warunków określonych w art. 2 pkt 5;] 

<3) wykaz ratowników wodnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez nich warunków określonych w art. 15a ust. 1;> 

4)   wykaz sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności; 

5)   informację o źródłach finansowania planowanej działalności; 

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

wykaz kadry i sprzętu niezbędnego do szkolenia i egzaminowania. 

4. W przypadku prowadzenia działalności ratowniczej na obszarze parku narodowego lub 

krajobrazowego do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się także opinię dyrektora 

parku. 

4a. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa wodnego, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 

miesięcy od dnia jej wydania nie został wpisany 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. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)    cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa wodnego, któremu taka zgoda została udzielona, przestał spełniać 

warunki, o których mowa w ust. 2, lub został wykreślony z 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, lub 

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. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zawiadamia wojewodę właściwego do 

dokonania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 
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2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o cofnięciu zgody, o której mowa 

w ust. 1. 

Art. 15. 

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego mogą organizować i 

prowadzić szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa 

wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami. 

2. Organizacja i prowadzenie szkoleń, o których mowa w ust. 1, na obszarze parku 

narodowego, poza miejscami udostępnianymi w planie ochrony lub zadaniach ochronnych 

wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska, na odstępstwo od 

zakazów obowiązujących w parku. 

3. Organizację i prowadzenie szkoleń, o których mowa w ust. 1, na obszarze parku 

krajobrazowego lub obszarze Natura 2000 uzgadnia się z właściwym miejscowo 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

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

1)   ramowy program szkolenia, o którym mowa w ust. 1, 

2)   zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania 

uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego, 

3)   wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt 

2, 

4)   kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia, 

5)   sposób przeprowadzania egzaminu 

- mając na względzie bezpieczeństwo na obszarach wodnych, zapewnienie 

odpowiedniego poziomu wyszkolenia ratowników wodnych, zapewnienie 

odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej, konieczność zapewnienia jednolitego 

sposobu przeprowadzania egzaminu oraz zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu 

egzaminu. 

<Art. 15a. 

1. Ratownikiem wodnym może być osoba, która: 

1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik 

pływackich; 

2) posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie 

wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4, do prowadzenia działań ratowniczych 

wymienionych w art. 13; 
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3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. 

poz. 159) dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego 

realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika; 

4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania 

ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu. 

2. Lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie 

zawodowe, spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 

wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie, biorąc pod uwagę rodzaj 

działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego.> 

 


