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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organizacji ratowniczych, wa-
runków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugu-

jàcych ratownikom górskim i wodnym w zwiàzku z udzia∏em w akcji ratowniczej.

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,

poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4,
poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820
i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres obo-
wiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organizacji ra-
towniczych, warunki ich wykonywania przez inne organi-
zacje ratownicze oraz rodzaj i wysokoÊç Êwiadczeƒ przy-
s∏ugujàcych w zwiàzku z udzia∏em w akcji ratowniczej.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Dziennik Ustaw Nr 193 — 12166 — Poz. 1624

§ 2. Specjalistycznymi organizacjami ratowniczymi
sà:

1) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako sto-
warzyszenie kultury fizycznej o zasi´gu ogólnokra-
jowym, zwane dalej „GOPR”;

2) Tatrzaƒskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
w zakresie ratownictwa górskiego na obszarze Tatr
i pasma Guba∏owsko-Spiskiego, zwane dalej
„TOPR”;

3) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako sto-
warzyszenie kultury fizycznej o zasi´gu ogólnokra-
jowym, zwane dalej „WOPR”.

§ 3. 1. Organizacje specjalistyczne sà obowiàzane
i uprawnione do:

1) organizowania pomocy oraz ratowania osób,
w tym udzielania pomocy przedmedycznej;

2) organizowania oraz przeprowadzania szkolenia
s∏u˝by ratowniczej;

3) ustalania programów kursów i szkoleƒ specjali-
stycznych z zakresu ratownictwa;

4) nadawania stopni ratowniczych oraz okreÊlania
uprawnieƒ do prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych,
w zale˝noÊci od posiadanych kwalifikacji;

5) programowania i prowadzenia profilaktycznej dzia-
∏alnoÊci w zakresie bezpieczeƒstwa osób;

6) stwierdzania zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa osób, na
swoim terenie dzia∏ania.

2. Organizacje specjalistyczne oraz ich upowa˝nie-
ni przedstawiciele majà ponadto prawo wyst´powania
do:

1) kierowników obiektów i urzàdzeƒ wypoczynko-
wych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury
fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym
wnioskiem o usuni´cie stwierdzonych zagro˝eƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, lub o wstrzymanie
eksploatacji; wniosek przedstawiony ustnie po-
twierdza si´ na piÊmie w terminie 3 dni od jego
zg∏oszenia;

2) organów administracji samorzàdowej oraz, stoso-
wnie do w∏aÊciwoÊci, do dyrektora parku narodo-
wego o nakazanie usuni´cia zagro˝eƒ, jak równie˝
o wstrzymanie eksploatacji albo zamkni´cie obiek-
tów lub urzàdzeƒ, jak te˝ okreÊlonych obszarów.

§ 4. 1. GOPR i TOPR sà ponadto obowiàzane
i uprawnione do:

1) nadawania stopni instruktorskich;

2) kontroli przestrzegania przez osoby przebywajàce
w górach warunków bezpieczeƒstwa;

3) og∏aszania stopni zagro˝enia lawinowego oraz in-
nych stanów zagro˝eƒ na swoim terenie dzia∏ania;

4) prowadzenia dzia∏alnoÊci informacyjnej oraz in-
strukta˝owej w zakresie bezpieczeƒstwa w górach
na swoim terenie dzia∏ania.

2. GOPR i TOPR oraz ich upowa˝nieni przedstawi-
ciele sà uprawnieni równie˝ do wyst´powania do orga-

nów samorzàdu terytorialnego o zamkni´cie obszaru
powietrznego do uprawiania sportów lotniczych w wy-
padkach stanowiàcych zagro˝enie dla osób, funkcjo-
nowania urzàdzeƒ i prowadzonych tam akcji ratunko-
wych i szkoleƒ.

3. W wyjàtkowych wypadkach stanowiàcych zagro-
˝enie dla zdrowia i ˝ycia osób, GOPR lub TOPR mo˝e
za˝àdaç od organizatorów i kierowników, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, zaniechania imprezy, zaniecha-
nia wyjÊcia w góry bàdê zamkni´cia obiektu lub urzà-
dzenia.

4. Kierownik jednostki GOPR lub TOPR, na której te-
renie dzia∏ania dokonano czynnoÊci okreÊlonej
w ust. 3, z czynnoÊci tej sporzàdza protokó∏.

5. Protokó∏, o którym mowa w ust. 4, wraz z uzasad-
nieniem, jest przedstawiany bezzw∏ocznie w∏aÊciwe-
mu organowi administracji samorzàdowej oraz organi-
zatorom imprez i kierownikom, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 1.

§ 5. 1. Ratownikom górskim bioràcym udzia∏
w dzia∏aniach ratowniczych przys∏uguje Êwiadczenie
pieni´˝ne w wysokoÊci diety z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wych pracowników na terenie kraju za ka˝dà rozpocz´-
tà godzin´ dzia∏aƒ.

2. W przypadku dzia∏aƒ ratowniczych, o których
mowa w ust. 1, trwajàcych ponad 8 godzin, ratowni-
kom górskim przys∏uguje ponadto wy˝ywienie.

3. Ratownikom wodnym bioràcym udzia∏ w dzia∏a-
niach ratowniczych przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne
w wysokoÊci po∏owy diety z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wych pracowników na terenie kraju za ka˝dà rozpocz´-
tà godzin´ dzia∏aƒ.

§ 6. 1. Inne ni˝ GOPR, TOPR lub WOPR organizacje
ratownicze mogà wykonywaç obowiàzki i uprawnienia
tych organizacji za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, je˝eli:

1) obszar, na którym ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç
ratownicza, nie jest wystarczajàco zabezpieczony
przez stowarzyszenia wymienione w § 2 albo sto-
warzyszenia te nie sà w stanie go zabezpieczyç;

2) posiadajà kadr´ ratowników z uprawnieniami spe-
cjalistycznymi zweryfikowanymi przez organizacje
wymienione w § 2;

3) posiadajà siedzib´, w∏asny sprz´t specjalistyczny,
Êrodki transportu i ∏àcznoÊci;

4) wska˝à êród∏a finansowania planowanej dzia∏alno-
Êci;

5) przedstawià opini´ co do celowoÊci wykonywania
obowiàzków i uprawnieƒ w∏aÊciwego wojewody
i organu administracji samorzàdowej, a w przypad-
ku prowadzenia dzia∏alnoÊci na obszarze parku na-
rodowego — ponadto opini´ dyrektora parku.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e wyraziç w drodze decyzji zgod´ na wykonywanie
obowiàzków i uprawnieƒ ratowniczych przez innà ni˝
GOPR, TOPR lub WOPR organizacj´ ratowniczà — na
wniosek tej organizacji — po zasi´gni´ciu opinii w∏a-
Êciwej specjalistycznej organizacji ratowniczej.
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§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su obowiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organi-
zacji ratowniczych oraz wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych ratownikom górskim i wodnym (Dz. U. Nr 47,
poz. 303).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


