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Projekt 28.12.2010 r. 

Stanowisko Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie  
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk nr 3447) 
 

Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza 
rozgraniczenie na ratownictwo górskie i narciarskie. Reguluje zasady i formy finansowania 
ratownictwa górskiego i ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich. Projekt 
określa również zasady bezpieczeństwa w górach i na stokach narciarskich. W zakresie 
ratownictwa górskiego projekt przewiduje wiodącą rolę Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego (TOPR) i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(GOPR). Projekt zawiera również przepisy karne wprowadzające kryminalizację nagannych 
zachowań na zorganizowanych terenach narciarskich. Ponadto powołany projekt przewiduje 
dodatkowo następujące zmiany w: 

1) ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 
1675, z późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. zm.); 

4) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1220, z późn. zm.). 

Ocena propozycji zawartych w projekcie.  

Artykuł 9 ust. 1 projektu stanowi, że ratownictwo górskie mogą wykonywać 
podmioty, które spełniają określone w tym przepisie warunki, tj.: 

1) zapewniają stan gotowości do wykonywania ratownictwa górskiego, poprzez 
utrzymywanie stałych dyżurów ratowników górskich; 

2) dysponują kadrą ratowników górskich w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu 
gotowości, o którym mowa w pkt 1, posiadających umiejętności z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, specjalistycznych technik ratownictwa górskiego oraz topografii gór; 

3) posiadają siedzibę; 

4) posiadają własny sprzęt specjalistyczny, środki transportu i łączności niezbędne do 
wykonywania ratownictwa górskiego; 

5) wskażą środki finansowania planowanej działalności. 

Zgodnie z ustępem 2, ratownictwo górskie wykonują w szczególności: Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, działające nieprzerwanie od czasów zaborów (1909 r.) 
oraz powstałe na jego bazie (1952 r.) ogólnopolskie Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe - specjalistyczne, ogólnopolskie organizacje ratownictwa górskiego.  

Stosownie do treści ust. 3 projektu, podmioty inne niż GOPR i TOPR mogą prowadzić 
działalność z zakresu ratownictwa górskiego po uzyskaniu zgody ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych.  
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Jednak prawidłowość takich propozycji należy rozważyć w świetle przepisów 
Konstytucji RP.    

Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia 
i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, 
stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji, a art. 58 
ust. 1 stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 

Artykuł 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.1 
stanowi, że każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem 
do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów. 
Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne, niż przewidziane 
przez ustawę i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa 
państwowego i publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności 
publicznej albo praw i wolności innych osób. 

Przejawem funkcjonowania powyższych regulacji i zasad w praktyce jest wolność 
tworzenia i działalności stowarzyszeń, zrzeszających osoby chcące aktywnie działać na ich 
rzecz, realizując cele określone w statutach takich podmiotów, dążąc do ich osiągnięcia. 

Przykładem tego typu zrzeszeń są GOPR i TOPR, które są stowarzyszeniami  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). Zgodnie ze statutem TOPR, jednym z celów stowarzyszenia 
jest „poszukiwanie zaginionych turystów i niesienie pierwszej pomocy w nieszczęśliwych 
wypadkach na obszarze działania TOPR”, a cel ten jest realizowany m.in. poprzez działania 
ochotnicze członków, a także zatrudnianie w TOPR na podstawie umowy o pracę ratowników 
i innych pracowników (§ 3 pkt 1 i § 4 pkt 2 statutu).2  Podobne postanowienia zawiera statut 
GOPR –§ 6 ust. 1 statutu stanowi, iż GOPR opiera swą działalność na dobrowolnej pracy 
społecznej swych członków, zaś jako cele stowarzyszenia wskazano niesienie pomocy w 
górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone (§ 7 pkt 1).3   

Wskazać należy, że wiele stowarzyszeń obejmuje zakresem swej działalności ten sam 
lub podobny obszar, ponieważ nie stanowi ograniczenia dla wolności stowarzyszania się 
okoliczność funkcjonowania już stowarzyszenia o identycznie określonych celach. "Prawo nie 
wymaga (...), by cele i sposoby realizacji przez stowarzyszenie, zmierzające do rejestracji, 
musiały być odmienne od celów i sposobów realizacji innego stowarzyszenia już 
zarejestrowanego. Brak też podstaw do przyjęcia domniemania wyłączności celów  
i sposobów ich realizacji na korzyść stowarzyszenia zarejestrowanego wcześniej".4  

Natomiast art. 32 Konstytucji RP stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i że 
wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1), a także, że nikt 
nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym  
z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2).  

Przywołana powyżej konstytucyjna zasada równości była wielokrotnie przedmiotem 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału – 
zasada równości nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej 
klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną 

                                                 
1 Pakt otwarty został do podpisu przez ONZ w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. Polska przystąpiła do niego 3 

marca 1977 r. (Dz. U z 1977 r. Nr 38, poz. 167). 
2 http://www.topr.pl/html/pdf/dok_topr/statut_TOPR.pdf  
3 http://gopr.pl/index.php?action=status&grupa=-1  
4 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 1991 r., I ACr 100/91, PS 1993, wkładka do 
nr 11, poz. 8. 
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cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, 
bez różnicowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących.5 

Zestawiając powyższe z treścią art. 9 projektu ustawy, stwierdzić należy, iż 
projektodawca nie traktuje w jednakowy sposób podmiotów, które mają zajmować się 
ratownictwem górskim. W szczególnie niekorzystnym położeniu znajdują się podmioty 
określone w ust. 3, tj. ubiegające się o zgodę  ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Przejawem nierównego traktowania podmiotów zajmujących się ratownictwem górskim jest 
m.in. sama konieczność uzyskania przez inne niż GOPR i TOPR organizacje zgody na 
wykonywanie ratownictwa górskiego. 

Doceniając dotychczasową działalność TOPR i GOPR oraz to, że są to organizacje 
wyspecjalizowane, posiadające długoletnie doświadczenie w niesieniu pomocy osobom  
znajdującym się w górach, nie można uznać, iż właśnie te okoliczności uzasadniają 
odstępstwo od określonego w Konstytucji RP nakazu równego traktowania.   

 Przyjmując konieczność reglamentacji działalności w zakresie ratownictwa górskiego 
z uwagi na to, że z działalnością tą związane jest ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego, 
obowiązkowi uzyskania zgody na wykonywanie tej działalności powinny być również 
poddane GOPR i TOPR, również z uwagi na zasadę równego traktowania. 

 Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliłoby także ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych na efektywne sprawowanie nadzoru nad ratownictwem górskim, którego 
wykonanie zgodnie z art. 39 ust. 1 projektu ustawy jest mu powierzone.    

Należy zauważyć, że w ramach uprawnień nadzorczych organ nadzorujący jest 
wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie organów lub jednostek 
nadzorowanych. Uprawnienia nadzorcze oznaczają tyle, co prawo do sprawdzania 
działalności tych jednostek wraz z możliwością wpływania na organy, czy instytucje 
nadzorowane. Zaznaczyć przy tym należy, że samo stwierdzenie w ustawie, iż określony 
organ nadzoruje inne podmioty lub nadzoruje określone postępowanie nie daje jeszcze 
organowi  nadzorującemu uprawnień do władczego oddziaływania na jednostki nadzorowane, 
np. poprzez wydawanie im poleceń stosownego postępowania. Aby organ nadzorujący mógł 
władczo oddziaływać na jednostki nadzorowane, przepisy prawa muszą wprost mu takie 
uprawnienia przyznawać. Organ nadzoru może przy tym stosować tylko takie środki nadzoru, 
jakie przyznaje mu ustawa.  

Zgodnie z art. 9 ust. 7 minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie uprawniony 
do cofnięcia zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego, jeżeli podmiot, któremu taka 
zgoda została udzielona, przestał spełniać którykolwiek z warunków jej udzielenia lub nie 
usunął w wymaganym terminie nieprawidłowości, mających istotny wpływ na wykonywanie 
ratownictwa górskiego stwierdzonych protokołem kontroli. Cofnięcie zgody na wykonywanie 
ratownictwa górskiego można uznać za swego rodzaju środek nadzoru. Brak obowiązku 
uzyskiwania zgody przez GOPR i TOPR na wykonywanie ratownictwa górskiego spowoduje, 
że minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie pozbawiony władczych możliwości 
oddziaływania na działalność tych stowarzyszeń, nawet w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości w wykonywaniu ratownictwa górskiego przez GOPR i TOPR.   

W ten sposób ukształtowanie przepisów projektu w zakresie nadzoru nad 
ratownictwem górskim, stanowi również  okoliczność faworyzującą GOPR i TOPR. 

                                                 
5 Wyrok z dnia 3 grudnia 2007 r., Sk 45/06. 
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Projektodawcy ustawy wprowadzają rozróżnienie na ratownictwo górskie 
 i ratownictwo narciarskie, przez które należy rozumieć organizowanie i udzielanie pomocy 
osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia na zorganizowanych terenach narciarskich. Zgodnie z art. 36 projektu, działania 
ratownicze na zorganizowanych terenach narciarskich w ramach ratownictwa narciarskiego 
podejmuje ratownik narciarski lub górski. Stosownie do art. 3 pkt 5 projektu przez ratownika 
narciarskiego należy rozumieć osobę, która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i pozytywnie zaliczyła egzamin końcowy oraz 
ukończyła szkolenie w zakresie transportu poszkodowanych, organizowane przez podmioty 
uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego.  

Projektowane przepisy budzą wątpliwości na tle unormowań zawartych w ustawie  
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z art. 3 pkt 2  
i art. 15 ust. 3 wspomnianej ustawy, kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym 
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielają ratownicy jednostek współpracujących 
z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.  

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
ratownikiem może być osoba: 

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których 
mowa w art. 15 ustawy lub będąca członkiem tych jednostek; 

3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika; 

4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

W związku z powyższym – ratownik narciarski posiadający ważne zaświadczenie  
o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a niespełniający innych wymagań 
określonych w art. 13 ust. 1 nie jest ratownikiem w rozumieniu omawianej ustawy, a więc nie 
będzie uprawniony do podjęcia kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

Pewne wątpliwości budzi również art. 8 projektu ustawy, dotyczący sposobu 
finansowania ratownictwa górskiego. Przepis wskazuje, że zadania z zakresu ratownictwa 
górskiego dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach 
dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem. 
Stosownie do ust. 3, dotacje te mają być udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Ponadto, w ust. 6 przewiduje się, iż dotacja ma być udzielana na utrzymanie gotowości 
operacyjnej śmigłowca ratowniczego TOPR stacjonującego w Zakopanem, przeznaczonego  
w szczególności do działań ratowniczo-poszukiwawczych i ratowniczych w Tatrach oraz na 
terenie południowej Małopolski i obejmuje ubezpieczenia, koszty bieżącej i okresowej 
obsługi technicznej i paliwa oraz utrzymanie zaplecza socjalno-technicznego dla śmigłowca  
i jego załogi. 

 Zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
regulują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 5 wspomnianej ustawy, organy administracji publicznej prowadzą 
działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 
prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji 
publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych 
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organów. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach powierzenia 
wykonania zadań publicznych, bądź wspierania takich zadań. Organ administracji publicznej 
zlecając organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego, czy to w formie 
powierzenia wykonania zadań publicznych, czy też wspierania takich zadań udziela dotacji na 
finansowanie realizacji zleconego zadania. Powierzanie zadań z zakresu administracji 
publicznej organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

Dotychczas, w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz ustawy o kulturze fizycznej 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzał zadania z zakresu ratownictwa 
górskiego specjalistycznym organizacjom ratowniczym – GOPR i TOPR.   

Wątpliwości, jakie powstają na tle art. 8 projektu, dotyczą sposobu określenia 
podmiotów, które będą uprawnione do otrzymania dotacji.  Projektodawca posługuje się tu 
określeniem „podmioty upoważnione do wykonywania ratownictwa górskiego”. Wyjaśnienia 
wymaga, czy pod pojęciem tym należy rozumieć tylko podmioty, którym minister właściwy 
do spraw wewnętrznych udzielił zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego, w ten 
sposób upoważniając je do wykonania tego typu działalności, czy też zakres tego pojęcia 
obejmuje podmioty, które posiadają zgodę oraz GOPR i TOPR. Przyjmując pierwszą z ww. 
interpretacji oznaczałoby to, że zarówno GOPR, jak  i TOPR nie mógłby ubiegać się o dotacje 
oraz większość przepisów projektowanej ustawy nie dotyczyłaby tych organizacji.   

Niejasne jest również uprzywilejowywanie jednego z podmiotów wykonujących 
ratownictwo górskie: TOPR-u, w zakresie przyznawania środków finansowych na utrzymanie 
śmigłowca. Wątpliwości budzi również sam charakter takiej dotacji, bowiem konkretne 
wskazanie podmiotu uprawnionego do otrzymania środków z budżetu państwa wskazuje 
raczej na charakter podmiotowy niż celowy dotacji. Jest to również jedna z okoliczności, 
„faworyzujących”.  

Ponadto nie wydaje się właściwym wpisanie do ustawy ponoszenia przez państwo 
kosztów utrzymania jednego, konkretnego środka transportu, wykorzystywanego przez 
stowarzyszenie do realizacji jego celów statutowych. Takie rozwiązanie - zapewnienie 
pokrycia konkretnych kosztów z budżetu państwa, w efekcie może wywołać nieuzasadniony 
wzrost ceny poszczególnych składników wpływających na końcowy koszt utrzymania  
i zapewnienia gotowości ratowniczej tego środka transportu.  

Regulacje zawarte w projektowanym art. 4 wydają się być całkowicie zbędnymi. 
Zasady odpowiedzialności każdego człowieka, w tym także osób uprawiających turystykę lub 
sport w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich określają przepisy Kodeksu 
karnego oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto w kodeksach tych istnieją obecnie przepisy jasno 
określające odstępstwa od ogólnych zasad odpowiedzialności, gdzie na szczególne 
uwzględnienie zasługuje art. 26 Kodeksu karnego i art. 142 i 426 Kodeksu cywilnego.  

Przepis art. 4 ust. 1 projektu, wyłączając ogólne zasady odpowiedzialności za szkodę 
określone w Kodeksie cywilnym, pozbawia ochrony osoby pokrzywdzone zaniedbaniami 
osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo, jak np. właściciele wyciągów narciarskich, 
instruktorzy czy przewodnicy. Taka konstrukcja może spowodować, że osoby uprawiające 
turystykę lub sport w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich pozostają poza 
ochroną w razie poniesienia szkody, a same będą zobowiązane do poniesienia 
odpowiedzialności za wyrządzoną przez siebie szkodę. Odesłanie w ust. 3 do przepisów 
Kodeksu cywilnego jest niepotrzebnym przykładem ustawowego superfluum, powtarzające 
normy wynikających z art. 426 i 427 Kodeksu cywilnego.  
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Podobnie, jako zbędny należy ocenić przepis art. 15 projektu.  Projektodawca  
w art. 15 ust. 1 wskazuje, iż ratownik górski i ratownik narciarski przy wykonywaniu działań 
ratowniczych korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym, dla funkcjonariuszy 
publicznych. Niemniej w przepisach zmieniających inne akty prawne nie zawarto stosownej 
zmiany art. 115 § 13 Kodeksu karnego, wskazujących podmioty traktowane za 
funkcjonariuszy publicznych.  

W art. 15 ust. 2 zamieszczono przesłanki stanu wyższej konieczności w sytuacjach 
podjęcia akcji ratowniczej. Projektodawca wskazał, iż ratownik górski i ratownik narciarski 
może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra 
majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby, 
która uległa wypadkowi w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich. Art. 23 
Kodeksu cywilnego jasno wskazuje, iż przez dobra osobiste rozumie się m. in. zdrowie, 
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza  
i racjonalizatorska. Przepis projektu wskazuje, że z owych dóbr nie można poświęcić jedynie 
życia lub zdrowia, a tym samym dopuszcza naruszenie wolności osobistej lub czci. Takie 
odstępstwa od zasady zakazu naruszania podstawowych wolności i praw człowieka, zdają się 
być zbyt dalekimi w związku z celem ustawy.  

Pewne wątpliwości niesie art. 5 projektu, który formułuje katalog obowiązków 
nałożonych na osoby uprawiające rekreację ruchową, sport i turystykę w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich. Podstawową wadą tego przepisu jest brak precyzji. 
Projekt zawiera szereg nieostrych sformułowań (np. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 
odpowiedni ubiór i sprzęt), nie wskazując konsekwencji płynących z niezachowania tych 
wytycznych, jak i sposobu weryfikacji ich spełnienia. Z tych też względów powinno się 
zrezygnować z ww. regulacji.  

Jako za naruszające zasadę prawidłowej legislacji należy ocenić również przepisy 
zawarte w art. 6 i 19 projektu.  

Przepisy te określają podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa  
w górach i na zorganizowanych terenach oraz wymieniają, na czym owo zapewnienie 
bezpieczeństwa ma polegać. Oceniając przedmiotowe przepisy projektu, należy stwierdzić, iż 
projektodawca określając na czym ma polegać zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich, czyni to w sposób niejednoznaczny  
i nieprecyzyjny, posługując się zwrotami niedookreślonymi i ocennymi takimi jak: 
„rzetelnym oznakowaniu”, „skutecznie zapobiegającym”, „optymalnych warunków”.  

Taki sposób ujęcia regulacji prawnej, uniemożliwia precyzyjne jej ustalenie oraz 
powoduje niepewność jego adresatów co do ich praw i obowiązków.  

Przepisy o niedookreślonej (niewystarczająco określonej) lub niezrozumiałej treści 
należy uznać za sprzeczne z wynikającej z art. 2 Konstytucji RP zasadą poprawnej legislacji. 6  

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swym orzecznictwie odnosił się do 
konieczności tworzenia przepisów prawa z uwzględnieniem płynącej z art. 2 Konstytucji RP 
zasady przyzwoitej legislacji. Między innymi Trybunał wskazał, że w zasadzie przyzwoitej 
legislacji mieści się „wymaganie określoności przepisów, które „muszą być formułowane  
w sposób poprawny, precyzyjny i jasny”, a standard ten wymagany jest „zwłaszcza, gdy 
chodzi o ochronę praw i wolności oraz o sytuacje, gdy istnieje możliwość stosowania sankcji 
wobec obywatela.”7  
                                                 
6 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r., U 3/02 i 13 września  2005 r., K 38/04. 
7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2000 r., K. 7/99. 
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Również, jako niespełniające wymogów poprawnej legislacji należy ocenić przepisy 
zawarte w  rozdziale 6 projektu – przepisy karne.  

Wskazać tu należy m.in. na art. 38 ust. 9 projektu, który statuuje odpowiedzialność 
karną za niepowiadomienie o wypadku w górach lub odmowę podania (podanie 
nieprawdziwych) danych osobowych ratownikom udzielającym pomocy przez osobę 
zgłaszającą taki wypadek. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  w art. 6 ust. 1 przyjmuje bardzo szerokie 
rozumienie pojęcia „dane osobowe”. Trudno przyjąć, by zamiarem racjonalnego 
ustawodawcy było penalizowanie odmowy przekazania przez osobę zgłaszającą wypadek  
w górach którejkolwiek – będącej daną osobową – informacji o osobie, czy też podania przez 
tę osobę dowolnej nieprawdziwej informacji, stanowiącej daną osobową. Zaproponowane 
ujęcie tego przepisu narusza zasadę nullum crimen sine lege certa, gdyż nie określa w sposób 
jednoznaczny i dokładny zakresu obowiązku osoby zgłaszającej wypadek w górach, którego 
to obowiązku naruszenie skutkować będzie pociągnięciem jej do odpowiedzialności karnej. 

Stosownie do art. 92 ust.1 Konstytucja RP wymaga, by rozporządzenia były 
„wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego 
upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać 
organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania 
oraz wytyczne dotyczące treści aktu.” Za niespełniające tych wymagań należy uznać przepisy 
art. 18 ust. 1 i art. 39 ust. 3 projektu.  

Ponadto, w przypadku art. 39 ust. 3, zakres materii przekazywanych do uregulowania 
należy raczej do materii wymagających uregulowania ustawowego, a nie w drodze 
rozporządzenia.  

W dniu 16 października 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857). Ustawa ta zawiera regulacje odnoszące się do 
bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków górskich, tras narciarskich oraz 
uprawiających sporty górskie, podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 
tym osobom oraz określające na czym polega owo zapewnienie warunków bezpieczeństwa. 
Natomiast w art. 40 ust. 1 ustawodawca wskazał na GOPR i TOPR jako na podmioty  
w szczególności uprawnione do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy 
wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach.  

W projekcie ustawy brak jest odniesienia się do obowiązujących regulacji zawartych 
w ustawie o sporcie. W projekcie brak jest również przepisów przejściowych, dotyczących 
relacji między projektowanymi regulacjami a obecnie obowiązującymi przepisami aktów 
wykonawczych do uchylonej ustawy o kulturze fizycznej, a czasowo utrzymanymi w mocy  
(tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  6 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji 
ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju 
 i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku  
z udziałem w akcji ratowniczej).  

Wątpliwości budzi również art. 43 projektu, wprowadzający zmiany w art. 12 ust. 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, który reguluje kwestię przychodów 
gospodarstw pomocniczych przy parkach narodowych. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 87 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega 
likwidacja gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych. W związku  
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z tym, przepisem art. 63 tej ustawy dokonano zmian w art. 12 ust. 9 ustawy o ochronie 
przyrody, zgodnie z którym opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego 
obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów 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, z późn. zm.) i są przeznaczone na tworzenie i 
utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę 
przyrody. Opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15% wpływów za 
każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ratowniczej specjalistycznych 
organizacji ratowniczych – GOPR i TOPR, działających na terenie danego parku 
narodowego.  

Zgodnie z art. 123 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych, art. 63 tej ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.  

Proponowana treść art. 43 komisyjnego projektu ustawy budzi wątpliwości, bowiem 
nie uwzględnia zmian wprowadzanych ww. art. 63 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych.  

Poza tym należy podkreślić, że zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie przyrody, opłaty 
pobierane są za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary określone  
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska. Nie są natomiast pobierane 
opłaty za wstęp na ścieżki edukacyjne. Nie jest również jasne, o jakich „wszelkich obiektach 
biletowanych” jest mowa w przepisie komisyjnego projektu.  

Reasumując, Rząd komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie  
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich opiniuje negatywnie.  

 

 


