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Projekt 28.12.2010 r. 

Stanowisko Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie  
osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 3448) 

 

Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych określa warunki bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,  
w tym uprawiających formy kultury fizycznej oraz obowiązki osób fizycznych i prawnych 
związane z zachowaniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. 
Projekt wskazuje podmioty odpowiedzialne za zapewnienie warunków bezpieczeństwo; 
określa podmioty, do których należy organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które 
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.  

Ocena propozycji zawartych w projekcie.  

Tytuł projektowanej ustawy jest nieadekwatny do treści, ponieważ projektowany 
zakres regulacji obejmuje również zasady wykonywania ratownictwa wodnego (art. 3 i 5 
projektu).  

Art. 3 ust. 1 projektu stanowi, że organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które 
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, 
należy w szczególności do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) i 
Mazurskiej Służby Ratowniczej (MSR), w zakresie określonym w statutach tych organizacji 
oraz w zakresie innych aktów regulujących współdziałanie organizacji z innymi podmiotami 
ustawowo powołanymi do niesienia pomocy. 

Stosownie do treści ust. 3 projektu, podmioty inne niż WOPR i MSR mogą prowadzić 
działalność z zakresu ratownictwa wodnego po uzyskaniu zgody ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych.  

Na tle projektowanego przepisu powstają wątpliwości co do jego zgodności  
z Konstytucją 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. 

                                                 
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). 
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Przykładem tego typu zrzeszeń są WOPR i MSR, 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.).  

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".2  

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 
cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, 
bez różnicowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących.3 

Zestawiając powyższe z treścią art. 3 projektu ustawy, stwierdzić należy, iż  
projektodawca nie traktuje w jednakowy sposób podmiotów, które mają zajmować się 
ratownictwem wodnym. W szczególnie niekorzystnym położeniu znajdują się podmioty 
określone w ust. 3, tj. ubiegające się o zgodę  ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Przejawem nierównego traktowania tych podmiotów jest m.in. konieczność uzyskania przez 
nie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego.  

Przyjmując konieczność reglamentacji działalności w zakresie ratownictwa wodnego 
 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 WOPR i MSR, również z uwagi na zasadę równego traktowania.  

Projektodawcy wprost wymieniają jedynie dwa stowarzyszenia, do których 
statutowych celów należy organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi 
lub których życie lub zdrowie jest zagrożone na wodach. Tymczasem w rzeczywistości 
działalność ta jest również wykonywana przez inne stowarzyszenia, np. Mazurskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy  ochotnicze straże pożarne, o których projekt ustawy 
nie wspomina. 

Projekt komisyjny nie tylko stawia WOPR oraz MSR w uprzywilejowanej sytuacji, 
nie wymagając od tych organizacji uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego, ale zawiera 
również inne regulacje dające WOPR, szczególne uprawnienia – również w stosunku do MSR 
oraz innych organizacji, które będą zajmować się ratownictwem wodny. Jako przykłady 
powyższych regulacji można wskazać na projektowany art. 3 ust. 2, który daje WOPR 

                                                 
2 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 1991 r., I ACr 100/91, PS 1993, wkładka do 
nr 11, poz. 8. 
3 Wyrok z dnia 3 grudnia 2007 r., Sk 45/06. 
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wyłączność na organizację szkoleń, określanie uprawnień i nadawanie stopni ratownikom, 
czy też art. 11 ust. 1, który przyznaje wyłączność na sporządzanie ekspertyz odnoszących się 
do norm zatrudnienia ratowników oraz zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektu. 

Ponadto z projektowanych przepisów nie wynika wprost, czy „organizowanie pomocy 
oraz ratowanie osób” odbywa się na obszarze wodnym, kąpielisku, pływalni czy parku 
wodnym, ponieważ użyte w art. 3 ust. 1 sformułowanie „na wodach” nie zostało odpowiednio 
określone. 

Pewne wątpliwości budzi również art. 6 projektu ustawy, dotyczący sposobu 
finansowania ratownictwa wodnego. 

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 
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 z dnia 18 stycznia 1996 r.  
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm), Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji powierzał zadania z zakresu ratownictwa wodnego 
specjalistycznym organizacjom ratowniczym.   

Projektowane przepisy przewidują wspieranie przez organy administracji publicznej, 
w tym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz wojewodów, działalności 
zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych. 
Wspieranie działalności zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obszarach wodnych polega w szczególności na dotacjach celowych lub 
podmiotowych przeznaczonych na: 

1) edukację ratowników wodnych; 

2) zapewnienie gotowości jednostek WOPR oraz utrzymanie baz ratowniczych; 

3) zakup, remonty i eksploatację sprzętu oraz nieruchomości; 

4) finansowanie lub dofinansowanie kosztów akcji ratowniczych na obszarach wodnych; 

5) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 

6) profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.   

Przepisy te, stawiają w wyraźnie lepszej sytuacji WOPR.   

Z projektowanego przepisu art. 6 ust. 2 komisyjnego projektu nie wynika, na które  
z ww. zadań miałaby zostać przeznaczona dotacja celowa.  
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Dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) są to środki 
przeznaczone m.in. na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań oraz 
zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.  

Użyte w treści przepisu wyrażenie „w szczególności” powoduje, że katalog tych zadań 
jest adresowany do określonych w tym przepisie zadań również w związku z dotacją 
podmiotową, a zatem nie można uznać, że mamy tu do czynienia z „ustawowym określeniem 
zadań”, na które może być przyznana dotacja celowa.  

Tryb i zasady zlecania zadań organizacji pozarządowej reguluje art. 151 ustawy  
o finansach publicznych, w świetle którego dysponent części budżetowej może zlecić 
organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją 
umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań. Zatem prawną 
formą udzielania ww. dotacji celowej jest umowa zawarta przez dysponenta części 
budżetowej z organizacją pozarządową.  

W odniesieniu natomiast do dotacji podmiotowej należy zauważyć, że zgodnie z art. 
131 tej ustawy, dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej 
ustawie lub umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej  
w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Z art. 6 ust. 2 
komisyjnego projektu ustawy nie wynika o jakiej jednostce oraz jakim dofinansowaniu 
działalności bieżącej jest tu mowa.  

Ponadto użyte w art. 6 ust. 4 komisyjnego projektu ustawy sformułowanie „dotacje 
centralne” nie funkcjonuje w systemie finansów publicznych. Zatem nie jest jasne jakie 
dotacje projektodawca miał na myśli. 

Odnosząc się do art. 6 projektu należy wskazać również na przepisy prawa Unii 
Europejskiej odnoszące się do pomocy państwa w zakresie objętym przedmiotem regulacji 
ustawy. Zgodnie z art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej zwany 
„TFUE”) przedsiębiorstwa4 zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym  
interesie gospodarczym lub mające charakter monopolu skarbowego podlegają normom 
Traktatów, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie 
stanowi, prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im 
powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w sposób pozostający w sprzeczności 
z interesem Unii. Postanowienia te, na podstawie art. 106 ust. 3 TFUE (poprzednio art. 86 ust. 
3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dalej zwany „TWE”), zostały uzupełnione 
decyzją Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 TWE do 
pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, 
przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi  
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 312 z 29.11.2005, str. 67, zwanej dalej 
„decyzja Komisji”). Ponadto w wyroku w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH, Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że przyznawanie pomocy podmiotom 
świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym jest dozwolone w zakresie, w jakim 
można ją uznać za rekompensatę stanowiącą świadczenie wzajemne za świadczenia 
przedsiębiorstw będących beneficjentami w celu wykonania zobowiązań do świadczenia 

                                                 
4 Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie unijnym jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje swym zakresem 
wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tych 
podmiotów i źródeł ich finansowania. Co więcej nie ma znaczenia fakt, iż są to podmioty nie nastawione na zysk 
(np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96, 
ECR 1999, s. I-5751). Natomiast przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie produktów lub 
usług na rynku. 
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usług publicznych. Do celów stosowania tego kryterium powinno się jednak ustalić, czy 
zostały spełnione następujące przesłanki: 

1) czy przedsiębiorstwo będące beneficjentem zostało rzeczywiście obciążone 
wykonaniem zobowiązań do świadczenia usług publicznych i czy zobowiązania te 
zostały jasno określone; 

2) czy parametry, na podstawie których obliczona jest rekompensata, zostały wcześniej 
ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób; 

3) czy rekompensata nie przekracza kwoty niezbędnej do pokrycia w całości lub części 
kosztów poniesionych w celu wykonania zobowiązań do świadczenia usług 
publicznych, przy uwzględnieniu  związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego 
zysku z tytułu wypełniania tych zobowiązań; 

4) jeżeli wybór przedsiębiorstwa, któremu ma zostać powierzone wykonywanie 
zobowiązań do świadczenia usług publicznych po najniższym koszcie dla 
społeczności, to czy w takiej sytuacji poziom koniecznej rekompensaty został 
ustalony na podstawie analizy kosztów, jakie przeciętne przedsiębiorstwo, 
prawidłowo zarządzane i wyposażone w środki transportu odpowiedniego do tego, 
by moc uczynić zadość wymogom stawianym usługom publicznym, poniosłoby na 
wykonywanie takich zobowiązań, przy uwzględnieniu związanych z nimi 
przychodów oraz rozsądnego zysku osiąganego przy wypełnianiu tych zobowiązań 
(podobnie art. 5 decyzji Komisji).  

Zgodnie z powyższym orzeczeniem dotacja (subwencja) może być jedynie 
rekompensatą nie przekraczającą kwoty niezbędnej do pokrycia całości lub części kosztów 
poniesionych w celu wykonania zobowiązań do świadczenia usług publicznych, przy 
uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku z tytułu wypełniania 
tych zobowiązań. Rodzaje pomocy państwa, przyznawane w formie rekompensat, określa art. 
2 decyzji Komisji, natomiast art. 3 tej decyzji stanowi, że pomoc państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych spełniająca warunki określone  
w decyzji jest zgodna ze wspólnym rynkiem i jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia 
określonego w art. 108 ust. 3 TFUE. Konsekwentnie należy uznać, że pomoc przekraczająca 
wskazaną rekompensatę stanowi pomoc państwa niezgodną ze wspólnym rynkiem, która 
powinna zostać zwrócona, zgodnie z art. 6 decyzji Komisji. 

W związku z tym, że działania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obszarach wodnych należy uznać za usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym, pomoc przyznawana w formie dotacji (subwencji) podmiotom je 
świadczące, powinna spełniać kryteria wskazane powyżej.  

Analizując przepisy komisyjnego projektu ustawy należy stwierdzić, że projektowane 
regulacje nie spełniają wszystkich ww. wymagań. Art. 2 ust. 1 lit. a decyzji Komisji 
umożliwia bowiem przyznanie rekompensaty wyłącznie przedsiębiorstwom o średnim 
rocznym obrocie przed opodatkowaniem, uwzględniającym całą działalność, 
nieprzekraczającym 100 mln. EUR w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok,  
w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym i które otrzymują rekompensatę roczną z tytułu usług, o których 
mowa, nieprzekraczającą 30 mln EUR. W projekcie natomiast pomija się w ogóle kryteria  
w postaci średniego rocznego obrotu takiego przedsiębiorstwa oraz wysokość przyznanej 
rekompensaty rocznej, wskazując wprost w samym tekście ustawy, że dotacja miałaby być 
przyznawana podmiotom prowadzącym działalność do zapewnienia bezpieczeństwa osób 
przebywających na obszarach wodnych, wprost wskazując jedynie WOPR, bez dodania, czy 
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WOPR spełnia (spełniać będzie) ww. kryteria oraz bez wprowadzenia odpowiednich 
mechanizmów dokonywania takiej oceny w stosunku do pozostałych podmiotów, którym 
dotacje mogłyby być przyznawane. 

Regulacje zawarte w art. 4 wydają się być całkowicie zbędnymi. Zasady 
odpowiedzialności każdego człowieka, w tym także osób pływających, kąpiących się, 
uprawiających sporty wodne określają przepisy Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Cywilnego. 
Przepis art. 4 projektu, wyłączając ogólne zasady odpowiedzialności za szkodę określone  
w Kodeksie Cywilnym, pozbawia ochrony osoby pokrzywdzone zaniedbaniami osób 
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 

Art. 5 projektu ustawy jest pozbawiony treści dyspozytywnej, bowiem nie wyjaśnia 
się, czym są zadania z zakresu ratownictwa wodnego, na czym ma polegać koordynacja tych 
zadań oraz jakie są z tej racji granice kompetencji (odpowiedzialności) wojewodów.  

Jako niepoprawne należy również ocenić przepisy art. 10 i 11 projektu. Zgodnie  
z art. 10, zapewnienie bezpieczeństwa i określenie zasad użytkowania obszarów wodnych 
służących uprawianiu turystyki, rekreacji ruchowej i sportowej na obszarach wodnych, należy 
do zadań organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego, a na terenie parku 
narodowego do dyrektora parku. Uprawnienie różnego rodzaju podmiotów do określania 
zasad użytkowania obszarów wodnych będzie skutkować różnymi, niejednolitymi 
regulacjami.  

Do regulacji ustawowych powinno należeć również określenie norm zatrudnienia 
ratowników na kąpieliskach, pływalniach, basenach, parkach wodnych. Dlatego za nie do 
przyjęcia należy ocenić regulacje zawarte w art. 11, przekazujące takie uprawnienie do 
właściwości WOPR. Ponadto reguły takie powinny mieć charakter powszechny i nie być 
uzależnione od wniosku podmiotu zarządzającego danym obiektem, w którym możliwe jest 
pływanie lub kąpanie się.  

Podobnie, do materii ustawy powinno należeć określenie warunków bezpieczeństwa 
osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne. Tymczasem 
projektodawcy sprawy te przekazują do uregulowania w akcie niższego rzędu – 
rozporządzeniu (art. 13 pkt 1 projektu).  

Pewne wątpliwości niesie art. 12 projektu, który formułuje katalog obowiązków 
nałożonych na osoby przebywające na obszarach wodnych. Podstawową wadą tego przepisu 
jest brak precyzji. Projekt zawiera szereg nieostrych sformułowań (np. przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa), nie wskazując konsekwencji płynących z niezachowania tych wytycznych, 
jak i sposobu weryfikacji ich spełnienia. W ust. 2 zawarty jest zakaz korzystania z kąpieliska, 
pływalni, parku wodnego lub innego obiektu realizującego wodne formy kultury fizycznej,  
a także urządzeń przeznaczonych do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu na 
obszarach wodnych w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środków odurzających. Ze względu na to, że brak przepisu nakładającego sankcję za 
naruszenie tego zakazu, będzie to przepis martwy. 

 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 
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wobec obywatela.”5 Z zasady tej wynika nakaz formułowania przepisów prawa w sposób 
precyzyjny i jasny oraz poprawny pod względem językowym. Każdy przepis prawny winien 
być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Dopiero 
spełnienie tego warunku podstawowego pozwala na jego ocenę w aspekcie pozostałych 
kryteriów. Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych 
dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm 
prawnych nie budzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych 
praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności 
nakładanych obowiązków i przyznawanych praw tak, by ich treść była oczywista i pozwalała 
na wyegzekwowanie.6 W związku z powyższym należy zrezygnować z regulacji zawartych  
w art. 12 projektu.  

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. 1 ust. 5  
i art. 13 projektu. Ponadto, biorąc pod uwagę deklarowany przez projektodawców zakres 
regulacji art. 1 ust. 5, należy on do materii wymagających uregulowania ustawowego, a nie  
w drodze rozporządzenia.  

Nieznane jest przeznaczenie (sposób wykorzystania) komunikatów Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 14 projektu. Poza tym nie 
wiadomo, jaki ma być cel i zakres współpracy Instytutu w tym zakresie z jednostkami 
terenowymi WOPR; ponieważ WOPR nie ma żadnych kompetencji do wykonywania 
pomiarów i obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych. Uregulowania w tym zakresie 
znajdują się w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – ustalającej, że Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępnić nieodpłatnie informacje  
o stanie hydrosfery organom władzy publicznej oraz właścicielom wód  lub działającym  
w ich imieniu zarządcom. W szczególności komunikaty o bieżącej sytuacji meteorologicznej  
i hydrologicznej oraz ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi  
w hydrosferze przekazuje się wojewódzkim organom administracji publicznej, organom 
kierującym krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym oraz zarządowi gospodarki wodnej.  

Ponadto stosownie do przepisów ustawy – Prawo wodne, Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, której zadania 
określone zostały w art. 103 ustawy. Przepis art. 14 projektu ustawy poszerza zakres działania 
Instytutu jako państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej o kolejne zadania – 
opracowywanie komunikatu o zagrożeniach na obszarach wodnych.   

W dniu 16 października 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 pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne, 
podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa tym osobom oraz określające 
na czym polega owo zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Natomiast w art. 40 ust. 2 
ustawodawca wskazał na WOPR jako na podmiot w szczególności uprawniony do 
organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.  

                                                 
5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2000 r., K. 7/99. 
6 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 21 marca 2001 r., K. 24/00, 7 listopada 2006 r., SK 42/05. 
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W komisyjnym 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).  

Reasumując, nie można  zaakceptować propozycji zawartych w komisyjnym projekcie 
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.  

 

 

 

 

 

 


