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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

 

BPK.7050.1.2018 

 Szanowny Panie Ministrze  

 

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje sposób zapewniania bezpieczeństwa 

obywatelom podczas korzystania ze zbiorników wodnych, przede wszystkim pod kątem 

zapewnienia realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony życia (art. 38 Konstytucji RP) 

oraz zdrowia (art. 68 Konstytucji RP). Już od początku sezonu do Rzecznika docierają 

doniesienia dotyczące niewystarczającej liczby ratowników wodnych na kąpieliskach 

śródlądowych, jak i tych nadmorskich. Problem dotyczący zmniejszającej się liczby 

ratowników jest systematycznie podnoszony od kilku lat.  

Zmiany systemowe w tym zakresie zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1115). Ustawa nowelizująca w punkcie 14 wprowadziła do art. 15 ustawy z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2195 oraz z 2018 r. poz. 650) zmiany polegające m.in. na zobligowaniu podmiotów 

współpracujących z Państwowym Ratownictwie Medycznym do spełnienia następujących 

warunków: 

1) osiągnięcia gotowości operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania 

powiadomienia o zdarzeniu; 

2) dysponowania ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, 

3) dysponowania środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości. 

Warszawa, dnia 15 czerwca 2018 r.  

 

Pan 

Joachim Brudziński 

Minister  

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 
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W związku z tym, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich na 

podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2017, poz. 958),  zwracam się z następującymi pytaniami: 

1. Czy podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych są przygotowane do realizacji zadań określonych ustawą ? 

2. Czy już funkcjonują podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego 

wpisane do systemu i realizujące założenia ustawy ? Jeśli tak, to w jakiej liczbie i na jakiej 

zasadzie się to odbywa ? 

3. W jaki sposób odbywa się finansowanie stałej gotowości alarmowej, biorąc pod 

uwagę, iż powinna ona być zapewniona przez cały rok, a nie tylko sezonowo ? 

4. W jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo osób przebywających na 

obszarach wodnych w sytuacji, w której lokalny podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa wodnego nie będzie w stanie zrealizować założeń znowelizowanej ustawy ? 

5. Czy nowelizacja ustawy wpłynie na dotychczasowy system szkolenia ratowników, 

działania prewencyjne oraz zabezpieczenia imprez odbywających się na akwenach 

wodnych? 

       Z poważaniem  

(Stanisław Trociuk)  


