
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 lipca 2021 r. 

Poz. 1190 

 

USTAWA 

z dnia 20 maja 2021 r. 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 350) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 uchyla się pkt 5; 

2) w art. 12 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) wykaz ratowników wodnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez nich warunków określo-

nych w art. 15a ust. 1;”; 

3) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„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; 
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 Medycz-

ne, 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.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 
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