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Nazwa projektu
rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie 
w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Sportu i Turystyki – ministerstwo wiodące

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

1) Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki,

tel.: (22) 24 43 172;  e-mail: ewa.pawlak-lewandowska@msit.gov.pl;

2) Dominik Borek, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki,

tel.: (22) 24 43 198; e-mail: dominik.borek@msit.gov.pl

Data sporządzenia
 8 maja 2019 r.

Źródło: 
przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu         
13 lipca 2018 r.  dokumentu rządowego pn. 
„Informacja dotycząca deregulacji obowiązku 
stosowania pieczęci/pieczątek przez 
obywateli i przedsiębiorców” oraz 
zobowiązanie członków Rady Ministrów do 
rezygnacji do dnia 12 lipca 2019 r. z ww. 
obowiązku

Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 
Sportu i Turystyki – Lp. 46

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad przedmiotowym rozporządzeniem wynika z konieczności wprowadzenia 
zmian mających na celu likwidację obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek przez przedsiębiorców i obywateli. 
Powyższe wynika z faktu przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pn. „Informacja dotycząca deregulacji 
obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania członków Rady 
Ministrów do rezygnacji do dnia 12 lipca 2019 r. z ww. obowiązku.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wskazany projekt zakładać będzie wprowadzenie zmiany w obowiązującym rozporządzeniu, która będzie miała charakter 
techniczny. Usunięcie regulacji dotyczących pieczęci dotyczyć będzie § 9 ust. 9 pkt 6 rozporządzenia, w którym aktualnie 
znajduje się wymóg umieszczenia pieczęci organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich na 
zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, na zaświadczeniu o ukończeniu 
szkolenia przez przewodników górskich ubiegających się o wyższą klasę uprawnień lub o rozszerzenie obszaru uprawnień a 
także na zaświadczeniu o zdaniu egzaminu na prowadzenie wycieczek narciarskich dla przewodników górskich.   
Jednocześnie wprowadzony będzie wymóg czytelności podpisu  kierownika kursu lub osoby wskazanej przez organizatora 
szkolenia jako kierującej samokształceniem na ww. zaświadczeniach.  
Jednocześnie  wprowadzony zostanie w  pkt 2 w § 9 ust. 9 ww. rozporządzenia wymóg  wskazania w ww. zaświadczeniach  
adresu miejsca wykonywania działalności organizatora szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich. Ponadto  
wprowadzony zostanie w pkt 6  w § 9 ust. 9 wymóg czytelności podpisu kierownika kursu lub osoby wskazanej przez 
organizatora szkolenia jako kierującej samokształceniem   na ww. zaświadczeniach. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Duża część innych krajów, w szczególności krajów członkowskich OECD/UE zrezygnowała z obowiązku stosowania 
pieczęci i pieczątek przez przedsiębiorców i obywateli.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Organizatorzy szkoleń dla 
kandydatów na przewodników  
górskich

56 Centralny Wykaz 
Organizatorów Szkoleń Na 
Przewodników  Turystycznych 
prowadzony przez Ministra 
Sportu i Turystyki. Stan na 
dzień 19 lutego 2019 r. 

Zniesienie wymogu 
umieszczenia pieczęci 
organizatora szkoleń dla 
kandydatów na przewodników 
górskich na zaświadczeniu o 
ukończeniu szkolenia dla 
kandydatów na przewodników 
górskich oraz na zaświadczeniu 
o ukończeniu szkolenia przez 
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przewodników górskich 
ubiegających się o wyższą 
klasę uprawnień lub o 
rozszerzenie obszaru 
uprawnień, a także na 
zaświadczeniu o zdaniu 
egzaminu na prowadzenie 
wycieczek narciarskich dla 
przewodników górskich.    
przyczyni się do  ułatwienia 
wykonywania działalności 
organizatorów ww. szkoleń.   

 Kandydaci na przewodników 
górskich oraz przewodnicy 
górscy ubiegający się o wyższą 
klasę uprawnień lub o 
rozszerzenie obszaru 
uprawnień, w tym także osoby 
ubiegające się o uzyskanie 
uprawnień do prowadzenia 
wycieczek narciarskich.  

Około 100 osób  
rocznie ubiega się    
o nadanie 
uprawnień 
przewodnika 
górskiego  i około 
200  przewodników 
turystycznych  
ubiega się rocznie o 
wyższą klasę 
uprawnień lub o 
rozszerzenie 
obszaru uprawnień. 
W liczbach tych 
mieszą się także 
osoby ubiegające 
się o uzyskanie 
uprawnień do 
prowadzenia 
wycieczek 
narciarskich.  

Dane liczbowe dotyczące 
liczby kandydatów na 
przewodników górskich oraz 
przewodników górskich 
ubiegających się o wyższą klasę 
uprawnień lub o rozszerzenie 
obszaru uprawnień, a także  
liczby osób ubiegających  się o 
uzyskanie uprawnień do 
prowadzenia wycieczek 
narciarskich,  przekazywane 
Ministrowi Sportu i Turystyki 
przez marszałków województw 
w poprzednich latach. 

Uproszczona  zostanie 
procedura  dokumentowania 
ukończenia kursów dla 
kandydatów na przewodników 
górskich i kursów dla 
przewodników górskich 
podnoszących klasę uprawnień 
lub rozszerzających zakres 
posiadanych uprawnień.

Przewodnicy górscy Około 5 tysięcy 
osób 

Dane liczbowe dotyczące 
liczby osób posiadających 
uprawnienia przewodnika 
górskiego przekazywane 
Ministrowi Sportu i Turystyki 
przez marszałków województw 
w poprzednich latach.

Uproszczona  zostanie 
procedura  dokumentowania 
ukończenia kursów dla 
kandydatów na przewodników 
górskich i kursów dla 
przewodników górskich 
podnoszących klasę uprawnień 
lub rozszerzających zakres 
posiadanych uprawnień.

Marszałkowie województw 16  Uproszczona  zostanie 
procedura  dokumentowania 
ukończenia kursów dla 
kandydatów na przewodników 
górskich i kursów dla 
przewodników górskich 
podnoszących klasę uprawnień 
lub rozszerzających zakres 
posiadanych uprawnień.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Na podstawie decyzji  właściwego członka Kierownictwa - Pani  Anny Krupki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i 
Turystki,  odstąpiono od przeprowadzania konsultacji publicznych projektu. 
Uzasadnienie dla odstąpienia od przeprowadzania konsultacji publicznych projektu stanowi fakt, iż przedmiotowa regulacja 
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ma charakter wyłącznie techniczny i dotyczy  zniesienia obowiązku prawnego dla obywateli i przedsiębiorców. Ponadto 
dodatkowe uzasadnienie dla tego odstąpienia stanowi, iż obowiązek wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z 
faktu, iż Rada Ministrów w dniu 13 lipca 2018 r. przyjęła dokument rządowy pn. „Informacja dotycząca deregulacji 
obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązała członków Rady Ministrów 
do rezygnacji do dnia 12 lipca 2019 r. z ww. obowiązku w aktach prawnych będących w ich właściwości.

Projekt zostanie także przekazany do zaopiniowania  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania 
-

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Komentarz:
Rozporządzenie nie będzie miało  wpływu na  sektor finansów publicznych. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)



4

(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Komentarz
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki                  
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli                     
i gospodarstwa domowe.
Zniesienie obowiązku posługiwania się pieczątką przez organizatorów szkoleń dla kandydatów na 
przewodników górskich  może przyczynić się do niewielkiego zmniejszenia kosztów 
funkcjonowania podmiotów zajmujących się taką działalnością. Przeciętny koszt wytworzenia 
pieczątki dla  takiego podmiotu wynosi aktualnie kilkadziesiąt złotych (od około 30 do 50 zł). 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
  inne: projekt przyczyni się do uproszczenia 

procedury nabywania uprawnień przewodników 
górskich.

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: 
Usunięcie wymogu umieszczenia pieczęci organizatora szkoleń 
dla kandydatów na przewodników górskich na zaświadczeniu o 
ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników 
górskich oraz na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia przez 
przewodników górskich ubiegających się o wyższą klasę 
uprawnień lub o rozszerzenie obszaru uprawnień a także na 
zaświadczeniu o zdaniu egzaminu na prowadzenie wycieczek 
narciarskich dla przewodników górskich stanowi potencjalne 
przystosowanie do wprowadzenia elektronizacji 
przedmiotowych procedur. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Komentarz
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

Komentarz
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na  ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ogłoszenie rozporządzenia jest planowane w II 
kwartale 2019 r. 
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Po trzech latach obowiązywania rozporządzenia  wśród organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich 
oraz marszałków województwa zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca wpływu zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem na uproszczenie procedury nabywania uprawnień przewodników górskich.
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