
 

Uzasadnienie

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia

Rada Ministrów w dniu 13 lipca 2018 r. przyjęła dokument rządowy 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. Wśród zidentyfikowanych aktów prawnych  

wymagających wprowadzenia zmian  w ww.  zakresie znalazło się m.in. rozporządzenie 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień 

przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868), w którym znajduje się przepis 

wymagający przedmiotowej  deregulacji.

II. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana

W aktualnym stanie prawnym w § 9 ust. 9 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki    

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego znajduje 

się przepis, na mocy którego zaświadczenie o ukończeniu przez kandydata na przewodnika 

górskiego  szkolenia na przewodnika górskiego, zaświadczenie o ukończeniu  odpowiedniego 

szkolenia przez przewodnika górskiego ubiegającego  się o wyższą klasę uprawnień lub          

o rozszerzenie obszaru uprawnień,  a także zaświadczenie o zdaniu egzaminu na prowadzenie 

wycieczek narciarskich dla przewodników górskich,  powinno zawierać pieczęć organizatora 

szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, wpisanego do rejestru organizatorów 

szkoleń dla kandydatów  na przewodników górskich, prowadzonego przez marszałka 

województwa,  zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1553 z późn. zm.).   

III. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Projekt zakłada 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 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. 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. 
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