ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodników górskich z
dnia 31.10.2013
A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM
1. Lech Rugała
2.  Poznań
3. jak wyżej, e-mail: rugala@wp.pl
B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1
2
3
4
5
C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY
Projekt rozporządzenia, zapowiadający kontynuacje dotychczasowych praktyk nadmiernej regulacji,
jest sprzeczny z duchem i sensem przeprowadzonej właśnie deregulacji zawodów turystycznych na
podstawie ustawy, która wejdzie w życie z początkiem roku 2014. Jest przesadnie rozbudowany i
obejmuje tereny w znacznej części mające niewiele wspólnego z górami. Tym samym nie spełnia
podstawowych założeń zapewnienia bezpieczeństwa na górskich wycieczkach. Wg projektowanego
rozporządzenia na tych terenach status przewodników terenowych będzie niejasny, bowiem z
projektu rozporządzenia wynika, że cały obszar objęty rozporządzeniem ma być zastrzeżony dla
przewodników górskich. Należy ograniczyć teren określony w rozporządzeniu wyłącznie do głównych
pasm górskich z uwagi na to, że oprowadzanie wycieczek przez przewodników górskich na obszarze
pogórzy, przedgórzy, równin podgórskich czy rozległych kotlin śródgórskich nie różni się
absolutnie niczym od oprowadzania przez przewodników terenowych na pozostałych terenach Polski.
Wnioskuję o odrzucenie projektu rozporządzenia w całości i opracowanie nowych zasad
reglamentacji zawodu, sprowadzających się jedynie do wymagania od kandydatów na przewodników
górskich niezbędnej wiedzy i doświadczenia związanego z bezpieczeństwem podczas przebywania z
turystami faktycznie na wycieczkach górskich.
D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
1
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3
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Kopia listu z protestem przeciw przedstawionej wersji projektu rozporządzenia
dotyczącego przewodników górskich, wysłanego listem poleconym w dniu 28.11.2013 r.
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych
zgłoszenia dokonanego dnia
27.11.2013 pocztą e-mailową i 28.11.2013 listem poleconym do Ministerstwa Sportu i Turystyki
F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE
Imię i nazwisko
Lech Rugała

Data

Podpis

29.11.2013

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(podpis)

*
**

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa - treść: "- Zgłoszenie zmiany danych" skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
(§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia …….. 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr ..,
poz. … ) w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając
również dane, które zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz
w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych
pracach.
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art.
7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.

