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Opinia  

o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody  

(druk nr 235) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa usuwa sprzeczność pomiędzy art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 

narciarskich  (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), a art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Pierwszy 

ze wskazanych przepisów nakazuje przekazanie 15% wpływów z opłat za wstęp 

i udostępnienie wejścia do parku narodowego lub krajobrazowego znajdującego się w górach, 

oraz za wstęp na jego wszelkie ścieżki edukacyjne i biletowane obiekty na rzecz wszystkich 

podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na którym 

znajduje się określony park narodowy lub krajobrazowy. Natomiast na podstawie art. 12 

ust. 9 ustawy o ochronie przyrody, należy przekazywać te środki tylko na rzecz Górskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Ustawa przesądza, że uprawnionymi są wszystkie podmioty wykonujące 

ratownictwo górskie na obszarze parku. 

Ponadto ustawa zmniejsza wymiar obowiązku przekazania środków podmiotom 

wykonującym ratownictwo górskie o należność z tytułu podatku od towarów i usług. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie sejmowej  Komisji  Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk 
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sejmowy nr 341). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Komisje wprowadziły do projektu poprawkę polegającą na skreśleniu powtórzenia w art. 12 

ust. 9 ustawy o ochronie przyrody normy zawartej w przepisie art. 17 ust. 4 ustawy 

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisje.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 


