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Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 9 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody
(druk nr 235)

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE I RATOWNICTWIE W
GÓRACH I NA ZORGANIZOWANYCH TERENACH NARCIARSKICH (Dz. U. Nr 208,
poz. 1241)
Art. 17.
1. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego przez podmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa górskiego następuje na podstawie powierzenia realizacji
zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1211) w zakresie
określonym w umowie. Przepisy art. 11a-art. 11c tej ustawy stosuje się odpowiednio.
2. Zadania z zakresu ratownictwa górskiego powierzane i finansowane są przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowych przyznawanych z części
budżetu państwa, której jest dysponentem.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji celowych podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na finansowanie zadań w zakresie
ratownictwa górskiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1.
[4. Opłaty pobierane 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, przekazuje się w wysokości 15% wpływów za każdy
kwartał podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze,
na którym znajduje się określony park narodowy lub krajobrazowy, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową, o której
mowa w ust. 1.]
<4. Opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary, o których
mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), przekazuje się w wysokości 15% wpływów
pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług za każdy kwartał podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na którym
znajduje się określony park narodowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w
zakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1.>
5. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udzielane są z pominięciem otwartego konkursu
ofert.
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-26. Zadania, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, obejmują:
1) utrzymanie gotowości ratowniczej;
2) prowadzenie działań ratowniczych;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich oraz psów ratowniczych,
w tym psów lawinowych;
4) opracowywanie i udostępnianie komunikatu lawinowego;
5) utrzymanie śmigłowca ratowniczego wraz z załogą lotniczo-techniczną będącego w
dyspozycji podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego,
przeznaczonego w szczególności do działań ratownictwa górskiego w Tatrach oraz
na terenie południowej Małopolski;
6) prowadzenie dokumentacji wypadków.
7. Utrzymanie gotowości operacyjnej śmigłowca, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, obejmuje
w szczególności koszty:
1) eksploatacyjne wraz z kosztami paliwa, oraz bieżącej i okresowej obsługi
technicznej;
2) obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych;
3) osobowe utrzymania załogi lotniczo-technicznej;
4) utrzymania zaplecza socjalno-technicznego dla śmigłowca i jego załogi.
8. Działania określone w ust. 6 i 7 realizowane są poprzez:
1) utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich
szkolenie;
2) zakup i utrzymanie obiektów oraz ich wyposażenia;
3) zakup i utrzymanie środków transportu i łączności;
4) wyposażanie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek;
5) zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego;
6) utrzymanie obsługi administracyjnej;
7) prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.
9. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przyznawane podmiotom uprawnionym
do wykonywania ratownictwa górskiego bez względu na lokalizację siedziby tego
podmiotu.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.)
Art. 12.
1. Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie
negatywnie na przyrodę w parku narodowym.
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-32. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach
ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę
osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.
3. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku
narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku narodowego.
5. Opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
przyjęty w ustawie budżetowej.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 3, uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu
jednorazowego lub wstępu wielokrotnego w miejscach pobierania opłat lub wnosi się na
rachunek bankowy parku narodowego.
7. Opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od:
1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań
naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4) mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących
z parkiem narodowym;
5) osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
6) osób udających się do miejsc kultu religijnego.
8. Opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w wysokości 50 %
stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera się od:
1) uczniów szkół i studentów;
2) emerytów i rencistów;
3) osób niepełnosprawnych;
4) żołnierzy służby czynnej.
[9. Opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, o których mowa w ust. 3, w wysokości
15% dochodów za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności
ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych - Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
działających na terenie danego parku narodowego.]
10. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając zróżnicowanie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych parków narodowych, nasilenie ruchu turystycznego i
jego oddziaływanie na przyrodę parków narodowych, określi, w drodze rozporządzenia,
parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.
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