
ZARZĄDZENIE NR 34/2019
DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 R.

W SPRAWIE WARUNKÓW UDOSTĘPNIANIA OBSZARU TATRZAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO W CELACH SZKOLENIOWYCH

Na  podstawie  art  8e  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku  o ochronie  przyrody
(Dz.U.2018.1614  t.j.  z  dnia  2018.08.23) oraz  art.  3  ust.  1  i  2  pkt  2  ustawy  z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i  ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich  (Dz.U.2011.208.1241),  celem  realizacji  ustawowego  obowiązku  Dyrektora
Tatrzańskiego Parku Narodowego zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w
górach, zarządza się co następuje:

§ 1. Definicje

1. Szkolenie –  wszelka  odpłatna  działalność  dydaktyczna  o  charakterze  wykładu,  ćwiczenia,
treningu, instruktażu, kursu, pokazu – tak  w wymiarze teoretycznym, jak i  praktycznym –
prowadzona na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, w szczególności w zakresie:

a. lawinoznawstwa;
b. turystyki;
c. taternictwa powierzchniowego;
d. taternictwa jaskiniowego;
e. wspinaczki skalnej;
f. technik linowych;
g. narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu;
h. narciarstwa wysokogórskiego;
i. narciarstwa ekstremalnego;
j. turystyki narciarskiej;
k. pomocy przedmedycznej;
l. bezpieczeństwa w górach.

2. Szkoleniem nie jest działalność przewodnika – spełniająca znamiona wskazane w §1 ust. 1 - w
zakresie i na potrzeby prowadzonej wycieczki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (
Dz. U. z 2019 r. poz. 238 t.j. z dnia 2019.02.07 z późniejszymi zmianami);

3. Przewodnik  –  osoba  posiadająca  uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  przewodnika
górskiego tatrzańskiego;

4. Instruktor – instruktor sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Dz.
U. z 2019r. poz. 1468 t.j. z dnia 2019.08.06 z późniejszymi zmianami;

5. Instruktor  ratownictwa –  instruktor  ratownictwa  górskiego  w  rozumieniu  ustawy  z dnia
18 sierpnia 2011 roku  o  bezpieczeństwie  i  ratownictwie  w  górach  i  na  zorganizowanych
terenach narciarskich (Dz.U.2011.208.1241);

6. Trener – trener sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Dz. U. z
2019r. poz. 1468 t.j. z dnia 2019.08.06 z późniejszymi zmianami.



§ 2. Podmioty uprawnione do Szkolenia 

Szkolenie może być prowadzone przez:

1. Instruktora – w zakresie specjalności stwierdzonej dokumentem urzędowym, w szczególności
instruktora Polskiego Związku Alpinizmu lub instruktora Polskiego Związku Narciarskiego. 

2. Instruktora ratownictwa – w zakresie specjalności stwierdzonej dokumentem urzędowym.
3. Trenera  –  w  zakresie  specjalności  stwierdzonej  dokumentem  urzędowym,  w szczególności

trenera Polskiego Związku Alpinizmu lub trenera Polskiego Związku Narciarskiego.
4. Osobę  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje,  kompetencje,  wiedzę,  doświadczenie

oraz umiejętności,  pod  warunkiem  ich  oświadczenia  przed Dyrektorem  Tatrzańskiego  Parku
Narodowego (TPN). 

§ 3. Warunki prowadzenia Szkolenia

1. Szkolenie odbywa się  za zezwoleniem Dyrektora TPN wydawanym na okres  jednego roku
kalendarzowego, określonego we wniosku, o którym mowa w § 4.

2. Zezwolenie uprawnia do prowadzenia Szkolenia przez okres, na który zostało wydane.
3. Zezwolenie wydaje się za opłatą za udostępnianie Tatrzańskiego Parku Narodowego, określoną

odrębnym zarządzeniem Dyrektora TPN.
4. Na potwierdzenie zezwolenia Dyrektor TPN wydaje imienny identyfikator. 
5. Prowadzący szkolenie  powinien  mieć  przy  sobie  identyfikator  przez  cały  czas  szkolenia  i

okazać go na każde wezwanie Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wydaje zezwolenie na dany rok kalendarzowy po

przedstawieniu przez osobę prowadzącą szkolenie oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 3
oraz dokonaniu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3.  

7.        Szkolenie może być prowadzone tylko pod warunkiem posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej  i  kontraktowej  mogącej  wyniknąć  z prowadzenia
Szkolenia objętego wnioskiem ważne w danym roku kalendarzowym na kwotę nie mniejszą niż
200 000 zł. 

8. Dyrektor  TPN wydając  zezwolenie  na  prowadzenie  Szkoleń  w  zakresie  lawinoznawstwa  i
bezpieczeństwa w górach,  o  których mowa §  1 ust.  1  lit.  a  i  l  ustala  warunki  dodatkowe
określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. Dyrektor  Tatrzańskiego Parku Narodowego wydając zezwolenie  na prowadzenie Szkoleń,  o
których mowa w § 1 ust. 1 lit. b-k może ustalić dodatkowe warunki.

10. Szkolenia, o których mowa § 1 ust. 1 lit. a i l mogą być prowadzone wyłącznie w lokalizacjach
określonych w załączniku nr 4 a-d do niniejszego zarządzenia, tj. odpowiednio na obszarze
Obwodu Ochronnego:

a. Morskie Oko,
b. Hala Gąsienicowa,
c. Kuźnice,
d. Chochołowska.

11. Prowadzone  Szkolenie  nie  może  utrudniać  korzystania  z  zasobów  Tatrzańskiego  Parku
Narodowego przez innych jego użytkowników.

12. Prowadzone  Szkolenie  nie  może  powodować  zagrożenia  bezpieczeństwa  dla   innych
użytkowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

13. Szkolenia nie mogą być prowadzone po zmroku, również w okresie od 1 grudnia do 1 marca. 



§ 4. Wniosek

1. Zezwolenie na prowadzenie Szkolenia wydaje się na wniosek organizatora Szkolenia. 
2. Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który

zawiera informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi integralną część wniosku.
Dyrektor  może  zażądać  okazania  dokumentu  potwierdzającego  nadane  lub  posiadane  przez
wnioskującego  uprawnienia,  kwalifikacje,  kompetencje,  wiedzę,  doświadczenie  oraz
umiejętności, na które wnioskodawca się powołuje.

3. Prowadzący  Szkolenie  wraz  z  wnioskiem  powinien  przedstawić  podpisane  oświadczenia
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

     

§ 5. Przepisy wprowadzające

1. Traci moc zarządzenie nr 5/2018 z dnia  26 lutego 2018 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2020 r.

                                                                                                                              Dyrektor TPN
                                                                                                                               Szymon Ziobrowski

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2019 

                                                                                         

                                                                                          Zakopane, dnia.................................... 

......................................
      /imię i nazwisko/ 

......................................

......................................

/adres do korespondencji/

  

DYREKTOR TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ul. Kuźnice 1, 34 – 500 Zakopane 

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SZKOLENIA 

Działając na podstawie zarządzenia Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nr 34/2019 z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w
celach szkoleniowych – w dalszej części wniosku zwane także Zarządzeniem - wnoszę o wydanie
przez Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego zezwolenia na prowadzenie szkolenia w roku
kalendarzowym ........................

1. Rodzaj szkolenia:.......................................................................................

2.  Posiadane  uprawnienia  do  prowadzenia  szkolenia  zgodnie  z  treścią
Zarządzenia:.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
roku  o  bezpieczeństwie  i  ratownictwie  w  górach  i  na  zorganizowanych  terenach  narciarskich
(Dz.U.2011.208.1241) oraz z  art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz.U.2018.1614;  tekst  jednolity  z  dnia  23.08.2018r.),  a  także  pozostałych  źródeł  prawa
obowiązujących  na  obszarze  Tatrzańskiego  Parku  Narodowego  –  w  szczególności  zarządzeń
Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego – i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.......................................
    czytelny podpis



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, 
podajemy Pani/Panu następujące informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na 
prowadzenie szkolenia na podstawie odpowiedniego zrządzenia Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie
warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych jest Tatrzański Park 
Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu: Tatrzański Park 
Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 23 200, sekretariat@tpn.pl. Wyznaczyliśmy inspektora 
ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub adresem e-mail: daneosobowe@tpn.pl.

2. Celem, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jest obsłużenie złożonego przez Panią/Pana wniosku o 
zezwolenie na prowadzenie szkolenia, dokumentowanie decyzji w sprawie zezwolenia oraz zaksięgowanie wniesionej 
przez Panią/Pana opłaty oraz wydanie i doręczenie Pani/Panu potwierdzenia jej uiszczenia.

3. Prawną podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywane przez nas zadanie w interesie 
publicznym polegające na reglamentowaniu udostępniania obszaru parku narodowego na zasadach określonych w 
planie ochrony przyrody, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 142 ze zm.) i w zarządzeniach Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także wykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 59, ze zm.) a także obowiązek przechowania dokumentacji, który nakłada
na nas ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze 
zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające, działające na nasze zlecenie np. w zakresie
usług informatycznych i usług archiwizacyjnych a także podmioty, z których usług korzystamy dla lepszego 
wykonywania naszych zadań np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie lub prawne. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być także inni odbiorcy danych, o ile ich upoważnienie wynika z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez dziesięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
rozpoznano Pani/Pana wniosek.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych 
osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych 
osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zawsze na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych odpowiednimi przepisami RODO. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami lub z naszym 
inspektorem ochrony danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Niepodanie danych 
osobowych uniemożliwi obsługę złożonego przez Panią/Pana wniosku, a w konsekwencji – wydanie odpowiedniego 
zezwolenia.

Tatrzański Park Narodowy

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższą informacją

…………………..………………………………………………………………………………………….

data i podpis



                                                                                       

                                                                                             Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2019

                                                                                        Zakopane, dnia....................................

 

......................................

       imię i nazwisko

......................................

......................................

 adres do korespondencji

  

DYREKTOR TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ul. Kuźnice 1, 34 – 500 Zakopane

 

OŚWIADCZENIA

 

Działając na podstawie zarządzenia Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nr 34/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych, oświadczam,
że:

1.Posiadam następujące kwalifikacje,  kompetencje,  wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności,  w związku z którymi
wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie szkolenia na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Ponoszę  odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 
(Dz.U.2011.208.1241).
3. Zapoznałem/am się z brzmieniem art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(Dz.U.2018.1614 t.j. z dnia 2018.08.23), a także pozostałych źródeł prawa obowiązujących na obszarze Tatrzańskiego 
Parku Narodowego – w szczególności zarządzeń Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego – wraz z zobowiązaniem 
do przestrzegania norm nimi zakreślonych – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Posiadam  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej  i  kontraktowej  mogącej  wyniknąć
z prowadzenia Szkolenia objętego wnioskiem ważne w danym roku kalendarzowym na kwotę nie mniejszą niż 200 000
zł. 
5. Zapoznałem/am się z treścią zarządzenia nr 34/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., w tym z załącznikami stanowiącymi
jego integralną część.

.......................................



czytelny podpis

 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2019

                                                                                

WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ W ZAKRESIE LAWINOZNAWSTWA I
BEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH 

1.Szkolenia  w  zakresie  lawinoznawstwa  mogą  być  prowadzone  tylko  w  miejscach  do  tego
wyznaczonych.  Obszary  udostępnione  do  szkoleń  lawinowych  przedstawiają  mapki  stanowiące
załącznik nr 4a-d do niniejszego zarządzenia. 
2.Dokładną  lokalizację  szkoleń  należy  każdorazowo  ustalić  z  leśniczym  danego  obwodu
ochronnego. 
3.Organizację szkolenia należy meilowo zgłosić leśniczemu Obwodu Ochronnego, w którym będzie
odbywać się szkolenie z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
4.Ze  względów  przyrodniczych  mogą  być  wprowadzone  czasowe  ograniczenia  w  prowadzeniu
szkoleń.
5.Szkolenia lawinowe mogą być przeprowadzane tylko w przypadku występowania pokrywy śniegu
zabezpieczającej roślinność i glebę przed uszkodzeniami. 
6.Podczas szkoleń,  w szczególności wymagających głębokiego kopania w śniegu (wykonywanie
profili śniegu lub zakopywania elementów systemu „Easy Sercher”), należy zachować szczególną
ostrożność, by nie uszkodzić roślinności ukrytej pod zbyt cienką warstwą śniegu. W planowanym
miejscu  szkolenia  należy  wcześniej  sprawdzić  (wysądować)  miąższość  śniegu,  w  sposób  nie
powodujący uszkodzenia roślinności, w tym kosodrzewiny. 
7.Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia lawinowego miejsca, w których się one odbywały muszą
zostać uporządkowane,  w szczególności  dotyczy to  zasypania dziur  i  usunięcia  nierówności  po
zakopywanych detektorach, pozorantach, wykonywanych profilach itp.
8.Organizacja szkoleń w terenie musi być dostosowana do zaleceń wynikających z komunikatu o 
stopniu zagrożenia lawinowego.
9. Organizatorzy szkoleń odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia.
10.Organizacja szkoleń nie może utrudniać korzystania z zasobów TPN przez innych jego 
użytkowników.
11.Szkolenia nie mogą być prowadzone po zmroku, również w okresie od 1 grudnia do 1 marca. 
12.W przypadku naruszenia warunków realizacji szkolenia, o którym mowa w zał. Nr 3 
funkcjonariusz Służby Parku może przerwać szkolenie, ewentualnie wskazać inne miejsce w 
którym może być kontynuowane. 
13.W przypadku naruszenia warunków realizacji szkolenia, o których mowa w zał. Nr 3 Dyrektor 
TPN może cofnąć wydane zezwolenie na prowadzenie szkoleń. 
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	Zakopane, dnia....................................
	...................................... /imię i nazwisko/
	......................................
	......................................
	/adres do korespondencji/
	
	DYREKTOR TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
	ul. Kuźnice 1, 34 – 500 Zakopane
	WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SZKOLENIA
	Działając na podstawie zarządzenia Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nr 34/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych – w dalszej części wniosku zwane także Zarządzeniem - wnoszę o wydanie przez Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego zezwolenia na prowadzenie szkolenia w roku kalendarzowym ........................
	1. Rodzaj szkolenia:.......................................................................................
	2. Posiadane uprawnienia do prowadzenia szkolenia zgodnie z treścią Zarządzenia:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U.2011.208.1241) oraz z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614; tekst jednolity z dnia 23.08.2018r.), a także pozostałych źródeł prawa obowiązujących na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego – w szczególności zarządzeń Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego – i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
	....................................... czytelny podpis
	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, podajemy Pani/Panu następujące informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych:
	1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na prowadzenie szkolenia na podstawie odpowiedniego zrządzenia Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 23 200, sekretariat@tpn.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub adresem e-mail: daneosobowe@tpn.pl.
	2. Celem, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jest obsłużenie złożonego przez Panią/Pana wniosku o zezwolenie na prowadzenie szkolenia, dokumentowanie decyzji w sprawie zezwolenia oraz zaksięgowanie wniesionej przez Panią/Pana opłaty oraz wydanie i doręczenie Pani/Panu potwierdzenia jej uiszczenia.
	3. Prawną podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywane przez nas zadanie w interesie publicznym polegające na reglamentowaniu udostępniania obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony przyrody, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) i w zarządzeniach Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 59, ze zm.) a także obowiązek przechowania dokumentacji, który nakłada na nas ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
	4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające, działające na nasze zlecenie np. w zakresie usług informatycznych i usług archiwizacyjnych a także podmioty, z których usług korzystamy dla lepszego wykonywania naszych zadań np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie lub prawne. Odbiorcami danych osobowych mogą być także inni odbiorcy danych, o ile ich upoważnienie wynika z przepisów prawa.
	5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez dziesięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rozpoznano Pani/Pana wniosek.
	6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zawsze na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych odpowiednimi przepisami RODO. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
	7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
	8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi obsługę złożonego przez Panią/Pana wniosku, a w konsekwencji – wydanie odpowiedniego zezwolenia.
	Tatrzański Park Narodowy
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	DYREKTOR TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
	ul. Kuźnice 1, 34 – 500 Zakopane
	
	OŚWIADCZENIA
	
	Działając na podstawie zarządzenia Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nr 34/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych, oświadczam, że:
	1. Posiadam następujące kwalifikacje, kompetencje, wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, w związku z którymi wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie szkolenia na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego:
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	2. Ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U.2011.208.1241).
	3. Zapoznałem/am się z brzmieniem art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 t.j. z dnia 2018.08.23), a także pozostałych źródeł prawa obowiązujących na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego – w szczególności zarządzeń Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego – wraz z zobowiązaniem do przestrzegania norm nimi zakreślonych – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
	4. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej mogącej wyniknąć z prowadzenia Szkolenia objętego wnioskiem ważne w danym roku kalendarzowym na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
	5. Zapoznałem/am się z treścią zarządzenia nr 34/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., w tym z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
	.......................................
	czytelny podpis
	Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2019
	
	WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ W ZAKRESIE LAWINOZNAWSTWA I BEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH
	1. Szkolenia w zakresie lawinoznawstwa mogą być prowadzone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Obszary udostępnione do szkoleń lawinowych przedstawiają mapki stanowiące załącznik nr 4a-d do niniejszego zarządzenia.
	2. Dokładną lokalizację szkoleń należy każdorazowo ustalić z leśniczym danego obwodu ochronnego.
	3. Organizację szkolenia należy meilowo zgłosić leśniczemu Obwodu Ochronnego, w którym będzie odbywać się szkolenie z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
	4. Ze względów przyrodniczych mogą być wprowadzone czasowe ograniczenia w prowadzeniu szkoleń.
	5. Szkolenia lawinowe mogą być przeprowadzane tylko w przypadku występowania pokrywy śniegu zabezpieczającej roślinność i glebę przed uszkodzeniami.
	6. Podczas szkoleń, w szczególności wymagających głębokiego kopania w śniegu (wykonywanie profili śniegu lub zakopywania elementów systemu „Easy Sercher”), należy zachować szczególną ostrożność, by nie uszkodzić roślinności ukrytej pod zbyt cienką warstwą śniegu. W planowanym miejscu szkolenia należy wcześniej sprawdzić (wysądować) miąższość śniegu, w sposób nie powodujący uszkodzenia roślinności, w tym kosodrzewiny.
	7. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia lawinowego miejsca, w których się one odbywały muszą zostać uporządkowane, w szczególności dotyczy to zasypania dziur i usunięcia nierówności po zakopywanych detektorach, pozorantach, wykonywanych profilach itp.
	8. Organizacja szkoleń w terenie musi być dostosowana do zaleceń wynikających z komunikatu o stopniu zagrożenia lawinowego.
	9. Organizatorzy szkoleń odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia.
	10. Organizacja szkoleń nie może utrudniać korzystania z zasobów TPN przez innych jego użytkowników.
	11. Szkolenia nie mogą być prowadzone po zmroku, również w okresie od 1 grudnia do 1 marca.
	12. W przypadku naruszenia warunków realizacji szkolenia, o którym mowa w zał. Nr 3 funkcjonariusz Służby Parku może przerwać szkolenie, ewentualnie wskazać inne miejsce w którym może być kontynuowane.
	13. W przypadku naruszenia warunków realizacji szkolenia, o których mowa w zał. Nr 3 Dyrektor TPN może cofnąć wydane zezwolenie na prowadzenie szkoleń.

