
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 października 2014 r.

Poz. 1449

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych  
w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 
umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika tury-
stycznego (Dz. U. Nr 23, poz. 142) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji 
do wykonywania zawodu przewodnika górskiego”;

2) w § 1 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;

3) uchyla się § 2;

4) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników górskich;
3) zakresy programowe szkoleń na przewodnika górskiego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na liście, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza się nazwiska osób będących członkami komisji egza-
minacyjnych dla przewodników górskich, powoływanych przez marszałków województw w trybie określonym 
w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014  r. poz. 196 i 822).”;

5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy opiekun jest członkiem stowarzyszenia zrzeszającego przewodników górskich lub innej jed- 
nostki zatrudniającej przewodników górskich, wnioskodawca może nawiązać stosunek prawny, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, z tym stowarzyszeniem lub tą jednostką.”;

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).
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6) w § 8:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Koszt odbywania stażu nie może być wyższy niż 3500 zł.

4. Opłata z tytułu kosztu odbywania stażu jest wnoszona jednorazowo albo miesięcznie w równych częściach 
na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna lub – w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 
w § 7 ust. 2 – na rachunek bankowy wskazany przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub 
jednostkę zatrudniającą przewodników górskich.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy staż adaptacyjny nie odbędzie się z winy opiekuna lub stowarzyszenia zrzeszającego 
przewodników górskich lub innej jednostki zatrudniającej przewodników górskich, wnioskodawcy zwraca się 
opłatę, o której mowa w ust. 4, na wskazany przez niego rachunek.”;

7) w § 9 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Staż jest realizowany na podstawie programu ustalonego zgodnie z zakresem tematycznym wymaganym dla 
danego rodzaju uprawnień przewodnika górskiego zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Program i okres stażu określa się w postanowieniu, o którym 
mowa w § 3 ust. 1.

2. Program ustala indywidualnie dla każdego wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:

1)  świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifika-
cje;

2)  dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w za-
wodzie przewodnika górskiego;

3)  zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania za-
wodu przewodnika górskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) znajomości prawa polskiego wymaganej do wykonywania zawodu przewodnika górskiego;

5)  różnic wynikających ze specyfiki wykonywania zawodu przewodnika górskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
i w państwie wnioskodawcy.

3. Okres stażu ustala indywidualnie dla każdego wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie, biorąc pod uwa-
gę ocenę spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem, że staż ma obejmować zajęcia praktycz-
ne, w zależności od posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu zawodu prze-
wodnika górskiego.”;

8) w § 13 uchyla się ust. 2;

9) uchyla się § 14;

10) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Test jest przeprowadzany w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1.”;

11) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyższe niż:

1) 180 zł – za część teoretyczną testu;

2) 270 zł – za część praktyczną testu.”;

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Zakres przedmiotowy testu ustala dla wnioskodawcy zespół, o którym mowa w § 15 ust. 1, na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2)  dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w za-
wodzie przewodnika górskiego;
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3)  zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania za-
wodu przewodnika górskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) znajomości prawa polskiego wymaganej do wykonywania zawodu przewodnika górskiego;

5)  różnic wynikających ze specyfiki wykonywania zawodu przewodnika górskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
i w państwie wnioskodawcy.”;

13) uchyla się § 24.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: A. Biernat




