
REGULAMIN KURSU PRZEWODNICKIEGO SKPB Łódź (edycja 2019/2020) 

1. Informacje ogólne 

1.1.Organizatorem Kursu Przewodnickiego SKPB jest Studenckie Koło Przewodników 

Beskidzkich w Łodzi - Klub Oddziału PTTK Łódź -Polesie, zwane dalej Kołem lub SKPB.  

1.2. W ramach Kursu prowadzone są zajęcia umożliwiające przystąpienie do egzaminu 

państwowego na uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego klasy III na obszar Beskidów.  

Obszar uprawnień przewodnika górskiego beskidzkiego jest ograniczony:  

a) od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria 

Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów 

(droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – 

Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – 

Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – 

Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);  

b) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej; c) od południa: granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego  

1.3. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi posiada wpis do rejestru organizatorów 

szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – pozycja nr 9 – 

prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.  

1.4. Kurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych i przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Warunki trwania kursu. 

2.1. Edycja kurs wystartuje pod warunkiem zapisania się przynajmniej 20 uczestników przed 

wykładem inauguracyjnym, który planuje się na dzień 29. października 2019 r.  

2.2. Kurs może zostać rozwiązany w przypadku gdy ilość uczestników spadnie poniżej 3 osób.  

3. Struktura Kursu 

3.1. Wykaz zajęć szkoleniowych określa Program Kursu, będący integralną częścią Regulaminu.  

3.2. Program jest przedstawiany uczestnikom przed zapisem na Kurs i rozpoczęciem szkolenia, 

Programy poszczególnych części Kursu przed rozpoczęciem tych części, zaś szczegółowe 

Programy imprez Kursu - przed tymi imprezami.  

4. Warunki uczestnictwa 

4.1. Zapisy:  

4.1.1. Odbywają się na spotkaniu informacyjnym, drogą mailową przed rozpoczęciem zajęć 

oraz na pierwszych dwóch wykładach kursowych.  



4.1.2. Warunkiem wpisania na listę uczestników Kursu jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i wpłata pierwszej raty wpisowego w wysokości 50 zł (jeśli kurs nie wystartuje, 

kwota zostanie w całości zwrócona). Wysokość pozostałych rat wpisowego określa 

każdorazowo Kierownictwo Kursu w Programie szkolenia.  

4.1.3. Zapisanie się na Kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone 

w Regulaminie i Programie szkolenia.  

4.2. Ogólne warunki uczestnictwa:  

4.2.1. W Kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 17 rok życia. Od osób 

niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów według poniższej 

formuły:  

"Wyrażam zgodę na uczestnictwo...(podać dane osobowe)... w zajęciach Kursu 

Przewodnickiego SKPB Łódź. Jednocześnie wyrażam zgodę na wyjazdy mojego dziecka na 

wszystkie imprezy związane z Programem Kursu. Oświadczam, że zapoznałam/em się 

z Regulaminem/Programem szkolenia i akceptuję warunki w nich zawarte."  

4.2.2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie w terminie określonym w Programie 

Kursu, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie na 

przewodników górskich, a także złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa 

umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego. 

4.2.3. Aby uczestniczyć w Kursie należy w terminie wpłacać wpisowe w wysokości ustalonej 

w Programie Kursu. Ponadto uczestnicy Kursu sami ponoszą koszty wyjazdów (przejazdy PKP, 

PKS, noclegi, wyżywienie). Nie wpłacenie raty wpisowego w wyznaczonym terminie może być 

przyczyną usunięcia z Kursu.  

4.2.4. Wszyscy uczestnicy Kursu muszą być członkami PTTK (ostateczny termin zapisania się 

upływa 7 listopada 2019 roku)  

4.3. Odbywanie szkolenia i zaliczanie zajęć:  

4.3.1. W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia teoretyczne (wykłady i seminaria, warsztaty, 

egzaminy i inne zajęcia dodatkowe) oraz zajęcia praktyczne (wycieczki).  

4.3.2. Program szkolenia składa się z zajęć podstawowych (teoretycznych i praktycznych) 

wymaganych Programem szkolenia przewodników górskich beskidzkich zawartym 

w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika 

górskiego z dn. 26 czerwca 2014 r. (Dz. Ust. z 2014 r. poz. 868) oraz zajęć dodatkowych 

(uzupełniających).  

4.3.3. Odbycie i zaliczenie wszystkich zajęć (podstawowych i dodatkowych) objętych 

Programem szkolenia jest równoznaczne z zaliczeniem szkolenia z wynikiem pozytywnym 

w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych i odpowiednich przepisów wykonawczych.  

4.3.4. Zaliczenie zajęć teoretycznych następuje w drodze złożenia egzaminów teoretycznych, 



wymaganych Programem Kursu, sprawdzających wiedzę z wykładów i seminariów oraz wiedzę 

zdobytą w wyniku samokształcenia i w trakcie wyjazdów oraz innych wymagań określonych 

Programem Kursu.  

4.3.5. Zaliczenie zajęć praktycznych następuje w drodze odbycia zajęć wymaganych 

Programem Kursu i zaliczenia określonych wycieczek Kursu.  

4.3.6. Ogólne warunki zaliczenia zajęć Kursu i egzaminów wewnętrznych zawiera Program 

Kursu i wymagania egzaminacyjne. Szczegółowe warunki zaliczenia wycieczek podaje do 

wiadomości uczestników Kursu kadra instruktorów po konsultacji z Kierownictwem Kursu.  

4.3.7. Ogłoszenia dotyczące Kursu podawane są na zajęciach teoretycznych oraz w miarę 

możliwości za pośrednictwem Internetu.  

4.3.8. Zakres przygotowań do zajęć kursowych określa Program Kursu.  

4.3.9. Zastrzegamy prawo do nie przyjęcia na Kurs osób niespełniających warunków 

określonych niniejszym Regulaminem oraz usunięcia z Kursu osób, które naruszyły 

obowiązujący Regulamin i Program szkolenia, jak również nie dopuszczenia do kolejnych 

etapów szkolenia osób, które nie odbyły lub nie zaliczyły obowiązkowego punktu szkolenia.  

4.3.10. Przystąpić do egzaminu państwowego mogą osoby pełnoletnie, które spełnią wymogi 

określone w Regulaminie i Programie szkolenia oraz otrzymają wymagane przez wojewodę 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu praktyk z wynikiem pozytywnym oraz posiadają 

odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony przez uprawnionego lekarza, do wykonywania zawodu 

przewodnika górskiego.  

4.4. Przerwanie szkolenia:  

4.4.1. Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku decyzji:  

a) uczestnika Kursu,  

b) kadry instruktorów wycieczek-egzaminów (wycieczek na zaliczenie)  

c) Kierownictwa Kursu (na wniosek Kadry, uczestników Kursu lub własny) - uczestnik kursu 

może zostać usunięty przez Kierownictwo Kursu za nieodpowiedni stosunek do wymagań 

stawianych przyszłemu przewodnikowi, a w szczególności za brak odpowiedzialności, 

nieumiejętność współpracy z grupą, negatywną ocenę przygotowania merytorycznego do 

kolejnych wyjazdów terenowych.  

4.4.2. Od decyzji kadry instruktorów, przysługuje prawo odwołania się do Kierownictwa Kursu 

w ciągu 7 dni od daty poinformowania o decyzji. Kierownictwo Kursu podaje odpowiedź 

w możliwie niezwłocznym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.  

4.5. Kontynuacja szkolenia:  

4.5.1. W przypadku przerwania szkolenia istnieje możliwość kontynuowania Kursu 



w następnych edycjach.  

4.5.2. Zasady wznowienia szkolenia ustala każdorazowo Kierownictwo Kursu. 

4.5.3. Do edycji 2019/20 istnieje możliwość przystąpienia osób, które w poprzedniej edycji 

uzyskały ocenę pozytywną z egzaminu połówkowego.  

4.5.4. Warunkiem koniecznym kontynuacji szkolenia jest ponowne uzyskanie oceny pozytywnej 

z egzaminu połówkowego organizowanego w ramach edycji 2019/2020. Nie przewiduje się 

ustalania terminów dodatkowych poza zasadniczymi. Do egzaminu mogą przystąpić kandydaci, 

którzy wcześniej uzyskali stosowną zgodę Kierownictwa Kursu edycji 2019/2020. 

4.5.4. Kontynuacja szkolenia odbywa się w drodze zapisu na nowy Kurs 

5.Uprawnienia 

5.1. Złożenie egzaminów wewnętrznych jest podstawą do przyjęcia w poczet członków 

zwyczajnych Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Łodzi.  

5.2. Ukończenie kursu uprawnia do złożenia egzaminu państwowego przed komisją powoływaną 

przez Marszałków Województwa Małopolskiego i/lub Śląskiego i/lub Podkarpackiego. Uzyskanie 

pozytywnego wyniku z egzaminu jest podstawą do uzyskania uprawnień przewodnika 

beskidzkiego III klasy na obszar Beskidów.  

5.3. Państwowe uprawnienia przewodnickie nadawane są zgodnie z przepisami ustawy 

o usługach turystycznych.  

5.4. Szczegółowy zakres uprawnień określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 

z dn. 26 czerwca 2014 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.  

5.5. Absolwenci Kursu maja możliwość uzyskać uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej 

PTTK na obszar Beskidów Zachodnich i/lub Beskidów Wschodnich po zdaniu stosownego 

egzaminu przed komisją wojewódzką w Łodzi. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest 

legitymowanie się małą złotą odznaka GOT PTTK (możliwa do zdobycia w trakcie Kursu).  

6.Pozostałe postanowienia 

6.1. Turystyka górska i związane z nią uczestnictwo w Kursie przewodników górskich może być 

niebezpieczne dla zdrowia i życia. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za 

nieszczęśliwe wypadki związane z uprawianiem turystyki. Udział w Kursie następuje na własną 

odpowiedzialność, a w przypadku osób niepełnoletnich za zgodą i na odpowiedzialność rodziców 

(opiekunów). Uczestnicy Kursu nie są ubezpieczeni. Ubezpieczenie się na czas imprez Kursu 

jest obowiązkiem uczestnika.  

6.2. Na zajęciach Kursu Przewodnickiego SKPB obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu oraz substancji odurzających. Nie zastosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne 

z rezygnacją z Kursu. 



6.3. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych mogących mieć wpływ na zdrowie 

i bezpieczeństwo pozostałych uczestników szkolenia, należy fakt ten zgłosić Kierownictwu Kursu 

lub kadrze, gdy zdarzenie ma miejsce podczas zajęć praktycznych. 

6.3. Regulamin szkolenia, Programy szkolenia i Programy zajęć szkoleniowych stanowią 

integralną całość. 

6.4. Ostateczna interpretacja Regulaminu i Programu szkolenia należy do Kierownictwa Kursu.  


