
U Z A S A D N I E N I E  

 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu 

  

Zmiany wprowadzone art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw 

regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013, poz. 829) w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196) spowodowały od 

1 stycznia 2014 r. redukcję wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania 

zawodów: przewodnika turystycznego miejskiego i przewodnika turystycznego terenowego. 

Usunięto wymaganie posiadania uprawnień zawodowych, których warunkiem uzyskania było 

ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu, potwierdzające uzyskanie konkretnych kwalifikacji 

zawodowych. Jako wymaganie kwalifikacyjne do wykonywania ww. zawodów pozostawiono 

jedynie wymóg posiadania wykształcenia średniego. 

Uznanie kwalifikacji w zawodzie regulowanym w przypadku, gdy w państwie 

przyjmującym do wykonywania zawodu jest wymagane wykształcenie średnie (potwierdzenie 

posiadania wiedzy ogólnej, nie zaś konkretnych kwalifikacji zawodowych), powinno być 

automatyczne (tzn. bez konieczności zastosowania środków wyrównawczych, tj. stażu 

adaptacyjnego lub testu umiejętności). Postępowanie o uznanie kwalifikacji zawodowych 

powinno się wówczas sprowadzać jedynie do porównania wymaganego poziomu kształcenia 

ogólnego. W tym przypadku nie jest możliwe zastosowanie stażu adaptacyjnego lub testu 

umiejętności, ponieważ mają one na celu wyrównanie zasadniczych różnic w kształceniu 

przygotowującym do nabycia konkretnych kwalifikacji zawodowych, nie zaś porównanie lub 

ewentualne wyrównanie posiadanego wykształcenia ogólnego. 

Przewidziane we wcześniej obowiązujących przepisach wymogi posiadania konkretnych 

kwalifikacji zawodowych, które mogą być zweryfikowane za pomocą stażu adaptacyjnego 

i testu umiejętności, zostały natomiast utrzymane w stosunku do zawodu regulowanego 

przewodnika górskiego. W związku z powyższym, zakres rozporządzenia 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 turystycznego (Dz. U. Nr 23, poz. 142), określającego zasady przeprowadzania 

środków wyrównawczych, które nie będą już miały zastosowania w świetle obowiązującego 



prawa w stosunku do zawodów: przewodnika miejskiego i przewodnika terenowego, należy 

zawęzić w taki sposób, aby dotyczyło wyłącznie przewodnika górskiego. 

Wejście w życie rozporządzenia planowane jest w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Wyjaśnienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, 

poz. 394 z późn. zm.), Minister Sportu i Turystyki jako właściwy w sprawach uznawania 

kwalifikacji w zawodach regulowanych lub działalnościach należących do działu turystyka – 

w tym zawodów przewodników turystycznych – wydał rozporządzenie z dnia 22 stycznia 

2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku 

postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. 

Rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz 

zdawaniem testu umiejętności, będące elementami procedury w postępowaniu o uznanie 

kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego przewodnika 

turystycznego zarówno miejskiego, terenowego jak i górskiego.  

 

 

III. Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym 

(przewidywane skutki prawne wejścia w życie aktu) 

 

W dotychczasowym stanie prawnym zawody: przewodnika turystycznego miejskiego, 

przewodnika turystycznego terenowego i przewodnika turystycznego górskiego 

funkcjonowały jako zawody regulowane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych. Do wykonywania tych zawodów należało spełnić szereg wymagań 

kwalifikacyjnych, tj. odbyć szkolenie i zdać egzamin jako potwierdzenie uzyskania 

konkretnych kwalifikacji zawodowych, a także uzyskać wykształcenie średnie. Obecność 

wymagań związanych bezpośrednio z kwalifikacjami zawodowymi (szkolenie i egzamin) 

powodowało konieczność wprowadzenia tzw. środków wyrównawczych dla osób, które 

nabyły kwalifikacje pilotów wycieczek w innych państwach członkowskich UE. Środki 

te, tj. staż adaptacyjny i test umiejętności, mają na celu wyrównanie zasadniczych różnic 

w kształceniu przygotowującym do nabycia konkretnych kwalifikacji zawodowych. 



W związku z powyższym, powstała potrzeba wydania na podstawie art. 18 ustawy 

z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego 

i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do 

wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. Po wejściu w życie zmian 

wprowadzonych art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów, zlikwidowano wymogi kwalifikacyjne odnoszące 

się do specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przewodników miejskich i przewodników 

terenowych, pozostawiając jedynie wymóg kwalifikacyjny posiadania średniego 

wykształcenia ogólnego. 

Pomimo, iż zawody: przewodnika miejskiego i przewodnika terenowego pozostaną 

zawodami regulowanymi – z uwagi na obecność wymogu posiadania wykształcenia średniego 

– to uznanie kwalifikacji powinno być automatyczne (tzn. bez konieczności zastosowania 

środków wyrównawczych, tj. stażu lub testu), po porównaniu wymaganego poziomu 

kształcenia ogólnego. W przypadku ww. zawodów regulowanych, ustawodawca wskazał 

jedynie wymagany poziom wykształcenia, a nie poziom i zakres kwalifikacji zawodowych 

(wiedzę, umiejętności i kompetencje) do wykonywania danego zawodu. Z uwagi na 

powyższe, nie jest możliwe zastosowanie stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności w toku 

postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania ww. zawodów, a jedynie 

w przypadku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika 

górskiego.  

W związku z powyższym, zakres rozporządzenia 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 

turystycznego, określającego zasady przeprowadzania ww. środków wyrównawczych, które 

nie będą już miały zastosowania w świetle obowiązującego prawa w stosunku do zawodów 

przewodnika miejskiego i przewodnika terenowego, należy zawęzić w taki sposób, aby 

dotyczyło wyłącznie przewodnika górskiego. 

Różnice pomiędzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym w tym obszarze 

uwarunkowane są bezpośrednio zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych, zaś niniejsze rozporządzenie ma jedynie charakter porządkujący aktualny stan 

prawny. 



Projekt rozporządzenia zakłada także wykreślenie regulacji dotyczących wydawania 

decyzji w sprawie uznawania ww. kwalifikacji, w związku z faktem, iż zagadnienia te są 

uregulowane w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto projekt 

zakłada rezygnację z odrębnego dokonywania oceny stażu adaptacyjnego przez organ 

prowadzący postepowanie oraz doręczania tej oceny wnioskodawcy. Tym samym ocena ta 

faktycznie będzie dokonywana przez organ prowadzący postępowanie, poprzez wydanie 

decyzji w sprawie  uznawania ww. kwalifikacji, w oparciu o przekazany przez opiekuna stażu 

raport z przebiegu stażu wraz z jego opinią o przebiegu stażu i umiejętnościach 

wnioskodawcy, wydanej  na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Proponowany projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze 

notyfikacji w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. 


