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Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adapta-
cyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez
wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania
kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz tryb
ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za odbycie
sta˝u adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnios-
kodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz tryb po-
noszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za przepro-
wadzenie testu umiej´tnoÊci

— w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfedera-
cji Szwajcarskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym kwalifikacji do wykonywania zawodu przewod-
nika turystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o przewod-
niku turystycznym, nale˝y przez to rozumieç przewodni-
ka turystycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 7a usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z póên. zm.2)).

§ 3. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przeprowadzenia testu umiej´tnoÊci stwierdza
si´ w postanowieniu wydanym w toku post´powania
prowadzonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
turystyki, zwanego dalej „organem prowadzàcym po-
st´powanie”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia
wyst´puje do organu prowadzàcego post´powanie
z wnioskiem o odbycie sta˝u adaptacyjnego albo
przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci.

§ 4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w § 3 ust. 2, organ prowadzàcy post´powanie przeka-
zuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz
z kopià dokumentacji zawierajàcej informacj´ o posia-
danych przez wnioskodawc´ kwalifikacjach, w tym
o wykszta∏ceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy,
odpowiednio do:

1) opiekuna;

2) zespo∏u przygotowujàcego i przeprowadzajàcego
test umiej´tnoÊci.

§ 5. 1. Organ prowadzàcy post´powanie podaje
do publicznej wiadomoÊci w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach podmiotowych ministra w∏a-
Êciwego do spraw turystyki:

1) list´ osób, spoÊród których:
a) wnioskodawca wybiera opiekuna,
b) powo∏uje cz∏onków zespo∏u przygotowujàcego

i przeprowadzajàcego test umiej´tnoÊci;

2) informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla
przewodników turystycznych;

3) zakresy programowe szkoleƒ na przewodnika tu-
rystycznego.

2. Na liÊcie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umiesz-
cza si´ nazwiska osób b´dàcych cz∏onkami komisji eg-
zaminacyjnych dla przewodników turystycznych, po-
wo∏ywanych przez marsza∏ków województw w trybie
okreÊlonym w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o us∏ugach turystycznych.

§ 6. Sta˝ adaptacyjny i test umiej´tnoÊci przepro-
wadza si´ w j´zyku polskim.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 7. 1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie
sta˝u adaptacyjnego, zwanego dalej „sta˝em”, sk∏a-
da:

1) formularz zg∏oszeniowy;

2) dokument zawierajàcy zobowiàzanie opiekuna,
o którym mowa w § 9 ust. 5, do nawiàzania
z wnioskodawcà stosunku pracy lub umowy cy-
wilnoprawnej, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy opiekun jest cz∏onkiem stowa-
rzyszenia lub innej jednostki zatrudniajàcej przewod-
ników turystycznych, wnioskodawca mo˝e nawiàzaç
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 paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, z tym stowa-
rzyszeniem lub tà jednostkà.

142

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci przeprowadzanych w toku post´powania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

———————
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz
z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112. 
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3. W formularzu zg∏oszeniowym wnioskodawca
wskazuje opiekuna, który zobowiàza∏ si´ nawiàzaç
z nim stosunek prawny w celu odbycia sta˝u.

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
opiekun okreÊla:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawià-
zany z wnioskodawcà;

2) termin, w jakim zostanie nawiàzany stosunek
prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiàzany stosunek praw-
ny;

4) obowiàzki, jakie zostanà powierzone wnioskodaw-
cy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawc´ sta˝u.

§ 8. 1. Koszt odbywania przez wnioskodawc´ sta-
˝u ustalany jest przez opiekuna na podstawie rzeczy-
wistych kosztów odbywania sta˝u, z uwzgl´dnieniem
programu i czasu trwania sta˝u.

2. Do rzeczywistych kosztów odbywania sta˝u za-
licza si´ w szczególnoÊci:

1) koszty organizacyjno-techniczne;

2) koszty materia∏ów dydaktycznych i pomocy na-
ukowych;

3) koszty zaj´ç szkoleniowych zapewniajàcych reali-
zacj´ programu sta˝u.

3. Koszt odbywania sta˝u nie mo˝e byç wy˝szy ni˝:

1) w przypadku przewodnika górskiego — 3 500 z∏o-
tych;

2) w przypadku przewodnika miejskiego — 1 700 z∏o-
tych;

3) w przypadku przewodnika terenowego —
2 200 z∏otych.

4. Op∏ata z tytu∏u kosztu odbywania sta˝u jest
wnoszona jednorazowo albo miesi´cznie w równych
cz´Êciach, na rachunek bankowy wskazany przez
opiekuna lub w przypadku wystàpienia okolicznoÊci,
o których mowa w § 7 ust. 2, na rachunek bankowy
wskazany przez stowarzyszenie lub jednostk´ zatrud-
niajàcà przewodników turystycznych.

5. W przypadku odbywania sta˝u w ramach sto-
sunku pracy albo na podstawie odp∏atnej umowy cy-
wilnoprawnej op∏ata z tytu∏u odbywania przez wnios-
kodawc´ sta˝u mo˝e byç, za zgodà wnioskodawcy wy-
ra˝onà na piÊmie, potràcana z jego wynagrodzenia.

6. W przypadku gdy sta˝ adaptacyjny nie odb´dzie
si´ z winy opiekuna lub stowarzyszenia lub innej jed-
nostki zatrudniajàcej przewodników turystycznych,
wnioskodawcy zwraca si´ op∏at´, o której mowa
w ust. 4, na wskazany przez niego rachunek.

7. W przypadku odstàpienia wnioskodawcy od od-
bycia sta˝u op∏ata, o której mowa w ust. 4, nie podle-
ga zwrotowi.

§ 9. 1. Sta˝ jest realizowany na podstawie progra-
mu ustalonego zgodnie z zakresem tematycznym wy-
maganym dla danego rodzaju uprawnieƒ przewodni-
ka turystycznego stosownie do przepisów rozporzà-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wy-

cieczek (Dz. U. Nr 15, poz. 104). Program i okres sta˝u
okreÊla si´ w postanowieniu, o którym mowa w § 3
ust. 1.

2. Program ustala indywidualnie dla ka˝dego
wnioskodawcy organ prowadzàcy post´powanie na
podstawie:

1) Êwiadectw i dyplomów oraz innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadane przez wnioskodawc´
kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzajàcych okres praktyki za-
wodowej i nabytych przez wnioskodawc´ umiej´t-
noÊci w zawodzie przewodnika turystycznego;

3) zakresu wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujà-
cych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dne do wy-
konywania zawodu przewodnika turystycznego
w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomoÊci prawa polskiego do wy-
konywania zawodu przewodnika turystycznego;

5) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki wykonywania za-
wodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospo-
litej Polskiej i w paƒstwie wnioskodawcy.

3. Okres sta˝u ustala indywidualnie dla ka˝dego
wnioskodawcy organ prowadzàcy post´powanie, bio-
ràc pod uwag´ ocen´ spe∏nienia warunków, o których
mowa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem, ˝e sta˝ ma obejmo-
waç zaj´cia praktyczne, w zale˝noÊci od posiadanych
przez wnioskodawc´ kwalifikacji i doÊwiadczenia
w wykonywaniu zawodu przewodnika turystycznego,
w wymiarze od 50 % do 100 % godzin wymaganych
dla rodzaju uprawnienia przewodnika turystycznego,
o które ubiega si´ wnioskodawca, okreÊlonych zgod-
nie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników tu-
rystycznych i pilotów wycieczek.

4. Sta˝ rozpoczyna si´ w terminie uzgodnionym
przez wnioskodawc´ z opiekunem. O terminie rozpo-
cz´cia sta˝u wnioskodawca zawiadamia organ prowa-
dzàcy post´powanie.

5. Sta˝ organizuje i przeprowadza opiekun wybra-
ny w trybie okreÊlonym w § 7 ust. 3. Do obowiàzków
opiekuna nale˝y okreÊlenie zadaƒ dla wnioskodawcy,
kontrola realizacji powierzonych zadaƒ, sporzàdzenie
raportu z przebiegu sta˝u, wydanie opinii o przebiegu
sta˝u i umiej´tnoÊciach wnioskodawcy.

6. W przypadku gdy opiekun wybrany przez wnios-
kodawc´ nie b´dzie móg∏ sprawowaç swojej funkcji,
organ prowadzàcy post´powanie powo∏uje kolejnego
opiekuna z listy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

§ 10. Organ prowadzàcy post´powanie mo˝e na
uzasadniony wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´
przed∏u˝yç okres sta˝u na czas okreÊlony, nieprzekra-
czajàcy ∏àcznie z ju˝ odbytym sta˝em 2 lat.

§ 11. W okresie odbywania sta˝u wnioskodawca
realizuje program sta˝u.

§ 12. Organ prowadzàcy post´powanie sprawuje
nadzór nad przebiegiem sta˝u w szczególnoÊci przez:
kontrol´ realizacji programu sta˝u, kontrol´ obecno-
Êci wnioskodawcy w czasie sta˝u, gromadzenie infor-
macji o przebiegu sta˝u.
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§ 13. 1. W terminie 7 dni od dnia zakoƒczenia sta-
˝u opiekun przedstawia organowi prowadzàcemu po-
st´powanie:

1) raport z przebiegu sta˝u;

2) opini´ o przebiegu sta˝u i umiej´tnoÊciach wnios-
kodawcy.

2. Na podstawie przedstawionych dokumentów,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, organ prowa-
dzàcy post´powanie dokonuje oceny sta˝u, a nast´p-
nie wydaje decyzj´ o uznaniu lub odmowie uznania
kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika tu-
rystycznego. Informacj´ o ocenie sta˝u przekazuje si´
wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia jej dokonania.

§ 14. 1. Je˝eli ocena sta˝u jest negatywna, wnios-
kodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oce-
ny, mo˝e wystàpiç do organu prowadzàcego post´po-
wanie z wnioskiem o powtórne odbycie sta˝u.

2. Do powtórnego odbycia sta˝u przepisy § 6—13
stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 15. 1. Do przygotowania i przeprowadzenia testu
umiej´tnoÊci, zwanego dalej „testem”, organ prowa-
dzàcy post´powanie powo∏uje trzyosobowy zespó∏ sk∏a-
dajàcy si´ z przewodniczàcego oraz dwóch cz∏onków.

2. Cz∏onkowie zespo∏u i przewodniczàcy wybierani
sà z listy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

3. Do zadaƒ zespo∏u nale˝y:

1) przygotowanie zestawów pytaƒ do cz´Êci teore-
tycznej testu;

2) okreÊlenie zadaƒ do realizacji w ramach cz´Êci
praktycznej testu i ich ocena;

3) przeprowadzenie testu;

4) ocena testu;

5) sporzàdzenie protoko∏u z przebiegu testu.

§ 16. 1. Testy przeprowadzane sà dwa razy do ro-
ku dla ka˝dego rodzaju uprawnieƒ.

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowa-
dzenia testu organ prowadzàcy post´powanie przeka-
zuje wnioskodawcy oraz podaje do publicznej wiado-
moÊci w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw turysty-
ki, nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przez terminem testu.

3. Nieprzystàpienie do testu w wyznaczonym ter-
minie bez uzasadnionej przyczyny uwa˝a si´ za odstà-
pienie od testu. Wnioskodawca jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie zawiadomiç organ prowadzàcy post´powa-
nie o przyczynach usprawiedliwiajàcych nieprzystà-
pienie do testu w wyznaczonym terminie.

4. Ponowne przystàpienie do testu wymaga z∏o˝e-
nia nowego wniosku, chyba ˝e nieprzystàpienie do te-
stu nastàpi∏o z uzasadnionej przyczyny.

5. W przypadku nieprzystàpienia do testu z uza-
sadnionej przyczyny organ prowadzàcy post´powa-
nie zawiadamia wnioskodawc´ o terminie, w którym
mo˝e on ponownie przystàpiç do testu.

6. Oceny przyczyny nieprzystàpienia do testu
w wyznaczonym terminie organ prowadzàcy post´po-
wanie dokonuje, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od
dnia przeprowadzenia testu, kierujàc si´ odpowiednio
przepisami o usprawiedliwianiu nieobecnoÊci w pracy.

§ 17. 1. Koszty przeprowadzenia testu sà ustalone
kwotowo przez organ prowadzàcy post´powanie na
podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych
przez ten organ w zwiàzku z przeprowadzeniem testu.

2. Na koszty post´powania w sprawie uznania
kwalifikacji w zwiàzku z przeprowadzeniem testu sk∏a-
dajà si´:

1) koszty podró˝y s∏u˝bowych cz∏onków zespo∏u
przeprowadzajàcego test umiej´tnoÊci;

2) koszty wynaj´cia pomieszczenia do przeprowa-
dzenia cz´Êci teoretycznej testu;

3) koszty opracowania pytaƒ i zadaƒ wraz z zesta-
wem prawid∏owych odpowiedzi i wymagaƒ ze-
spo∏u wobec wnioskodawcy do zaliczenia po-
szczególnych pytaƒ i zadaƒ;

4) druk materia∏ów egzaminacyjnych;

5) wynagrodzenie cz∏onków zespo∏u nieb´dàcych
cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, nie mogà byç
wy˝sze ni˝:

1) 180 z∏otych — za cz´Êç teoretycznà testu w przy-
padku osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia prze-
wodnika turystycznego;

2) 180 z∏otych — za cz´Êç praktycznà testu w przy-
padku osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia prze-
wodnika miejskiego i terenowego;

3) 270 z∏otych — za cz´Êç praktycznà testu w przy-
padku osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia prze-
wodnika górskiego.

4. Op∏ata za przeprowadzenie testu wnoszona jest
przez wnioskodawc´ na rachunek bie˝àcy organu pro-
wadzàcego post´powanie.

5. Wnioskodawca przedstawia dowód dokonania
op∏aty, o której mowa w ust. 4, przed przystàpieniem
do testu.

6. W przypadku gdy test umiej´tnoÊci nie odb´-
dzie si´ z winy jednostki, która go przeprowadza,
wnioskodawcy zwraca si´ op∏at´, o której mowa
w ust. 4, na wskazany przez niego rachunek.

7. W przypadku odstàpienia wnioskodawcy od te-
stu umiej´tnoÊci op∏ata, o której mowa w ust. 4, nie
podlega zwrotowi.

8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoÊci
wnioskodawcy na teÊcie umiej´tnoÊci op∏ata, o której
mowa w ust. 4, zaliczana jest na poczet ponownego
przystàpienia do testu.

§ 18. Zakres przedmiotowy testu ustala dla wnios-
kodawcy zespó∏, o którym mowa w § 15 ust. 1, na
podstawie:

1) Êwiadectw i dyplomów oraz innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadane przez wnioskodawc´
kwalifikacje;
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2) dokumentów potwierdzajàcych okres praktyki za-
wodowej i nabytych przez wnioskodawc´ umiej´t-
noÊci w zawodzie przewodnika turystycznego;

3) zakresu wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujà-
cych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dne do wy-
konywania zawodu przewodnika turystycznego
w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomoÊci prawa polskiego do wy-
konywania zawodu przewodnika turystycznego;

5) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki wykonywania za-
wodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospo-
litej Polskiej i w paƒstwie wnioskodawcy.

§ 19. O ustalonym zakresie przedmiotowym testu
oraz o wysokoÊci op∏aty z tytu∏u kosztów przeprowa-
dzenia testu organ prowadzàcy post´powanie infor-
muje wnioskodawc´ nie póêniej ni˝ na 21 dni przed
wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 20. 1. Test sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:

1) teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej
i ustnej;

2) praktycznej.

2. Cz´Êç pisemna testu trwa 120 minut i sk∏ada si´
z 30 pytaƒ, w tym nie wi´cej ni˝ 3 pytaƒ o charakterze
opisowym. Ka˝de z pytaƒ niemajàce charakteru opi-
sowego powinno zawieraç nie mniej ni˝ trzy mo˝liwo-
Êci odpowiedzi, z których tylko jedna mo˝e byç prawi-
d∏owa.

3. Do ustnej cz´Êci testu dopuszcza si´ osoby, któ-
re otrzyma∏y wi´cej ni˝ 66 % punktów mo˝liwych do
uzyskania z cz´Êci pisemnej. Cz´Êç ustna trwa 30 mi-
nut.

4. Do praktycznej cz´Êci testu dopuszcza si´ oso-
by, które otrzyma∏y wi´cej ni˝ 66 % punktów mo˝li-
wych do uzyskania z cz´Êci ustnej. Cz´Êç praktyczna
trwa nie d∏u˝ej ni˝ 8 godzin.

5. Cz´Êç teoretyczna testu odbywa si´ w mieÊcie
wojewódzkim w∏aÊciwym dla obszaru uprawnieƒ.
Cz´Êç praktyczna testu odbywa si´ na terenie obj´tym
rodzajem uprawnieƒ, o które ubiega si´ wnioskodawca.

§ 21. 1. Ocena testu jest dokonywana w terminie
7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Przy ocenie testu uwzgl´dnia si´ nast´pujàce
zasady:

1) za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie nie-
majàce charakteru opisowego lub o charakterze
opisowym ustala si´ jednakowà liczb´ punktów;

2) za ka˝dà b∏´dnà odpowiedê lub brak odpowiedzi
ustala si´ zero punktów;

3) zaliczenie testu nast´puje w przypadku, gdy wnios-
kodawca uzyska wi´cej ni˝ 66 % punktów mo˝li-
wych do uzyskania.

§ 22. 1. Z przebiegu testu niezw∏ocznie po dokona-
niu oceny, o której mowa w § 21, sporzàdza si´ proto-
kó∏, który podpisujà cz∏onkowie zespo∏u.

2. W protokole wskazuje si´ wnioskodawc´, sk∏ad
zespo∏u, czas rozpocz´cia i zakoƒczenia testu oraz po-
daje si´ ocen´ testu.

3. Protokó∏, podpisany przez cz∏onków zespo∏u,
przekazywany jest w terminie 3 dni od dnia jego spo-
rzàdzenia organowi prowadzàcemu post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 23. Informacj´ o ocenie testu przekazuje si´
wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia sporzàdzenia
protoko∏u.

§ 24. Na podstawie protoko∏u z przebiegu testu or-
gan prowadzàcy post´powanie wydaje decyzj´
o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu przewodnika turystycznego.

§ 25. 1. Wnioskodawca, który nie zaliczy∏ testu,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o oce-
nie testu, o której mowa w § 23, mo˝e wystàpiç do or-
ganu prowadzàcego post´powanie z wnioskiem o po-
wtórne przystàpienie do testu w najbli˝szym terminie.

2. Do powtórnego przystàpienia do testu przepisy
§ 15—24 stosuje si´ odpowiednio.
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§ 26. Do post´powaƒ o uznanie kwalifikacji do wy-
konywania zawodu przewodnika turystycznego
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejsze-
go rozporzàdzenia.

§ 27. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 paêdziernika
2005 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci
przeprowadzanych w toku post´powania o uznanie kwalifi-
kacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego
(Dz. U. Nr 214, poz. 1805 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 103), któ-
re utraci∏o moc z dniem 21 paêdziernika 2008 r. na podsta-
wie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uzna-
wania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).


