
Komunikat dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, informuje, że od 23 

sierpnia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 

zawodów (Dz.U.2013.829). art.10 ww. ustawy dotyczy  zmian w ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 

roku w części dot. przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.   

  

 Zmiany dotyczą: 

1. dostępu do zawodu pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego terenowego (nie dotyczy przewodników 

turystycznych górskich) jedynymi wymogami są: 

− ukończenie 18 lat, 

− posiadanie wykształcenie średniego, 

− niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek. 

  

2. dostępu do zawodu przewodnika turystycznego górskiego nowe wymagania obejmują: 

− ukończenie 18 lat, 

− posiadanie wykształcenie średniego, 

− niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek, 

− odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla określonego obszaru górskiego oraz zdanie egzaminu na 

przewodnika górskiego, 

− uzyskanie legitymacji i identyfikatora wydawanych przez marszałka województwa właściwego dla  miejsca 

zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień. 

  

Zgodnie z art. 28. 1. pkt 5, osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 

− uzyskały uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego/terenowego lub pilota wycieczek na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, mogą dokumentować posiadane kwalifikacje 

legitymacjami potwierdzającymi nadanie tych uprawnień, a w przypadku utraty tych legitymacji mogą otrzymać 

od marszałka województwa, który nadał im te uprawnienia, duplikaty tych legitymacji. Art. 28 ust.3 stanowi, iż 

osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą posługiwać się wydanymi im identyfikatorami przewodnika 

turystycznego, nie dłużej jednak niż do dnia upływu ich ważności. 

  

Zapisy dotyczące przewodników turystycznych i pilotów wycieczek weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Jednocześnie 

trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek.  

  

W gestii Marszałka Województwa pozostaną wszelkie sprawy związane z nadawaniem uprawnień przewodnikom górskim, 

kontrole pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wydawanie duplikatów legitymacji oraz egzaminy 

językowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

 


