STANOWISKO
KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych
zawodów w części dotyczącej deregulacji zawodu przewodnika turystycznego
i działalności regulowanej pilota wycieczek - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).
Konwent Marszałków RP stwierdza, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące
uzyskiwania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego mają z założenia
charakter pro-konsumencki. Osoby uzyskujące uprawnienia są wszechstronnie przeszkolone
nie tylko z zakresu geografii, historii sztuki, ale również co jest niezwykle ważne z punktu
widzenia ochrony turystów z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia.
Konwent Marszałków RP stwierdza, iż w świetle obowiązujących przepisów pilot
wycieczek i przewodnik turystyczny są dziś zawodami regulowanymi, ale nie każdy ma
obowiązek korzystania z usług osób z potwierdzonymi kwalifikacjami. Taką możliwość daje
bowiem art. 30.1 obowiązującej cyt. wyżej Ustawy o usługach turystycznych „Organizatorzy
turystyki są obowiązani zapewnić klientom uczestniczącym w imprezach turystycznych
opiekę osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy. Jeżeli umowa nie
stanowi inaczej, za odpowiednie kwalifikacje uważa się, w zależności od rodzaju imprezy,
uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
Konwent Marszałków RP pragnie zwrócić uwagę, że osoby pracujące w charakterze
pilota

wycieczek/przewodnika

turystycznego

w

zdecydowanej

większości

nie

są

pracownikami etatowymi biur podróży. Prowadzą własną działalność gospodarczą z pełnymi
konsekwencjami z tego wynikającymi. Postulowane szerokie otwarcie zawodu oprócz
nieuczciwej konkurencji wpłynie na dorywcze wykonywanie tych zadań przez osoby bez
uprawnień, co będzie skutkowało mniejszymi wpływami do budżetu państwa jak również
obniżeniem jakości usług turystycznych.
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Pełna deregulacja zawodu pilota wycieczek/przewodnika turystycznego spowoduje
utrudnienie w pracy pilotów polskich wycieczek za granicą z powodu braku stosownych
licencji. Będą stać w sprzeczności z prawem krajów najczęstszych destynacji wycieczek
polskich, takich jak Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia i wszystkich innych,
gdzie obowiązuje regulacja, gdy tymczasem obywatele tych krajów i wszystkich innych
krajów członkowskich Unii Europejskiej będą mieli wolną rękę w prowadzeniu działalności
pilockiej i przewodnickiej w Polsce.
Konwent Marszałków RP rekomenduje modyfikację obecnych zasad nadawania
uprawnień odpowiednio pilota wycieczek/przewodnika turystycznego określonych przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do
ww. ustawy pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych postulatów:
1. Postulujemy,

aby

bez

egzaminu

uprawnienia

państwowe

na

pilota

wycieczek/przewodnika turystycznego otrzymywały osoby, które ukończyły szkoły
średnie lub wyższe o profilu turystycznym;
2. Postulujemy

zachowanie

egzaminów

na

przewodnika turystycznego/pilota

wycieczek dla wszystkich osób, które chcą posiadać tzw. uprawnienia państwowe.
Argumentem przemawiającym za utrzymaniem ww. jest fakt, że Polska jako członek
Unii Europejskiej przyjęła normę PN-EN 15565 określającą wymagania dotyczące
szkoleń przewodników turystycznych. W świetle obecnych przepisów osoby
po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu mogą ubiegać się o prawo do wykonywania
zawodu na terenie innego państwa Unii Europejskiej (Dyrektywa 2005/36/WE art.13,
c), ii). W przypadku wnioskodawców z państw nie regulujących danego zawodu
należy potwierdzić wykonywanie tego zawodu

w pełnym wymiarze czasu pracy

przez dwa lata w okresie ostatnich dziesięciu lat w innym państwie członkowskim.
3. Postulujemy również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego w formie
eksternistycznej bez obowiązkowego szkolenia.
W przypadku wprowadzenia deregulacji zawodu przewodnika turystycznego /pilota
wycieczek w formie proponowanej prze Ministerstwo Sprawiedliwości,

Konwent

Marszałków RP wnioskuje o co najmniej 12-to miesięczne vacatio legis. Jest to absolutne
minimum w celu zakończenia toczących się postępowań administracyjnych:
- rozpoczęcia szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek/przewodników turystycznych
(okres szkolenia

do 6-ciu miesięcy), których celem jest przystąpienie do egzaminu

państwowego i uzyskanie odpowiednich uprawnień,
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- umożliwienia przystąpienia do egzaminu osobom, które złożyły wnioski o dopuszczenie do
egzaminu a z przyczyn osobistych nie przystąpiły do niego jak również osobom, które
zaliczyły część egzaminu.

Przewodniczący
Sieniawa, dnia 5 lipca 2012 r.

Konwentu Marszałków Województw RP

Mirosław Karapyta
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