Regulamin szkolenia oraz egzaminu wewnętrznego
w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie
I. KIEROWNICTWO KURSU
Art. 1.
1. Kierownictwo kursu jest powoływane przez Zarząd SKPG.
2. Kierownictwo kursu przed rozpoczęciem szkolenia przedstawia Zarządowi SKPG program
dydaktyczny kursu, który podlega rozpatrzeniu przez Zarząd SKPG. Zarząd SKPG zatwierdza
rozpatrzony przez siebie program dydaktyczny kursu.
II. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA KURS
Art. 2.
Uczestnikami Kursu Przewodników Beskidzkich SKPG mogą być osoby mające:
1) ukończone 18 lat w momencie zapisania się na kurs;
2) uchylony;1
3) dobry stan zdrowia i sprawność fizyczną odpowiednią dla przewodnictwa górskiego
udokumentowane aktualnym zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem uczestnika
kursu2;
4) wykształcenie średnie maturalne lub będące w trakcie jego zdobywania (ostatnia klasa
szkoły średniej).
Art. 3.
Zarząd SKPG może ustalić maksymalną liczbę uczestników kursu oraz zasady naboru.
III. PRZEBIEG KURSU
Art. 4.
Kurs przewodnicki trwa nie krócej niż okres zdefiniowany przez odpowiednie przepisy prawa
obowiązujące w dniu rozpoczęcia kursu.
Art. 5.
Szkolenie podzielone jest na dwa etapy.
1) Etap pierwszy – obejmuje w szczególności naukę metodyki pracy przewodnika, nabycie
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podstaw wiedzy o Karpatach oraz nabycie umiejętności przewodnickich. Etap
zakończony jest egzaminem wewnętrznym połówkowym.
2) Etap drugi – obejmuje pogłębienie i uszczegółowienie wiedzy o Karpatach. Etap
zakończony jest egzaminem wewnętrznym końcowym.
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Art. 6.
Szkolenie dla uczestników kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
Zajęcia teoretyczne obejmują cykl wykładów zgodnych z programem dydaktycznym kursu.
Obecność na zajęciach teoretycznych nie jest obowiązkowa.
Zajęcia praktyczne składają się z wyjazdów szkoleniowych określonych w programie
dydaktycznym kursu. Na wyjazdy szkoleniowe składają się wycieczki piesze oraz
autokarowe.
Czynne uczestnictwo w zajęciach praktycznych potwierdza podpis przewodnika
uczestniczącego w danym wyjeździe w karcie kursanta, którą uczestnik kursu otrzymuje po
wpłaceniu I raty opłaty za kurs.3
Każdorazowo przed rozpoczęciem wyjazdu szkoleniowego kierownictwo kursu może
przedstawić wymogi, jakich spełnienie konieczne jest do zaliczenia kursantowi czynnego
uczestnictwa w danym wyjeździe.4

Art. 6a5
1. Po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa kursu oraz przewodnika SKPG prowadzącego
wyjazd kursant ma możliwość wzięcia udziału w roli praktykanta w organizowanej przez
SKPG imprezie zewnętrznej lub w prowadzonej przez przewodnika SKPG wycieczce
komercyjnej. W ramach jednego wyjazdu w takiej roli może wziąć udział maksymalnie
dwóch kursantów.
2. W opisany powyżej sposób kursant ma możliwość zaliczenia maksymalnie dwóch dni zajęć
praktycznych, przy czym dni te nie mogą być zaliczone jako dni weekendowe konieczne do
dopuszczenia do egzaminu połówkowego oraz dni autokarowe konieczne do dopuszczenia
do egzaminu końcowego zgodnie z art. 11 i art. 12 Regulaminu.
3. Obowiązki i wymagania wobec kursanta określa prowadzący wyjazd przewodnik SKPG. On
też potwierdza udział kursanta w wyjeździe w roli praktykanta poprzez złożenie podpisu
w karcie kursanta,
Art. 7.
1. Zarząd SKPG po zdaniu przez uczestnika kursu egzaminu wewnętrznego:
1) wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) zgłasza uczestnika kursu do egzaminu państwowego w terminie z nim uzgodnionym, nie
Art. 6 ust. 4 Regulaminu Szkolenia SKPG zmieniony uchwałą Zarządu SKPG nr 39 z 7 grudnia 2016 r.
Art. 6 ust. 5 Regulaminu Szkolenia SKPG dodany uchwałą Zarządu SKPG nr 39 z 7 grudnia 2016 r.
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później jednak niż w rok od zdania przez niego egzaminu wewnętrznego.
2. Przed wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnik kursu przedstawia
zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wydane przez uprawnioną do tego
organizację, o ile nie uzyskał go w ramach szkolenia.
Art. 8.
Zarząd SKPG na wniosek kierownictwa kursu może usunąć uczestnika kursu w przypadku
prezentowania przez niego nieodpowiedniego stosunku do wymagań stawianych przewodnikom
górskim, w szczególności: brak odpowiedzialności, nieumiejętność współpracy z grupą,
skłonność do nadmiernego spożywania alkoholu.
IV. ZASADY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO
Art. 9.
Do składania egzaminu wewnętrznego mogą przystąpić uczestnicy kursu, którzy biorą lub brali
udział w szkoleniu organizowanym przez SKPG.
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Art. 10.
Egzamin wewnętrzny składa się z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
Egzamin teoretyczny sprawdza wiedzę merytoryczną. Przeprowadzany jest po zakończeniu
szkolenia.
Egzamin praktyczny sprawdza metodykę prowadzenia wycieczek oraz umiejętności pracy
z grupą. Oprócz umiejętności prowadzenia wycieczki pieszej i pilotowania autokaru,
uczestnik szkolenia powinien wykazać się w szczególności wiadomościami teoretycznymi
z zakresu przedmiotów objętych programem szkolenia. Składa się z dwóch części –
egzaminu połówkowego i końcowego.
Egzamin połówkowy przeprowadzany jest po zakończeniu pierwszego etapu szkolenia
i odbywa się w formie wycieczki pieszej, w uzasadnionych przypadkach może także zostać
włączona część autokarowa. Ma on za zadanie sprawdzenie w szczególności predyspozycji
kandydata, umiejętności przewodnickich, metodyki pracy przewodnika oraz podstaw wiedzy
o Karpatach. Otrzymanie oceny negatywnej z egzaminu połówkowego uniemożliwia
uczestnictwo w drugim etapie szkolenia.
Egzamin końcowy przeprowadzany jest po zakończeniu drugiego etapu szkolenia oraz
egzaminu teoretycznego. Składa się z części autokarowej i pieszej.

Art. 11.
Do egzaminu połówkowego dopuszczeni są uczestnicy kursu którzy:
1) zapłacili całą kwotę odpłatności za pierwszy etap szkolenia;
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2) uczestniczyli czynnie w co najmniej 14 dniach zajęć praktycznych, w tym przynajmniej
8 weekendowych (nie obozowych);6
3) są członkami PTTK i mają aktualnie opłaconą składkę;
4) wypełnili wymogi wynikające z programu dydaktycznego kursu.
Art. 12.
Do egzaminu końcowego dopuszczeni są uczestnicy kursu którzy:
1) zapłacili całą kwotę odpłatności za drugi etap szkolenia;
2) uczestniczyli czynnie w co najmniej 40 dniach zajęć praktycznych, w tym 15 po
egzaminie połówkowym, 10 dniach w warunkach zimowych oraz czynnie w co najmniej
6 dniach autokarowych;7
3) mają aktualnie opłaconą składkę PTTK;
4) zdali egzamin połówkowy;
5) zdali wszystkie egzaminy cząstkowe egzaminu teoretycznego;
6) odbyli praktykę przewodnicką na bazach namiotowych prowadzonych przez SKPG,
w wyjątkowych przypadkach podczas otwartych imprez turystycznych organizowanych
przez SKPG;
7) wypełnili wymogi wynikające z programu dydaktycznego kursu;
8) posiadają świadectwo maturalne.
Art. 13.
Egzamin teoretyczny obejmuje 14 egzaminów cząstkowych z następujących tematów:
1. Beskid Śląski, Beskid Mały, Pogórze Śląskie;
2. Beskid Żywiecki;
3. Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Pogórze Wielickie, Pogórze Wiśnickie;
4. Gorce
5. Pieniny, Spisz,
6. Beskid Sądecki, Pogórze Rożnowskie;
7. Tatry, Podhale, Orawa;
8. Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie;
9. Bieszczady, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie;
10. Ogólna geografia Karpat;
11. Etnografia, góry w literaturze;
12. Historia regionu i turystyki;
13. Przyroda i geologia Karpat;
14. Historia sztuki i zabytki regionu8.
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Art. 14.
Przy zdawaniu poszczególnych egzaminów z topografii uczestnik kursu powinien wykazać się
dodatkowo wiadomościami z zakresu historii, zagospodarowania turystycznego
i przemysłowego, zabytków, dróg dojazdowych, przebiegu szlaków turystycznych, etnografii
i przyrody danego regionu.
Art. 15.
1. Przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego uczestnik kursu otrzymuje kartę
egzaminacyjną z wyszczególnionymi przedmiotami egzaminacyjnymi.
2. W razie zgubienia karty egzaminacyjnej wystawiana jest nowa karta. W przypadku
niemożności odtworzenia wpisów z pierwszej karty, uczestnik kursu zobowiązany jest
powtórnie przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu.
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Art. 16.
Czas trwania sesji egzaminu teoretycznego oraz termin egzaminu praktycznego ustala
Zarząd SKPG na wniosek kierownictwa kursu.
Sesja egzaminacyjna dla egzaminu teoretycznego nie może być krótsza niż 2 tygodnie i nie
może przekroczyć 5 tygodni.
Zarząd SKPG, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek uczestnika kursu, może
przedłużyć powyższy termin.
Sesja egzaminu teoretycznego nie może rozpocząć się później niż na 3 tygodnie i skończyć
później niż na tydzień przed terminem egzaminu końcowego.

Art. 17.
Główne punkty trasy egzaminu praktycznego podaje się uczestnikom kursu nie później niż na
7 dni przed jego rozpoczęciem.
Art. 18.
1. Przy ocenie egzaminu połówkowego Komisja egzaminacyjna określa, czy egzaminowany
zdał, czy nie zdał egzaminu.9
2. Przy ocenie egzaminu teoretycznego i egzaminu końcowego stosuje się następujące oceny:
5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0, przy czym 2.0 jest oceną negatywną.
Art. 19.
Nie dopuszcza się składania egzaminów w trybie eksternistycznym.
V. EGZAMINY POPRAWKOWE
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Art. 20.
1. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu cząstkowego uczestnik kursu ma
prawo do dwukrotnego jej poprawiania u tego samego egzaminatora.
2. Zarząd SKPG w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek uczestnika kursu może
dopuścić do zmiany egzaminatora lub przywrócenia terminu egzaminu. Niezbędne w tym
przypadku jest uzyskanie zgody egzaminatora, u którego uczestnik kursu chce przystąpić do
egzaminu.
Art. 21.
W przypadku, kiedy uczestnik kursu nie może przystąpić do egzaminu praktycznego z powodu
choroby, ważnych przyczyn osobistych lub rodzinnych, Zarząd SKPG może, na pisemny
wniosek uczestnika kursu wyrazić zgodę na składanie egzaminu w innym terminie.
Art. 22.
1. Uczestnik kursu, który nie ukończył szkolenia po zdaniu egzaminu połówkowego może je
kontynuować na jednym z dwóch kolejnych kursów. W takim przypadku, osoba ta musi
spełnić wszystkie wymagania wynikające z uczestnictwa w drugim etapie szkolenia
kolejnego kursu.
2. Kontynuując szkolenie uczestnik kursu wnosi opłatę w wysokości aktualnej kwoty
odpłatności za drugi etap szkolenia.
3. Kontynuując szkolenie uczestnik kursu otrzymuje nową kartę kursanta, którą dołącza do
poprzedniej.
Art. 23.
1. W razie nie przystąpienia do egzaminu końcowego albo otrzymania z niego oceny
negatywnej, Zarząd SKPG na pisemny wniosek uczestnika kursu może zezwolić na
powtórne składanie egzaminu końcowego w dwóch kolejnych latach.
2. Warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu końcowego jest powtórne zdanie
wszystkich egzaminów cząstkowych egzaminu teoretycznego, przy czym uczestnik kursu
ma prawo do przepisania ocen z pierwotnej sesji egzaminacyjnej, nie niższych niż 4,0.
Ocena przeniesiona wpisywana jest do karty egzaminacyjnej przez prezesa, wiceprezesa lub
sekretarza SKPG z adnotacją "Ocena przeniesiona z roku ...".
VI. ZASADY POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA KOMISJII EGZAMINACYJNEJ
Art. 24.
Zarząd SKPG, na wniosek Komisji Szkoleniowej, powołuje spośród członków SKPG Komisję
Egzaminacyjną egzaminu wewnętrznego.
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Art. 25.
1. Do przeprowadzenia egzaminów cząstkowych egzaminu teoretycznego wyznaczeni są
przewodnicy, członkowie SKPG, uznani przez Zarząd SKPG za fachowców w danej
dziedzinie.
2. Jeden egzaminator podczas jednej sesji nie może przeprowadzać egzaminów teoretycznych
z więcej niż trzech przedmiotów.
3. Egzaminatorami w danej sesji nie mogą być członkowie kierownictwa kursu, na wniosek
którego sesja egzaminacyjna została ustanowiona.
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Art. 26.
Komisja Egzaminacyjna egzaminu praktycznego składa się przynajmniej z trzech osób.
Członkowie Komisji Egzaminacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
Co najmniej 1/3 składu Komisji Egzaminacyjnej egzaminu połówkowego stanowią
przewodnicy z minimum pięcioletnim stażem przewodnickim.
Co najmniej 2/3 składu Komisji Egzaminacyjnej egzaminu końcowego stanowią
przewodnicy z minimum pięcioletnim stażem przewodnickim.
Komisja Egzaminacyjna w terminie 10 dni od zakończenia egzaminu końcowego składa na
ręce Prezesa Zarządu SKPG protokół z egzaminu z załączonymi kartami egzaminu
teoretycznego.

Art. 27.
Wydatki związane z kosztami prac komisji egzaminacyjnej pokrywają egzaminowani.
Art. 28.
Egzaminatorzy wykonują swoją pracę społecznie.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Art. 29.
Zmiany w niniejszym regulaminie może wprowadzać tylko Zarząd SKPG, w obecności co
najmniej 2/3 swojego składu.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu SKPG.
Traci moc Regulamin szkolenia oraz Egzaminu Wewnętrznego dla kandydatów na
przewodników beskidzkich SKPG z dnia 9 maja 2001 r.
Regulamin wchodzi w Życie z dniem 29 października 2008 r.
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