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DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z ama . 14,Q7....... 2ol q r.

w sprawie:

w sprawie reguktmin dh przewodnikdw i lehtoniw zrlgi irodowiskowych oprowadzajqcych

po Ojcowskim Parka Narodowym

Na podstawie:

o Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity D2.U.2018

poz. 1614);

o Ustawy o uslugach hotelarskich oraz uslugach pilot6w wycieczek i przewodnik6w

turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U.22018 r. poz. 650).

_ $r
Wprowadza sig regulamin dla przewodnik6w i lektor6w zaj96 Srodowiskowych oprowadzaj4cych

po Ojcowskim Parku Narodowym, stanowi4cy zal4cznik nr L

$2

Traci moc:

l) zarzqdzenie nr 412016 dyrektora OPN z dnia 18 kwietnia 2016 w sprawie regulaminu dla

przewodnik6w oprowadzaj4cych po Ojcowskim Palku Narodowym,

2) zarzqdzenie w D-0l2l2l/Z0ll dylektora OPN z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie wydawania

i prolongaty licencji przewodnickich upowa2niajqcych do oplowadzania wycieczek po Ojcowskim

Parku Narodowyrn oraz oplat za tzyskanre tych licencji i szkolenia uzupelniaj4ce,

3) zarz1dzenie nr D-01213/2001 dyrektora OPN z dnia 19 lutego 2001 w sprawie wydawania i

prolongaty licencji Lektora zajgi Srodowiskowych, r.rpowa2niaj4cych do prowadzenia zajgt z

zakresu edukacji (rodowiskowej na terenie Ojcowskiego Palku Narodowego.

$s
Zarz4dzenie wchodzi w Lycie z dniem podpisania.
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Zal. nr 1 do zatz4dzenia
dylektora OPN
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I{LGUI-AMrN DLA PRZIIWODNlKOW I l.llK'f OROW ZAJ qC SI{ODOWISI(OWYCIH

oPROWADZAJ,{CYCH
PO OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM
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Licencje i szkolenia przewodnickie

Przewodnicy mog4 ubiegai sig o licencjg przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym,

przyznawanq po ukoficzeniu 3-dniowego szkolenia, prowadzonego przez praoownik6w

OPN. OdplatnoS6 za szkolenie reguluje odrEbne Zarz4dzenie.

Licencja przewodnika jest formq potwierdzenia, i2 przewodnik posiada odpowiedni4

wiedzg i zna zasady bezpieczefistwa, sprawdzone przez pracownik6w OPN.

O licencjE przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym mog4 ubiegad siE osoby, kt6re

spelniaj4 wymogi Ustawy ,,o uslugach hotelarskich oraz uslugach pilotdw wycieczek

i przewodnikdw turystycznych" z dnia29 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz.U.22018 r. poz. 650).

Po ukohczeniu 3-dniowego szkolenia na licencjg przewodnika po OPN, licencja jest

wydawana na okres 3 lat. W tym okresie, w celu zachowania waZno3ci licencji, naleZy

uczestniczyd w min. 4 szkoleniach opisanych w pkt. 7 i 8.

Przewodnicy, kt6rzy nie uzyskaj4 wymaganej liczby szkolef w ci4gu 3 lat,

sq zobowi4zani do ponownego, odplatnego uczestniczenia w 3-dniowym szkoleniu

na licencjg przewodnika po OPN.

Przewodnicy, w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji, majq mo2liwoSi uczestniczenia

w jednodniowych, nieobowiqzkowych szkoleniach dotycz4cych przyrody i kultury OPN,

prowadzonych przez pracownik6w Parku. Do udzialu w szkoleniach nie jest wymagana

licencja przewodnika OPN. OdplatnoS6 za szkolenia reguluje odrgbne Zarz7dzenie.

Przedmiotowe szkolenia bgdE zaliczone do przedluZenia licencji osobom posiadaj4cym

uprawnienia wydane przez OPN na okres 3 lat, po potwierdzeniu uczestnictwa podpisem

prowadzqcego, w indeksie wydanym przez OPN.

Przewodnicy, posiadaj4cy licencjg upowa2niaj4c4 do oprowadzania po OPN, mog4

tczestniczyl w szkoleniach dotycz4cych temat6w zwi4zanych z przyrodq i histori4

Wyzyny Krakowsko-Czgstochowskiej i OPN, organizowanych przez inne jednostki

i inslytucje ni2 OPN. Przedmiotowe szkolenia bgd1 zaliczone do przedlu2enia licencji,
po potwierdzeniu uczestnictwa podpisem prowadz4cego, w indeksie wydanym przez

OPN.
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Licencje i szkolenia lektor6w zaj96 Srodowiskowych

O wydanie licencji Lektora zajgd Srodowiskowych ubiega6 sig mogq osoby posiadaj4ce

wyksztalcenie co najmniej drednie i posiadajqce umiejgtno5i pracy z dzie(,mi i mlodzieZ4.

Uzyskanie licencji wymaga odbycia przez zaintercsowanych 3-dniowego szkolenia

w ramach odpowiednio zmodyfikowanych warsztat6w pt. "Praktyczne lormy edukacji

Srodowiskowej" organizowanych w OSrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego

1.

5.

6.

7.

8.

2.

l.



Parku Narodowego, zakoiczonego egzaminem praktycznym z umiejgtnoSci
samodzielnego prowadzenia zajgd z zakresu edukacji Srodowiskowej. OdplatnoSi
za szkolenie reguluje aneks do odrgbnego Zarzqdzenia.

3. Licencja upowa2nia jej posiadacza do prowadzenia zajg6 Srodowiskowych na terenie

Ojcowskiego Parku Narodowego, w miejscach na ten cel v"ryznaczonych (Park Zamkowy,
Scie2ki dydaktyczne, Jaskinia Ciemna).

4. Licencje wydawane sq (lub prolongowane) na trzy lata kalendarzowe - rok wydania
(prolongowania) i dwa lata nastgpne, co uwidacznia odpowiedni wpis w licencji
potwierdzony pieczgci4 Ojcowskiego Parku Narodowego.

5. Prolongata licencji na kolejny okres (3 lata) nastgpuje po zgloszeniu do pracownik6w
OSrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN realizacji zajg( przyrodniczych na terenie
OPN w danym dniu oraz kontroli prowadzenia ww. zajgd przez upowaZnionych przez
Dyrektora Parku pracownik6w OPN.
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Obowiqzki przewodnik6w, lektorr5w zajgd Srodowiskowych i opiekun6w grup
zwiedzajqcych OPN

1. Grupy zwiedzaj1ce teren Parku obowi4zuj4 przepisy ujgte w og6lnych, szczeg6lowych
zasadach udostgpniania OPN, przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p62n. zm) oraz stosowanie sig do polecef
pracownik6w Slu2by Parku.

2. Przewodnik. lektor zajgi Srodowiskowych tzwany dalej lekrorcm) i opiekunowie
s4 zobowi4zani do stosowania sig do zakaz6w obowi4zujqcych na obszarze Ojcowskiego
Parku Narodowego wskazanych w art. 15 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, w tym do
zakazu:

a) usuwania, niszczenia, uszkadzania szaty ro6linnej;
b) zbioru dziko rosn4cych roSlin lub ich czgsci, owoc6w, grzyb6w;
c) chwytania, ploszenia i zabijania dzlko Lyi4cych zwierz4t, niszczenia nor i legowisk

zwierzgcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj;
d) niszczenia gleb, uszkadzania i wydobywania skal i mineral6w;
e) wydobywani a szczqtk6w or.ganizm6w kopalnych i rozkopywania namulisk jaskiri;
f) zakl6cania ciszy;
g) rozniecania i palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi;
h) zaSmiecania i zanieczyszczania gleby, w6d i powietrza;
i) schodzenia przez uczestnik6w wycieczki z wyznaczonych tras turystycznych;
j) niszczenia i uszkadzania zabytk6w kulturowych;
k) obozowania poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora parku;

1) nielegalnej penetracji jaskiri;
m) wspinaczki skalkowej;
n) zatrzymywania sig autokarem wycieczkowym w miejscach niedozwolonych.

3. obowi4zkiem przewodnika i lektora jest poprawna interpretacja zagadnief
przyrodniczycl.r zgodnie z aktualnym stanem wiedzy o ojcowskim partu Narodowym
i stosowanie sig do obowi4zuj4cyoh przepis6w prawa.
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Zasady oprowadzania wycieczek po OPN

l. Przewodnik i lektor przed rozpoczgciem oprowadzania, jest zobowi4zany

do zapoznawania oraz stosowania sig do:

a) ostrzeZei i prognoz zagrozei meleorologicznych lub hydrologicznych z rejonu OPN;

b) komunikat6w na stronie OPN (w tym obejmuj4cych informacje o za:nknigciu szlak6w

turystycznych ze wzglgd6w bezpieczeristwa publicznego).

2. Przewodnik i lektor zobowi4zany jest do zapoznania grupy z zasadami obowiqzujqcymi

na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, zwi4zanymi z ochron4 przyrody

oraz bezpieczeristwem.

3. Grupy zorganizowane powy2ej 10 os6b powinny posiadad przewodnika lub lektora.

4. Liczba os6b wycieczki obslugiwanej przez jednego przewodnika nie powinna przekraczai

50 os6b.

5. Liczba os6b wycieczki obstrugiwanej przez jednego lektora nie powinna przekracza(

25 os6b.

6. Za bezpieczefstwo prowadzonej grupy, w tym ubezpieczenie OC uczestnik6w oraz

realizacjg przepis6w BHP, odpowiada organizator wycieczki.
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