POLSKA IZBA TURYSTYKI
POLISH CHAMBER OF TOURISM
Załącznik nr 1 do Uchwały
Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E

Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów
biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek
I. Postanowienia ogólne
§1.
Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na
pilotów wycieczek (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowo tryb i zasady powoływania
Egzaminatorów upoważnionych do przeprowadzania i oceniania Egzaminu certyfikacyjnego dla
kandydatów na pilotów wycieczek (zwanego dalej Egzaminem), a także ich prawa i obowiązki.
§2.
Zadaniem Egzaminatorów jest sprawdzenie przygotowania zawodowego kandydata na pilota
wycieczek do samodzielnego i należytego wykonywania tego zawodu zgodnie z profilem
kompetencyjnym opracowanym przez Polską Izbę Turystyki poprzez zastosowanie jednolitych
wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania Egzaminu zawartych w „Regulaminie
certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek”.
II. Lista Egzaminatorów
1. Egzaminy są przeprowadzane przy udziale osób wpisanych na listę Egzaminatorów
prowadzoną przez Polską Izbę Turystyki, zwanych dalej Egzaminatorami.
2. Lista Egzaminatorów podana jest do publicznej wiadomości m.in. na stronie
www.certyfikacja.pit.org.pl.
3. Wpisu na listę Egzaminatorów dokonuje Polska Izba Turystyki na postawie:
a. Zakwalifikowania i udziału w pełnym wymiarze w warsztatach dla
Egzaminatorów (zwanych dalej Warsztatami) organizowanych przez Polską Izbę
Turystyki
b. Udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku pilota wycieczek
w ilości co najmniej 30 dni w każdym roku okresie ostatnich 5 latprzed dniem
zgłoszenia się na warsztaty, o których mowa w Rozdziale II ust. 3 a.
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2. Osoba, która spełniła wymagania wymienione w ust. 3 zostaje wpisana na listę
Egzaminatorów w terminie 7 dni od dnia zakończenia Warsztatów.
3. Osoba, która została wpisana na listę Egzaminatorów otrzymuje identyfikator
Egzaminatora, a także certyfikat i identyfikator pilota wycieczek Wzór tych dokumentów
określa Załącznik nr 1 do nieniejszego Regulaminu.
4. Egzaminator jest zobowiązany do noszenia identyfikatora Egzaminatora, o którym mowa
w Rozdziale II ust. 5 podczas przeprowadzania Egzaminów dla kandydatów na pilotów
wycieczek.
5. Dane osoby tj. imię, nazwisko, województwo, adres e-mail w domenie pit.org.pl, która
została wpisana na listę Egzaminatorów publikowane są na stronie
www.certyfikacja.org.pl.
6. Adres e-mail Egzaminatora utworzony w domenie pit.org.pl jest dla Polskiej Izby
Turystyki – Biura Wykonawczego adresem kontaktowym z Egzaminatorem we
wszystkich sprawach dotyczących Projektu.
III.Warsztaty
1. Organizatorem Warsztatów jest Polska Izba Turystyki – Biuro Wykonawcze z siedzibą
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7 prowadząca działalność na podstawie
wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114607, NIP 5261011525, REGON
006469650 zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Warsztaty przeprowadza się w terminach podanych do publicznej wiadomości przez
Organizatora na stronie www.certyfikacja.pit.org.pl z dokładością co do dnia i godziny.
3. Ilość dostępnych miejsc na warsztatach określa Organizator i podaje do pubicznej
wiadomości na stronie www.certyfikacja.pit.org.pl.
4. Warsztaty trwają 2 dni (18 godzin lekcyjnych) i składają się z:
a. prezentacji i testu wiedzy dotyczącego Projektu,
b. symulacji części stacjonarnej Egzaminu,
c. symulacji części niestacjonarnej Egzaminu.
5. Do Warsztatów w danym terminie mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące
warunki:
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a. dokonały rejestracji na dany termin Warsztatów za pomocą Formularza
zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawierającego również informację
o wysokości opłaty za udział w Warsztatach,
b. przesłały pracę pisemną, o której mowa w ust, 8 i zostały zakwalifikowane do
udziału w Warsztatach,
c. uiściły opłatę za udział w Warsztatach.

6. Z chwilą spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 osoby stają się Uczestnikami
Warsztatów.

7. Osoby chcące przystąpić do Warsztatów dołączają do Formularza zgłoszenia
potwierdzenie spełnienia wymagań opisanych w Rozdziale II ust. 3 lit. a.
Do warsztatów zostają zakwalifikowane osoby na postawie oceny pracy pisemnej
składającej się zpropozycjitestu wiedzy (wraz z zaznaczonymi prawidłowymi
odpowiedziami) możliwego do zastosowania podczas części Egzaminu opisanej w
Rozdziale III ust. 2 pkt. a. „Regulaminu certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek”,
8. Sposób i termin przesłania pracy pisemnej ustala Organizator i podaje do publicznej
wiadomości m.in. na stronie www.certyfikacja.pit.org.pl.
9. Oceny prac pisemnych dokonują niezależnie od siebie trzej członkowie Zespołu ds.
certyfikacji pilotów wycieczek, animatorów i rezydentów wybrani przez tenże Zespół
biorąc pod uwagę zgodność pytań i zadań z Profilem kompetencyjnym pilota wycieczek
stanowiacym Załącznik nr 4 i sposobem przeprowadzania Egzaminu opisanym
w „Regulaminie certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek”.
10. Członkowie Zespołu ds. certyfikacji pilotów wycieczek, animatorów i rezydentów, o
których mowa w Rozdziale III ust. 10, w momencie wyboru przez tenże Zespół do oceny
prac pisemnych kandydatów na Egzaminatorów zostają wpisani na listę Egzaminatorów
bez konieczności spełnienia warunków opisanych w Rozdziale II ust. 3.
Członkowie Zespołu opisani w ust. 8 powyżej dokonują oceny pracy pisemnej
niezależnie od siebie przydzielając 1 punkt za każde prawidłowe pytanie.
11. Ocenę końcową pracy stanowi suma punktów otrzymanych od wszystkich osób
oceniających.
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12. Informacja o wyniku oceny pracy pisemnej i zakwalifikowaniu na Warsztaty wysyłana
jest do autora pracy pisemnej w formie elektronicznej, na podany w Formularzu
zgłoszenia adres poczty elektronicznej najpóźniej 10 dni przed terminem Warsztatów.
13. Na warsztaty kwalifikowane są osoby, które otrzymały najwyższy wynik z pracy
pisemnej.
14. Za udział w Warsztatach pobierana jest opłata, w wysokości określonej Uchwałą
Prezydium Polskiej Izby Turystyki.
15. Opłatę egzaminacyjną uiszcza się na rzecz Organizatora w terminie i w sposób przez
niego podany, w wysokości obowiązującej w dniu przystąpienia do rejestracji na dany
termin Warsztatów. Wysokość opłaty za udział w Warsztatach jest podana do publicznej
wiadomości m.in. na stronie www.certyfikacja.pit.org.pl.

16. W przypadku, gdy Warsztaty nie dojdą do skutku z przyczyn leżących po stronie
Organizatora uiszczona opłata podlega zwrotowi.

17. Uczestnik Warsztatów może złożyć Organizatorowi pisemną rezygnację z udziału
w Warsztatach. W przypadku rezygnacji złożonej na mniej niż 7 dni przed datą
Warsztatów Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty, pomniejszonej o faktycznie
poczynione przez Organizatora koszty związane z należytym przygotowaniem
Warsztatów.

IV. Prawa i obowiązki Egzaminatora
1. Egzaminatorowi przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie Egzaminu w wysokości
ustalonej z Podmiotem przeprowadzającym Egzamin.
2. Egzaminator zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania:
a. Regulaminu certyfikacji dla kandydatów na pilotów wycieczek,
b. niniejszego Regulaminu
3. Egzaminator zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 3 dni od daty
Egzaminu:
a. testów wiedzy użytych podczas Egzaminu i sprawdzonych przez Egzaminatora
według klucza odpowiedzi otrzymanego od Organizatora,
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b. arkuszy oceny zadań praktycznych, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt. b,
c i d Regulaminu certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek dla każdego z
Uczestników Egzaminu.
c. Zbiorczego raportu zawierającego wyniki każdej części Egzaminu wszystkich
jego Uczestników.
d. Uzasadnienia negatywnej oceny jakiejkolwiek części Egzaminu wystawionej
Uczestnikowi Egzaminu bazującego na „Profilu kompetencyjnym pilota
wycieczek”, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

4. Egzaminatorzy podlegają kontroli przestrzegania wytycznych
wymienionych w Rozdziale IV ust. 2., zwanej dalej „Kontrolą”.

Regulaminów

5. Kontrola przeprowadzana jest przez przedstawicieli Zespołu ds. certyfikacji pilotów,
animatorów i rezydentów Polskiej Izby Turystyki.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu wytycznych Regulaminów
wymienionych w Rozdziale IV ust. 2. Polskiej Izbie Turystyki przysługuje prawo
wykreślenia danego Egzaminatora z listy Egzaminatorów w trybie natychmiastowym.

7. W przypadku, gdy Egzaminator nie uczestniczył w żadnym Egzaminie w okresie 3 lat od
dnia dokonania wpisu na listę Egzaminatorów, obowiązany jest ponownie uczestniczyć
w Warsztatach w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Organizatorowi przysługuje prawo wykreślenia danego Egzaminatora z listy
Egzaminatorów w przypadku nie wykonania obowiązku ponownego uczestniczenia
w Warsztatach w sytuacji opisanej w ust. 6 powyżej w okresie 3 miesięcy następujących
po upływie okresu, o jakim mowa w ust. 6.
V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydium Rady Naczelnej
Polskiej Izby Turystyki.
Załączniki:
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Załącznik nr 1 - Wzór identyfikatora Egzaminatora, certyfikatu i identyfikatora
pilota wycieczek
2. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia
3. Załącznik nr 3 – Arkusz oceny
4. Załącznik nr 4 – Profil kompetencyjny pilota wycieczek
1.
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