
Zarządzenie nr 3/2021 

Dyrektora Biebrzańskiego Park Narodowego 

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie przewodników turystycznych oraz „Zezwoleń na wykonywanie usług 

przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym”. 

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Przewodnikiem turystycznym po Biebrzańskim Parku Narodowym, zwanym dalej BbPN, może 

być osoba, która posiada „Zezwolenie dyrektora na wykonywanie usług przewodnickich” (wzór 

zezwolenia stanowi Załącznik nr 1) na terenie Parku, wydane przez dyrektora BbPN na dany 

rok. 

§ 2 

1. Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich może otrzymać osoba, która: 

1)  spełnia wymogi określone w Art. 22 Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

2)  posiadała ważne „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN” w roku 

poprzednim,  

3)  złożyła pisemne zobowiązanie o przestrzeganiu obowiązujących zasad udostępniania 

turystycznego w BbPN (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 2),  

4)  uiściła opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie usług przewodnickich za dany rok 

kalendarzowy. 

2. Osoby, które ubiegają się o „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich” po raz 

pierwszy, muszą spełniać warunki z ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz są zobowiązani do: 

1)  udziału w co najmniej dwóch, w ciągu roku, szkoleniach organizowanych przez BbPN 

m.in.: Wszechnicach Biebrzańskich, weryfikowanych na podstawie listy obecności. 

2)  zdania egzaminu ze znajomości walorów przyrodniczych i kulturowych oraz przepisów 

dotyczących udostępniania turystycznego BbPN, przed komisją powołaną przez 

dyrektora BbPN. 

3. „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich” wydaje się na okres: od 1 kwietnia do 

31 marca roku następnego. 



4. „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich” wydane w 2020 r. na podstawie 

dotychczasowych zarządzeń Dyrektora BbPN zachowują ważność  do dnia 31.03.2021 r. 

pod warunkiem, że zostały opłacone do dnia 31.12.2020 r. 

5. Opłata za zezwolenie uiszczona w okresie od 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. zostanie 

zaliczona na poczet zezwolenia wydawanego na okres od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.   

6. Przewodnicy turystyczni, którzy do końca obowiązywania zezwolenia, tj. do dnia 31 marca 

licząc od 2022 r. nie uiścili opłaty za wydanie zezwolenia, tracą swoje uprawnienia. W  celu 

uzyskania ponownych uprawnień zobowiązani są do powtórnego przystąpienia do 

egzaminu. 

7. Dyrektor BbPN ma prawo do wydania jednorazowego „Zezwolenie na wykonywanie usług 

przewodnickich po BbPN” osobom, które nie spełniają warunków wymienionych w ust. 1 i 2. 

§ 3 

W trakcie wykonywania czynności przewodnika „Zezwolenie na wykonywanie usług 

przewodnickich” należy umieścić w widocznym miejscu na ubraniu.  

§ 4 

Za naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przyrody i udostępniania 

BbPN, zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich może być cofnięte bez zwrotu 

kosztów jego uzyskania. 

§ 5 

Sprawy związane z wydawaniem zezwolenia na wykonywanie usług przewodnickich prowadzi 

kierownik Działu Edukacji i Udostępniania BbPN. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następnym po podpisaniu. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego nr 8/2018 z dnia  

30 kwietnia 2018 roku. 

 

Dyrektor  

Biebrzańskiego Parku Narodowego 

Artur Wiatr 

 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1: Wzór zezwolenia 

2. Załącznik nr 2: Ankieta



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021 
w sprawie przewodników turystycznych 

  oraz „Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich 
 po Biebrzańskim Parku Narodowym” 

Wzór zezwolenia 

 

strona 1 

             Zezwolenie nr …………… 

                 na wykonywanie usług przewodnickich 

 po Biebrzańskim Parku Narodowym 

                                    wydane przez Dyrektora BbPN 

                                       na podstawie art. 8e ust.1 ustawy  

                                                z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody 
 

                          

                                         ………………………………………                                  

                                                   Imię i  nazwisko 

        

       (zdjęcie)                                       (pieczęć i podpis dyrektora)                        

 

 

strona 2 

             Zezwolenie ważne na rok: 
  

   20…... 
  (pieczęć 

  okrągła) 

 

   20…... 
  (pieczęć 

  okrągła) 

 

   20….... 
  (pieczęć 

  okrągła) 

 

   20…... 
  (pieczęć 

  okrągła) 

 

   20…... 
  (pieczęć 

  okrągła) 

 

   20…... 
  (pieczęć 

  okrągła) 

 

   20…... 
  (pieczęć 

  okrągła) 

 

   20…... 
  (pieczęć 

  okrągła) 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 3/2021 
w sprawie przewodników turystycznych 

  oraz „Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich 
 po Biebrzańskim Parku Narodowym” 

Wzór zezwolenia 

A N K I E T A 

Osoby ubiegającej się/posiadającej*) „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich 

po Biebrzańskim Parku Narodowym” 

 
1. Nazwisko: ……………………………………………………………………………..…………………..…………………… 

2. Imiona: …………………………………………………………………………………..………….…………………………… 

3. Adres zamieszkania: 

…………………………….............…………………………………………….…………………………..…………...

……………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykształcenie: …………………………………………………………….……...……………………………………….... 

5. Posiadane uprawnienia turystyczne: 

a) ………………………………………………………………………………………………..………………………..... 

b)  …………………………………………………………………………………………..…………………………….... 

c) ……………………………………………………………………………………………….……………….………..... 

6. Znajomość języków obcych, potwierdzona: tak/nie*): 

Zgodnie z Ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dn. 
29 sierpnia 1997 r., Art.32.1. Znajomość języka obcego dokumentuje się dyplomem ukończenia studiów 
filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem 
wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym  znajomość  języka  obcego  na  poziomie  biegłości  B2 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 
2. Osoby,  które  nie  legitymują  się  dokumentami  wymienionymi  w ust.1, mogą złożyć egzamin ze znajomości 
języka obcego przed komisją egzaminacyjną języków obcych, powoływaną przez marszałków województw. 
 

a) ………………………………………………………………………….……………..………………………………... 

b) …………………………...……………………………………………………….…………………………………….. 

c) ………………………..………………………………………………………….……………………………………... 

7. Dane kontaktowe: 

a) e-mail: …………………………..…………………………………………………………………………………. 

b) Strona www ………………………………………………………….……………….………………………… 

c) Tel. stacjonarny…………………….……………………………………………….……………….………… 

d) Tel. komórkowy ……………………………………………………….…..….………………………………. 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 3/2021 
w sprawie przewodników turystycznych 

  oraz „Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich 
 po Biebrzańskim Parku Narodowym” 

Wzór zezwolenia 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 
Osoby posiadającej „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim 
Parku Narodowym" 
Zobowiązuję się do:  
1. Przestrzegania zarządzenia dyrektora Biebrzańskiego Parku  Narodowego w sprawie 
sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych 
i rekreacyjnych.  
2. Zapoznania każdego obsługiwanego turysty z obowiązującymi przepisami udostępniania 
BbPN w celach turystycznych i rekreacyjnych.  
3. Okazywania, na każde żądanie pracowników BbPN „Zezwolenia na wykonywanie usług 
przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym” oraz zobowiązania turystów z mojej 
grupy, do okazania aktualnych biletów wstępu do Parku. 
4. Przyjęcia odpowiedzialności cywilno-prawnej za prowadzoną grupę turystyczną. 

 
 
 
 
 

....................................................................           ..…………….………………..…………….………………… 
(miejscowość, data)                                  czytelny podpis (imię i nazwisko)                                             

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że w przypadku zmiany danych poinformuję o tym Dział Edukacji i Udostępniania 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, e-mail: it@biebrza.org.pl 
Informuję, że jestem/ nie jestem*)  zainteresowana/y obsługą grup szkolnych. 
 
 
 
....................................................................           ..…………….………………..…………….………………… 

(miejscowość, data)                                  czytelny podpis (imię i nazwisko)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 3/2021 
w sprawie przewodników turystycznych 

  oraz „Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich 
 po Biebrzańskim Parku Narodowym” 

Wzór zezwolenia 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w przytoczonym poniżej,  Art. 22 Ustawy o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dn. 29 
sierpnia 1997 r.  
„Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która: 
1) ukończyła 18 lat; 
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem 
zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; 
3) posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.” 
 
 
 
 
....................................................................           ..…………….………………..…………….………………… 

(miejscowość, data)                                  czytelny podpis (imię i nazwisko)   
 

 
 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym również nieodpłatną 
publikację wizerunku na stronie www lub innych mediach) przez Biebrzański Park Narodowy z 
siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz.  
 
 
 
 
....................................................................           ..…………….………………..…………….………………… 

(miejscowość, data)                                  czytelny podpis (imię i nazwisko)   
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, 
reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz,  kontakt 
tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt email: iod@biebrza.org.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) wydania zezwolenia na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku 
Narodowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
b) opublikowania na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 3/2021 
w sprawie przewodników turystycznych 

  oraz „Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich 
 po Biebrzańskim Parku Narodowym” 

Wzór zezwolenia 

 
4) Pana/Pani dane osobowe (nazwisko i imię, znajomość języków obcych, kontakt tel., email, 
www) zostaną opublikowane na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 
(www.biebrza.org.pl) i mogą być przetwarzane w innych mediach, 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania przez Państwa 
usług przewodnickich oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,           
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z RODO, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 
wskazanym przez administratora uniemożliwi wydanie zgody lub realizację promocji na stronie 
www. 

9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski 
Obszar Gospodarczy), 

10) Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji 
i profilowaniu. 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


