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REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU PRZEWODNIKÓW DO AKCJI  
„ZDOBYWAMY ODZNAKĘ PRZYJACIELA KRAKOWA” 

 

1. Informacje ogólne 

a) Nabór przewodników do akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa przeprowadzany jest w celu 
zapewnienia prawidłowej działalności i pełnej realizacji celów statutowych Koła Grodzkiego PTTK. 

b) Nabór przeprowadza Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie poprzez specjalnie powołaną 3-osobową 
Komisję Rekrutacyjną. 

c) Nabór odbywa się według zasad zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Wymagania niezbędne stawiane Kandydatom: 

a) posiadanie uprawnień przewodnika miejskiego po Krakowie: 

a. dla Kandydatów, którzy zdobyli uprawnienia przed 1 stycznia 2014 r. – uprawnienia nadane przez 
Marszałka Województwa lub Wojewodę, 

b. dla pozostałych Kandydatów: uprawnienia nadane przez Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego 
PTTK, po ukończeniu Kursu na Przewodników Miejskich po Krakowie w Oddziale Krakowskim PTTK, 

b) posiadanie aktualnych obowiązkowych uprawnień do oprowadzania po wystawach stałych w krakowskich 
muzeach, w tym m.in. po Podziemiach Rynku, Fabryce Schindlera, Zamku Królewskim na Wawelu oraz 
Katedrze Wawelskiej. 

c) co najmniej 5-letni staż w czynnej pracy przewodnickiej, w tym co najmniej 3-letni jako przewodnik miejski 
po Krakowie (tj. 3 lata od ukończenia kursu na przewodnika miejskiego po Krakowie)  

d) przynależność do PTTK – z opłaconą składką członkowską za 2018 r., zgodnie z uchwałą nr 15/UZ/2013 
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z dnia 10 lipca 2013 r., tj.: 

a. członkostwo w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły z opłaconą aktualną składką 
członkowską (tj. za rok 2018) lub 

b. członkostwo w Klubie Krakowskich Przewodników Miejskich PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK (dla 
osób, będących członkami PTTK w innym oddziale), 

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy przewodnika miejskiego po Krakowie, 

f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,  

g) posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

h) dyspozycyjność dla Organizatora do oprowadzania wycieczek minimum przez 4 dni akcji w miesiącu 
(soboty, niedziela, wybrane dni świąteczne). 

 

3. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe), będące przedmiotem oceny Kandydatów: 

a) posiadanie innych uprawnień przewodnickich i pilockich, 

b) posiadanie uprawnień kadry programowej PTTK, 

c) posiadanie innych uprawnień specjalistycznych, ukończonych kursów związanych z oprowadzeniem 
turystów oraz historią Krakowa, 

d) zainteresowanie historią sztuki, historią Krakowa i Małopolski, 

e) aktywne uczestnictwo w życiu turystycznym miasta. 

 

4. Zakres obowiązków przewodników: 

a) oprowadzanie w języku polskim grup po trasach terenowych i po wystawach w muzeach, w ramach akcji 
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, z dostosowaniem formy i treści przekazu do wieku 
odbiorców, 

b) potwierdzanie uczestnikom zdobywającym odznakę „Przyjaciela Krakowa” udziału w akcji -  w specjalnych 
imiennych dzienniczkach, 

c) dbanie o bezpieczeństwo grupy podczas oprowadzania, 

d) przygotowywanie informacji o trasach w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych akcji dla 
uczestników, 

e) przestrzeganie i stosowanie się komunikatów i zarządzeń wydawanych przez Organizatora akcji. 
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5. Charakterystyka tras akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa 

1. spacery (trasy terenowe) – minimalny czas oprowadzania: 90 minut, czas i przekaz dostosowany do wieku 
i zainteresowania odbiorców, 

2. zwiedzanie (oprowadzanie po muzeach) – minimalny czas oprowadzania: 60 minut  (z uwagi na specyfikę 
danej placówki i regulamin zwiedzania, czas oprowadzania może zostać skrócony do 45 minut – za zgodą  
i wiedzą organizatora zwiedzania), 

3. trasy Akcji podzielone są według następujących kryteriów: 

a. tematycznie (Dzieje Krakowa, Ulice i Place, Dzielnice, Muzea, Kościoły i klasztory, Szlakiem 
sławnych ludzi, Szlaki tematyczne, Ciekawostki) 

b. stopień trudności (odznaka brązowa, srebrna, złota, z pawim piórem) 

 

6. Warunki współpracy: 

a) oprowadzanie grup na postawie krótkoterminowych umów cywilno-prawnych lub na podstawie działalności 
gospodarczej, prowadzonej przez Kandydata, 

b) terminowo wypłacane wynagrodzenie, wg corocznie ustalanych stawek z Urzędem Miasta Krakowa,  

c) możliwość rozwoju zawodowego związanego z oprowadzaniem po specjalistycznych trasach i grup 
szczególnie zainteresowanych tematyką historii Krakowa. 

 

7. Wymagane dokumenty: 

a) życiorys – curriculum vitae (CV) – w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
przewodnickiej, 

b) list motywacyjny – w języku polskim, 

c) wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

d) kserokopia obu stron legitymacji członkowskiej PTTK, 

e) pisemne potwierdzenie przynależności wystawione przez Klub Krakowskich Przewodników Miejskich 
(dotyczy Kandydatów niebędących członkami Oddziału Krakowskiego PTTK) 

f) wypełnione oświadczenie o niekaraniu za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik nr 2 do 
Regulaminu), 

g) wypełnione oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu przewodnika miejskiego po 
Krakowie (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

h) kserokopia dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe (legitymacja przewodnika wydana przez 
Marszałka Województwa lub Wojewodę lub legitymacja przewodnicka PTTK wraz z zaświadczeniem 
ukończenia kursu przewodnickiego w PTTK), dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

i) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz 
ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 2., 
w tym referencji od organizatorów turystyki, podziękowania od oprowadzonych grup, pisemna opinia 
macierzystego koła, klubu PTTK lub innej organizacji zrzeszającej przewodników – jeżeli takowe posiada. 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 w zamkniętej 

kopercie opisanej „KOŁO GRODZKIE – NABÓR PRZEWODNIKÓW” w siedzibie Koła Grodzkiego PTTK  

w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków lub przesłać pocztą na ww. adres. 

Zgłoszenia, które wpłyną do Koła Grodzkiego PTTK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane – 

decyduje data wpływu do Koła Grodzkiego PTTK, a nie data stempla pocztowego (data nadania). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu 

doświadczenia przewodnickiego, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”. 

 

9. Przebieg rekrutacji 

Rekrutację przeprowadza 3-osobowa Komisja powołana przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, 
składająca się z członków Zarządu Koła oraz współpracujących przewodników. Rekrutacja jest 3 etapowa. 
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Etap 1 – ocena formalna: 

Komisja przeprowadzi ocenę formalną złożonych aplikacji pod kątem spełnienia wszystkich wymogów 
opisanych w części II Regulaminu, tj. wymagania niezbędne. 

Kandydatury, które nie będą spełniać ww. wymagań, nie zostaną zakwalifikowane do II etapu rekrutacji. 
Z ww. czynności Komisja sporządzi protokół. 

 

Etap II – ocena merytoryczna: 

Komisja przeprowadzi ocenę merytoryczną złożonych aplikacji, które spełniły wymogi formalne – na podstawie 
kryteriów oceniania zatwierdzonych przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK, 

Z ww. czynności Komisja sporządzi protokół. O wynikach etapu I i II Komisja zawiadomi Kandydatów drogą 
mailową. 

 

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna 

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja po ustaleniu terminu z Kandydatem. Termin rozmowy zostanie 
ustalony w drodze konsultacji telefonicznych lub drogą mailową. Przewidywany okres przeprowadzania 
rozmów to II-połowa sierpnia i I-połowa września 2018 r. 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie podzielona na dwie części: 

- cześć pierwsza: autoprezentacja Kandydata, 

- część druga: przedstawienie przez Kandydata propozycji losowo wybranych tras w akcji (po 15 minutowym 
przygotowaniu się). 

Z ww. czynności Komisja sporządzi protokół. 

 

10. Informacja o wynikach naboru i warunki nawiązania współpracy 

a) Po zakończeniu etapu III Komisja złoży do Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie sprawozdanie  
z prac wraz z zestawieniem kandydatur rekomendowanych do podjęcia współpracy oraz zestawieniem 
kandydatur nierekomendowanych. Ostateczna decyzja co do podjęcia współpracy z wyłonionymi 
Kandydatami należy do Zarządu Koła Grodzkiego PTTK. Sprawozdanie z prac Komisja zobowiązana jest 
złożyć do Zarządu Koła Grodzkiego PTTK do 11 września 2018 r. 

b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Koła Grodzkiego PTTK oraz na 
tablicy ogólnodostępnej znajdującej się przy ul. Zyblikiewicza 2B w Krakowie do 30 września 2018 r. 
Ponadto Kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku naboru drogą mailowa. 

c) Z Kandydatami, którzy zostaną wybrani przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK zostanie nawiązana 
współpraca na okres próbny, trwający 1 sezon akcji (okres listopad 2018 – marzec 2019). W tym czasie 
osoby wyznaczone przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK będą uczestniczyć w prowadzonych trasach 
celem oceny jakości wykonywanej pracy przez przewodnika.  Po zakończeniu akcji nastąpi wzajemna 
ocena współpracy i zostanie podjęte decyzja o jej kontynuowaniu. 

 

11. Postanowienia końcowe 

a) Zarząd Koła Grodzkiego PTTK nie gwarantuje przydziału żadnej minimalnej liczby wycieczek do 
oprowadzania, zarówno w miesiącu jak i w całym sezonie. 

b) Ostateczna interpretacja Regulaminu jak i nadzór nad całym procesem naboru należy do Zarządu Koła 
Grodzkiego PTTK w Krakowie. 

c) Ewentualne odwołania od wyników naboru rozpatruje Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie. 

 

  


