
Zasady uzyskiwania licencji przewodnickiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
 
Bieszczadzki Park Narodowy prowadzi szkolenia na licencję przewodnicką BdPN dla: 

• przewodników, którzy w szkoleniu biorą udział po raz pierwszy, 
• odnowienie licencji po upływie terminu ważności  - 5 lat. 

Licencję przewodnicką Bieszczadzkiego Parku Narodowego mogą uzyskać osoby posiadające 
uprawnienia: 

• przewodnika górskiego beskidzkiego zgodnie z § 13 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra 
Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i 
pilotów wycieczek. ( Dz. U. 2011 Nr 60, poz. 302),  

• otrzymane przed 1.01. 2012r. uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na 
obszar Beskidów Wschodnich zgodnie §8. pkt 1, ust 3  Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. 2004, Nr 188, poz. 1944) 

potwierdzone wydaną decyzją wojewody.  
 

Przewodnicy nie posiadający 
licencji przewodnickiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 
Szkolenia zakończone egzaminem i wydaniem licencji są prowadzone w Ośrodku Naukowo-
Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych.  
Po egzaminie wydawana jest licencja ważna przez 5 lat, za którą należy wnieść opłatę 
jednorazową (raz na 5 lat) w wysokości 50 zł..  
Szkolenia odbywają się w cyklu 5-letnim (na tyle ważna jest licencja) w dwóch częściach: 

• część teoretyczna dla grup 40-osobowych,  
• część praktyczna w grupach ok. 20-osobowych – zajęcia na ścieżkach przyrodniczych 

w BdPN.   
Minimalna liczba uczestników szkolenia - 20 osób.  
Szkolenie jest płatne i wynosi dla grupy 20- 40 osób 1170,00 zł. Koszty liczymy 
proporcjonalnie do liczby uczestników szkolenia.  
 
Zakres szkolenia: 

1. Wybrane zagadnienia przyrody nieożywionej i gleb z elementami Planu Ochrony 
• geneza Bieszczadów, budowa geologiczna i jej wpływ na ukształtowanie, gleby 

BdPN     i ich ochrona, elementy klimatu i hydrologii, 
• zagrożenia zasobów przyrody nieożywionej. 

2. Monitoring ruchu turystycznego w BdPN – wybrane zagadnienia 
3. Flora Bieszczadów z elementami Planu Ochrony 

• piętra roślinno – klimatyczne,  
• ogólna charakterystyka flory (gat. górskie, wschodniokarpackie, endemity, 

chronione, zagrożone ) 
• synantropizacja flory,  
• rośliny niższe – paprocie, mchy, widłaki 

4. Zbiorowiska roślinne BdPN z elementami Planu Ochrony 
• charakterystyka zbiorowisk leśnych, połoninowych i nieleśnych krainy dolin 
• oddziaływanie człowieka w przeszłości, sukcesja wtórna,  
• ochrona czynna w BdPN 



5. Fauna BdPN z elementami Planu Ochrony 
• ogólna charakterystyka fauny (gat. rzadkie, chronione, puszczańskie, górskie, 

endemity) 
• fauna ważniejszych ekosystemów (potoku, oczka wodnego, lasów dolnoreglowych, 

terenów nieleśnych, połonin) 
• zagrożenia fauny i problemy ochrony 
6. Podstawy prawne i system ochrony przyrody Bieszczadów 
7. System udostępniania Parku do zwiedzania i edukacji ekologicznej oraz zasady 

zwiedzania 
• programy i zajęcia edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, wydawnictwa. 
• infrastruktura turystyczna,  
• regulamin BdPN,  
• licencja BdPN dla przewodników beskidzkich 

 
Przyjazd i ewentualne noclegi opłaca uczestnik szkolenia we własnym zakresie. 
 

Odnowienie 
licencji przewodnickiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 
Szkolenie odnawiające ma na celu: 

• przekazanie bieżących Informacji dotyczących udostępniania Parku do zwiedzania,  
• regulaminu Bieszczadzkiego Parku Narodowego i innych obiektów Parku, 
• nowych prac prowadzonych na rzecz udostępniania, 
• nowości wydawniczych BdPN 

Szkolenie odnawiające jest bezpłatne. 
Po zakończeniu szkolenia za wydanie nowej licencji przewodnickiej na kolejnych 5 lat należy 
wnieść opłatę jednorazową (na 5 lat) w wysokości 50 zł. 
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