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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie nr 52/2022  z dnia 25 października 2022 r. w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu kursu na przewodników w Muzeum Historii Polski w Warszawie – Edycja 1 

  

 

 

 

REGULAMIN KURSU NA PRZEWODNIKÓW W MUZEUM HISTORII POLSKI 

W WARSZAWIE – EDYCJA 1 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin kursu na przewodników w Muzeum Historii Polski w Warszawie – 

Edycja 1 określa zasady działania oraz cel kursu na przewodników w Muzeum Historii 

Polski w Warszawie – Edycja 1. 

2. Organizatorem Kursu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 

00-560 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 73/2006. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Muzeum – rozumie się: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 

33/35, 00-560 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 73/2006, 

2) Dyrektorze – rozumie się: Dyrektora Muzeum Historii Polski  w Warszawie, 

3) Regulaminie – rozumie się: niniejszy regulamin kursu na przewodników w Muzeum 

Historii Polski w Warszawie – Edycja 1, 

4) Kursie – rozumie się: kurs na przewodników w Muzeum Historii Polski 

w Warszawie organizowany na podstawie Regulaminu, 

5) Koordynatorze – rozumie się: osobę wskazaną przez Dyrektora zgodnie z § 2 ust. 2, 

6) Formularzu – rozumie się: Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

7) Komisji – rozumie się: komisję złożoną spośród przedstawicieli Działu 

Edukacyjnego wyznaczoną przez Dyrektora do oceny zgłoszeń kandydatów 

do  udziału w Kursie i wyboru osób do uczestniczenia w Kursie. 
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4. Kurs adresowany jest do przewodników miejskich i muzealnych, w tym licencjonowanych, 

nauczycieli, studentów nauk humanistycznych oraz do wszystkich osób, które chcą 

oprowadzać na wystawach znajdujących się w Muzeum. 

5. Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających co najmniej wykształcenie średnie 

oraz pełną zdolność do czynności prawnych. 

6. Kurs jest kursem odpłatnym. 

7. Kurs składa się z następujących etapów: 

a) Etap 1: rekrutacja i ogłoszenie wyników (październik – listopad 2022 r.), 

b) Etap 2: szkolenie na przewodników po wystawach czasowych i budynku Muzeum, 

zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Koordynatora (grudzień 2022 r. – luty 

2023 r.), 

c) Etap 3: dwustopniowy egzamin (marzec – czerwiec 2023 r.). 

8. Kurs będzie odbywał się w siedzibie tymczasowej Muzeum mieszczącej się przy 

ul. Mokotowskiej 33/35, 00-560 Warszawa. 

9. Zgłoszenie na Kurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

§ 2. 

Cel i koordynacja Kursu 

 

1. Kurs ma na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie przewodników 

do oprowadzania po wystawach czasowych organizowanych przez Muzeum oraz 

po budynku – przyszłej siedzibie Muzeum – znajdującym się na Cytadeli Warszawskiej 

przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie (01-519). 

2. Kurs organizuje oraz nadzoruje jego przeprowadzenie osoba wskazana przez Dyrektora. 

3. Zadaniem Koordynatora jest: 

a) opracowanie koncepcji, programu szkolenia oraz harmonogramu Kursu, 

b) weryfikacja zgłoszeń, 

c) współpraca lub udział w Komisji w celu oceny zgłoszeń i wyboru kandydatów, 

d) kontakt z kandydatami i kursantami, 

e) organizacja szkolenia i nadzór nad jego przebiegiem, 

f) organizacja egzaminów i egzaminów poprawkowych i nadzór nad ich przebiegiem, 

g) nadzór nad prawidłowym trybem przyznawania certyfikatów dla kursantów, którzy 

ukończyli go z pozytywnym wynikiem egzaminu. 
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§ 3. 

Rekrutacja 

 

1. Zapisy na Kurs odbywają się od 25 października 2022 r. do 15 listopada  2022 r. Kandydat 

zapisuje się za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.muzhp.pl, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wskazanym w ust. 1, nie będą rozpatrywane. 

3. Warunkiem udziału w rekrutacji na Kurs jest podanie w Formularzu prawidłowych danych 

oraz wyrażenie odpowiednich zgód.  

4. Kryteria przyjęcia na Kurs obejmują wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość 

języków obcych, ukończone kursy i szkolenia. Szczegółowy opis oceny kandydatów 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Oceny zgłoszeń na podstawie informacji zawartych w Formularzu dokona Komisja biorąc 

pod uwagę kryteria oceny kandydatów określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.  

6. Muzeum zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, ukończone kursy i szkolenia na 

każdym etapie prowadzenia Kursu. Muzeum ma prawo do wglądu w dokumentację, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, także po zakończeniu Kursu, z zastrzeżeniem iż dotyczy to 

osób, którym zostały wydane certyfikaty. 

7. Na Kurs zostanie przyjętych maksymalnie 50 kandydatów, którzy otrzymają najwyższą 

liczbę  punktów. 

8. W przypadku kandydatów, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów, o przyjęciu na Kurs 

decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. 

9. Po dokonaniu oceny Komisja tworzy listę kandydatów zakwalifikowanych na Kurs oraz 

listę rezerwową, które są zatwierdzane przez Dyrektora. Ocena Komisji jest ostateczna i nie 

może stanowić przedmiotu odwołania. 

10. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum (www.muzhp.pl) 

w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. oraz przesłane drogą mailową do kandydatów. 

11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie adresu e-mail do Formularza. 

12. Kandydaci wpisani na listę rezerwową mają możliwość uczestniczenia w Kursie 

w przypadkach określonych w § 4 ust. 6.  

13. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 12, Koordynator skontaktuje się z kandydatami 

wpisanymi na listę rezerwową celem ustalenia woli kandydata uczestniczenia w Kursie. 
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§ 4. 

Warunki uczestnictwa w Kursie 

 

1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są: 

a) oświadczenie woli zakwalifikowanego kandydata przystąpienia do Kursu wraz z 

zobowiązaniem do uczęszczania na zajęcia i przystąpienia do egzaminu złożone do dnia 

25 listopada 2022 r., 

b) dokonanie opłaty za Kurs w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 

w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. 

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1 lit. b), należy dokonać na rachunek bankowy o numerze: 

77 1130 1017 0020 1461 6420 0001, wpisując w tytule: kurs przewodnicki Muzeum 

Historii Polski w Warszawie oraz imię i nazwisko kandydata. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a), wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty 

należy przesłać na adres e-mailowy: przewodnicy@muzhp.pl. 

4. Kandydaci, którzy nie uiszczą opłaty, o której mowa w ust. 1 lit. b),  we wskazanym 

terminie nie zostaną przyjęci na Kurs. 

5. Opłata za Kurs obejmuje: szkolenie merytoryczne prowadzone przez wykwalifikowaną 

kadrę instruktorów, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu (po pozytywnym złożeniu 

egzaminu) i identyfikatora przewodnickiego. 

6. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1, na miejsce skreślonego 

kandydata będzie mógł wstąpić kandydat z najwyższą liczbą punktów znajdujący się 

na liście rezerwowej. Do kandydata z listy rezerwowej postanowienia § 4 ust. 1 stosuje się, 

z zastrzeżeniem, iż złożenia oświadczenia oraz uiszczenie opłaty musi nastąpić w terminie 

wyznaczonym przez Koordynatora.   

7. Muzeum nie przewiduje możliwości zwrotu uiszczonej opłaty, o której mowa w ust. 1 

lit. b), w przypadku gdy: 

a) kursant bez uzasadnionego powodu nie przystąpi do Kursu lub przerwie Kurs, 

b) Kurs zostanie przerwany w związku z § 5 ust. 4 lit. b) i c).  

c) kursant nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminów. 

8. Zwrot uiszczonej opłaty może nastąpić w  sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą 

rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli kursanta, 

uniemożliwiające uczestnictwo w Kursie, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności kursanta oraz w przypadku dobrowolnej rezygnacji 

przez kursanta z uzasadnionych powodów. 

mailto:przewodnicy@muzhp.pl
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9. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi również w sytuacji, jeśli Kurs nie rozpocznie się z przyczyn 

dotyczących Muzeum.  

 

§ 5. 

Organizacja Kursu 

 

1. Kurs prowadzony jest przez pracowników Muzeum lub ekspertów zgodnie z programem 

szkolenia Kursu. 

2. Kurs obejmuje ogółem 37 godzin wykładów i warsztatów. Kurs kończy się egzaminem. 

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Kursu. Wszelkie informacje 

zostaną na bieżąco przekazywane kursantom przez Koordynatora. 

4. Przerwanie Kursu może nastąpić wskutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji  kursanta (z zachowaniem postanowień dotyczących zwrotu 

opłaty za Kurs), 

b) decyzji Koordynatora z powodu nieobecności kursanta więcej niż na trzech zjazdach, z 

zastrzeżeniem że dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona oraz dwie 

nieobecności usprawiedliwione udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, 

c) decyzji kadry instruktorów o wykluczeniu kursanta w przypadku nieprzestrzegania 

poleceń instruktorów, przeszkadzaniu innym kursantom podczas Kursu, rażącego 

naruszania kultury osobistej i dobrych obyczajów. 

5. Rezygnacja kursanta z Kursu następuje na podstawie pisemnego oświadczenia, złożonego 

na ręce Koordynatora. 

 

§ 6. 

Egzamin 

 

1. Po zakończeniu szkoleń nastąpi egzamin składający się z dwóch części: 

a) teoretycznej (testowej) – sprawdzającej wiedzę z historii Polski, wiedzę o 

planowanych wystawach czasowych, statutowych zadaniach Muzeum, zbiorach 

i kolekcji Muzeum, 

b) praktycznej – sprawdzającej umiejętności oprowadzania grup zwiedzających po 

wystawach czasowych i budynku Muzeum.  

2. Podejście do części praktycznej egzaminu będzie możliwe po uzyskaniu minimum 

70% poprawnych odpowiedzi z części teoretycznej egzaminu. 
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3. Pozytywny wynik obu części egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu 

upoważniającego kursanta do oprowadzania po wystawach czasowych oraz po budynku 

Muzeum zorganizowanych grup oraz turystów indywidualnych, własnych i zleconych 

przez Muzeum. 

4. Data i godzina części teoretycznej egzaminu zostanie ustalona w trakcie trwania Kursu 

i podana do wiadomości kursantom przez Koordynatora. 

5. Data i godzina części praktycznej egzaminu zostanie ustalona indywidualnie z kursantem. 

6. Egzamin zostanie przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez 

Dyrektora składającą się z przedstawicieli Muzeum. 

7. Podczas egzaminu komisja egzaminacyjna weryfikuje wiedzę oraz umiejętności 

metodyczne kursantów, a jej ocena jest ostateczna i nie może stanowić przedmiotu 

odwołania. 

8. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone egzaminy w języku polskim. W 

przypadku, gdy kursant będzie chciał zdawać egzamin z oprowadzania w języku obcym, 

jest on obowiązany do pisemnego zgłoszenia tego faktu Koordynatorowi nie później niż 

w ostatnim dniu trwania Kursu. Uprawnienia do oprowadzania w językach obcych będą 

nadawane podczas egzaminu ustalonego indywidualnie w terminach późniejszych na 

podstawie otrzymanych zgłoszeń. 

9. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu, kursantowi 

przysługuje prawo do jednego, bezpłatnego egzaminu poprawkowego. Koszt każdego 

kolejnego podejścia poprawkowego do części teoretycznej egzaminu wynosi 100,00 zł 

(słownie: sto złotych 00/100). 

10. W przypadku negatywnego wyniku z części praktycznej egzaminu, kursantowi 

przysługuje prawo do jednego, bezpłatnego egzaminu poprawkowego. Koszt każdego 

kolejnego podejścia poprawkowego do części praktycznej egzaminu wynosi 50,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). 

11. Kursant nie może podejść więcej niż 3 razy do każdej z części egzaminu (w trybie 

poprawkowym). 

12. Daty i godziny egzaminów poprawkowych zostaną wyznaczone, o ile będzie taka 

konieczność. 
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§ 7. 

Certyfikat 

 

1. Certyfikaty wystawia Dyrektor. Certyfikat będzie zawierał następujące dane: numer 

certyfikatu oraz imię i nazwisko przewodnika. 

2. Wraz z certyfikatem przewodnik otrzyma identyfikator przewodnicki zawierający 

następujące dane: numer certyfikatu, imię i nazwisko przewodnika oraz zdjęcie.  

3. Po uzyskaniu certyfikatu, dane certyfikowanych przewodników zostaną umieszczone 

na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Przewodnicy”. Nota będzie obejmować: 

imię i nazwisko, zdjęcie, kompetencje językowe oraz dane kontaktowe tj. telefon, adres 

e-mail. 

4. Certyfikat zachowuje ważność na 3 lata od daty jego wydania. 

5. Po wygaśnięciu ważności certyfikatu przewodnik może dokonać jego przedłużenia 

zgodnie z ust. 6–11 poniżej. 

6. Do przedłużenia ważności certyfikatu niezbędne jest: udział w kursie aktualizującym 

wiedzę oraz poddanie się przez przewodnika, nie później niż na trzy miesiące przed 

terminem wygaśnięcia certyfikatu, procedurze oceniającej w zakresie jakości 

świadczonych przez niego usług. 

7. Ocena jakości świadczonych usług przez przewodnika dokonywana jest na podstawie: 

a) hospitacji przewodnika w trakcie prowadzonego przez niego oprowadzania grupy 

lub 

b) oprowadzeniu przez przewodnika osób wskazanych przez Kierownika Działu 

Edukacyjnego. 

8. Po przeprowadzeniu procedury oceniającej Dyrektor może: 

a) przedłużyć ważność certyfikatu na okres nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy 

niż 3 lata poprzez wydanie nowego dokumentu lub, 

b) podjąć decyzję o nieprzedłużeniu certyfikatu. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor ma prawo: 

a) przedłużyć ważność certyfikatu bez przeprowadzonej weryfikacji, 

b) zawiesić czasowo ważność certyfikatu, 

c) odebrać certyfikat przewodnikowi, który narusza obowiązujące w Muzeum zasady 

oprowadzania lub dane przewodnika, na podstawie których został on 

zakwalifikowany na Kurs okazały się nieprawdziwe. 

10. Decyzja Dyrektora wraz z uzasadnieniem jest przekazywana przewodnikowi na piśmie. 



8 
 

11. Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub odebrania certyfikatu przysługuje wniosek 

do Dyrektora o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek należy złożyć na piśmie w 

terminie 7 dni od przekazania decyzji Dyrektora. 

 

§ 8. 

Kolegium Absolwenta 

 

1. Absolwenci Kursu (certyfikowani przewodnicy) stworzą Kolegium Absolwenta. 

2. Kolegium Absolwenta ma na celu wzmacnianie relacji między przewodnikami – 

absolwentami Kursu oraz Muzeum. 

3. W ramach Kolegium Absolwenta organizowane będą przez Muzeum: spotkania 

z kuratorami, szkolenia specjalistyczne, zajęcia doszkalające, wykłady, konferencje itp. 

4. Kolegium Absolwenta umożliwi absolwentom Kursu kwalifikację na kurs 

na przewodnika po wystawie stałej Muzeum. Wszelkie informacje dotyczące kursu 

na przewodnika po wystawie stałej Muzeum zostaną określone w odrębnym 

regulaminie. 

 

§ 9. 

Prawa i obowiązki przewodników i zasady współpracy przewodników z Muzeum 

 

1. Przewodnicy posiadający ważny certyfikat upoważniający do oprowadzania po Muzeum 

mają prawo do: 

a) bezpłatnego wstępu po okazaniu identyfikatora przewodnickiego na wystawy 

czasowe w celu dokształcania się i poszerzania swojej wiedzy, 

b) bezpłatnego wstępu  po okazaniu identyfikatora przewodnickiego na wystawy 

czasowe w przypadku oprowadzania przez siebie grupy, na zasadach określonych w 

odrębnym regulaminie,  

c) bezpłatne korzystanie z materiałów merytorycznych umieszczonych 

dla przewodników na stronie muzhp.pl. 

2. Certyfikowany przewodnik może współpracować z Muzeum na następujących zasadach: 

a) na zlecenie Muzeum na podstawie oddzielnej umowy zawartej pomiędzy Muzeum a 

przewodnikiem – Muzeum pośredniczy w opłaceniu usługi przewodnickiej. Na 

podstawie ustalonego grafiku przewodnicy otrzymują grupy do oprowadzania, 
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b) w ramach własnej działalności przewodnickiej (po uzgodnieniu terminu z Muzeum). 

Muzeum zastrzega, że nie pośredniczy w nawiązaniu kontaktu z grupami 

zwiedzających, których obowiązuje zakup biletów do Muzeum. 

3. Muzeum zastrzega, że umowa, o której mowa w § 9 ust. 2 lit. a) zostanie podpisana po 

przeprowadzeniu zapytania ofertowego zgodnie z przepisami Prawa zamówień 

publicznych. 

4. Każdy przewodnik jest zobowiązany do stałego podnoszenia swojej wiedzy 

merytorycznej w zakresie tematycznym związanym z działalnością Muzeum. 

 

§ 10. 

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

 

1. Uczestnictwo w Kursie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody 

na wykorzystywanie wizerunku kursanta na potrzeby statutowe tj. zapewnienie 

powszechnego, trwałego, nieskrępowanego i otwartego dostępu do polskiego dorobku 

historycznego, humanistycznego, kulturalnego i artystycznego, a także promocyjne 

Muzeum na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

– wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wizerunku, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu 

oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany w Regulaminie dokonuje Dyrektor w drodze zarządzenia. 

2. Dyrektor może wystawić każdemu przewodnikowi zaświadczenie zawierające 

opinię/referencje. 
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3. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać na adres poczty 

elektronicznej: przewodnicy@muzhp.pl. 

4. Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu: 

a) Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego na Kurs na Przewodników 

w Muzeum Historii Polski w Warszawie – Edycja 1, 

b) Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis oceny kandydatów, 

c) Załącznik nr 3 – Klauzula RODO. 


