
 

REGULAMIN  
CERTYFIKACJI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Polska Organizacja Turystyczna w konsultacji z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, Zarządem Forum 
Informacji Turystycznej wprowadzają certyfikację informacji turystycznej.  

 
§ 2 

 
Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń 
podmiotów informacji turystycznej. 

 
Rozdział II 

Cele i środki działania 

 
§ 3 

 
Celem przeprowadzenia certyfikacji jest: 

• potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej 
oraz stworzenie sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na 
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

 
 

Rozdział III 

Minimalne kryteria dla poszczególnych kategorii 

 
§ 4 

 
Regulamin określa jedynie minimalne wymogi certyfikacyjne dla poszczególnych kategorii. 

 
§ 5 

 
Kategoria pierwsza 

• lokalizacja PIT/CIT: - brak wymagań 

• dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych ruchowo: - brak wymagań 

• oznakowanie PIT/CIT: zgodne z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej*; min. wielkość 
znaku „i” – 22,5 cm x 22,5 cm, przy zachowaniu widoczności na ciągu komunikacyjnym 

• oznakowanie dojazdu do PIT/CIT: - brak wymagań 

• dni i godziny otwarcia: dostosowane do potrzeb i natężenia ruchu turystycznego, nie są z góry określone  
(we wniosku  uzasadnienie)  dopuszcza się PIT/CIT sezonowe 

• układ pomieszczeń: - brak wymagań 

• darmowy dostęp do Internetu: - brak wymagań 

• dostępne materiały drukowane: - obligatoryjnie – bezpłatne materiały o najbliższej okolicy (atrakcja, 
gmina) 

• stojaki na materiały: - wymagana ekspozycja materiałów (we wniosku opis) 

• dostęp do informacji non-stop – brak wymagań 

• dostępność PIT/CIT – obligatoryjnie zapewniona możliwość kontaktu z PIT/CIT telefoniczna i e-mailowa 
 

 



 

 

• kwalifikacje kadr (wykształcenie, doświadczenie, znajomość j. obcych) – co najmniej 1 osoba – 
wykształcenie kierunkowe lub kilkuletnie doświadczenie 

• wykształcenie kierunkowe = filologia, marketing i promocja, geografia, historia, historia sztuki, turystyka i 
rekreacja – znajomość min. 1 j. obcego w stopniu podstawowym (we wniosku uzasadnienie, dlaczego 
taki język) 

• prowadzenie sprzedaży: - nieobligatoryjnie 

• dodatkowe funkcje: - nieobligatoryjnie 
 

§ 6 
 
Kategoria druga  

• lokalizacja PIT/CIT: - brak wymagań 

• dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych ruchowo: - brak wymagań 

• oznakowanie PIT/CIT: zgodne z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej*; min. wielkość 
znaku „i” – 22,5 cm x 22,5 cm, przy zachowaniu widoczności na ciągu komunikacyjnym 

• oznakowanie dojazdu do PIT/CIT: - obligatoryjnie, oznakowanie dojazdu = znaki D34, oznakowanie w 
ramach systemu informacji miejskiej, wskazanie położenia PIT/CIT na mapach w centralnych punktach 
miasta/miejscowości 

• dni i godziny otwarcia: dostosowane do potrzeb i natężenia ruchu turystycznego, nie są z góry określone 
(we wniosku  uzasadnienie)  tylko PIT/CIT całoroczne 

• układ pomieszczeń: - brak wymagań 

• darmowy dostęp do Internetu: - obligatoryjny, zapewniony przez samodzielne stanowisko komputerowe 
lub przez urządzenie mobilne będące na wyposażeniu PIT/CIT z dostępem do Internetu 

• dostępne materiały drukowane: - obligatoryjnie – bezpłatne materiały o najbliższej okolicy i 
ponadlokalne (gmina, sąsiednia gmina/miejscowość) 

• stojaki na materiały: - wymagana ekspozycja materiałów (we wniosku opis) 

• dostęp do informacji non-stop – obligatoryjnie zapewnienie dostępu do katalogu podstawowych 
informacji** po zamknięciu PIT/CIT (forma dowolna, np. witryna, gablota, ekran elektroniczny, etc.) 

• dostępność PIT/CIT – obligatoryjnie zapewniona możliwość kontaktu z PIT/CIT telefoniczna i e-mailowa 

• kwalifikacje kadr (wykształcenie, doświadczenie, znajomość j. obcych) – co najmniej 1 osoba – 
wykształcenie kierunkowe lub kilkuletnie doświadczenie 

• wykształcenie kierunkowe = filologia, marketing i promocja, geografia, historia, historia sztuki, turystyka i 
rekreacja – znajomość min. 1 j. obcego w stopniu komunikatywnym (we wniosku uzasadnienie, dlaczego 
taki język) 

• prowadzenie sprzedaży: - nieobligatoryjnie 

• dodatkowe funkcje: - nieobligatoryjnie 
 
 

§ 7 
 
Kategoria trzecia  

• lokalizacja PIT/CIT: - miejsce istotne z punktu widzenia ruchu turystycznego (opis / uzasadnienie we 
wniosku) 

• dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych ruchowo: - obligatoryjnie  w uzasadnionych 
przypadkach kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku braku dostępności architektonicznej, 
przy zapewnieniu dostępności przez np. dzwonek, domofon, etc. 

• oznakowanie PIT/CIT: zgodne z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej*; min. wielkość 
znaku „i” – 22,5 cm x 22,5 cm, przy zachowaniu widoczności na ciągu komunikacyjnym 

• oznakowanie dojazdu do PIT/CIT: - obligatoryjnie, oznakowanie dojazdu = znaki D34, oznakowanie w 
ramach systemu informacji miejskiej, wskazanie położenia PIT/CIT na mapach w centralnych punktach 
miasta/miejscowości 

• dni i godziny otwarcia: min. 5 dni w tygodniu, dostosowane do potrzeb i natężenia ruchu turystycznego 
(we wniosku uzasadnienie)  tylko PIT/CIT całoroczne 

• układ pomieszczeń: - wymagany co najmniej obszar konsultacji i obszar samoobsługi 



 

• darmowy dostęp do Internetu: - obligatoryjny  zapewniony przez co najmniej 1 samodzielne stanowisko 
komputerowe oraz darmowe wi-fi 

• dostępne materiały drukowane: - obligatoryjnie – bezpłatne materiały o najbliższej okolicy, ponadlokalne 
i regionalne (co najmniej o województwie/regionie geograficznym) 

• stojaki na materiały: - wymagana ekspozycja materiałów (we wniosku opis) 

• dostęp do informacji non-stop – obligatoryjnie zapewnienie dostępu do katalogu podstawowych 
informacji po zamknięciu PIT/CIT (forma dowolna, np. witryna, gablota, ekran elektroniczny, etc.) 

• dostępność PIT/CIT – obligatoryjnie zapewniona możliwość kontaktu z PIT/CIT telefoniczna i e-mailowa 

• kwalifikacje kadr (wykształcenie, doświadczenie, znajomość j. obcych) – co najmniej 2 osoby – 
wykształcenie kierunkowe lub kilkuletnie doświadczenie 

• wykształcenie kierunkowe = filologia, marketing i promocja, geografia, historia, historia sztuki, turystyka i 
rekreacja – znajomość min. 2 j. obcych w stopniu dobrym (we wniosku uzasadnienie, dlaczego takie 
języki) 

• prowadzenie sprzedaży: - nieobligatoryjnie 

• dodatkowe funkcje: - nieobligatoryjnie 
 

§ 8 
 
Kategoria czwarta (najwyższa) 

• lokalizacja PIT/CIT: - miejsce istotne z punktu widzenia ruchu turystycznego (opis / uzasadnienie we 
wniosku) zapewniona bezpośrednia dostępność (parter budynku, bezp. wejście z ulicy, wyjątki: lotniska, 
dworce, centra handlowe, ważne obiekty / atrakcje turystyczne) 

• dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych ruchowo: - obligatoryjnie  w uzasadnionych 
przypadkach (obiektywny brak możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej, np. obiekt 
zabytkowy, brak pozwolenia na budowę, przeszkody konstrukcyjne, etc.) kryterium może zostać uznane 
za spełnione w przypadku braku dostępności architektonicznej, przy zapewnieniu dostępności przez np. 
dzwonek, domofon, etc. 

• oznakowanie PIT/CIT: zgodne z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej*; min. wielkość 
znaku „i” – 22,5 cm x 22,5 cm, przy zachowaniu widoczności na ciągu komunikacyjnym 

• oznakowanie dojazdu do PIT/CIT: - obligatoryjnie, oznakowanie dojazdu = znaki D34, oznakowanie w 
ramach systemu informacji miejskiej, wskazanie położenia PIT/CIT na mapach w centralnych punktach 
miasta/miejscowości 

• dni i godziny otwarcia: min. 6 dni w tygodniu poza sezonem i 7 dni w tygodniu w sezonie, dostosowane 
do potrzeb i natężenia ruchu turystycznego (we wniosku uzasadnienie dot. sezonu)  tylko PIT/CIT 
całoroczne 

• układ pomieszczeń: - wymagany co najmniej obszar konsultacji, obszar samoobsługi i przechowalnia 
bagażu dla turystów  *dopuszczalny brak przechowalni bagażu w przyp. istnienia przechowalni w pobliżu 
(do 500 m), np. na dworcu 

• darmowy dostęp do Internetu: - obligatoryjny  zapewniony przez co najmniej 1 samodzielne stanowisko 
komputerowe oraz darmowe wi-fi 

• dostępne materiały drukowane: - obligatoryjnie – – bezpłatne materiały o najbliższej okolicy, 
ponadlokalne i regionalne (co najmniej o województwie / regionie geograficznym) oraz dostępne 
materiały ogólne o całej Polsce   

• stojaki na materiały: - wymagana ekspozycja materiałów (we wniosku opis) 

• dostęp do informacji non-stop – obligatoryjnie monitor w witrynie lub kiosk na zewnątrz, w zależności od 
możliwości technicznych  możliwość odstąpienia od konieczności spełniania kryterium w uzasadnionych 
przypadkach (wówczas obligatoryjne spełnienie kryterium 3-gw. PIT/CIT) 

• dostępność PIT/CIT – obligatoryjnie zapewniona możliwość kontaktu z PIT/CIT telefoniczna i e-mailowa 

• kwalifikacje kadr (wykształcenie, doświadczenie, znajomość j. obcych) – co najmniej 3 osoby – 
wykształcenie kierunkowe lub kilkuletnie doświadczenie 

• wykształcenie kierunkowe = filologia, marketing i promocja, geografia, historia, historia sztuki, turystyka i 
rekreacja – znajomość min. 3 j. obcych, w tym 2 w stopniu b. dobrym i 1 w stopniu komunikatywnym (we 
wniosku uzasadnienie, dlaczego takie języki) 

• prowadzenie sprzedaży: - obligatoryjnie  wyjątek – PIT/CIT sfinansowane w ramach projektów UE w 
okresie trwałości 

• dodatkowe funkcje: - prowadzenie statystyk turystów odwiedzających PIT/CIT 



 

* logo PSIT dostępne tutaj: https://www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-
turystycznej/informacja-turystyczna 
**proponowany katalog podstawowych informacji powinien zawierać co najmniej:   
1) informacje o telefonach: alarmowych, w tym telefonie bezpieczeństwa i infolinii turystycznej, taxi  
2) podstawowe informacje o dostępnej w okolicach bazie noclegowej  3) adresy turystycznych stron 
internetowych, w tym regionalnego i narodowego portalu turystycznego   
 

 
 
 
 
 
 

Rozdział IV 

Komisje certyfikacyjne 

 
§ 9 

 
1. Regionalna Komisja Certyfikacyjna: 

• Regionalną Komisję Certyfikacyjną działa na poziomie regionu i jest powoływana przez ROT. 
Dobór składu komisji powinien być prowadzony na podstawie kompetencji, w tym doświadczenia 
w zakresie informacji i promocji w turystyce. 

• RKC działa na podstawie regulaminu określonego przez ROT oraz ww. kryteriów certyfikacji.  

• Ilość osób w komisji liczyć może od 3-10.  

• Praca członków RCK odbywa się bez wynagrodzenia, a koszty związane z pracą komisji pokrywa 
ROT, chyba, że regulamin komisji stanowi inaczej. 

• Wnioski o przyznanie certyfikacji są rozpatrywane przez Lubelską Regionalną Komisję 
Certyfikacyjną w terminie do 30 dni i następnie przekazywane są do Krajowej Komisji 
Certyfikacyjnej.  

 
2. Krajowa Komisja Certyfikacyjna: 

• W celu jednolitego przeprowadzenia certyfikacji jednostek informacji turystycznej oraz 
weryfikacji certyfikacji dokonanej przez komisję regionalne – Polska Organizacja Turystyczna 
powołuje Krajową Komisję Certyfikacyjną. 

• Przewodniczącym KKC jest Prezes POT lub osoba przez niego upoważniona.  

• Członkami KKC (w liczbie od 2 do 5) są przedstawiciele departamentów POT: e-Informacji oraz 
Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej. 

• Praca członków KKC odbywa się bez wynagrodzenia, a koszty związane z pracą komisji pokrywa 
POT, chyba, że regulamin komisji stanowi inaczej. 

• Weryfikacja certyfikacji może być dokonywana wyrywkowo i w dowolnym czasie przez Krajową 
Komisję Certyfikacyjną wraz z przedstawicielem komisji regionalnej lub LROT.  

• W przypadku kwestii spornych w komisji regionalnej wyjaśniane są one przez komisję krajową 
działającą przy POT. 

 
 

Rozdział V 
 

Ścieżka certyfikacyjna 
 

§ 10 
1. Ścieżka certyfikacji prowadzona jest w następujący sposób:  

- wniosek składany przez jednostkę informacji turystycznej,   
- wstępna decyzja Lubelskiej Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej,   
- weryfikacja w terenie (1-2 osoby),  
- ostateczna decyzja Lubelskiej Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, 
- zgłoszenie do Krajowej Komisji Certyfikacyjnej, 



 

- decyzja Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do 45 dni. 
2. Jednostki informacji turystycznej, które zostały certyfikowane otrzymują Certyfikat (w formie dyplomu) oraz 
emblematy samoprzylepne. 
a)Certyfikat zawiera logo: Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej lub logo województwa (regionu) oraz 
Polskiej Organizacji Turystycznej i umieszczany jest w dowolnym miejscu wewnątrz lokalu jednostki informacji 
turystycznej. 
b) Emblematy mają charakter samoprzylepny i umieszczane są w miejscu widocznym – w witrynie lub na  
drzwiach wejściowych. Ważne by były one widoczne i czytelne z zewnątrz jednostki informacji turystycznej. 
3. Jednostki informacji turystycznej mogą posługiwać się Certyfikatem od momentu przyznania im Certyfikacji 
przez Lubelską Regionalną Komisję Certyfikacyjną i po zatwierdzeniu przez Krajową Komisję Certyfikacyjnej.  
4. Pozytywne zakończenie ścieżki certyfikacyjnej równoznacznie jest z włączeniem danego punktu informacji 
turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.  

 
 
 
 

Rozdział VI 
 

Zmiana regulaminu 
 

§ 11 
1. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej oraz akceptacji ze strony ROTów i Zarządu FIT, pod 

rygorem nieważności. 
2. Wnioski rozpatrywane są przez Krajową Komisję Certyfikacyjną przy POT. 

 

 


