,Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa
tel. (+22) 5979-100, fax (+22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
Nazwa usługi: Uprawnienia pilota wycieczek
ODBIORCA USŁUGI:
Osoby ubiegaj ce si o uprawnienia pilota wycieczek
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o nadanie uprawnie pilota wycieczek wraz z zał cznikami:

- odpis wiadectwa lub dyplomu stwierdzaj cego posiadanie wykształcenia redniego lub wy szego,
- za wiadczenie o uko czeniu szkolenia w uprawnionej jednostce oraz o odbyciu praktyki,
- wiadectwo zdania egzaminu przed komisj egzaminacyjn dla pilotów wycieczek,
- wiadectwo lekarskie potwierdzaj ce stan zdrowia umo liwiaj cy wykonywanie zada pilota,
-wycieczek wystawione w trybie i zakresie okre lonym przepisami o badaniach lekarskich,
- pracowników (O rodek Medycyny Pracy i Lecznictwa),
- o wiadczenie własne o niekaralno ci,
- 3 (trzy ) fotografie o wym. 3 cm szer. x 4 cm długo ci.
- dowód wpłaty - wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

UWAGI:
MIEJSCE SKŁADANIA:
Osobi cie w Kancelarii przy ul. Brechta 3, ul Jagiello ska 26, ul. Ks. I Kłopotowskiego 5, w godzinach:
8.00 – 16.00; za po rednictwem poczty na adres Urz du Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego; drog elektroniczn z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urz du.
OPŁATY:
• decyzja o nadaniu uprawnie pilota wycieczek - 10 zł,
• odmowa nadania uprawnie pilota wycieczek - zwolnienie z opłaty skarbowej,
• zmiany w decyzjach o nadaniu uprawnie pilota wycieczek - 10 zł,
• wydanie duplikatu legitymacji pilota wycieczek - 17 zł.,
• dokonanie po wiadcze za zgodno z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stron ,
niezb dnych do wydania decyzji pozytywnej- 5 zł. od ka dej pełnej lub zacz tej strony,
Stosowne opłaty nale y wnie na konto: Urz d Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZ D:
Zgodnie z przepisami Kodeks post powania administracyjnego

SPOSÓB ODWOŁANIA:
Za po rednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu i Turystyki w terminie
14 dni
PODSTAWA PRAWNA:
1. art.22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2268 z pó n. zm.),
2. § 30 rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 15, poz. 104),
3. ustawa z dnia 9 wrze nia 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960)
SPRAW PROWADZI:

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: 03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35
Wydział Turystyki , pok. nr 306,
tel.: 0-22/ 59-79-547 fax.: 0-22/59-79-542

e-mail: b.jeskiewicz@mazovia.pl

Laureat Polskiej Nagrody Jako ci
Certyfikat: ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 oraz OHSAS 18001:1999
Urz d wdro ył i stosuje wymagania systemu przeciwdziałania zagro eniom korupcyjnym

