Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Warszawa, dn. ……………………

Adres do korespondencji:

URZ D MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Okrzei 35; 03-715 Warszawa

WNIOSEK

o nadanie uprawnie pilota wycieczek

1. Wnioskodawca (imi i nazwisko, nazwisko rodowe):

.....................................................................................................

2. Imiona rodziców:

.....................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia:
.....................................................................................................
4. Wykształcenie:
.....................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy:
.....................................................................................................
6. W przypadku pobytu poza miejscem zamieszkania adres do korespondencji:
....................................................................................................
I. Równocze nie zał czam wymagane dokumenty, o których mowa w § 6 rozporz dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 roku (Dz. U. Nr 15, poz. 104)
Zał czniki:
1.Odpis wiadectwa lub dyplomu stwierdzaj cego posiadanie wykształcenia redniego lub wy szego.
2.Za wiadczenie o uko czeniu szkolenia w uprawnionej jednostce oraz o odbyciu praktyki lub legitymacj
pilota wycieczek wydan przez jeden z podmiotów wymienionych w art.49 ust.1 ustawy o usługach
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 roku – Dz. U Nr 223, poz.2268 ).
3. wiadectwo zdania egzaminu przed komisj egzaminacyjn dla pilotów wycieczek.
4. 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).
5.O wiadczenie własne o niekaralno ci.
6. 3 ( trzy ) fotografie o wym. 3 cm szer. x 4 cm długo ci.
7. Opłaty - wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)*
O WIADCZENIE WŁASNE O NIEKARALNO CI:

Uprzedzony o odpowiedzialno ci karnej z art.233 k.k. o wiadczam, e nie byłem(am) karany(a)
za przest pstwa przeciwko zdrowiu i yciu, wiarygodno ci dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi
gospodarczemu.

____________________________
(miejscowo , data)

___________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)

II. Zał czniki przedkładane s w formie dokumentów oryginalnych lub odpisów.
III. Termin załatwienia sprawy – załatwienie sprawy wymagaj cej post powania wyja niaj cego powinno nast pi
nie pó niej ni w ci gu miesi ca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie pó niej ni w ci gu dwóch miesi cy
od dnia wszcz cia post powania, za w post powaniu odwoławczym – w ci gu miesi ca od dnia otrzymania
odwołania (§ 3 art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepownia administracyjnego – tekst jednolity;
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó n. zmianami).
IV. Jednostka odpowiedzialna –Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Kultury,
Promocji i Turystyki - Wydział Turystyki.
V. Tryb odwoławczy – odwołanie do ministra wła ciwego ds. turystyki za po rednictwem Marszałka Województwa
Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty dor czenia decyzji.
* Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega :
- po wiadczenie zgodno ci duplikatu, odpisu, wyci gu, wypisu lub kopii dokonane przez organy administracji
rz dowej, samorz dowej lub archiwum pa stwowe w kwocie 5 zł od ka dej pełnej lub zacz tej stronicy
- wydanie decyzji administracyjnej nadaj cej uprawnienia pilota wycieczek w kwocie 10 zł (dotyczy wył cznie
osób mieszkaj cych w woj. mazowieckim)
Odr bne opłaty z wyszczególnionym tytułem płatno ci wnosi si konto:
Urz d Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

96103015080000000550026074

