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: Egzaminy dla kandydatów na pilotów wycieczek
ODBIORCA USŁUGI:
Kandydaci na pilotów wycieczek
WYMAGANE DOKUMENTY:
Do egzaminu dopuszcza si osoby, które do czternastu dni przed egzaminem zło yły:
• wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla pilota wycieczek wraz
- z za wiadczeniem o uko czeniu szkolenia i odbyciu zaj praktycznych zgodnie z tre ci
upowa nienia marszałka województwa dla organizatora szkolenia;
- ze star legitymacj pilota wycieczek (wył cznie dla osób, które do 30 czerwca 2000 roku
nie zweryfikowały wcze niej nabytych uprawnie pilota wycieczek)
- z dowodem wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin jest przeprowadzany, je eli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 kandydatów.
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:
Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek - 200 zł.
(cz
teoretyczna ( egz. pisemny + ustny) – 120 zł. oraz cze
Stosowne opłaty nale y wnie na konto:

praktyczna egzaminu – 80 zł.).

Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiello ska 26; 03-719 Warszawa
Nr 54 1020 1097 0000 7002 0116 2825
z dopiskiem: egzamin dla pilotów wycieczek
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZ D:
Zgodnie z przepisami Kodeksu post powania administracyjnego

SPOSÓB ODWOŁANIA:
Za po rednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu i Turystyki w terminie
14 dni.
PODSTAWA PRAWNA:
• art.25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity –
Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z pó niejszymi zmianami),
•

§ 13-19 oraz § 28 rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 15, poz. 104),

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

