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 z j zyków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników

turystycznych w powi zaniu z wpisem o znajomo ci j zyka obcego do legitymacji
pilota wycieczek i przewodnika turystycznego

ODBIORCA USŁUGI:
Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z j zyka obcego dla przewodnika turystycznego/pilota
wycieczek.
Zgłoszenia do egzaminu ze znajomo ci j zyka obcego mog składa :
• osoby posiadaj ce uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
• jednostki organizacyjne lub osoby upowa nione do przeprowadzania szkolenia przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek w imieniu uczestników szkolenia.
Do zgłoszenia doł cza si dowód opłaty egzaminacyjnej. Opłat egzaminacyjn wnosi nie pó niej
ni siedem dni przed terminem egzaminu.
2) Wniosek o wpisanie j zyka obcego do legitymacji przewodnika turystycznego/pilota wycieczek
wraz z certyfikatem potwierdzaj cym znajomo j zyka obcego,
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:
1. Egzamin z j zyka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 120 zł;
Osoba przyst puj ca do egzaminu j zyka obcego zarówno dla pilotów wycieczek jak i dla
przewodników turystycznych, wnosi tylko jedn opłat z tytułu egzaminu, tj. – 120 zł).
Stosowne opłaty nale y wnie na konto: 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
2. Dokonanie po wiadcze za zgodno z oryginałem certyfikatów lub wiadectw - 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
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZ D:
Zgodnie z przepisami Kodeksu post powania administracyjnego – tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pó niejszymi zmianami).

SPOSÓB ODWOŁANIA:
Za po rednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu i Turystyki w terminie
14 dni
PODSTAWA PRAWNA:
1. art.32 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.);
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2.

§ 20-26 rozporz dzenie 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/ 59-79-546

fax.: 0-22/59-79-542
e-mail: a.paradowska@mazovia.pl
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