Warszawa, dn. ................................
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Adres do korespondencji:

URZ D MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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

-



WNIOSEK

o dopuszczenie do egzaminu z j zyka......................... dla pilota wycieczek
o dopuszczenie do egzaminu z j zyka ........................ dla przewodnika
turystycznego (terenowego, miejskiego, górskiego)* * - niepotrzebne skre li

1. Wnioskodawca (imi i nazwisko, nazwisko panie skie):

.....................................................................................................
2. Imiona rodziców:
.....................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia:
.....................................................................................................
4. Wykształcenie (rodzaj szkoły redniej lub wy szej, rok uko czenia):
.....................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy:
.....................................................................................................
6. W przypadku pobytu poza miejscem zamieszkania adres do korespondencji:
....................................................................................................
7. Numer legitymacji pilota wycieczek: ............................

8. Numer legitymacji przewodnika turystycznego: .............................
Jednocze nie zobowi zuje si do dostarczenia dowodu wpłaty (najpó niej na 7 dni przed egzaminem)
w wysoko ci 120 złotych.
Urz d Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
ul. Jagiello ska 26; 03-719 Warszawa
Nr konta: 54 1020 1097 0000 7002 0116 2825
z dopiskiem : egzamin z j zyka.........................................
___________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)
II. 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
post powania administracyjnego – tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó n. zmianami).
III. Jednostka odpowiedzialna – Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; Departament Kultury, Promocji i Turystyki.

IV. Tryb odwoławczy – odwołanie do ministra wła ciwego ds. turystyki za po rednictwem Marszałka Województwa
Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty dor czenia decyzji.

