Warszawa.......................................

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Adres do korespondencji:

URZ D MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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

............................................................................
( imi i nazwisko)

.......................................................................
(adres zamieszkania)

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

Wniosek
o wpisanie j zyka obcego do legitymacji
przewodnika turystycznego / pilota wycieczek*
* - niepotrzebne skre li
I.

Ja
.....................................................................................................................................................
( imi i nazwisko)

numer legitymacji przewodnika turystycznego ...................................................
numer legitymacji pilota wycieczek .............................................................
wnioskuj o wpisanie j zyka obcego do legitymacji
W zał czeniu przedkładam:

Dokumenty potwierdzaj ce znajomo j zyka obcego, o których mowa w art.32 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 roku – Dz.U. Nr 223, poz.2268).

o usługach turystycznych

........................................................
/ czytelny podpis /

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.

* 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
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
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