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NAZWA USŁUGI : Egzaminy dla kandydatów na przewodników turystycznyc h 
 
 
ODBIORCA USŁUGI:  Kandydaci na przewodników turystycznych  
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:  
do egzaminu dopuszcza się osoby, które do czternastu dni przed egzaminem złożyły: 
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla kandydatów na przewodników turystycznych wraz  
ze świadectwem  ukończenia szkolenia i odbyciu zajęć praktycznych zgodnie z treścią upoważnienie lub 
zaświadczenia o wpisie do rejestru dla organizatora szkoleń wydanym przez Marszałka Województwa;  
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla kandydatów na przewodników turystycznych wraz ze starą 
legitymacją przewodnika turystycznego (wyłącznie dla osób, które do 30 czerwca 2000 roku nie zweryfikowały 
wcześniej nabytych uprawnień przewodnika turystycznego); 
- dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej 
 
 
UWAGI:  egzamin jest przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 kandydatów 
 
 
MIEJSCE SKŁADANIA:  
- osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 8.00 – 16.00; 
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie;  
- drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 
 
 
OPŁATY:  
Całkowity koszt egzaminu dla kandydatów  na przewodników turystycznych – wynosi 240 zł. 
Składa się z części teoretycznej ( tj. z egz. pisemnego i ustnego), który kosztuje - 120 zł oraz z części praktycznej 
egzaminu (dla osób, które zdały cześć teoretyczną) - 120 zł . 
 
 
Nr konta : Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa 
Nr 54 1020 1097 0000 7002 0116 2825 
z dopiskiem: „Egzamin dla kandydatów na przewodników turystycznych” 
 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZ ĄD: 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku 
 
 
SPOSÓB ODWOŁANIA:  za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu 
i Turystyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
1. art.25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 

z późn. zm.); 
2. § 19-29 i § 40 rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników 
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turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302). 
 
 
SPRAWĘ PROWADZI: 
Departament Kultury, Promocji i Turystyki 
Adres: ul. Okrzei 35,  03-715 Warszawa 
Wydział Turystyki  
tel. 22/ 59-79-547 
fax. 22/59-79-542 
e-mail: dkpit@mazovia.pl 
 
 
 
Nr karty : 11.04 
Liczba zał ączników : 4 
Data aktualizacji : 11.2011 r. 


