
                  Marszałek     Warszawa, dn. …………………… 

Województwa  Mazowieckiego    
 
Adres do korespondencji: 
URZĄD  MARSZAŁKOWSKI 

  WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO
 Departament Kultury, Promocji i Turystyki 

ul. Okrzei 35; 03-715 Warszawa 

            
 

WNIOSEK 
o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego 

(miejskiego, terenowego, górskiego) 
 

 
1.  Wnioskodawca (imię i nazwisko, nazwisko rodowe): 
 ..................................................................................................... 
2.  Imiona rodziców: 
 ..................................................................................................... 
3. Data i miejsce urodzenia: 
 ..................................................................................................... 
4.  Wykształcenie:  
 ..................................................................................................... 
5.  Miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy: 
 ..................................................................................................... 
6.  W przypadku pobytu poza miejscem zamieszkania adres do korespondencji: 
 ....................................................................................................  
 
I. Równocześnie załączam wymagane dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 1-3 
rozporządzenia Ministra  Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 302) 
 
 
 Załączniki: 
1.Odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyŜszego lub kopię tego 
świadectwa/dyplomu potwierdzoną za zgodność z  oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego 
przyjmującego wniosek. 
3.Świadectwo zdania  egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych. 
4.Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umoŜliwiający wykonywanie zadań przewodnika 
turystycznego w zakresie objętym wnioskiem, wystawionego w trybie i w zakresie określonych przepisami                
o badaniach lekarskich pracowników. 
5.Oświadczenie własne o niekaralności. 
6. 3 ( trzy ) fotografie o wym. 3 cm szer. x 4 cm długości. 
7. Opłaty - wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póź. zmianami)* 
 
 
OŚWIADCZENIE WŁASNE O NIEKARALNOŚCI: 
 
Oświadczam, Ŝe nie byłem (am)  karany(a)  za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku        
z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. 
 
 
 
____________________________                                                           ___________________________ 
      (miejscowość, data)                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
   



 
II. Załączniki przedkładane są w formie dokumentów oryginalnych lub odpisów.  
 
III. Termin załatwienia sprawy – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niŜ w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niŜ w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołania (§ 3 art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepownia administracyjnego – tekst jednolity; 
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,  z późn. zmianami).  
 
IV. Jednostka odpowiedzialna –Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki - Wydział Turystyki. 
 
V. Tryb odwoławczy – odwołanie do ministra właściwego ds. turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego,  w terminie 14 dni  od  daty doręczenia decyzji. 
 
* Opłaty: 
Opłacie skarbowej podlega : 
- poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organy administracji    
   rządowej, samorządowej lub archiwum państwowe w kwocie 5 zł od kaŜdej pełnej lub zaczętej stronicy 
- wydanie decyzji  administracyjnej nadającej uprawnienia przewodnika turystycznego w kwocie 10 zł (dotyczy  
wyłącznie osób mieszkających w woj. mazowieckim) 
Odrębne opłaty z wyszczególnionym tytułem płatności wnosi się konto: 

 
Urząd Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy 

ul. Kłopotowskiego 15 
03-708 Warszawa 

                   96103015080000000550026074 
 

 


