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NAZWA USŁUGI:  Uprawnienia przewodnika turystycznego  
 
ODBIORCA USŁUGI: Osoby fizyczne ubiegające się o uprawnienia przewodnika turystycznego   
 
WYMAGANE DOKUMENTY:  
Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego wraz z załącznikami: 
- odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego; 
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w uprawnionej jednostce oraz o odbyciu praktyki; 
- świadectwo zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla przewodnika turystycznego; 
- świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika 
turystycznego wystawione w trybie i zakresie określonym przepisami o badaniach lekarskich pracowników; 
- oświadczenie własne o niekaralności; 
- 3 (trzy ) fotografie o wym. 3 cm szer. x 4 cm długości; 
- dowód wpłaty - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 
 
UWAGI:  brak 
 
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:  
- decyzja o nadaniu uprawnień przewodnika turystycznego - 10 zł; 
- odmowa nadania uprawnień przewodnika turystycznego - zwolnienie z opłaty skarbowej; 
- zmiany w decyzjach o nadaniu uprawnień przewodnika turystycznego - 10 zł; 
- wydanie duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego - 17 zł; 
- dokonanie poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stronę, niezbędnych do 
wydania decyzji pozytywnej - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

Nr konta : Urząd Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa 
Nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZ ĄD: zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 
administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny 
termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę. 
 
SPOSÓB ODWOŁANIA:  za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu 
i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
1. art.22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. 

zm.); 
2. § 11 i § 18 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302); 
3. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960). 
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SPRAWĘ PROWADZI: 
Departament Kultury, Promocji i Turystyki 
Adres: ul. Okrzei 35,  03-715 Warszawa 
Wydział Turystyki  
tel. 22/ 59-79-546 
fax.22/59-79-542 
e-mail: dkpit@mazovia.pl 
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