Przeprowadzanie egzaminów dla przewodników turystycznych/pilotów wycieczek
Informacja jest skierowana do kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
wnioskujących o wyznaczenie terminu egzaminu oraz dla przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek wnioskujących o wyznaczenie terminu egzaminu z języka obcego.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635),
- kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r.,
Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006r. Nr 15, poz. 104).

Opis procedury
Terminy egzaminów wyznaczane są na wniosek.
1. Na wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby prowadzącej szkolenie przewodników
turystycznych lub pilotów wycieczek, złożony do sekretarza komisji egzaminacyjnej,
przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu oraz podaje go do wiadomości
tym podmiotom nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Zgłoszenia do egzaminu ze znajomości języka obcego mogą składać:
1)
osoby posiadające uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
2)
jednostki organizacyjne lub osoby upoważnione do przeprowadzenia szkolenia
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w imieniu uczestników szkolenia.
Za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub
pilota wycieczek oraz za sprawdzenie znajomości języka obcego przewodnika turystycznego lub
pilota wycieczek pobiera się opłaty.
Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.
Egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10
kandydatów.
Wymagane dokumenty i ich opis
1. Do egzaminu dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek dopuszcza
się osoby, które do czternastu dni przed egzaminem przedstawiły:
1)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu zajęć praktycznych zgodnie z
treścią upoważnienia marszałka województwa dla organizatora szkolenia;
dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
2. Do egzaminu ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek, dopuszcza się osoby, które do siedmiu dni przed terminem egzaminu przedstawiły
dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
Miejsce składania dokumentów
Wnioski można składać osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna numer pokoju: 164
lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Turystyki i Sportu
40-037 Katowice
Termin i sposób załatwienia sprawy
Wniosek rozpatrywany jest w terminie przewidzianym przepisami kodeksu postępowania
administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98,
poz.1071 z późn. zm.), t j. 1- miesięcznym lub 2- miesięcznym w sprawach szczególnie
skomplikowanych. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca jest
zobowiązany do jego uzupełnienia.

Opłaty

Opłata za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota
wycieczek, a także za egzamin ze znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego
i pilota wycieczek wynosi:
1)
120,00 złotych - za część teoretyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
2)
120,00 złotych - za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia
przewodnika miejskiego i terenowego;
3)
180,00 złotych - za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia
przewodnika górskiego;
4)
80,00 złotych - za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia
pilota wycieczek;
5)
300,00 złotych - za egzamin sprawdzający kwalifikacje przewodnika turystycznego
i pilota wycieczek, któremu zawieszono uprawnienia;
6)
120,00 złotych - za egzamin ze znajomości języka obcego przez przewodnika
turystycznego i pilota wycieczek.
Po uprzednim rozpoznaniu wniosku przez organ, a następnie zaproszeniu na egzamin.
Opłaty za egzamin należy wpłacać na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
70 1560 1111 0000 9070 0003 5181
Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :
Opłata winna zostać dokonana w formie:
- gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach
Kasa Urzędu Miasta czynna:
- w poniedziałki i czwartki w godz. 7.30-17.00
- wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30
- w środy w godz. 7.30-13.00
lub bezgotówkowej:
Numer konta:
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111
Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu
Osoby do kontaktu;
Agnieszka Mizerska : e-mail: amizerska@silesia-region.pl,
Wydział Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46/
siedziba Reymonta 24, I piętro, pok. 113
40-037 Katowice
Nr telefonu i faxu (32) 77-40-976

