
___________________________________ 
     / miejscowość, data /   

 
 
 
 

WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

o nadanie uprawnień przewodnika górskiego-sudeckiego kl. I, II, III * 

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2211) oraz § 22 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika 

górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)  
 

 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY: 
 
1. ______________________________________________________________________ 
      / Imię i nazwisko wnioskodawcy / 

2. ______________________________________________________________________ 
       / Imiona rodziców / 

3. ______________________________________________________________________ 
       / Data i miejsce urodzenia / 

4. ______________________________________________________________________ 
       / Miejsce zamieszkania: adres stały, numer telefonu / 

5. ______________________________________________________________________ 
       / Adres do korespondencji / 
 
 
 

                                                                                                                    ______________ 

                                                                                                                                                          / Podpis wnioskodawcy / 

II. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 
 
 
 
 
 
 

6. Oświadczam, że nie byłem (łam) karany (a) za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w 
związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego. 
 

10. Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo zgodnie ze 

stanem faktycznym na dzień jego sporządzenia. Jednocześnie zobowiązuję się przesłać pisemne 

informacje o każdej zmianie.  
 
 

 

                                                                                                                                           ______________ 
                                                                                                                                                      / Podpis wnioskodawcy / 
/* - właściwe podkreślić 
/** - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego 
przyjmującego wniosek na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu lub 
odpis tego świadectwa lub dyplomu; jako dokument poświadczający posiadanie 
wykształcenia średniego przyjmuje się także dokumenty poświadczające ukończenie szkół, 
których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego 

2.   3 fotografie legitymacyjne w formacie 3x4 cm; 
3.  świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników 
     turystycznych; 
4.  fakultatywnie dokument potwierdzający znajomość języka obcego; 

   5.    dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł na konto : 
        Prezydent Miasta Wrocławia, Ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław  

        PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 z dopiskiem: „opłata skarbowa za nadanie 
uprawnień przewodnika turystycznego”  

 
 
 

 

 


