,
miejscowość

data

WNIOSEK
do Marszałka Województwa Wielkopolskiego

o nadanie uprawnień/uzyskanie wyższej klasy* przewodnika górskiego
Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia
26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868, ze zm.) wnoszę o
nadanie uprawnień przewodnika górskiego:

obszar uprawnień

klasa
niewłaściwe skreślić

*

1. DANE WNIOSKODAWCY
imię

nazwisko

Nazwisko rodowe - w przypadku zmiany nazwiska

2. IMIONA RODZICÓW
ojca

matki

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA
dd-mm-rrrr

miejscowość

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
gmina

miejscowość

ulica

powiat

kod pocztowy

nr domu

nr mieszkania

4a. ADRES DO KORESPONDENCJI
gmina
miejscowość

powiat

kod pocztowy
Telefon

ulica

nr domu

5. INFORMACJE DODATKOWE (NEWYMAGANE)

,,Telefon 1
Telefon 2 komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

Oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. za składanie
fałszywych oświadczeń, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa umyślne lub inne
popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota
wycieczek

(Czytelny podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, z siedzibą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) nadania uprawnień/uzyskania wyższej klasy przewodnika górskiego,
b) archiwizacji.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, tj. przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 238, ze zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 868, ze zm.).
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych osobowych listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez
skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lube-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania uprawnień przewodnika górskiego oraz
przez okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67) tj. 25 lat.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
rozpatrzenia Państwa wniosku, a w rezultacie brakiem możliwości nadania uprawnień/uzyskania wyższej klasy
przewodnika górskiego.
7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów
dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej,
przekazywania przesyłek pocztowych.
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji
oraz profilowania.

Załączniki do wniosku:
1) Kopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego.
(Dokument zostanie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego
przyjmującego dokument, na podstawie przedstawionego jego oryginału lub odpisu.)
2) 3 fotografie w formacie 3 cm x 4 cm
3) Świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych.
4) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za decyzję.
Opłatę skarbową należy wnosić w formie gotówkowej w punktach poboru opłat (tzw. punkty „inkasa”) lub
bezgotówkowej – przelewem na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
Poznań, ul. Libelta 16/20
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Dokumenty dotyczące osób ubiegających się o uzyskanie wyższej klasy przewodnik górskiego:
1)
świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników
turystycznych;
2)
dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do
uzyskania uprawnień klasy II albo I, wydane przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub przez
jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy o wykonanie usługi zawarte
przez przewodnika górskiego z klientami lub organizatorami turystyki lub rachunki za wykonaną usługę,
wystawione przez przewodnika górskiego klientom lub organizatorom turystyki;
3)
oświadczenie o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym przewodnik
górski posiadał uprawnienia przewodnika górskiego klasy III, obejmującym także przejścia w warunkach
zimowych, a w przypadku przewodników tatrzańskich obejmującym dodatkowo przejścia skalne
wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe
lub
oświadczenie o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym posiadał on uprawnienia
przewodnika górskiego klasy II, obejmującym także przejścia w warunkach zimowych, a w przypadku
przewodników tatrzańskich obejmującym dodatkowo przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i
skalno-lodowe (wymagane parametry odbytych przejść przez obszary górskie określi minister właściwy do
spraw turystyki w konsultacji ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przewodników górskich; parametry te będą
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu ministra właściwego do spraw turystyki).

