
                              
 
 

        ....................................................................                                      
         (miejscowość, data)  
 

Marszałek Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 
 

W N I O S E K 
O WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH 

 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

               (należy podać nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną - imię i nazwisko   

                  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                                 oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do Rejestru ) 
 

2) Oświadczam, że działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej/innej* 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

3) Zakres szkolenia 
a) podstawowy, uzupełniający,*     
b) obszar uprawnień, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich*: 

    - tatrzańskich: obszar Tatr Zachodnich i Tatr Wschodnich oraz obszar Podtatrza i Pienin; 
    - beskidzkich: obszar Beskidów; 
    - sudeckich: obszar Sudetów. 

4) Wpis do rejestru organizatorów szkoleń ma dotyczyć zorganizowania szkolenia: jednorazowego/ na stałe*  

5) Kierownik szkolenia lub inna osoba upoważniona do występowania wobec Marszałka w sprawach 

związanych ze szkoleniem…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

6) Dotychczasowe szkolenia (jeżeli były uprzednio prowadzone): 
 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………... 

7) Opis warunków szkolenia: 
a) miejsce prowadzenia wykładów:  

 …………………………………………………………………………………….........…...................................................................................... 

b) miejsce prowadzenia zajęć praktycznych: 

……………..………………………………………………………….............................................................................................................. 

c) miejsce przechowywania dokumentacji szkolenia i archiwum wydanych dokumentów: 

………................................................................................................................................................................................. 
 niepotrzebne skreślić 

  

Oświadczenie 

Oświadczam, że1  

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń są kompletne i zgodne z prawdą, 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania szkoleń dla kandydatów 

na przewodników górskich, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych o usługach turystycznych. 

 
 
 

       ........................................................................................................................ 
                  (czytelny podpis wnioskodawcy- osób uprawnionych do reprezentacji) 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, złożenie 
oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym oraz nieusunięcie stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni skutkować będzie decyzją o wykreśleniu 
z rejestru organizatorów szkoleń na okres 3 lat od dnia wydania decyzji. 



 
 

Do wniosku należy dołączyć: 
  dowód wpłaty za wpis do rejestru. Opłatę z wyszczególnionym tytułem płatności wnosi się na konto: Urząd Miasta Opole Urząd Miasta 

Opole; Nr rachunku:  03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta. 
 

Termin załatwienia sprawy:  
W przypadku, gdy wniosek jest kompletny, organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu, w terminie 7 dni od dnia wpływu 
wniosku. Potwierdzeniem dokonania wpisu jest wydanie zaświadczenia. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informuję, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 54 16 450,  
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania 

Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@opolskie.pl; 
Pani/Pana dane osobowe: 
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 

ust.1 (lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 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  (dalej RODO) w celu prowadzenia Rejestru Organizatorów Szkoleń dla 
Kandydatów na Przewodników Górskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 

1) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz 
podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym 
usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

2) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

3) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe. 
 
P O U C Z E N I E – opłaty  (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). 
 
Wpis do rejestru działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich podlega opłacie skarbowej : 

1) opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) - 17 zł, 

2)  zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich 
 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części dot. rozszerzenia 
działalności - 17 zł, 

3) zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich 
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części dot. zmiany adresu, 
kierownika szkolenia - 17 zł, 

4) opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (szkolenia jednorazowe 
i stałe) dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność  tzw. non-profit - 17 zł, 

5) zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich 
(szkolenia jednorazowe i stałe) dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność  tzw. non-profit w części  
dot. rozszerzenia działalności - 17 zł, 

6) zmiany danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich 
(szkolenia jednorazowe i stałe) dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność  tzw. non-profit  w części dot. 
zmiany adresu, kierownika szkolenia - 17 zł, 

 


