
Komi 1 ·gzaminacyjn 
d . Piloiów Wyci czek 

pO\\ olana przez 
1 r zalkn OJrnódzl\, a Dolnośląskieg< 

ŚWIADECTWO ZDANIA EGZAMINU 
NR 103/EP/2013 

Pan (i) Agnieszka Trojak 

ur. dnia   ******** w ******* 

imiona rodziców *************** 

zamieszkały (a) w ************* 

ul. **********

woj. dolnośląskie 

Złożył (a) w dniach 14-15.12.2013 r. 
egzamin w zakresie wymaganym od 

pilotów wycieczek 
Świadectwo wydane zostało na podstawie protokołu egzaminacyjnego 

nr 10/2013 z dnia 15 grudnia 2013r. 
Komisji Egzaminacyjnej ds. Pilotów Wycieczek 

powołanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Wrocław, dnia 16.12.2013r. 
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DOLNY 
SLĄSK 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

DST.5224.1.2013 Wrocław, 30 grudnia 2013 r. 
L.dz. ��S-€. )J. l.O( :>

DECYZJA 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

NR 101/P/2013 

Na podstawie art. 22 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 
267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2013r. Agnieszki Trojak zam. 
************************ (nr sprawy 102/P/2013} w sprawie o nadanie uprawnień 
pilota wycieczek 

n ada ję 

uprawnienia pilota wycieczek 
Agnieszce Trojak zam. ********************** 

UZASADNIENIE 

W toku postępowania administracyjnego ustalono, że Agnieszka Trojak spełnia 
warunki niezbędne do uzyskania wnioskowanych uprawnień zgodnie z art. 22 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze 
zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w 
sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302). 

W świetle powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji. 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki 
w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Otrzymują: 

1 Strona 

2. a/a
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Centrum Doskonalenia Kadr 
"OŚWIATA" 

53-508 Wrocław, ul. Kolejowa 36

(pieczątka placówki kształcenia ustawicznego, 
placówki kształcenia praktycznego 

lub ośrodka dokształcania 
i doskonalenia zawodowego) 

ZAŚWIADCZENIE 
o ukończeniu kursu

Zaświadcza się, że Pan/i Agnieszka Trojak 
(imię/imiona i nazwisko) 

******* r. 

(data urodzenia) 

******* 

(miejsce urodzenia) 

*********** 

(numer PESEL 1) ) 

ukończył/a kurs Przygotowawczy dla kandydatów na pilotów wycieczek 

prowadzony przez 

(nazwa kursu) 

w wymiarze 150 godzin 

Centrum Doskonalenia Kadr „Oświata" 

ul. Kolejowa 36, 53-508 \Vroclaw 
(nazwa i adres placówki kształcenia ustawicznego, 

placówki kształcenia praktycznego 
lub ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego) 

Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia I I stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U.2012Nr0 poz. 186) 

Nr 447 /39/83/2013 

Wrocław, 24 listopada 2013 r. 
(miejscowość, data) 

· DYREKT�,
� ' '\ 

Waldemfir Janklowski 

(pieczątka i podpis dyrektora 
placówki kształcenia ustawicznego, 
placówki kształcenia praktycznego 

lub ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego) 

1> W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej
tożsamość

. 2> Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia
praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 
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