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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  

Departament Organizacji 

 
Wykaz spraw/procedur realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
za które pobierana jest opłata z opcją płatności telefonem.  
 

Departament Sprawa/procedura 

Departament Skarbu i Gospodarki 
Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót 
napojami alkoholowymi, o zawartości alkoholu 
do 18%, oraz decyzji związanych z tą procedurą 

Departament Środowiska 
Udostępnianie informacji o środowisku i jego 
ochronie 

Departament Turystyki i Sportu 

Przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów 
na przewodników górskich  

Przeprowadzanie egzaminów z języków obcych 
dla przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek 

Zaszeregowanie, potwierdzenie 
zaszeregowania i zmiana zaszeregowania 
obiektu hotelarskiego 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych 

Rozszerzenie zakresu działalności we wpisie do 
Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych 

Wykreślenie z Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla 
kandydatów na przewodników górskich (w tym 
zmiany we wpisie) 

Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego 

Wydawanie świadectw zdania egzaminu dla 
kandydatów na przewodników górskich oraz z 
języków obcych dla przewodników 
turystycznych i pilotów wycieczek 



 

 

Opracowano dnia: 29 sierpnia 2018 r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  

Departament Organizacji 

Wydawanie decyzji administracyjnych o 
zmianie decyzji o zaszeregowaniu, 
potwierdzeniu zaszeregowania i zmianie 
zaszeregowania obiektu hotelarskiego 

Wydawanie decyzji administracyjnych o 
przyrzeczeniu zaszeregowania obiektu 
hotelarskiego - promesy 

Wydawanie decyzji administracyjnych o 
uchyleniu zaszeregowania i wykreśleniu 
obiektu z Ewidencji Obiektów Hotelarskich na 
wniosek przedsiębiorcy 

Przedłożenie pełnomocnictwa 

Potwierdzanie dokumentów za zgodność z 
oryginałem 

Departament Rolnictwa i Geodezji 
Udostępnianie materiałów wojewódzkiego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Departament Transportu i Komunikacji 

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie 
przewozów w transporcie drogowym osób 

Kary pieniężne z tytułu stwierdzenia naruszenia 
warunków określonych w zezwoleniu na 
wykonywanie regularnych i regularnych 
specjalnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowych 

Zwroty dopłat do krajowych autobusowych 
przewozów pasażerskich z tytułu stosowania 
obowiązujących ustawowych ulg pobranych  
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów 

 Wpis do ewidencji uprawionych lekarzy 

 Wpis do ewidencji egzaminatorów 

 
Wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących pracownię psychologiczną 
 

 
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
kursy ADR 

Departament Budżetu i Finansów 
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnej – postępowanie egzekucyjne w 
administracji 

 
 


