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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r.
Nr 70, poz. 824

z dnia 1 sierpnia 2000 r.
w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek.
Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r, Nr 133, poz. 884, Nr 158, poz. 1043; z 1998 r. Nr 113, poz.
714, z 1999 r. Nr 40, poz. 401; z 2000 r. Nr 43, poz. 486) zarządza się, co następuje:
§ 1. Za udokumentowaną znajomość języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uznaje się:
1) dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty wydane przez instytucje określone w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 79 poz. 894), potwierdzające spełnienie warunków dotyczących znajomości języka obcego dla celów służby cywilnej,
2) wpis na listę tłumaczy przysięgłych, ustanowionych w trybie odrębnych przepisów,
3) świadectwo ukończenia kursu języka migowego III stopnia, wydane przez
Polski Związek Głuchych,
4) dyplom ukończenia Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury „Monda
Turismo” w Bydgoszczy – w zakresie języka esperanto,
5) świadectwa i zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego, wydane przez:
a) resortowe komisje egzaminacyjne języków obcych działające w ministerstwach i urzędach centralnych,
b) Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej i Turystyki lub Głównego Komitetu Turystyki,
c) Resortową Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych działającą przy
Instytucie Turystyki lub przy Ośrodku Doskonalenia Kadr „Orbis”,
d) Państwowe komisje egzaminacyjne języków obcych, powołanie na
podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 lipca
1974 r. w sprawie jednolitych programów nauczania na niektórych kursach języków obcych oraz egzaminów państwowych ze znajomości języka w zakresie materiału nauczania zawartego w tych programach
(Dz.U. MOiW Nr 8 poz. 61).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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