
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 
PREZESA ODDZIAŁU PTTK ZIEMI ELBLASKIEJ W ELBLĄGU 

Z DNIA 15.02.2017  

 
w sprawie kosztów usług przewodnickich i pilotażowych wykonywanych przez 

przewodników i pilotów zrzeszonych w Oddziale Ziemi Elbląskiej w Elblągu 
obowiązujących od 15.02.2017 

 
§ 1. 

 
1.      Wprowadza się maksymalne stawki usług przewodnickich dla wycieczek oprowadzanych w języku 

polskim przez licencjonowanych przewodników zrzeszonych w PTTK w wysokości:  

 wycieczka, której czas trwania nie przekracza 6 godz. = 55 zł (netto) + 23% VAT /za godzinę = 
67,65 zł (brutto) 

 wycieczka powyżej 6 godzin = stawka ryczałtowa w wysokości 385 zł (netto) + 23% VAT  
    = 473,55 zł (brutto) 
 
     

2. Wprowadza się maksymalne stawki usług przewodnickich dla wycieczek oprowadzanych w języku         
obcym przez licencjonowanych przewodników  zrzeszonych w PTTK w wysokości: 

 wycieczka, której czas trwania nie przekracza 6 godzin = 110 zł (netto) +   23% 
        VAT/za godzinę = 135,30 zł (brutto) 

 wycieczka powyżej 6 godzin = stawka ryczałtowa w wysokości 700 zł (netto) 
  + 23% VAT = 861 zł (brutto) 
 

§ 2. 
 

Wprowadza się maksymalne stawki usług pilotażowych dla wycieczek prowadzonych przez 
licencjonowanych pilotów zrzeszonych w PTTK w wysokości: 

 pilotaż wycieczki krajowej (bez względu na czas jej trwania) = 370 zł (netto) 
   + 23 VAT = 455,10 zł (brutto) 

 pilotaż wycieczki zagranicznej = 440 zł (netto) + 23% VAT = 541,20 zł (brutto) 
 

§ 3. 
1.     Wysokość maksymalnej stawki podanej w § 1, pkt 1, ust. 1 niniejszego zarządzenia składa się z:     

STAWKA GODZINOWA DLA PRZEWODNIKA WYKONUJACEGO USŁUGĘ W JĘZYKU POLSKIM: 
- usługi przewodnickiej (brutto)                  45,00 zł 
- kosztów administracyjnych biura             10,00 zł 
- podatku VAT (23%)                                 12,65 zł 

2.     Wysokość maksymalnej stawki podanej w § 1, pkt 1, ust. 2 niniejszego zarządzenia skład się z: 
 STAWKA RYCZAŁTOWA DLA PRZEWODNIKA WYKONUJACEGO USŁUGĘ W JĘZYKU     
POLSKIM: 

 - usługi przewodnickiej (brutto)               315,00 zł  
 - kosztów administracyjnych biura            70,00 zł 
 - podatku VAT (23%)                                88,55 zł 

3.      Wysokość maksymalnej stawki podanej w § 1, pkt 2, ust. 1 niniejszego zarządzenia składa się z:  
           STAWKA GODZINOWA DLA PRZEWODNIKA WYKONUJĄCEGO USŁUGĘ W JĘZYKU OBCYM: 
            - usługi przewodnickiej (brutto)                  90,00 zł 
            - kosztów administracyjnych biura             20,00 zł 
            - podatku VAT (23%)                                 25,30 zł         
 

 
 

 



 
 

3.  Wysokość maksymalnej stawki podanej w § 1, pkt 2, ust. 2 niniejszego zarządzenia składa się z: 
          STAWKA RYCZAŁTOWA DLA PRZEWODNIKA WYKONUJACEGO USŁUGĘ W JĘZYKU OBCYM: 
           - usługi przewodnickiej (brutto)                560,00 zł 
           - kosztów administracyjnych biura           140,00 zł 
           - podatku VAT (23%)                               161,00 zł 
 

§ 4. 

 
 1.     Wysokość  maksymalnej stawki podanej w § 2, ust. 1 niniejszego zarządzenia składa się z: 
          STAWKA DLA PILOTA WYKONUJĄCEGO USŁUGĘ KRAJOWĄ: 
           - usługi pilotażowej (brutto)                      310,00 zł 
           - kosztów administracyjnych biura             60,00 zł 
           - podatku VAT (23%)                                 85,10 zł  
 2.     Wysokość maksymalnej stawki podanej w § 2, ust.2, niniejszego zarządzenia składa się z: 
          STAWKA RYCZAŁTOWA DLA PILOTA WYKONUJĄCEGO USŁUGĘ ZAGRANICZNĄ: 
           - usługi pilotażowej (brutto)                       380,00 zł 
           - kosztów administracyjnych biura              60,00 zł 
           - podatku VAT (23%)                                 101,20 zł 
 

§ 5. 

 
         Stawki zasługi obejmują koszty przejazdów przewodnika lub pilota do punktu startowego 
         wycieczki oraz koszty związane z powrotem do miejsca zamieszkania. 
 

§ 6. 

 
         Przewodnik lub pilot odprowadza zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca   
         1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH z późniejszymi zmianami 
         w wysokości 18 % przy kosztach uzysku 20 % 
 

§ 7. 

 
         Rozliczenie usługi przewodnickiej lub pilotażowej następuje po wykonaniu zadania potwierdzonego 
         przez kierownika wycieczki lub osobę zlecającą odpowiednim wpisem na druku „ZLECENIA 
         OBSŁUGI PRZEWODNICKIEJ” lub „ZLECENIA OBSŁUGI PILOTAŻOWEJ”, który otrzymują 
         zainteresowani przed wycieczką. 
 

§ 8. 

 
         Powyższe zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2017 na podstawie uchwały Zarządu 
         Oddziału nr 16 z dnia 15.02.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


