
uRzĄD MARsZAŁKowsKI
woEwÓDzTwA ZACHoDNIoP0M0RSKIEG{ :

W SZCZECINIE

wTGiP .1. 5222.45.201 2 SK Szczecin, dnia 1 paŹdziernika 2012r.

ZASWIADCZENIE

Nr 39/12

o wpisie do Rejestru organizatorów Turystyki l Pośredników Turystycznych
prowadzonego przez M arczałka Województwa Zachod n iopom orskiego

Napodstawieart. ust. 1iań.7ust. 1,3i6ustawyzdnia29sierpnia1997r.ousługach
turystycznych ( Dz. U.z2004 r. Nr223, poz.2268zezm.) wzwiązkuzań.65 ust. 1 i5 ustawy
zdnia 02 lipca 2004r., o swobodzie działalności gospodarczĄ (Dz.U. z2010r. Nr 220, poz.
'1447 ze zm.), na wniosek pzedsiębiorców Ryszarda Kalińskiego oraz Piotra Kalińskiego
z dnia24 września 2012r', prowadzących działalnośĆ W formie spÓłki cywilnej
pn. ,,Biuro PodrÓzy TRAVEL OENTER s.c. Ryszard Kaliński, Piotr Kaliński'' z siedzibą
w Szczecinie,

zaświadczam

_z_ąpeędgiębiorstwo ''Biurc ru4i-ży-TlAvlL QĘN-TĘBs.c. Ryszard Kaliński, Plotr KaIiński''
z siedzibą w Szczecinie - zostało wpisane do Rejestru oryanizatorow Turystfi|iPoŚredników-
Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka WojewÓdztwa Zachodniopomorskiego pod
numerem:

39t12

Dane dotyczące Pzeds iębiorcy i prowadzon Ą przez n iego działal noŚci :

1' oznaczenie przedsiębiorcy:
,,Biuro Podróży TRAVEL GENTER s.c. Ryszard Kaliński, Piotr Kaliński''

2. Numer identyfikacji podatkowej (NlP):
852-23-56-208

3. Przedmiotdziałalności:
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenle klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

4. Zasięg terytorialny wykonywanej działalności:
o RzeczPospolita Polska i kĘe mające lądową granicę z Rzecząpospotitą

Polską w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu
kaIiningradzkiego, a także organizowanie krajowych imprez turystycznych
i pośredniczenie na zlecenie kIientów w zawieraniu umów o świadczónie
kĘowych usług turystycznych, u' tym imprez zagranicznej turystyki
przyjazdowej,

. terytorium państw europejskich z wykozystaniem innego środka transpońu
niż transpoń Iotniczy w ramach pzeufozu czańerowego,

. terytorium państw pozaeuropejskich łriezależnie od środka transpońu oraz'na
terytorium państw europejskich z wykozystaniem transportu Iotniczego
w ramach płzewozu czarterowego.



Główne m iejsce wykonywania działalnoŚci objęĘ wpisem :

ul. Kzywoustego 73, 70-244 Szczecin

lmiona i nazwiska osÓb upowaznionych do kierowania działalnością pzedsiębiorcy:
Pan Ryszard Kaliński
Pan Piotr Kalińskl

Dane objęte niniejszym zaświadczeniem są zgodne z oświadczeniem przedsiębiorców
zdnia 6 wzeŚnia 2012r.

INFORMACJA

1. Na Przedsiębiorcy spoczywa obowiązek:

- pzestrzegania przepisów prawa regulujących działalnoŚć objętą zakresem wpisu
do Ęestru,
przedkładania marszałkowi wojewÓdztwa oryginałow lub potwierdzonych przez podmioty,
które je podpisały, odpisów kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczeńia nie pÓŹniej niz 1ą
dni przed upływem terminu obowiązywania umowy popzedniej, zgodnie z art.. s ust.t prt e
ustawy o usługach turystycznych,
zgłaszania zmian stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem w ciągu 14 dni od dnia
za.iścig zdarzenia powodującego z_miany, zgodnie z ań. 66 ust. 5 usńwy o swobodzie
działalności gospodarczej.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej za wpis do Ęestru organizatorÓw turystyki
ipośredników turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego w wysokości 514,00 PLN - zgodnie z ust. 36 pki 6 części
l załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.
la.zs z poŹn. zm.) na rachunek nr 491240392711110010'12834883 prowadzony przezFiank
PEKAO s.A. ll/o Szczecin dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Wydział Podatków i opłat
Lokalnych.

Wydane z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu nie podlega opłacie skarbowej -
zgodnie z arl. 1 ust. 1 pkt 1c ustawy o opłacie skarbowej jw. w związku z art. 65 ust.
5 ustawy o swobodzie działalnoŚci gospodarczej.

Otrzvmuja:
1' Pan Ryszard Kaliński,
2. Pan Piotr Kaliński

,,BP TMVEL CENTER s.c. "

70-244 Szczecin, ul. Krzywoustego 73
3. aa.

Do wiadomoŚci:
4. Ministerstwo Sportu iTurystyki

Centralna Ewidencja organizatorów Turystyki i PoŚredników Turystycznych

5.

b.

3.


