Krak6w, dnia 11 grudnia 2018

Marszalek
Wojew6dztwa Malopolskiego

r.

znak sprawy: TS-11.5222.387.201 8.AJ

ZASWIADCZENIE
o wpisie do Rejestru Organizator6w Turystyki i Przedsigbiorc6w Ulatwiajqcych

Nabywanie Powiqzanych Uslug Turystycznych
Marszalka Wojew6dztwa Malopolskiego
Na podstawiearL.22 ust. 1 i2,art.23 ust. 1 iart.24 ust. 1,5 ig ustawy zdnia24listopada 2017r.
o imprezach turystycznych i powiqzanych uslugach turystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2361
z p62n. zm.) oraz arL. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z poZn. zm.) po rozpoznaniu wniosku
Fundacji Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu" z dnia 4 grudnia 2018r.

ZaSwiadczam,2e w dniu 11 grudnia 2018 r.
Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domuo'
zostala wpisana do Rejestru Organizatorow Turystyki i Przedsigbiorc6w Ulatwiajqcych
Nabywan ie Powiqzanych Uslug Turystycznych
Marszalka Wojew6dztwa Malo polskiego pod n u merem
z,t100t2018
Dane dotyczqce Pzedsigbiorcy Turystycznego i prowad zonq przezniego dzialalnoSci:

l.

ll.
lll.

Oznaczenie Przedsigbiorcy Turystycznego:
Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu"
z siedzibq: ul. Srednie 85,38-321 Moszczenica
prowadzqca dzialalnoS6 pod nazwq: Fundacja ,,Wyjd2 z Domu"

Numer identyfikacji podatkowej (NlP): 738-21443-96
Rodzaj i zakres terytorialny wykonywanej dzialalnoSci:

'1.

organizowanie imprez turystycznych na terytorium:

a)

pafstw europejskich wymienionych

w

zalqczniku

do rozpozqdzenia*

z wykozystaniem innego Srodka transportu ni2 transport lotniczy

przewozu czarterowego

b)
c)
d)

w ramach

;

pafstw europejskich wymienionych w zalqczniku do rozporzqdzenia", je2eli
nie jest realizowana usluga transportowa;
pafstw majqcych lqdowq granicq z Rzecz4pospolitq Polskq, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej - w obrgbie obwodu kaliningradzkiego otaz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je2eli jest realizowana usluga
transportowa;
pafstw majqcych lqdowq granicg z Rzeczqpospolitq Polskq, a w przypadku

Federacji Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego oraz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je2eli nie jest realizowana usluga

transportowa;

2.

ulatwiani'e nabywania powiqzanych uslug turystycznych wykonywanych na
terytorium:

a)

pafstw europejskich wymienionych w zalqczniku do rozporzqdzenia*, je2eli
jest realizowana usluga transportowa;

ul. Basztowa 22, 31-1 56 Krakow
adres do korespondencji: ul. Raclawicka 56, 30-01 7 Krak6w

b)
c)
d)

lV.

pafistw europeiskich wymienionych w zalqczniku do rozporzqdzenia*, ie2eli
nie jest realizowana usluga transportowa;
pafstw majqcych lqdowq granicg z Rzecz4pospolitq Polskq, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego oraz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiei, ieheli iest realizowana usluga
transportowa;
pafstw majqcych lqdowq granicg zRzeczqpospolitq Polskq, a w przypadku
obrqbie obwodu kaliningradzkiego oraz na
Federacji Rosyjskiej
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je2eli nie jest realizowana usluga
transportowa.

Gl6wne miejsce wykonywania dzialalnoSci objqtejwpisem do rejestru:
ul. Srednie 85, 38-321 Moszczenica

Dokonanie wpisu do Rejestru Organizator6w Turystyki i Przedsigbiorc6w UlatwiajEcych Nabywanie Powiezanych Uslug Turystycznych
Marszalka Wojew6dztwa Malopolskiego podlega oplacie skarbowej w wysokosci 355,00 zl (podst. prawna - czgS6 I ust. 35a pkt 2,Wykazu
przedmiot6w optaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia', stanowiqcego zalEcznik do ustawy z dnia '16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej - tekst jednolity Dz. tJ. z 2018t. poz. 1044 z p62n. zm.). Do wniosku dolqczono dow6d oplaty z dnia 04.12.2018 r., nr konta

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.
Wydanie zaswiadczenia o wpisie do Rejestru
Turystycznych Marszalka Wojew6dztwa
,,Wykazu przedmiot6w oplaty skarbowej, stawki tej
o oplacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z
nr konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Ulatwiajqcych Nabpvanie PowiEzanych Uslug
w wysokoSci 17,00 zl (podst. prawna - cze56 ll ust. 21
zalAcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
wniosku dolAczono dow6d oplaty z dnia 04.12.2018 r.,

\ropor-sxteoo

Otzvmuia:
1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu"
ul. Srednie 85, 38-32'1 Moszczenica
2. ala
Terytoria pahstw europejskich, z wylqczeniem pahstw majqcych lqdowq granica z Rzeczqpospolitq Polskq, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego:

Atbania, Andora, Austria, Belgia, BoSnia i Hercegowina, Bulgaria, Chorwacja, Czarnogdra, Dania (z wyl4czeniem
Grentandii), Estonia, Fintandia (wraz z Wyspami Alandzkimi), Francja (z wylqczeniem terytori6w zamorskich), Gibraltar,
Grecja, Hiszpania (z wylqczeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), lrlandia, lslandia, Kosowo, Liechtenstein,
Luksemburg, Lotwa, Macedonia, Malta, Moldowa, Monako, Niderlandy (z wylqczeniem terytori6w zamorskich), Nouvegia
(z wytqczeniem wysp Svatbard i Jan Mayen), Portugalia, Rosja (czqSl europeiska bez obwodu kaliningradzkiego),
Rumunia, San Marino, Serbia, Slowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (czgSd leZqca na zachod od cieSnin Dardanele
i Bosfor), Watykan, Wqgry, Welka Brytania (wraz z lrlandiq Polnocnq, wyspq Man i Wyspami Normandzkimi, ale
z wylqczeniem terytori6w zamorskich), Wochy, Wyspy Owcze.
Zgodnie z Rozponqdzeniem Ministra Rozwoju i Finansdw z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie minimalnej wysokoSci sumy gwarancii

i

z

i

dzialalnoSciq wykonwanE przez organizator1w turystyki przedsiQbiorc5w
ubezpieczeniowej v,tymaganej w zwiqzku
ulatwiajqcych nabyvvanie powiEzanych ustug turystycznych (Dz. u. z 2017r. po2.2507) oraz Rozponqdzeniem Ministra Rozwoiu i Finansfw
z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie minimatnej v,rysokosci sumy ubezpieczenia na rzecz podroznych zwiEzanei z dzialalnoSciq wykonywanq
pnez orginizator6w turystyki i przedsiQbiorclw ulatwiajQcych nabwanie powiqzanych uslug turystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2508).
bankowej

