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ZAŚWIADCZENIE 
Nr 20/0893/2004 

o zmianie wpisu do Rejestru Organl1,atorlnv I Pośredników Turystycznych 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

zgodnie z art. 4 ust. 1 , art. 5 i art. 7 ust. I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz art. 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. I 095 ze zm.), a także art. 217 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 u zm.), 
zaświadczenie wydane: 

Przedsiębiorstwu Turystycznemu „GLOB" Sp. z o.o. 

Prowadzącemu . działalność na podstawie wpisu do Rejestru Organizatorów 
Turystycznych Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

Dane dotyczące Przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności: 

1. Oznaczenie Przedsiębiorcy: 

Przedsiębiorstwo Turystyczne „GLOB" Sp. z o.o. 

2. Miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru: 
- siedziba organizatora: 

10-546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19 

3.Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

739-020-13-06 

4. Przedmiot działalności : 

► Organizowanie imprez turystycznych, 

Pośredników 

► Pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 

5. Zakres terytorialny wykonywanej działalności: 

• Państwa pozaeuropejskie niezależnie od środka transportu oraz na terytorium państw 
europejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, 

• Państwa europejskie z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy 
w ramach przewozu czarterowego, 

• Rzeczpospolita Polska, (w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej) i kraje mające 
lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federa~ji Rosyjskiej w obrębie obszaru 
Obwodu Kaliningradzkiego, 

• Przedpłaty- do 30% ceny imprezy turystycznej do 90 dni przed rozpoczęciem imprezy, 
zmieniam na: 

• Państwa pozaeuropejskie z wykorzystaniem innego środka transportu nii transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego, 

• Państwa europejskie z wykorzystaniem innego środka transportu uli transport lotniczy 
w ramach przewozu czarterowego, 


