
Warszawa, 18.05.99.
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ
I TURYSTYKI
PREZES

Nr sprawy 1402

KONCESJA
Organizatora turystyki

Nr rej. 0783
Na podstawie art. 4, ust. l i 2, art. 7, ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach

turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 1980 r. Nr 9, poz. 26,
z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01. l 999r. Biura Turystycznego
TURYSTA s.c. Elżbieta Nowaczyk, Stefan Nowaczyk

udzielam Biuru Turystycznemu TURYSTA s.c. z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 9

koncesji

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych:

w kraju,
w krajach europejskich

oraz w zakresie wykonywania na zlecenie klientów czynności faktycznych i prawnych
związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych świadczonych:

w kraju, (oraz imprez oferowanych przez organizatorów posiadających koncesję w kraju)
w krajach europejskich

l. Działalność prowadzona będzie jako:
- podstawowa ( lub wyodrębniona organizacyjnie) działalność wnioskodawcy w zakładzie
głównym w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 9

Osoba odpowiedzialna za kierowanie działalnością zakładu głównego - Stefan Nowaczyk

2. Przedsiębiorstwo prowadzone będzie pod nazwą Biuro Turystyczne TURYSTA s.c.



3. Ustala się następujące warunki prowadzenia działalności:
l) Przedsiębiorca zobowiązany jest przedkładać organowi koncesyjnemu dokumenty
potwierdzające zawarcie kolejnych umów gwarancji przed upływem terminu obowiązywania
umowy poprzedniej.
2) Wypowiedzenie umowy gwarancji przez przedsiębiorcę wymaga zgody organu
koncesyjnego.
3) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu w ciągu 14 dni, zmiany
stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i działalności gospodarczej,
powstałej po wydaniu koncesji, objęte danymi zawartymi we wniosku,
4) Przedsiębiorca ma obowiązek wykorzystywania w prowadzonej działalności materiałów
informacyjnych spełniających wymagania art. 12 ustawy o usługach turystycznych, oraz
udzielania klientom informacji określonych wart. 13 ustawy o usługach turystycznych,
5) Umowy zawierane przez Przedsiębiorcę z klientami muszą spełniać wymagania określone w
art. 14 i następnych ustawy, o której mowa w pkt 4,.
6) Przedsiębiorca ma obowiązek zawierania na rzecz uczestników organizowanych przez siebie
imprez turystycznych za granicą umów ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków,
7) Przedsiębiorca ma obowiązek powierzania zadań przewodnika turystycznego lub pilota
wycieczek jedynie osobom posiadającym uprawnienia określone ustawą.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
do Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

I

Jacek Dębski

Otrzymuj a :
Biuro Turystyczne TURYSTA s.c.
65-034 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 9
Do wiadomości:
Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
Prezydent Miasta Zielonej Góry


