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ZAŚWIADCZENIE  

o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

Marszałka Województwa Małopolskiego 

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 24 listopada 
2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2139) oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpoznaniu wniosku Pani 
Urszuli Zimny z dnia 26 marca 2021 r. 
 

 

 

Zaświadczam, że w dniu 10 maja 2021 r. 

Pani Urszula Zimny 

została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem 

Z/11/2021 

 

 

 

Dane dotyczące Przedsiębiorcy Turystycznego i prowadzonej przez niego działalności: 

 

I.  Oznaczenie Przedsiębiorcy Turystycznego: 
 Urszula Zimny 
 SPORTING.TRAVEL  
 ul. Lotnicza 22/41, 31-462 Kraków 

II. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 677-223-70-01 

III. Rodzaj i zakres terytorialny wykonywanej działalności: 

1. organizowanie imprez turystycznych na terytorium: 
a) państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia* 

z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach 
przewozu czarterowego; 

b) państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia*, jeżeli 
nie jest realizowana usługa transportowa; 
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c) państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku 
Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa 
transportowa; 

d) państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku 
Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa 
transportowa; 

2. ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na 
terytorium:  
a) państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia*, jeżeli 

jest realizowana usługa transportowa; 
b) państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia*, jeżeli 

nie jest realizowana usługa transportowa; 
c) państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku 

Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa 
transportowa; 

d) państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku 
Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa 
transportowa. 

IV. Główne miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru: 
 ul. Lotnicza 22/41, 31-462 Kraków 

 

Dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 
Marszałka Województwa Małopolskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 355,00 zł (podst. prawna - część I ust. 35a pkt 2 

„Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). Do wniosku dołączono dowód opłaty z dnia 16.03.2021 r., nr 

konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.   

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (podst. prawna - część II ust. 21 
„Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 

o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). Do wniosku dołączono dowód opłaty z dnia 16.03.2021 r., nr 
konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.   

 

 

 

 Z up. MARSZAŁKA  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 
   Beata Stachura  

                                p.o. Dyrektora  
            Departamentu Turystyki 
              (podpis elektroniczny) 
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Otrzymują:  

1. Pani Urszula Zimny 
 SPORTING.TRAVEL 
 (poprzez platformę e-Puap) 
2. a/a 

 
 

*  Terytoria państw europejskich, z wyłączeniem państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku 
Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego:  
 
Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Dania (z wyłączeniem 
Grenlandii), Estonia, Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi), Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Gibraltar, 
Grecja, Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), Irlandia, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, 
Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdowa, Monako, Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Norwegia 
(z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen), Portugalia, Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego), 
Rumunia, San Marino, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele 
i Bosfor), Watykan, Węgry, Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale 
z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Włochy, Wyspy Owcze.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji 
bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2507) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2508). 
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