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KP-TP-III.5222.2.27.2020.HN 

Warszawa, 2 marca 2020 r.                                                                                                                                                    

Nr kanc.:  
 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 
o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie  

Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 i 9 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548)  zaświadcza się,  

że 2 marca 2020 r. 
 
 

przedsiębiorca turystyczny 
Pan Mateusz Mielcarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  

MAT DANCE STUDIO Mateusz Mielcarz 
z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 19 lok. 3 

  
  

 na podstawie wniosku z 24 lutego 2020 r. został wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki 
 i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego  

pod numerem 
 

2318 
 

1.  Oznaczenie przedsiębiorcy turystycznego: Mateusz Mielcarz 

     MAT DANCE STUDIO Mateusz Mielcarz 
     00-272 Warszaw, Rynek Starego Miasta 19 lok. 3 
2.  Numer Identyfikacji Podatkowej:    952 197 59 96 
3.  Rodzaj działalności:   organizator turystyki  
4.  Zasięg terytorialny wykonywanej działalności:   

- organizowanie imprez turystycznych na terytorium 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; 

- organizowanie imprez turystycznych na terytorium 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; 

 

5.  Główne miejsce wykonywania działalności:            04-611 Warszawa, ul. V Poprzeczna 22 
 
 

Z up. Marszałka Województwa 

 

Izabela Stelmańska 
Zastępca Dyrektora Departamentu 

Kultury, Promocji i Turystyki 
 

    /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
Otrzymują: 
 

1.  Mateusz Mielcarz 
     MAT DANCE STUDIO Mateusz Mielcarz 
     03-984 Warszaw, ul. Jugosłowiańska 15/210 
     matdancestudio@gmail.com 
2.  a/a 



2 

 
POUCZENIE 

 
 

Na przedsiębiorcy spoczywa między innymi obowiązek: 

- spełniania warunków wykonywania działalności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 i 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548), w tym składania Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez adwokata, radcę prawnego 
lub notariusza kopie posiadanego zabezpieczenia finansowego, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy 
lub gwarancji poprzedniej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt  2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 

 

-  w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca turystyczny składa wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 
14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych, zgodnie z art. 24 ust. 4d ustawy  o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych. 

 

- przechowywania wszystkich dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania warunków  wymaganych prawem do wykonywania 
działalności regulowanej na mocy art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 
z późn.zm.), a które zostały szczegółowo określone w art. 7 ust. 1, 2 i 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, 

 

- spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych prawem (określonych w art. 30 ust. 1 ww. ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych) do prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności podlega kontroli, w 
szczególności przez organ prowadzący rejestr tej działalności (Marszałek Województwa Mazowieckiego) na mocy przepisu art. 43 ust. 
7 ustawy - Prawo przedsiębiorców. 

Dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 
podlega opłacie skarbowej w wysokości 355 zł i zaświadczenie o wpisie do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, (ustawa 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -  Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn.zm.) - wpłacono 355 zł na konto Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 w dniu 24 lutego 2020 r. i za zaświadczenie o wpisie do rejestru wpłacono 
17 zł w dniu 24 lutego 2020 r 

 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki 

 
 

Izabela Stelmańska 
(podpisano elektronicznie) 

 

 
 
 


