
 

Załącznik nr 1 

___________________ 
    (pieczęć  firmowa) 
 

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU z dnia ____________________ 

Dane Wnioskodawcy:  

1. Pełna nazwa firmy_______________________________________________ 

2. Adres _____________________________________________________________  

3. Numery telefonów ______________________________________________ 

4. Fax _______________________________________________________________ 

5. E-mail: ___________________________________________________________ 

6. Strona WWW ___________________________________________________ 

7. Forma prawna __________________________________________________ 

8. KRS/CEIDG______________________________________________________ 

9. NIP _______________________________________________________________ 

10. Jednostki organizacyjne Wnioskodawcy prowadzące działalność w zakresie turystyki 

przyjazdowej _________________________________________________________  

11. Imię i nazwisko, kontakt osoby odpowiedzialnej za udział w Programie  

_________________________________________________________________________ 

12. Od kiedy Wnioskodawca zajmuje się turystyką przyjazdową ___________________  

13. Podstawowe produkty przeznaczone na rynki zagraniczne _____________________  

14. Podstawowe rynki, z których wnioskodawca przyjmuje turystów zagranicznych ____  
 

Wnoszę o wydanie CERTYFIKATU UDZIAŁU W PROGRAMIE AKTYWIZACJI TURYSTYKI 

PRZYJAZDOWEJ DO POLSKI („Program”) prowadzonym pod patronatem MSZ i PIT.  

Oświadczam, że:  

a)  znam warunki Programu, jestem przygotowany do udziału w Programie, akceptuję 
warunki Programu, wyrażam wolę uczestniczenia w Programie oraz zobowiązuję się do 

przestrzegania warunków Programu, 
b)  uzyskałem zgodę Kontrahenta Zagranicznego na jego udział w Programie oraz że 

Kontrahent Zagraniczny jest przygotowany do udziału w Programie, akceptuje warunki 
Programu, wyraża wolę uczestniczenia w Programie oraz zobowiązuje się do przestrzegania 

warunków Programu, 
c)  w stosunku do PIT odpowiadam za działania Kontrahenta zagranicznego jak za swoje 

własne, 

d)  nie znajduję się w upadłości lub w likwidacji ani też nie został złożony wniosek 
o upadłość lub likwidację, 

W szczególności oświadczam, że: 

a) zobowiązuję się do uiszczania opłat przewidzianych w Programie z tytułu wydania 

certyfikatu oraz jego przedłużenia, 
b) zobowiązuję się do przestrzegania zasad obrotu voucherami przyjazdowymi PIT 

obowiązującymi w ramach Programu, 

c) Zagraniczny Kontrahent zobowiązał się do przestrzegania zasad obrotu voucherami 
przyjazdowymi PIT obowiązującymi w ramach Programu, 

d) zobowiązuję się poddać kontroli Komisji Certyfikacji w zakresie przestrzegania zasad 
udziału w Programie, 

e) przy składaniu wniosku miałem możliwość zapoznania się ze wszystkimi przepisami, 
które dotyczą Programu i Certyfikacji, rozumiem je i zobowiązuję się ich przestrzegać. 
 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania              

podmiotu wraz z pieczątką imienną ¹ 

___________________________________ 

1
 W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest podpis czytelny osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu 


