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Zarząd' Dzielnicy Praga Południe
m. st. Warszawy

Warszawa dnia 21 października 2011
Zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art.2l7 k.p.a'(Dz'U' z2000r' Nr.98' poz'I)7l zpóźn. Zm'), $ 18 uchwały nr
XLVIlI4f2l2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania
dzielnicom m' st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m' st. Warszawy
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485, z późn. zm.) oraz art. II ust' 3 ustawy z dnia 15 marca
2002 r, o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz, 36I, z późn. zm.),
zaśwndcza się, Że do prowadzonej przez m. st. Warszawę ewidencji dziaŁa|ności gospodarczej
dokonano w dniu
19 kwietnia 2001 pod numerem 43865 następującego wpisu:

|. oznaczenie przedsiębiorcy
IWONA HANNA KOSTECKA
Nazwa: a/ oŚRoDEK NAUCZANIA ĘZYKow oBCYCH' AGENCJA TURYSTYKI
JĘZYKOWEJ IwoNA KosTEcKA ; b/ IWoNA KosTEcKA wspólnik spółki cywilnej TOPDRUK
PESEL: 54070503602
NIP: 113-002-45-31,
ZamlęszkaŁy : 04-088'Warszawa, Ul. Maj dańska 1 9

2. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej
Adres za|<ładu głównego :
04-088 Warszawa, Ul. Majdańska19 - a,b/

Miej sca wykonywania działalności :
00-683 Warszawa, Marszałkowska 83 -al

0l-010 Warszawa,Nowolipki f7 - al

04-010 Warszawa, Międzyborska64170 - al

3. określenie przedmiotu działalności gospodarczej
a/ 85.59.A - Nauka języków obcych,85'53.Z -Pozaszkolne formy edukacji zzabeslnauki jazdy i
pt|otaŻu,85.59.8 . Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
79,I2.Z - DziałaInośÓ organtzatorów turystyki,79.II,B -Działalnośó pośredników turystycznych ;
b/73'I1.Z -Działalność agencji reklamowych, 58.19.Z -Pozostał'adziaŁalnośc wydawnicza

4. Data rozpoczęcia działalności gospod arczej 1998-08-05

Niniejsze zaświadczenie wydano na wniosek przedsiębiorcy z dnia20||-|0-20
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