
 
 

UMOWA AGENCYJNA 
 
 
Zawarta w Poznaniu dnia ....................................... pomiędzy Biurem Podróży AQUA SPORT JOANNA DALKE z siedzibą  w 
Poznaniu przy os. Lecha 42/47, 61-294 Poznań, NIP 782-225-48-13, REGON 301556813  reprezentowanym przez: 
1) JOANNA DALKE 
2) JAKUB DALKE 
zwanym w dalszej części umowy Organizatorem, a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
1)………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym  w dalszej części umowy Agentem. 
Agent oświadcza, że prowadzi działalność pod numerem…………………………………………………………………………….. 
na podstawie wpisu do:………………………………………………………………………………………………………………... 
i jest płatnikiem VAT oraz posiada NIP nr…………………………………………i REGON nr……………………………………. 
 

§ 1 
Organizator oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych w kraju i za granicą 
oraz posiada stosowną Gwarancję Ubezpieczeniową Signal Iduna 
 

§ 2 
Organizator zleca Agentowi sprzedaż usług zawartych w ofercie/katalogu/ulotce Organizatora na rzecz i w imieniu Organizatora. 
Organizator upoważnia Agenta do stałego zawierania w jego imieniu umów na świadczenie w/w usług z Klientami. 
 

§ 3 
Umowa – zgłoszenie sprzedaży pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem imprezy turystycznej zawarta za pośrednictwem Agenta 
jest ważna wyłącznie z „warunkami uczestnictwa” określonymi przez Organizatora, które stanowią integralną część umowy i 
zobowiązują do ich przestrzegania zarówno Uczestnika imprezy turystycznej, jak i Agenta. Rezerwacja musi zawierać kompletne 
dane dotyczące wszystkich uczestników (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, seria i numer paszportu, adres zamieszkania z 
kodem pocztowym) 

 
§ 4 

Organizator będzie dostarczało Agentowi wykaz organizowanych imprez turystycznych, ich terminarze, warunki oraz ceny, 
katalogi, materiały marketingowe a także informował Agenta o wszystkich zmianach. 
 

§ 5 
Agent zobowiązuje się do : 

1. Każdorazowego telefonicznego ustalania sprzedaży po upewnieniu się o stanie wolnych miejsc, do przekazywania jej w 
tym samym dniu w formie pisemnej (e-mail, list) do Organizatora  na prawidłowo wypełnionym druku Umowy – 
Zgłoszenie za pośrednictwem systemów sprzedaży SART w których Organizator udostępnia swoje oferty.  

2. Reklamowania, rzetelnej informacji i zachowania najwyższej staranności przy sprzedaży imprez Organizatora, zgodnie z 
warunkami sprzedaży, warunkami uczestnictwa i cenami podanymi przez Organizatora. 

3. Zawierania w imieniu Organizatora umów o świadczeniach usług turystycznych  z Uczestnikiem tych imprez. 
4. Przestrzegania i nie zmieniania cen podanych przez Organizatora.  

 
§ 6 

Agent realizuje przedmiot niniejszej umowy na własny koszt i własne ryzyko, w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą. 
 

§ 7 



Agent nie otrzymuje od Organizatora wyłączności terytorialnej na sprzedaż jego produktów. Organizator ma prawo do zawierania 
umów z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w regionie Agenta. 

 
§ 8 

Agent nie jest upoważniony do zlecania sprzedaży imprez Organizatora innym stronom. 
 

§ 9 
Agent zobowiązany jest natychmiast powiadomić Organizatora o wpłynięciu rezygnacji Uczestnika. Rezygnacja z imprezy 
następuje w momencie złożenia pisemnego oświadczenia Uczestnika, podpisanego przez Agenta i przesłanego przez Agenta do 
Organizatora. 
 

§ 10 
W przypadku anulowania imprezy Organizator powiadamia o tym fakcie Agenta, który zawiadamia Uczestników i dokonuje 
wypłat w ciągu 14 dni, o ile nie przekazał należności na konto Organizatora. Organizator przekazuje wpłacone już na jego konto 
należności z tego tytułu Agentowi w ciągu 14 dni. 

§ 11 
W przypadku anulowania imprezy zarówno przez Uczestnika, jak i Organizator Agentowi nie przysługuje prowizja. 

 
§ 12 

Organizator upoważnia Agenta do pobierania wpłat od uczestników imprez turystycznych organizowanych przez Biuro podróży 
AQUA SPORT w terminach i wysokościach ustalonych w warunkach uczestnictwa tj. pierwsza wpłata w wysokości 30% w dniu 
podpisania umowy, dopłata do całości na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. 

  
§ 13 

Agent zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków: 
a) Agent zobowiązany jest do przyjmowania wpłat od Klienta zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora. 
b) Agent zobowiązany jest przekazać do Organizatora otrzymaną od klienta należność z tytułu sprzedawanych produktów w 
terminie do 24 godzin od daty wystawienia potwierdzenia rezerwacji. W przypadku wpłat częściowych dokonywanych przez 
Klienta zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora, kolejne otrzymane wpłaty Agent będzie przekazywać do Organizatora w 
tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym, przy czym pełna należność wynikająca z zamówionych świadczeń, winna być 
uregulowana nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
c) Agent przekazuje 100% należności wynikającej z zamówienia przelewem na rachunek bankowy: 

BZ WBK 94 1090 1359 0000 0001 2351 3626 
d) za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu kwoty na konto Organizatora 
e) W przypadku nie udokumentowania płatności Agenta w wyznaczonych terminach, Organizator zastrzega sobie prawo do 
anulowania rezerwacji. Skutki prawne i finansowe wynikające z zaistniałej sytuacji obciążają w całości Agenta. 

 
§ 14 

Wynagrodzenie dla Agenta za pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatora 
ustala się jako wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość będzie każdorazowo ustalana odrębnymi pismami i będzie 
wypłacana w przypadku zrealizowania imprezy. Prowizja nie przysługuje od ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia 
od chorób przewlekłych oraz dodatkowych świadczeń, indywidualnie zamawianych.  

 
§ 15 

Agent otrzymuje prowizję po wystawieniu i przesłaniu przez Agenta faktury prowizyjnej. W takim przypadku Organizator 
zobowiązuje się do wypłaty prowizji w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury prowizyjnej od Agenta. 
 

 § 16 
W przypadku nie przekazania przez Agenta prawidłowej faktury VAT za prowizję w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy. 
Organizator zastrzega sobie prawo od odebrania Agentowi należnej mu prowizji. 

 
§ 17 

W przypadku nie uregulowania przez Agenta płatności na rzecz Organizatora dotyczących konkretnych uczestników przed 
terminem rozpoczęcia imprezy, Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia danego uczestnika do udziału w imprezie 
turystycznej. 
Skutki prawne i finansowe związane z nie przekazaniem pobranych od uczestnika wpłat obciążają Agenta. 

 
§ 18 



Organizator oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym   
NIP 782-225-48-13 i jednocześnie upoważnia Agenta do wystawiania Faktury VAT bez podpisu odbiorcy  
tj. Biura podróży AQUA SPORT. Upoważnienie to dotyczy wyłącznie faktur wystawionych zgodnie z zapisami niniejszej umowy 
i jest ważne wyłącznie w okresie ważności niniejszej umowy. Po wcześniejszym uzgodnieniu, Agent może otrzymać od 
Organizatora fakturę VAT marża w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.  
 

§ 19 
Agent oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP……………………………………………….. 
Jednocześnie upoważnia Organizatora do  wystawiania Jego firmie Faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

 
§ 20 

Agent do niniejszej umowy zobowiązany jest dołączyć kartę agenta, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej oraz zaświadczeń o numerach identyfikacyjnych REGON i NIP 

 
§ 21 

Agent ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez klienta wynikłe z nienależytej staranności przy 
realizowaniu przyjętych na siebie zobowiązań. 

 
§ 22 

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z momentem  jej podpisania. 
 

§ 23 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 

 
§ 24 

Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie 30 dni, jednaj nie wcześniej niż przed datą powrotu 
uczestników ze wszystkich imprez sprzedanych przez Agenta na rzecz  Organizatora. 

 
§ 25 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
 

§ 26 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowania właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 27 

Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Poznaniu.  
 
 
 
 
        ORGANIZATOR 

Biuro podróży AQUA SPORT                                 AGENT 
 


