
Umowa agencyjna 
 

Zawarta w dniu ………………………….……… w……………………..…………..……….. pomiędzy Biurem 

Turystycznym „TURYSTA” S.C. Danuta Zielińska, Ryszard Zieliński  z siedzibą we Włocławku,  

ul. Przedmiejska 17, NIP: 888-27-45-857, REGON: 911327115  reprezentowanym przez 

Danutę Zielińską – współwłaściciela 

Ryszarda Zielińskiego – współwłaściciela 

zwanym dalej Organizatorem 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:………………………………………………REGON………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Agentem. 

§ 1 

Organizator oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych w 

kraju i zagranicą oraz posiada gwarancje ubezpieczeniową turystyczną  na rzecz uczestników przewidzianą 

Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe  

SA oraz zezwolenie organizatora turystyki nr 0719 wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

§ 2 

1. Organizator powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Organizatora, ale na koszt własny, 

stałej sprzedaży miejsc krajowych i zagranicznych. 

2. Organizator upoważnia Agenta do pobierania wpłat od uczestników w wysokości i terminach zawartych 

w ofertach, potwierdzeniach i warunkach uczestnictwa. 

3. Tytułem wynagrodzenia Agent otrzymywać będzie prowizję w wysokości określonej przez Organizatora 

odrębnym komunikatem. Prowizja przysługuje za zrealizowaną imprezę. 

§ 3 

Umowa – Zgłoszenie sprzedaży  pomiędzy Organizatorem a uczestnikami imprezy powinna być zawarta 

przez Agenta na druku Organizatora. W przypadku braku w/w druków umowa może być zawarta na 

drukach własnych Agenta. 

§ 4 

Do obowiązków Organizatora należy: 

1. Przekazywanie Agentowi informacji na temat ilości miejsc na imprezach oraz wszelkich innych 

informacji o imprezach w terminie umożliwiającym ich sprzedaż. 

2. Informowanie Agenta na bieżąco o wszelkich zmianach w warunkach oferty. 

3. Ponoszenie odpowiedzialności wobec klientów – uczestników imprez za nienależyte wykonanie 

świadczeń objętych umową. 

4. Wystawienie klientowi – na życzenie faktury VAT. 

§ 5 

Do obowiązków Agenta należy: 

1. Rzetelne informowanie klientów o danej imprezie na podstawie opisów zawartych w ofertach 

Organizatora. 

2. Bieżące przekazywanie umów – zgłoszeń faksem zawierających: termin, cenę zgodnie z ofertą oraz 

wszelkich wykupionych dodatkowych świadczeń. 

3. Przestrzeganie i nie zmienianie cen podanych przez Organizatora terminowe i zgodne z obowiązującymi 

przepisami przesyłanie faktur VAT na prowizję 

4. Pobieranie należnych wpłat od uczestników zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora i 

przekazywanie ich najpóźniej 3 dni od daty pobrania gotówki od klienta na konto: 

      BOŚ S.A. o/WŁOCŁAWEK, 09 1540 1069 2001 8722 4581 0002. 



5. Natychmiastowe informowanie Organizatora o przyjętej na piśmie rezygnacji uczestnika z imprezy i o 

skutkach finansowych z tego wynikłych. 

§ 6 

Agent ponosi pełną odpowiedzialność w tym finansową za skutki umów, które zawarł niezgodnie z ofertą, 

warunkami uczestnictwa, także za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

§ 7 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia danego uczestnika do udziału w imprezie w 

przypadku nie przekazania pobranych przez Agenta należności dla Organizatora. Skutki prawne i finansowe 

z tym związane obciążają Agenta. 

§ 8 

Agent oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

 NIP …………………………….………… i jest upoważniony do wystawiania faktury VAT. 

 

§ 9 

Organizator oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP 888-27-45-857  i upoważnia agenta do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisu 

Organizatora jako odbiorcy faktury. 

§ 10 

1. W ramach pośredniczenia w sprzedaży imprez Organizatora, Agent zobowiązany jest do 

ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej wpłaconych przez klienta pieniędzy na poczet zakupionej 

imprezy zgodnie z art. 111 ust. 6A Ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług. (Dz. 

U. Z2011r., NR 177, poz. 1054, z późn. Zm.) zwanej dalej Ustawą o VAT.  

2. Agent zobowiązuje się do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz Organizatora za pomocą kasy fiskalnej 

spełniającej kryteria i warunki techniczne określone w Ustawie o VAT, jak również z wynikających z 

Ustawy o VAT aktach wykonawczych, w tym, przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących. 

3. Agent pośredniczący w sprzedaży imprez Organizatora zobowiązany jest do wydania klientowi 

paragonu fiskalnego bezpośrednio po dokonaniu przez niego płatności. 

4. Agent zobowiązany jest do przechowywania paragonów fiskalnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz do przedstawienia paragonów dotyczących rezerwacji na żądanie organizatora. 

5. Wszelkie koszty związane z nabyciem, utrzymaniem, serwisem, przeglądem oraz autoryzacją kas 

rejestrujących pokrywa Agent. 

§ 11 

Agent nie może bez zgody Organizatora przekazywać innym podmiotom lub osobom swoich praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

§ 12 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez strony z zachowaniem 3 

miesięcznego wypowiedzenia. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 13 

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych oraz kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy załatwiane będą polubownie, lub przez Sąd 

Cywilny. 

§ 15 

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

 

 

Organizator                      Agent 

 

 


