
                                                         Umowa agencyjna 
 
zawarta w dniu...................we Wrocławiu  
 
pomiędzy: 
 
                    Global Adventure Zbigniew Sass z siedzibą 53-320 Wrocław ul.Podchorążych 7/14,  
                    NIP: PL 899-100-91-98  REGON: 930944646, reprezentowanym przez Dyrektora  
                    Zbigniewa Sassa,zwanym w dalszym ciągu umowy ORGANIZATOREM.  
 
a 
…....................................................................................................................................................... 
z siedzibą .......................................................................................................................................... 
NIP:.......................................  REGON:........................................................................................... 
TEL:.........................................FAX:................................................................................................ 
e-mail:............................................................................................................................,.................. 
reprezentowanym przez:................................................................................................,.................. 
zwanym w dalszym ciągu umowy AGENTEM. 
 
                                                                          § 1. 
 
                                                          Postanowienia wstępne 
 
 1.1 Organizator oświadcza,iż zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 08.1997 r,o usługach turys-
tycznych został wpisany do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Woje-
wództwa Dolnośląskiego pod numerem 536/2/2013 jak również posiada gwarancję ubezpieczenio-
wą wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 00-867 Warszawa ul. Chłod-
na 51. Tym samym jest podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie na wykonywanie dzia-
łalności regulowanej, polegającej na organizacji imprez turystycznych na zasadach określonych w 
Ustawie. 
 
1.2  Agent oświadcza,iż jest podmiotem gospodarczym,posiadającym zezwolenie właściwego orga-
nu administracji państwowej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na stałym poś-
redniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w imieniu  i na rzecz organiza-
torów turystyki.   
 
1.3  Określenia użyte w niniejszej umowie są przez strony rozumiane zgodnie z definicjami zawar-
tymi w Ustawie o świadczeniu usług turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
 
1.4  Na mocy niniejszej umowy Organizator upoważnia Agenta do sprzedaży oferowanych imprez 
turystycznych, jak również do dokonywania wszelkich czynności,niezbędnych dla profesjonalnej 
obsługi klienta,w imieniu i na rzecz Organizatora oraz na warunkach określonych w dalszych posta-
nowieniach. 
 
1.5  Za prawidłowo wykonane czynności agencyjne zostanie wypłacona Agentowi prowizja na wa-
runkach wyszczególnionych w §4. 
 
1.6  Agent nie może powierzać obowiązków o których mowa w p.1.4 innym podmiotom gospodar-
czym bez uprzedniej zgody Organizatora,wyrażonej na piśmie. 
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                                                                           § 2.   
  
                                                              Obowiązki Agenta 
 
2.1  Zawarcie przez Agenta  umowy z Klientem ma miejsce na podstawie szczegółowych infor-
macji na temat danej oferty,przedstawionych w systemie rezerwacji S.A.R.T względnie przekaza-
nych bezpośrednio Agentowi poprzez e-mail przez Organizatora.Informacje te to program,cena, 
rodzaj i kategoria środka transportu,zakres i wariant ubezpieczenia,rodzaj i kategoria zakwatero-
wania,wyżywienie i t.p. 
 
2.2  Przed podpisaniem umowy Agent zobowiązany jest przedstawić Klientowi pełną ofertę,wrę-
czyć ramowy program imprezy,zapoznać go z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa,a w szczegól-
ności z warunkami płatności,kosztami rezygnacji z imprezy,możliwymi wariantami ubezpieczenia, 
obowiązującymi przepisami celnymi,wizowymi,paszportowymi jak również warunkami zdrowot-
nymi,jakie należy spełnić,aby możliwe było wzięcie udziału w danej imprezie turystycznej. 
 
2.3  Pobraną od Klienta należność (zaliczkę lub pełną kwotę),Agent zobowiązany jest przelać na 
konto Organizatora w ciągu 2-ch dni roboczych.  
 
2.5  Agent może dokonać rezerwacji wstępnej na 24 godziny, po uprzednim sprawdzeniu u Organi-
zatora stanu wolnych miejsc.Organizator zastrzega sobie przy tym prawo anulowania założonej re-
zerwacji wstępnej w zależności od zaistniałych okoliczności o czym Agent zostanie niezwłocznie 
poinformowany poprzez system S.A.R.T. lub pocztą elektroniczną. 
 
2.6  Agent zobowiązany jest do informowania na bieżąco Organizatora poprzez system S.A.R.T. lub 
e-mailem na adres rezerwacjeagenta@global-adventure.pl o wszelkich zapytaniach Klienta do 
rezerwacji, dokonanych przez niego płatnościach względnie o ich braku.  
 
2.7. Agent zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania polityki cenowej Organizatora w 
tym programów rabatowych. Za niestosowanie wobec Klientów cen ustalonych przez Organizatora 
Agent odpowiada finansowo.  
 
2.8.  Agent zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania dokumentów i niezwłocznego ich przesy-
łania Organizatorowi faxem na nr 71-373-60-66 lub poprzez system rezerwacji S.A.R.T. Zaś ory-
ginały umów winny być przesłane listem poleconym.  
 
2.9.  Agent zobowiązany jest do poinformowania Klienta o wszelkich zmianach warunków imprezy 
turystycznej,dokonanych przez Organizatora oraz w przypadku zgody Klienta na proponowane 
zmiany do wprowadzenia odpowiednich korekt w Umowie  i przesłania Organizatorowi informacji 
na ten temat na piśmie. 
 
2.10. W przypadku zmiany warunków imprezy przez Klienta np. przeniesienia praw,wynikających 
z zawartej umowy na osobę trzecią, Agent,po uprzednim kontakcie z Organizatorem,zobowiązany 
jest do dokonania odpowiednich zmian w Umowie i skorygowaniu płatności Klienta za imprezę. 
 
2.11. W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora,Agent zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować o tym Klienta na piśmie i złożyć mu propozycję imprezy zastępczej albo zwrotu                                                                         
wpłaconej przez Klienta należności za imprezę w pełnej wysokości. W przypadku zgody Klienta                                 
na imprezę zastępczą,Agent zobowiązany jest do podpisania z Klientem nowej umowy. Natomiast                                                                                                                           
w przypadku braku takiej zgody do dokonania zwrotu należności za imprezę i powiadomienia  
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Organizatora o podjętej przez Klienta decyzji.  
 
2.12. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej Agent jest zobowiązany w tym sa- 
mym dniu powiadomić o tym Organizatora na piśmie, podając jej powód a po uzyskaniu informacji 
zwrotnej na temat wysokości faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z tą 
rezygnacją,niezwłocznie zwrócić Klientowi wpłaconą należność za imprezę po potrąceniu tych 
kosztów. 
         O ile z rezygnacją będzie się wiązało przeniesienie praw wynikających z zawartej umowy na 
osobę trzecią,której zostaną przekazane uprawnienia i która przyjmie obowiązki wynikające z umo-
wy,Agent zobowiązany jest do pobrania od Klienta jedynie kosztów poniesionych w związku ze 
zmianą uczestnika imprezy.Jednak taka zmiana możliwa jest tylko w przypadku powiadomienia 
o tym Organizatora najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.    
 
2.13. Agent zobowiązany jest do przyjmowania pisemnych reklamacji Klienta i przekazywania ich 
tego samego dnia Organizatorowi na piśmie. Reklamacja winna zawierać kwestionowane warunki 
wykonania umowy oraz żądania klienta. 
 
2.14. Agent,bez uprzedniej pisemnej akceptacji Organizatora,nie ma prawa dokonywania żadnych 
zwrotów z tytułu reklamacji. Organizator ,po rozpatrzeniu reklamacji w ustawowo przewidzianych 
terminach, przesyła odpowiedź bezpośrednio Klientowi. 
 
2.15. Agent zobowiązany jest do poinformowania Klienta o możliwości odwołania imprezy z uwagi 
na niewystarczającą liczbę  Uczestników. 
 
 
                                                                         § 3. 
 
                                                         Obowiązki Organizatora. 
 
3.1.  Organizator zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Agentowi szczegółowych infor-
macji na temat oferowanych imprez turystycznych. 
 
3.2.  Organizator zobowiązany jest do dostarczania Agentowi materiałów reklamowych na temat 
oferowanych imprez turystycznych. 
 
3.3.  Organizator zobowiązany jest do informowania Agenta na bieżąco o wszelkich zmianach w 
warunkach oferowanych imprez m. in.o zmianach cen czy o odwołaniu imprezy. 
 
3.4.  Organizator zobowiązany jest do przekazywania Agentowi potwierdzenia rezerwacji czy też 
przyjęciu rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej. 
 
3.5.  Organizator zobowiązany jest do wystawienia Klientowi faktury VAT niezwłocznie po uzna- 
niu rachunku bankowego Organizatora pełną kwotą należności za imprezę. 
 
3.6.  Organizator zobowiązany jest do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów w usta- 
wowo przewidzianych terminach. 
                                                                                                                                                                                                                      
3.8.  Organizator zobowiązany jest do zwrotu Agentowi kwot należnych z powodu rezygnacji  
Klienta z umowy,po potrąceniu faktycznie poniesionych z tego tytułu kosztów. 
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3.9.  Organizator zobowiązany jest do wypłaty Agentowi należnej kwoty prowizji w ustalonych 
terminach i wysokości. 
 
                                                                           § 4. 
 
                                                          Rozliczenia finansowe 
 
4.1. Wysokość prowizji za prawidłowo wykonaną usługę sprzedaży,kształtująca się w zależności  
od oferty w zakresie od 5% do 10% ceny imprezy, będzie podawana w odrębnym komunikacie. 
 
4.2. Prowizja ,o której mowa w p.4.1. jest prowizją brutto zawierającą podatek VAT i jest jedynym 
i całkowitym wynagrodzeniem Agenta. Obejmuje wszystkie koszty przez niego poniesione w 
związku z realizacją niniejszej umowy, łącznie z kosztami usług bankowych. 
 
4.3. Prowizja zostanie Agentowi wypłacona  w ciągu 7-miu dni od daty wystawienia przez niego 
faktury VAT na rzecz Organizatora. Agent powinien wystawić fakturę VAT najpóźniej 7-go dnia od 
daty zakończenia imprezy. 
 
4.4.  Kwota prowizji widniejąca na fakturze VAT jest kwotą brutto zawierającą podatek VAT. 
 
4.5 Organizator upoważnia Agenta do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 
 
4.6. Organizator upoważnia Agenta do przesłania faktury drogą elektroniczną. 
  
4.7. Prowizja nie będzie przysługiwała jeśli impreza nie dojdzie do skutku z przyczyn wyszczegól-
nionych w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. oraz w sytuacji,kiedy Klient sam 
zrezygnuje z imprezy. 
 
                                                                         § 5. 
 
                                                          Postanowienia końcowe 
 
5.1. Agent ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta i Organizatora,spo- 
wodowane nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy agencyjnej.Dotyczy to w szcze- 
gólności nie przekazania Organizatorowi zainkasowanych od Klienta należności za udział w impre- 
zie turystycznej,nie poinformowania Klienta o zmianach w warunkach wykonania imprezy,nierze- 
telnej a w skrajnych przypadkach błędnej informacji przekazanej Klientowi,nie przesłania do Orga-  
nizatora niezbędnych dokumentów,nie poinformowania Organizatora o zmianie uczestnika imprezy. 
 
5.2. W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio do Organi-
zatora wynikających z nienależytego wykonania umowy agencyjnej,spowodowanych działaniem 
lub zaniechaniem Agenta,Agent zobowiązany jest przystąpić do sporu po stronie Organizatora  
a w przypadku udowodnionej winy zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę,zapłaconą Klientowi z 
tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia. 
                                                                        
5.3.  Agent zobowiązany jest do przechowywania i archiwizacji wszystkich dokumentów,związa-
nych z umowami turystycznymi w zgodzie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
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5.4  Agent wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji dotyczących 
imprez oferowanych przez Organizatora. 
 
5.5.  Agent zobowiązany jest do zapoznawania się na bieżąco z dostarczanymi przez Organizatora 
materiałami informacyjnymi,reklamowymi czy też różnego rodzaju komunikatami. 
  
5.6.  Umowa niniejsza  zostaje zawarta na czas nieokreślony 
 
5.7.  Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wy- 
powiedzenia. Nie wpływa to na wzajemne zobowiązania,związane z umowami zawartymi przed  
rozwiązaniem niniejszej umowy. 
 
5.8.  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron jak również wszelkie jej zmiany wymaga- 
ją formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
5.9.  Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie a w braku porozumienia przez Sąd Powszechny właściwy dla Organizatora. 
 
5.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
 
5.11. W stosunku do zapisów niezgodnych z prawem stosuje się odpowiednie przepisy powszech- 
nie obowiązującego prawa. 
 
5.12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
5.13. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem przesłania podpisanego przez Agenta oryginału 
wraz z kserokopiami niezbędnych dokumentów:zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, 
lub odpisu KRS,Regonu oraz dokumentu o nadaniu NIP. 
 
 
 
 
 
 
        Pieczęć i podpis Organizatora                                                                                                       Pieczęć i podpis Agenta  
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