
UMOWA AGENCYJNA 
 

Zawarta w dniu ........................... w Wałbrzychu pomiędzy: 
 
Biurem Usług Turystycznych „As-Turist & Duo Travel” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 1 
posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez 
turystycznych wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego o nr 273/21/04/2004, reprezentowanym przez Andrzeja 
Siekierskiego i Roberta Świątka, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
a 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez 
................................................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części umowy Agentem. 
 

§ 1 
1.Przedmiotem umowy jest agencyjna sprzedaż imprez turystycznych organizowanych przez Zleceniodawcę,           

a sprzedawanych przez Agenta na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 
 

§ 2 
1. Zleceniodawca przekaże Agentowi niezbędne do prowadzenia sprzedaży dokumenty: 
a)oferty wraz z cenami zawierające: krótkie opisy miejscowości i obiektów, terminy turnusów, ważniejsze 

informacje, 
b)Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Zleceniodawcę 
 

§ 3  
1.Realizując niniejszą umowę Agent upoważniony jest do: 
a)zawierania w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy umów sprzedaży imprez turystycznych organizowanych 

przez Zleceniodawcę, jak również przyjmowania wszelkich oświadczeń klientów, dotyczących zawarcia i 
realizacji tych umów, 

b)pobierania od klientów należności z tytułu cen imprez objętych umowami, 
c)zawierania z klientami umów oraz pobierania należności za usługi dodatkowe świadczone przez 

Zleceniodawcę. 
d)potrącania, określonej niniejszą umową, prowizji z sum przekazywanych na rachunek Zleceniodawcy, z tym 

jednak zastrzeżeniem, iż w razie uiszczenia ceny imprezy w ratach Agent może potrącić prowizję 
wyłącznie z ostatniej raty. 

 
§ 4 

1.Agent zobowiązany jest do: 
a)podejmowania wszelkich czynności niezbędnych dla zabezpieczenia interesów i praw Zleceniodawcy, przy 

zachowaniu najwyższej staranności, 
b)przekazania w formie pisemnej do Zleceniodawcy informacji o dokonaniu sprzedaży, informację taką Agent 

przekazuje niezwłocznie w dniu dokonania sprzedaży, po wcześniejszym upewnieniu się  o stanie wolnych 
miejsc, 

c)przekazania  wpłat dokonanych przez klientów w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania każdej z nich na 
konto Zleceniodawcy  

BRE Bank S. A. 45 1140 2004 0000 3602 3545 8320 
 

§ 5  
Wynagrodzenie Agenta  stanowi prowizja każdorazowo określona w komunikacie. 
 

§ 6  
Agent  wystawiał będzie na bieżąco faktury VAT na Zleceniodawcę, obejmujące prowizję z tytułu wykonania 
niniejszej umowy. 

 



§ 7 
W przypadku rezygnacji klienta z uczestnictwa w imprezie i zwrotu uiszczonej opłaty Agent  potrąca opłatę 
określoną w Warunkach Uczestnictwa, a pozostałą kwotę wypłaca klientowi. 
Gdy impreza nie dojdzie do skutku Agentowi  nie przysługuje prowizja. 
 

§ 8 
Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Agentowi niezbędnych dokumentów, materiałów 
reklamowych itp., natomiast Agent zorganizuje reklamę imprez Zleceniodawcy oferowanych za 
pośrednictwem Agenta. 
 

§ 9  
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo jej 

rozwiązania z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3.Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
4.W zakresie nie unormowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5.Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miasta Wałbrzycha. 
 

§ 10  
Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP PL 886-277-62-05. 
Jednocześnie Zleceniodawca upoważnia Agenta  do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
Upoważnienie niniejsze obejmuje cały okres trwania umowy. 
  
 
 
 
  Agent                                                                                          Zleceniodawca 
 
 
 
 


