
 

    UMOWA AGENCYJNA 
Zawarta w Podkowa Leśna  w dniu .........................  r., pomiędzy:  biurem podróży M-TRAVEL Sp. z o.o.,  

Adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Łosia 11,   NIP: 5291818830, REGON: 368486180, KRS 0000698565,  wpis do rejestru 

organizatorów turystyki pod numerem 1951, wydany przez: Marszałka Województwa Mazowieckiego, gwarancja 

ubezpieczeniowa  nr : M 208684, wydana przez SIGNAL IDUNA,  Towarzystwo Ubezpieczeń SA., reprezentowanym przez:  

1. ILONA MICHALSKA  -Prezes Zarządu 

zwaną dalej Organizatorem Turystyki,   a Agentem:  

płatnikiem VAT NIP: …………………………………………………………. KRS…………………………………….………… 

reprezentowanym przez:  

tel/fax...........................................................  TEL.KOM., ............................................................. 

email: ...........................................................................................................................................  

(wszystkie pola należy wypełnić). 

zwanym dalej Agentem Turystycznym. 

              I. PRZEDMIOT UMOWY 

      § 1 

Organizator Turystyki oświadcza, że jest przedsiębiorcą, którego przedmiotem działalności jest 

przygotowywanie, oferowanie i realizacja imprez turystycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o usługach turystycznych  ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 578 ze zm.). 

     § 2 

Agent Turystyczny oświadcza, że jest przedsiębiorcą, którego przedmiotem działalności jest stałe 

pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (Umowy Turystyczne ) w imieniu i na rzecz 

organizatorów turystyki posiadających zezwolenie w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w 

kraju, stanowiący Załącznik numer 1 niniejszej Umowy. 

     § 3 

Agent Turystyczny zobowiązany jest do oferowania Imprez Turystycznych organizowanych przez Organizatora 

Turystyki, na warunkach określonych w ustawie o usługach turystycznych i niniejszej umowie. 

§ 4 

Agent Turystyczny na mocy niniejszej umowy jest upoważniony do zawierania, zmiany, i rozwiązywania Umów 

Turystycznych z klientami wyłącznie w imieniu i na rzecz Organizatora Turystyki. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o 

zawieraniu, zmianie lub rozwiązywaniu Umowy Turystycznej przez Agenta Turystycznego, rozumie się przez to 

dokonywanie tej czynności przez Agenta Turystycznego w imieniu i na rzecz Organizatora Turystyki. 

§ 5 

Agent Turystyczny zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Organizatora Turystyki na warunkach nie gorszych 

niż stosowane w stosunku do innych organizatorów turystyki, z którymi Agent Turystyczny pozostaje w stosunkach 

umownych. 

     § 6 

Agent Turystyczny zobowiązany jest prowadzić swoje przedsiębiorstwo w sposób odpowiadający nowoczesnym 

standardom w zakresie oferowania Imprez Turystycznych, w szczególności zapewnić odpowiednie pomieszczenia 

biurowe i ich wyposażenie, wyszkolony personel oraz środki łączności niezbędne dla prawidłowego wykonywania 

niniejszej umowy. W szczególności strony ustalają, że Agent Turystyczny utrzyma co najmniej standard posiadany w 

chwili zawarcia niniejszej umowy oraz, że będzie przechowywał i archiwizował wszelkie dokumenty o których mowa w 

niniejszej umowy. 



 

§ 7 

Ilekroć w niniejszej umowie użyto pojęć zdefiniowanych w Ustawie o usługach turystycznych, mają one takie samo 

znaczenie jak nadane artykułem 3. tej ustawy, przy czym pod pojęciem „klient” rozumie się wyłącznie klientów 

Organizatora Turystyki. 

               II. ZAWIERANIE UMÓW TURYSTYCZNYCH.  

      § 8 

 Zawieranie przez Agenta Turystycznego Umów Turystycznych z klientami może odbywać się wyłącznie na 

warunkach określonych w Ustawie o usługach turystycznych, niniejszej umowie oraz przygotowanych przez Organizatora 

Turystyki informacjach (katalogach) dotyczących ich programu, cen, standardu, bazy turystycznej, transportu i innych 

informacji wymaganych przepisami Ustawy o usługach turystycznych. 

§ 9 

 Przed zawarciem umowy z klientem Agent Turystyczny zobowiązany jest: 

a). udzielić każdemu klientowi ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz o 

sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy (jeżeli takie są wymagane) oraz 

wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, 

b).   udzielić informacji o możliwości odwołania danej Imprezy Turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, o 

możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, a w przypadku 

oferowania imprezy turystycznej za granicą również o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

kosztów leczenia, 

c). poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz możliwości 

ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy. 

d). każdorazowo uzyskać telefoniczne potwierdzenie przez Organizatora Turystyki wstępnej warunkowej rezerwacji 

miejsca na udział klienta w Imprezie Turystycznej, ponadto 

e). udzielić wszelkich informacji pisemnych lub ustnych, do których udzielania zobowiązany jest Organizator Turystyki na 

podstawie obowiązujących przepisów prawnych m.in. tych przewidzianych w art. 12 i 13 Ustawy o usługach 

turystycznych. 

§ 10 

 Umowy Turystyczne zawierane będą z klientami ściśle według wzorów przekazanych Agentowi Turystycznemu 

przez Organizatora Turystyki.- załącznik numer 1., niniejszej Umowy. 

      § 11 

 Agent Turystyczny może podpisać z klientem Umowę Turystyczną wyłącznie po dokonaniu przez klienta wpłaty: 

a). zaliczki w wysokości co najmniej 30% pełnej ceny Imprezy Turystycznej, jeżeli Umowa Turystyczna zawierana jest 

wcześniej niż do 35 dnia przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.  

b). pełnej ceny Imprezy Turystycznej, jeżeli Umowa Turystyczna zawierana jest po 35 dniu przed terminem rozpoczęcia 

Imprezy Turystycznej.  

      § 12 

 Agent Turystyczny zobowiązany jest w dniu podpisania Umowy Turystycznej przesłać ją organizatorowi 

Turystyki: faksem, e-mailem lub poprzez przyjęty przez organizatora system sprzedaży internetowej. Rezerwacja wstępna 

musi być potwierdzona najpóźniej trzeciego dnia roboczego, w przeciwnym wypadku musi być anulowana przez Agenta. 

      § 13 

 Agent Turystyczny zobowiązany jest niezwłocznie, na bieżąco informować Organizatora Turystyki o 

nieprzestrzeganiu przez klienta Warunków Umowy Uczestnictwa, w szczególności niedotrzymania terminów zapłaty ceny 



 

za Imprezę Turystyczną. Informacja taka powinna być sporządzona przez Agenta Turystycznego w formie notatki 

służbowej i przesłana Organizatorowi Turystyki niezwłocznie faksem, a na jego żądanie również listem poleconym. 

         III. ZMIANA WARUNKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ. 

      § 14 

 Zmiana warunków Imprezy Turystycznej, może nastąpić wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin 

Imprez oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa m.in. art. 17 i 19 Ustawy o usługach turystycznych, przy czym 

Organizator Turystyki udokumentuje wpływ czynników opisanych w Regulaminie Imprez na podwyższenie ceny Imprezy 

Turystycznej, przekazując odpowiednie uzasadnienie wraz z dokumentacją faksem, a na żądanie klienta również listem 

poleconym. 

      § 15 

 W przypadku zmiany warunków Imprezy Turystycznej dokonanych przez Organizatora Turystyki wraz z 

uzasadnieniem Agent Turystyczny zobowiązany jest: 

a). poinformować klienta (telefonicznie lub listownie) o zmianie warunków Imprezy Turystycznej i o wynikającej z tego 

zmianie ceny Imprezy Turystycznej, 

b). przedstawić klientowi (telefonicznie lub listownie) przyczyny wzrostu ceny Imprezy Turystycznej, jak również 

stosowną dokumentację. 

      § 16 

W przypadku zmiany warunków Imprezy Turystycznej dokonanych przez klienta Agent Turystyczny 

zobowiązany jest 

a). przyjąć od klienta formularz zmiany warunków Imprezy Turystycznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy, 

b). poinformować klienta o konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej i ewentualnej dopłaty na warunkach 

określonych w §11 oraz § 29-35 lub o zwrocie nadpłaconej przez klienta ceny Imprezy Turystycznej, 

c). przedsięwziąć czynności opisane w §9, §10 oraz §13, przy czym wynikający z §13 obowiązek przesłania 

Umowy Turystycznej ma zastosowanie do formularza zmian warunków Imprezy Turystycznej, 

d). pobrać stosowną opłatę manipulacyjną, 

§ 17  

Ewentualna dopłata klienta do ceny Imprezy Turystycznej, oplata manipulacyjna lub zwrot nadpłaconej przez 

klienta ceny Imprezy Turystycznej, wynikające z jej zmienionych warunków zostaną rozliczone w następujący sposób: 

a). powstałą dopłatę i/lub opłatę  manipulacyjną klient uiści na warunkach, o których mowa w § 29-35 

niniejszej umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności dokonania dopłaty (uiszczenia opłaty 

manipulacyjnej), 

b). powstałą nadpłatę Agent Turystyczny wypłaci klientowi w terminie i na warunkach przekazanych mu przez 

Organizatora i po otrzymaniu od Organizatora kwoty do wypłaty. 

§ 18 

Nadpłaty , o których mowa w §17 lit. B) rozliczane będą pomiędzy stronami na zasadach określonych w §29-35 

niniejszej Umowy. 

      

        IV. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

     § 19 

Każda Impreza Turystyczna może zostać przez Organizatora Turystyki odwołana z powodów, o których mowa w 

Warunkach Uczestnictwa, o czym poinformuje on Agenta Turystycznego niezwłocznie faksem lub telegramem.  



 

     § 20 

W przypadku odwołania Imprezy Turystycznej Agent Turystyczny zobowiązany jest: 

a). poinformować telefonicznie lub listownie o tym klienta, niezwłocznie po otrzymaniu od Organizatora 

Turystyki informacji o odwołaniu Imprezy Turystycznej, 

b). przekazać klientowi równocześnie z informacją o odwołaniu Imprezy Turystycznej propozycje przedstawione 

przez Organizatora Turystyki innej Imprezy Turystycznej (świadczenia zastępczego) lub zwrot pełnej wpłaconej przez 

klienta ceny (bez żadnych dodatkowych opłat), 

c). odebrać od klienta pisemną informację o dokonanym wyborze jednej z opisanych w § 20 lit. b) propozycji i 

przekazać ją tego samego dnia Organizatorowi Turystyki faksem. 

     § 21 

W przypadku dokonania przez klienta wyboru nowej Imprezy Turystycznej stosuje się odpowiednio 

postanowienia §8-13 niniejszej umowy, przy czym uiszczona przez klienta cena za odwołaną Imprezę Turystyczną 

zostanie zaliczona na poczet ceny nowej Imprezy Turystycznej. Gdy cena wybranej nowej Imprezy Turystycznej 

przekracza kwotę uiszczoną już przez klienta stosuje się zasady obowiązujące przy zawieraniu Umów Turystycznych.  

§ 22 

W przypadku wyboru przez klienta zwrotu wpłaconej przez niego ceny (zaliczki) Agent Turystyczny informuje o 

tym Organizatora Turystycznego w terminie jednego dnia od dokonania przez klienta wyboru i zobowiązany jest wypłacić 

uiszczoną przez niego cenę (zaliczkę). 

§ 23 

Zwrot ceny (zaliczki), o której mowa w § 22, rozliczany będzie pomiędzy stronami na zasadach określonych w § 

29-35 niniejszej umowy. 

                  V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ  

     § 24 

W przypadku rezygnacji klienta z udziału w Imprezie Turystycznej Agent Turystyczny ma obowiązek: 

a). przyjąć wypełniony przez klienta druk rezygnacji z Imprezy Turystycznej ( wzór stanowi załącznik nr  3 

niniejszej umowy), 

b). poinformować Organizatora Turystyki w dniu rezygnacji o jej złożeniu przez klienta i o skutkach finansowych 

z tego wynikających, przekazując jednocześnie Organizatorowi przyjętą rezygnację faksem (za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru) oraz listem poleconym, 

c). uzyskać drogą faksową potwierdzenie Organizatora, że rezygnacja klienta została przyjęta, 

d). wypłacić klientowi uiszczoną przez niego cenę (zaliczkę) pomniejszoną o potrącenie dokonane zgodnie z 

Regulaminem Imprez. Wypłata może zostać dokonana po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w § 24 lit. c). 

§ 25 

Zwrot ceny (zaliczki), o której mowa w § 24 lit. d). rozliczany będzie pomiędzy stronami na zasadach 

określonych w § 29-35 niniejszej umowy. 

 

     § 26 

Jeżeli klient rezygnując z Imprezy Turystycznej wskażę inną osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie 

Turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przyjmie obowiązki wynikające z Umowy Turystycznej, Agent 

dokonując czynności, o których mowa w § 24, pobierze od klienta wyłącznie opłatę manipulacyjną, o której mowa w 

Warunkach Uczestnictwa. Zmiana uczestnika Imprezy Turystycznej możliwa jest wyłącznie do 13 dnia przed datą 

rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.  



 

   VI. REKLAMACJE  

§ 27 

Agent Turystyczny zobowiązany jest przyjąć pisemną reklamację klienta i przekazać ją niezwłocznie tego 

samego dnia Organizatorowi Turystyki listem poleconym. 

     § 28 

Organizator Turystyki rozpatrzy reklamację oraz załatwi wszelkie związane z nią sprawy w terminie 30 dni od jej 

otrzymania i odpowiedź przekaże bezpośrednio na piśmie klientowi.  

 

   VII. ROZLICZENIA Z KLIENTAMI ORAZ POMIĘDZY  

      AGENTEM TURYSTYCZNYM I ORGANIZATOREM TURYSTYKI 

§ 29 

Wszelkie wynikające z niniejszej umowy wpłaty klientów dokonywane są gotówką do kasy Agenta 

Turystycznego lub na rachunek bankowy Organizatora Turystyki określony w Umowie Turystycznej. W przypadku zapłaty 

przelewem Agent Turystyczny zobowiązany jest poinformować klienta o obowiązku zamieszczenia na przelewie adnotacji 

w sposób dostateczny identyfikującej Imprezę Turystyczną, za którą została dokonana zapłata (imię i nazwisko klienta, 

kod i termin Imprezy Turystycznej, nazwa Agenta Turystycznego). 

     § 30 

Z zastrzeżeniem postanowień  § 32 lit a) wszelkie środki pieniężne, o których mowa w niniejszej umowie, 

wpłacane Agentowi Turystycznemu przez klientów gotówką, Agent Turystyczny, w terminie 48 godzin od ich otrzymania, 

wpłaci na rachunek Organizatora Turystyki na konto: PKO Bank Polski S.A. 74 1020 1055 00009902 0400 2838. 

lub inny wskazany na piśmie przez Organizatora Turystyki. Kopię dowodu wpłaty Agent Turystyczny zobowiązany jest w 

terminie 48 godzin przekazać Organizatorowi Turystyki faksem.   

§ 31 

W przypadku wpłat, o która mowa w § 30, Organizator Turystyki informuje faksem Agenta Turystycznego o 

przypadku nie uznania jego rachunków bankowych. 

§ 32 

 Jeżeli Agent ma dokonać na rzecz klienta zwrotnych wpłat, o których mowa w § 17 lit. b), § 22 oraz w § 24 lit. d) 

niniejszej umowy, stosuje się następujące zasady: 

a). jeżeli środki pochodzące z uiszczonej przez klienta, w myśl postanowień § 11 (zaliczki) Imprezy Turystycznej 

znajdują się w posiadaniu Agenta Turystycznego, zwróci on klientowi nadpłatę lub cenę (zaliczkę) wykorzystując te 

środki, 

b). jeżeli Agent Turystyczny nie posiada środków, o których mowa w § 32 lit. a) pomniejszy on o kwotę 

zwrotnych wpłat kolejną należną Organizatorowi Turystycznemu z jakiegokolwiek tytułu wpłatę, informując o tym 

Organizatora Turystycznego faksem, 

c). jeżeli potrącenie, o którym mowa w § 32 lit b) nie będzie możliwe, Organizator Turystyki, po uzyskaniu drogą 

faksową żądania Agenta Turystycznego, przekaże mu w czasie 48 godzin zwrotną wpłatę dokonaną wcześniej klientowi 

przez Agenta Turystycznego. 

     § 33 

Wszelkie środki pochodzące od Organizatora Turystyki przekazywane są Agentowi Turystycznemu na jego 

rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

lub inny wskazany na piśmie przez Agenta Turystycznego w terminach określonych w niniejszej umowie. 

 



 

§ 34 

Jeżeli Agent Turystyczny przekroczy termin przekazania Organizatorowi  jakiejkolwiek kwoty, o której mowa w 

niniejszej umowie, zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek w wysokości 0,2 % w skali roku.  

      § 35 

Organizator jest zobowiązany i upoważniony do wystawienia klientom faktur VAT (nie później niż 7 dnia po 

wykonaniu usługi). 

     VIII. WYNAGRODZENIE  

      § 36 

Z tytułu zawarcia każdej Umowy Turystycznej z klientem Agent Turystyczny otrzyma wynagrodzenie prowizyjne 

ustalane każdorazowo aneksem do niniejszej umowy. 

      § 37 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 36 obejmuje wszelkie wydatki Agenta poniesione przez niego w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy w tym koszty operacji bankowych.  

      § 38  

Agent Turystyczny może potrącić kwotę należnego wynagrodzenia prowizyjnego brutto, o którym mowa w § 

36, nie wcześniej niż z chwilą otrzymania od klienta pełnej wpłaty ceny za Imprezę Turystyczną. 

      § 39 

Agent Turystyczny zobowiązany jest wystawić fakturę VAT opiewającą na pełną kwotę wynagrodzenia 

(prowizji), o którym mowa w § 36, najpóźniej w dniu otrzymania od Klienta dopłaty do 100% ceny imprezy . Jednocześnie 

Organizator Turystyki upoważnia niniejszym Agenta Turystycznego do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

przedstawiciela Organizatora Turystyki. NIP: 5291818830. 

      § 40 

W razie rezygnacji przez klienta z Imprezy Turystycznej w okolicznościach niepowodujących obowiązku zwrotu 

klientowi całości zapłaconej przez niego ceny Agent Turystyczny ma prawo do wynagrodzenia obliczonego od kwoty 

faktycznie zapłaconej przez klienta ceny. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu takiej umowy zostało mu wypłacone w kwocie 

wyższej, Agent Turystyczny zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT oraz zwrotu pieniędzy w ciągu 15 

dni od zawiadomienia go o tym przez Organizatora Turystyki. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE   

                     WYKONANIE NINIEJSZEJ UMOWY 

     § 41 

 Strony zobowiązują się do wykonania wszelkich czynności wynikających z niniejszej umowy przy zachowaniu 

reguł najwyższej staranności, jaka cechuje profesjonalistów działających na rynku usług turystycznych. 

       

 

 

      § 42 

Agent obowiązany jest w szczególności przekazywać wszelkie informacje mające znaczenie dla Organizatora 

Turystyki oraz przestrzegać jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach, a także podejmować,  w zakresie 

prowadzonych spraw, czynności potrzebne do ochrony praw Organizatora Turystyki.  

 

       

 



 

      § 43 

Agent Turystyczny ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Organizatora Turystyki powstałą 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Organizatora Turystyki usługi turystycznej na rzecz klienta z 

przyczyn leżących po stronie Agenta Turystycznego wywołanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 

niego niniejszej umowy, w szczególności nie przekazania Organizatorowi Turystyki informacji o uczestnictwie klienta, nie 

przekazania Organizatorowi Turystyki uiszczonych przez klienta kwot pieniężnych, podpisania umowy z klientem na 

blankiecie niepochodzącym od Organizatora Turystyki, nie zachowania procedur, o których mowa w § 8-35 niniejszej 

Umowy, wykorzystanie materiałów informacyjnych nie pochodzących od Organizatora Turystyki. 

§ 44 

Agent Turystyczny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę poniesioną przez Organizatora Turystyki 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy,  a w szczególności pobrania od klientów i 

niewpłacenia na rachunek Organizatora Turystyki ceny za Imprezę Turystyczną i zaniechania realizacji obowiązków 

określonych w  Umowie. 

      § 45 

Agent Turystyczny ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec klientów i osób trzecich z tytułu niezawarcia 

Umowy Turystycznej z przyczyn wynikających z jego działania lub zaniechania (w szczególności z uwagi na brak 

odpowiednich materiałów, oryginalnych katalogów, cenników i innych materiałów wymaganych przepisami Ustawy o 

usługach turystycznych). 

§ 46 

W przypadku wystąpienia klienta bezpośrednio do Organizatora Turystyki z żądaniami wynikającymi z 

niewłaściwego wykonania Umowy Turystycznej, a spowodowanymi działaniem lub zaniechaniem Agenta Turystycznego, 

zobowiązany jest on przystąpić do sporu, a w przypadku realizacji przez Organizatora Turystki roszczenia, zobowiązany 

jest zwrócić mu pełną kwotę zapłaconą klientowi z tytułu odszkodowania. 

       X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 47 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§ 48 

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem w pierwszym roku jej 

obowiązywania, za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia w drugim roku jej obowiązywania oraz za trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia w trzecim i następnych latach jej obowiązywania, co nie uchybia zobowiązaniom stron 

związanym z Umowami Turystycznymi z klientami zawartymi przed rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

§ 49 

Strony niniejszej umowy mogą wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia 

przewidzianych w § 48 z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w 

przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Jeżeli wypowiedzenia dokonano na skutek okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność druga strona, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez wypowiadającego 

w następstwie rozwiązania umowy. 

§ 50 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Organizator Turystyki ma 

jednak prawo w każdym czasie aktualizować w całości lub w części treść załączników do niniejszej umowy, doręczając je 

Agentowi Turystycznemu wraz z ich wykazem podpisanym przez upoważnioną osobę. Agent Turystyczny zobowiązany 



 

jest odebrać nowe załączniki za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez upoważnioną osobę na kopii wykazu oraz 

stosować je począwszy od następnego dnia po ich odebraniu.  

§ 51 

Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą umową strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji, 

a w przypadku niedojścia do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora Turystyki. 

 

§ 52 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Regulaminu Imprez Turystycznych 

organizowanych przez Biuro Podróży M-TRAVEL Sp. z o.o. ., Warunków Uczestnictwa, kodeksu cywilnego oraz Ustawy o 

usługach turystycznych. 

      § 53 

Z dniem podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie umowy i porozumienia w przedmiocie objętym 

niniejszą umową, zawarte uprzednio pomiędzy Organizatorem Turystyki a Agentem Turystycznym. 

§ 54 

Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. Moc oryginału mają tylko podpisane egzemplarze umowy. 

  
 
 
 
 
 
                   ……………………………………….                                                                                 …………………………………………… 
                   ORGANIZATOR TURYSTYKI                                  AGENT TURYSTYCZNY  
 
 
       

 Załączniki:          

Warunki Umowy Uczestnictwa- Załącznik nr.1  
Druk zgody na wystawianie faktur drogą elektroniczną- Załącznik nr. 2 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 


