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1. WSTĘP
W roku 2003 r. została przeprowadzona kontrola treści postanowień wzorców umów,
regulaminów, ogólnych warunków umów zawieranych z konsumentami przez przedsiębiorców
świadczących usługi, polegające na organizowaniu imprez turystycznych oraz przegląd reklam
i informacji o imprezach turystycznych w katalogach, broszurach oraz publikowanych na
stronach internetowych, przede wszystkim w świetle:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578
ze zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
- art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego, dotyczących wzorców umownych zawieranych z
udziałem konsumentów.
W wyniku przeprowadzonego monitoringu stwierdzono wiele nieprawidłowości, a m.in.
ustalono, że :
- przeważająca część zbadanych umów o świadczenie usług turystycznych zawierała
niedozwolone postanowienia umowne, a na stronach internetowych większość
organizatorów turystyki zamieściła nierzetelne lub niepełne informacje o imprezach
turystycznych.
- zaobserwowano również częste stosowanie w umowach postanowień niejednoznacznych,
mętnych i niezrozumiałych dla przeciętnego konsumenta (poprzez odwołanie do
różnorakich wskaźników ekonomicznych), które mogą wprowadzać klientów w błąd, a
przez to niekorzystnie wpływać na ich realne prawa i obowiązki.
- sformułowane w umowach warunki uczestnictwa utrudniały konsumentom możliwość
skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji umowy, a nierzetelne lub niepełne
informacje o imprezach turystycznych zamieszczane w internecie wprowadzały konsumenta
w błąd.
- kwestionowane przez Urząd postanowienia umowne w większości przypadków istotnie
ograniczały odpowiedzialność kontrahenta względem konsumenta za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.
- organizatorzy turystyki często nie przestrzegali przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578) oraz ustawy z dnia
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926, ze zm.).
W związku z tym, iż w każdym sezonie turystycznym można zaobserwować stale powtarzające
się nieprawidłowości UOKiK postanowił przeprowadzić rekontrolę niektórych spośród
przedsiębiorców, których praktyki zakwestionowano w roku 2003.
Kontrolą objęto organizatorów turystyki wybranych drogą:
- losową,
- uznania przez konsumentów za największych, spośród świadczących usługi turystyczne,
- uznania przez konsumentów za najbardziej nierzetelnych w zakresie wywiązywania się z
zawartych umów (na podstawie skarg, które otrzymał UOKiK).
Badaniem objęto 125 organizatorów turystyki. Na podstawie badań skierowano do tych
przedsiębiorców szereg uwag i zaleceń wskazujących na naruszenia kwalifikowane przez
UOKiK jako stosowanie zakazanych klauzul w umowach z udziałem konsumentów lub
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Część przedsiębiorców uwzględniła w
całości lub w pewnym zakresie zalecenia UOKiK. W tych przypadkach, gdy zalecenia te
spotkały się z odmową lub sprawa miała istotny wpływ dla właściwego funkcjonowania rynku
turystycznego, UOKiK złożył powództwa do sądu bądź wydał odpowiednie decyzje
administracyjne w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
Centrala Urzędu sprawdziła wzorce umowne stosowane przez firmy: Triada, Neckermann, TUI
i w tym zakresie nie stwierdzono naruszeń interesów konsumentów, natomiast wyniki kontroli
przeprowadzonej przez Delegatury UOKiK przedstawione są w kolejnej części raportu.
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2. WYNIKI KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy
– województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie
Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę 5 wybranych losowo organizatorów
turystyki, których wzorce umowne były także badane w roku 2003.
Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK
1)

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe MAZUR POL ze Szczytna,

2)

Biuro Podróży „ADVENTURE” z Torunia,

3)

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „CARITAS” z Włocławka,

4)

TRANS EXPRESS z Ełku.

Natomiast w przypadku „VIATOR” z siedzibą w Bydgoszczy ustalono, iż organizator
zaprzestał prowadzenia działalności na rynku usług turystycznych. W siedzibie przedsiębiorcy
nie stwierdzono śladów prowadzenia takiej działalności oraz ustalono, iż został on wykreślony
z rejestru prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Delegatura w Gdańsku
– województwa pomorskie i zachodniopomorskie

Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę 6 organizatorów turystyki, których wzorce
umowne zostały zbadane w roku 2003.
Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)

BP „ROSPOND" z Gdańska (częściowo),

2)

B.T. SPORTS TOUR z Gdańska,
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3)

Firma Usługowo-Turystyczną „EWAK” z Gdańska,

4)

CT BRATNIAK z Gdyni.

Delegatura wystąpiła do SOKiK z powództwem o uznanie postanowień wzorców za
niedozwolone wobec następujących przedsiębiorców:
1)

BP „ROSPOND",

2)

Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe Natura Tour z Gdańska.

W toku kontroli ustalono, że wzorzec umowny stosowany w umowach z konsumentami przez
Biuro Podróży ITAKA w Gdyni (franchisobiorca spółki NOWA ITAKA z siedzibą w Opolu),
zawiera postanowienia niedozwolone w umowach zawieranych z konsumentami i może
naruszać interesy konsumentów. W tej sprawie wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające.

Delegatura w Katowicach
– województwa śląskie i opolskie
Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę 9 organizatorów turystyki, których wzorce
umowne zostały zbadane w roku 2003.
Rezultatem działań podjętych w roku 2003 było wydanie 9 decyzji stwierdzających stosowanie
różnego rodzaju praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w wyniku, których
następujący przedsiębiorcy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gryf” z Katowic,

2)

Mega Travel z Katowic,

3)

Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” z Opola,

4)

Gliwicka Agencja Turystyczna z Gliwic,

5)

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe „Astra -Tour” z Katowic,

6)

Biuro Usług Turystycznych „Śląsk” z Katowic,

7)

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe, Maro z Tychów,

8)

„TOURS-ECO” z Częstochowy.
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Dziewiąty ze skontrolowanych podmiotów w grudniu 2003 roku zaprzestał działalności
polegającej na organizowaniu usług turystycznych.
Ponadto, w wyniku analizy wzorców delegatura wystąpiła z 5 pozwami o uznanie niektórych
postanowień wzorca stosowanego przez przedsiębiorcę za niedozwolone i zakazanie ich
stosowania. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wydał jeszcze wyroku w żadnej z
tych spraw.
L.p
.
1)

Organizator turystyki
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
GRYF Sp. z o.o. ul. 3 Maja 23a, 40093 Katowice

Zakwestionowane postanowienia
1) Rozdział II OWU Warunki płatności pkt 7 o brzmieniu:
Nie wykorzystanie któregokolwiek ze świadczenia zawartego w umowie z woli
Klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c.
2) Rozdział V OWU Rezygnacja z udziału w imprezie pkt 2 o brzmieniu:
Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonania potrąceń z
wniesionych przez Klienta opłat, według poniższych zasad:
a)

50 PLN od osoby opłaty manipulacyjnej, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie
do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

b)

10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacją nastąpi w terminie do 44-31 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy,

c)

35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 30-22 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy,

d)

50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 21-15 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy,

e)

75% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 14-8 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy,

f)

100% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8
dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Zapis w zakresie obejmującym podpunkty od „b” do „f” może naruszać
art. 3853 pkt 12 i 17 k.c.
3) Rozdział V OWU Rezygnacja z udziału w imprezie pkt 4 zdanie 2 o
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L.p
.

Organizator turystyki

Zakwestionowane postanowienia
brzmieniu:
Jeżeli klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do całej
kwoty wpłaconej przez Klienta.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c.
4) Rozdział X OWU Postanowienia końcowe pkt 1 o brzmieniu:
Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia polubownie wówczas reklamacja umowy
podlega rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Organizatora.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 23 k.c.

2)

MEGA TRAVEL Sp. z o.o.,
ul.Kochanowskiego 12, 40-035
Katowice

1) Rozdział OWU Zawarcie umowy punkt 11 o brzmieniu:
W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn nie leżących po stronie biura
dokonuje się następujących potrąceń:
opłatę manipulacyjną w wysokości wpłaconego zadatku, nie mniej niż 100
PLN/osobę oraz inne poniesione koszty rzeczywiste przy rezygnacji do 45 dni
przez imprezą;
•

30% ceny przy rezygnacji między 44 a 30 dniem przed imprezą;

•

60% ceny przy rezygnacji między 29 a 15 dniem przed imprezą;

•

90% ceny przy rezygnacji między 14 a 7 dniem przed imprezą;

•

100% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym, niż 7 dni przed imprezą.

Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 i 17 k.c
2) Rozdział OWU Realizacja umowy, reklamacje punkt 9 o brzmieniu:
Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni
wykorzystane z przyczyn leżących po stronie klienta
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c
3) Rozdział OWU Realizacja umowy, reklamacje punkt 12 o brzmieniu:
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L.p
.

Organizator turystyki

Zakwestionowane postanowienia
Reklamacji nie podlegają oferty typu „last minute” oraz oferty promocyjne,
specjalne.
Zapis może naruszać art. 3583 pkt 2 k.c.
4) Rozdział OWU Realizacja umowy, reklamacje punkt 19 o brzmieniu:
Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla
biura
Zapis może naruszać art. 3583 pkt 23 k.c.
5) Rozdział OWU Informacje dodatkowe, odnośnik 11 o brzmieniu:
Jeżeli na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy Biuro dysponuje jeszcze wolnymi
miejscami zdarza się, że są one sprzedawane po obniżonej cenie w ramach oferty
Last Minute. W tej ofercie część świadczeń może odbiegać jakością od normalnego
standardu opisanego w katalogu, a Klient nie ma prawa stawiania takich samych
wymagań co uczestnicy korzystający z oferty za normalna cenę.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 9 k.c.

3)

Biuro Usług Turystycznych i
Rehabilitacyjnych „ALF”
Zbigniew i Teresa Leśniak Sp. j.,
ul. Reymonta 47, 45-072 Opole

1) § II. WU Rezygnacja z wycieczki przed terminem wyjazdu i w trakcie
wycieczki ust. 3 o brzmieniu:
W przypadkach rezygnacji następujących z przyczyn nie leżących po stronie biura
jak np. odmowa wydania paszportu lub wizy, brak dokumentów uprawniających
do przekroczenia granicy, niedotrzymanie przez Uczestnika określonych w umowie
terminów, nieprzybycie na zbiórkę, nie zgłoszenie się do pilota / rezydenta biura,
kontrahenta lub miejsca realizacji świadczenia (choroba lub inne przypadki losowe,
uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne itp.). Biuro
dokonuje następujących potrąceń (niezależnie od terminu podpisania umowy)
a)

(...)

b)

w terminie 34 – 21 dni przed datą imprezy potrąca się 40% ceny imprezy

c)

w terminie 20 – 8 dni przed datą wyjazdu potrąca się 80% imprezy

d)

w terminie krótszym niż 7 dni 100% ceny wyjazdu .”
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L.p
.

Organizator turystyki

Zakwestionowane postanowienia
Zapis w zakresie podpunktów od „b” do „d” może naruszać art. 3853 pkt
12 i 17 k.c.
2) §III. WU Realizacja umowy – reklamacje usług ust. 4 c o brzmieniu:
BUTiR „Alf” nie ponosi odpowiedzialności za:
c) utratę lub uszkodzenie rzeczy, bagażu wartościowego i środków finansowych.”
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c.
3) § III Warunków Uczestnictwa Realizacja umowy – reklamacje usług
ust. 5 o brzmieniu:
BUTiR „ALF” nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń niewykorzystanych z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c.

4)

Przedsiębiorstwo Turystyczno1) Rozdział II WU Rezygnacja z imprezy – pkt 2 o brzmieniu:
Usługowe „ASTRA-TOUR” P.B.H.
Palowscy s.j., ul. Warszawska 4,
Koszty ponoszone przez uczestnika w przypadku rezygnacji:
40-006 Katowice
a) co najmniej 50 dni przed datą wyjazdu potrąca się 10% ceny imprezy w zł,
b)

w terminie 49-20 dni przed datą wyjazdu potrąca się 40% ceny imprezy w zł,

c)

w terminie 19-12 dni przed datą wyjazdu potrąca się 60% ceny imprezy w zł,

d)

w terminie 11-7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 80% ceny imprezy w zł,

e)

w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 100% ceny
imprezy w zł.

Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 i 17 k.c.
2) Rozdział III WU Realizacja umowy pkt 7 o brzmieniu:
Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego
zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży.
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L.p
.

Organizator turystyki

Zakwestionowane postanowienia
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c

5)

Przedsiębiorstwo TurystycznoUsługowe „MARO” Sp. z o.o., ul.
Darwina 4, 43-100 Tychy

1) Rozdział III WU Rezygnacja z imprezy – pkt 2 o brzmieniu:
•

Rezygnacje z udziału w imprezie, niezależnie od przyczyny obciążają Klienta
następującymi kosztami:

•

80 zł od każdej zgłoszonej osoby – jeżeli rezygnacja następuje do 30 dnia
przed datą wyjazdu,

•

30% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja następuje na 29 – 16 dni przed
rozpoczęciem,

•

80% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja następuje na 15 – 8 dni przed
rozpoczęciem,

•

100% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja następuje na 7 dni i krócej przed
rozpoczęciem imprezy lub w trakcie jej trwania,

•

100% wartości imprezy w razie zatrzymania na granicy przez władze celne
lub paszportowe.

Zapis, z wyłączeniem odnośnika 80 zł od każdej zgłoszonej osoby – jeżeli
rezygnacja następuje do 30 dnia przed datą wyjazdu może naruszać art. 3853 pkt
12 i 17 k.c.
2) Rozdział III WU Rezygnacja z imprezy – pkt 4 obrzmieniu:
W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na miejsce zbiórki w wyznaczonym
terminie i miejscu, lub gdy zrezygnuje z imprezy w trakcie jej trwania, nie
przysługuje mu zwrot kosztów podróży lub należności za niewykorzystane
świadczenia
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c.
3) Rozdział VII WU Wyłączenie odpowiedzialności – pkt 4 o brzmieniu:
Odpowiedzialność PTU „Maro” za szkodę w bagażu powierzonym do przewozu
ograniczona jest do wysokości należności za przewóz na trasie, na której
wyrządzono szkodę według zasady:
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L.p
.

Organizator turystyki

Zakwestionowane postanowienia
•

1 bagaż – 1-krotna należność bez względu na liczbę podróżnych,

PTU „Maro” nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkodę w bagażu
powierzonym, jeżeli zaistniała ona z jednej z przyczyn wymienionych w par. VII
pkt 2.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c.
4) Rozdział VIII WU Postanowienia końcowe – pkt 1 o brzmieniu:
Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą
Organizatora o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające
w imieniu Organizatora.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c.
5) Rozdział VIII WU Postanowienia końcowe – pkt 4 o brzmieniu:
Kwestie sporne pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby P.T.U. ”Maro”
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 23 k.c.

Delegatura w Krakowie
– województwa małopolskie i podkarpackie
Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę 10 organizatorów turystyki, których wzorce
umowne zostały zbadane w roku 2003.
Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)

Biuro Turystyczne „BARBARA TRAVEL” z Tarnowa,

2)

Internetowe Biuro Podróży „KARPATIA” z Nowego Sącza,

3)

Biuro Usług Turystycznych „COLUMBUS” z Rzeszowa,

4)

Biuro Usług Turystycznych „WACTUR” z Nowego Sącza,

5)

Biuro Usług Turystycznych „SOPOL” z Krakowa.
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Szczegółowa analiza stosowanych obecnie wzorców wykazała również, iż poza umieszczanymi
w umowach BUT „SOPOL” zawierają inne postanowienia, które w świetle najnowszego
orzecznictwa SOKiK i sądów powszechnych mogą zostać uznane za niedozwolone. W związku
z tym delegatura rozważa możliwość wystąpienia do Prezesa UOKiK o upoważnienia do
wytoczenia powództw przed SOKiK przeciwko tym organizatorom turystyki lub wszczęcia
postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Kolejne wezwania wystosowano do pięciu pozostałych organizatorów, którzy nie dostarczyli
jeszcze stosowanych przez siebie wzorców, tj.:
1)

Biuro Podróży „ART TOUR” z Rzeszowa,

2)

Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „ARTUS-TOURIST” z Nowego Sącza,

3)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AXET” z Krakowa,

4)

Biuro Turystyczne „REGLE” z Nowego Targu,

5)

Biuro Podróży i Turystyki „RESTUR” z Rzeszowa.

Ponadto przed rozpoczęciem kontroli delegatura w Krakowie wystąpiła z jednym pozwem o
uznanie za niedozwolone postanowień stosowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej
„NAUTICA” w Krakowie (zakwestionowano 4 postanowienia).
Ponadto wystąpiono do Prezesa UOKiK o upoważnienie do wytoczenia powództw przed
SOKiK przeciwko 3 organizatorom turystyki:
1)

Agencja Turystyczna „ARION” z Krakowa (zakwestionowano 6 postanowień),

2)

Biuro Turystyki „JAWORZYNA TOUR” z Krakowa (zakwestionowano 3 postanowienia),

3)

„ATENA TRAVEL” z Krakowa (zakwestionowano 4 postanowienia).

Delegatura w Lublinie
– województwa lubelskie i podlaskie
Delegatura w Lublinie przeprowadziła kontrolę 10 organizatorów turystyki, których wzorce
umowne zostały zbadane w roku 2003.
Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)

Herkules Express ze Słupska,
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2)

Oasis Tours z Warszawy,

3)

Maxim z Nowego Sącza,

4)

Ella-Tur z Białegostoku,

5)

Olimp z Lublina,

6)

Guliver z Lublina,

7)

Arka-tour z Lublina,

8)

Stanley Sport Travel z Białegostoku,

9)

Classic Travel Agency z Białegostoku,

10) Open Travel z Krakowa.
Delegatura wystąpiła do SOKiK z powództwem o uznanie postanowień wzorców za
niedozwolone wobec 9 z ww. przedsiębiorców, w związku z tym, że były to klauzule o bardzo
niebezpiecznym dla konsumentów brzmieniu. Aktualna kontrola potwierdziła, że w przypadku
Arka-tour nie zawierano umów na własne imprezy turystyczne, tylko prowadzono sprzedaż
imprez innych organizatorów.
Ponadto, delegatura w Lublinie przeprowadziła w kwietniu 2004 roku, badania wzorców
umownych w 25 nowych firmach turystycznych działających na terenie województw
lubelskiego i podlaskiego. Na pismo wzywające do przesłania wzorców umów odpowiedziało
17 przedsiębiorców. Pozostali odpowiedzieli, że nie prowadzą już tego typu działalności lub nie
sprzedają własnych imprez turystycznych. W wyniku analizy nadesłanych wzorców,
skierowano 11 wezwań do przedsiębiorców kwestionując zapisy warunków umów i wezwano
ich do dostosowania umów do obowiązujących przepisów.
Wezwania były kierowane w okresie od 9 czerwca do 1 lipca 2004 roku i delegatura nie posiada
jeszcze pełnych danych, czy przedsiębiorcy dostosowali się do wezwań.

Delegatura w Łodzi
– województwa łódzkie i świętokrzyskie
Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę 24 organizatorów turystyki, których wzorce
umowne zostały zbadane w roku 2003.
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Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)

Biuro Turystyczne „PA-CO-TUR” z Pabianic,

2)

Biuro Podróży „SUN TRAVEL” z Łodzi,

3)

Biuro Podróży „HOLIDAY TOURS” z Łodzi,

4)

Biuro Turystyczne „MAJA” z Łodzi,

5)

Biuro Turystyczne „TOURPOL” z Łodzi.

6)

TRADE & TRAVEL COMPANY z Łodzi,

7)

Agencja Turystyczna „WILEJKA” z Łodzi,

8)

Biuro Podróży „LAZUR” z Łodzi,

9)

Biuro Podróży „HENTUR” z Łodzi,

10) „HARCTUR” z Łodzi,
11) „SELVA TRAVEL” z Kielc,
12) Biuro Usług Turystycznych „J & B” z Kielc,
13) Biuro Usług Turystycznych „BUSFERIE” z Kielc.
Dodatkowo objęto kontrolą następujące przedsiębiorstwa:
1)

Agencja Wydawniczo – Reklamowa LECHIT z Kutna,

2)

Biuro Turystyczno- Handlowe „Trybunalskie” z Radomska,

3)

Usługi Turystyczne „RAFTUR” z Łodzi,

4)

Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” z Łodzi,

5)

Biuro Turystyki Żeglarskiej „RÓŻA WIATRÓW” z Łodzi,

6)

P.U.H. „BASIA TOUR” Biuro Turystyczne z Łodzi,

7)

Biuro Podróży „POLONUS” z Łodzi,
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8)

Turystyka i Rehabilitacja SUR z Łodzi,

9)

Biuro Podróży „ALMATRAMP”.

Inne działania podjęte przez Delegaturę:
Delegatura w Łodzi wystąpiła w sierpniu i wrześniu 2003 r. z powództwem o uznanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone przeciwko sześciu organizatorom turystyki:
„RAINBOW POLSKA” z Łodzi, ,,HENTUR” Biuro Podróży z Łodzi, Biuro Podróży i Turystyki
„ALMATUR-Łódź” z Łodzi, Biuro Podróży „LAZUR” z Łodzi, TRADE & TRAVEL COMPANY
z Łodzi oraz PPHU EWA Biuro Turystyczne PA-CO-TOUR z Pabianic.
Ponadto w toku kontroli ustalono, iż „ALMATUR-Łódź” i „RAINBOW TOURS” z Łodzi nie
prowadzą już działalności w charakterze organizatorów turystyki.
Delegatura w Łodzi prowadzi również działalność informacyjną w zakresie niedozwolonych
postanowień we wzorcach umów o świadczenie usług turystycznych. Przeprowadzono szereg
spotkań z organizatorami turystyki zapoznając ich ze stanowiskiem Prezesa Urzędu w sprawie
niedozwolonych postanowień umownych stosowanych przez nich w umowach zawieranych z
konsumentami:
•

we wrześniu 2003 r. i marcu 2004 r. z członkami Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej,

•

w sierpniu 2003 r. z członkami Krajowej Izby Turystyki działającymi w Łodzi.

Ponadto delegatura przeprowadziła akcję informacyjną wśród konsumentów za pośrednictwem
regionalnej telewizji i prasy. Delegatura prowadziła również w ramach zgłaszanych skarg i
wniosków stałą akcję poradniczą dla konsumentów na temat usług turystycznych. Akcja ta
prowadzona jest nadal.

Delegatura w Poznaniu
– województwo wielkopolskie
Delegatura w Poznaniu przeprowadziła kontrolę 31 organizatorów turystyki, których wzorce
umowne zostały zbadane w roku 2003.
Do chwili obecnej odpowiedzi udzieliło i dostarczyło stosowane wzorce 21 przedsiębiorców.
Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)
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2)

Arex Holiday Biuro Podróży z Konina,

3)

Atur Biuro Podróży z Poznania,

4)

Biuro Podróży Agenda z Poznania,

5)

Biuro Podróży Green Tour z Poznania,

6)

Biuro Podróży Grotur z Grodziska Wielkopolskiego,

7)

Biuro Podróży Intertur z Piły,

8)

Biuro Podróży Laguna z Leszna.

9)

Biuro Podróży Licencja Eurostop z Konina,

10) Biuro Podróży Przygoda ze Środy Wielkopolskiej,
11) Biuro Podróży Ruta Tour z Śremu,
12) Biuro Podróży Soczyńska Travel z Poznania,
13) Biuro Podróży Tukan z Wągrowca,
14) Biuro Turystyczne Mistral z Poznania,
15) Biuro Turystyki ZNP Logostour z Poznania,
16) Biuro Usług Turystycznych Dominika ze Środy Wlkp.,
17) Glob Tour Biuro Podróży z Poznania,
18) Imperium z Poznania,
19) Ital Tour Biuro Turystyczne z Kalisza,
20) Juwentur Poznań z Poznania,
21) Korsarz Biuro Usług Turystycznych z Poznania,
22) Meditererraneum Biuro Podróży z Poznania,
23) Oskar, Janusz Szymański z Poznania,
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24) Skipper Biuro Podróży z Poznania,
25) Tene Tour z Poznania,
26) Valoste Biuro Podróży z Poznania,
27) Soltur Biuro Podróży z Gniezna,
28) Skan Holiday Travel z Poznania,
29) Atut-Turist Biuro Turystyki i Przewozów z Poznania.
Biura Ecco Holiday z siedzibą w Poznaniu oraz Margo Travel-Biuro Podróży z siedzibą w
Kościanie stosują niezmienione wzorce. Niedozwolone postanowienia umowne dostrzeżone w
umowach proponowanych przez tych przedsiębiorców są przedmiotem postępowań toczących
się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z powództwa Prezesa Urzędu o
uznanie postanowień wzorca za niedozwolone.

Delegatura w Warszawie
– województwo mazowieckie
Delegatura w Warszawie przeprowadziła kontrolę 6 organizatorów turystyki, których wzorce
umowne zostały zbadane w roku 2003.
Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)

Alfa Star z Radomia,

2)

Bielpol Agency z Warszawy,

3)

Exim Tours z Warszawy,

4)

Kompas Poland z Warszawy,

5)

Nil-Pol Tour z Warszawy,

6)

Rajbm Ikaria Tour z Warszawy.

Przeprowadzone przez Delegaturę UOKiK w Warszawie selektywne badanie wzorców
umownych stosowanych przez organizatorów turystyki w umowach z konsumentami, których
wzorce zostały poddane analizie w trakcie ubiegłorocznej kontroli UOKiK wykazało, że zmiany
w nich dokonane przez organizatorów turystyki na skutek wezwań do zaniechania stosowania
20
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niedozwolonych postanowień umownych, jak również nakazów zaniechania stosowania
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zawartych w decyzjach
administracyjnych, zostały wdrożone.

Delegatura we Wrocławiu
– województwa dolnośląskie i lubuskie
Delegatura we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę 16 organizatorów turystyki, których
wzorce umowne zostały zbadane w roku 2003.
Organizatorzy, którzy dostosowali się do zaleceń UOKiK:
1)

Perfect z Wrocławia

2)

Euro 90 Travel z Jeleniej Góry,

3)

Bis Travel z Bystrzycy Kłodzkiej,

4)

Biuro Podróży ELTUR z Wrocławia,

5)

Biuro Usług Turystycznych AGA-TUR z Legnicy,

6)

DUO-TOUR z Lubina,

7)

Agencja Turystyczna VIA EUROPA z Wrocławia,

8)

Biuro Podróży Wratislawia Travel z Wrocławia,

9)

Biuro Podróży ADARA z Wrocławia,

10) DRO-TOUR z Gorzowa Wielkopolskiego,
11) Biuro Turystyczne EUROPA ze Świdnicy,
12) Biuro Turystyczne PIAST-TOURIST z Legnicy,
13) Biuro Podróży As-tur z Jeleniej Góry.
Ponadto, wobec następujących przedsiębiorców, którzy nie dostosowali się do zaleceń UOKiK
zostały wniesione powództwa do SOKiK:
1)

Biuro Podróży Promotion Club,
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2)

Biuro Podróży Brataniak (wydano już prawomocny wyrok uwzględniający powództwo),

3)

Agencja Turystyczna Arkadia.
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3. ZESTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH POSTANOWIEŃ
KWESTIONOWANYCH PRZEZ UOKIK
I WYNIKÓW PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

Delegatura w Gdańsku
– województwa pomorskie i zachodniopomorskie
Treść zakwestionowanego wzorca umowy
1. Biuro zastrzega sobie prawo niewielkich zmian w
programie oraz zmiany ceny imprezy turystycznej w
związku ze zmianą kosztów transportu, świadczeń
hotelowych, ceny walut itp. Wzrost ceny wycieczki do 15%
nie powoduje zmiany warunków umowy".
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji
umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia
do porozumienia rozstrzygane przez wydziały cywilne sadu
rejonowego właściwego dla miejsca siedziby biura
1. (…) zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku
znacznego wzrostu kursu walut w stosunku do złotego,
decyzji władz administracyjnych mających wpływ na
wysokość cen (np. podatki, koszty transportu itp.),

Wyniki działań
Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2004r., sygn. akt. XVII
Amc 59/03 Sąd Ochrony konkurencji i Konsumentów
uznał obie zakwestionowane klauzule stosowane przez
Biuro Podróży Rospond Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku za niedozwolone, z tym, że rozpatrując
pierwsze z powołanych postanowień wzorca, SOKiK
orzekł o abuzywnym charakterze jedynie pierwszego
zdania jego zapisu (bez uwzględnienia: „Wzrost ceny
wycieczki do 15% nie powoduje zmiany warunków
umowy”). Wyrok jest prawomocny
Wniesiono powództwo do SOKiK

2. (…) odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w
trakcie imprezy - z wyjątkiem przyczyn niezależnych od (…)
i jego kontrahentów,
3. (…) nie dokonuje zwrotu niezrealizowanych świadczeń,
jeśli w czasie trwania imprezy następuje zmiana z przyczyn
niezależnych od (…) przy zapewnieniu świadczeń
zastępczych o tej samej wartości, które nie stanowią wady
usługi, a Klient z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń
do (…)
4. (…) wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez
objętych ofertą, o ile oferta została odmiennie
zaprezentowana przez osoby działające w jego imieniu.
1. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po
jego stronie (…) ma prawo do potrącenia:
a. opłaty manipulacyjnej w wysokości 50zł/1os. Przy
rezygnacji do 40 dni przed imprezą,
b. 25% ceny – między 39 a 31 dniem,

Przedsiębiorca zastosował się do zaleceń UOKiK i
zastąpił kwestionowane postanowienie –
postanowieniem o treści:
W przypadku rezygnacji przez uczestnika z uczestnictwa w
imprezie z przyczyn leżących po stronie (…), w tym m. in. z
powodu:
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Treść zakwestionowanego wzorca umowy
c. 50% ceny – między 30 a 21 dniem,
d. 75% ceny – między 20 a 14 dniem,
e. 100% ceny – w terminie krótszym niż 13 dni i nie
przybycie na miejsce zbiórki.

Wyniki działań
-odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów
uprawniających przekroczenie granic (paszport lub wiza, ew.
zaświadczenie o szczepieniu itp.),
-niedotrzymanie przez uczestnika określonych w umowie
terminów uzupełnienia wpłat) dostarczenia dokumentów,
-nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym
środkiem transportu),
-nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń do
pilota/rezydenta lub innego przedstawiciela „(…)
wskazanego w programie i voucherze,
-choroby i innych przypadków losowych,
-uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby
graniczne, Uczestnik zostanie obciążony kosztami
związanymi z uzyskaniem wizy oraz obowiązkiem zapłaty
kary umownej, której wysokość zależy od terminu rezygnacji
i wynosi:
-równowartość 20 USD wg kursu z dnia rezygnacji, jeżeli
rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy,
-20% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29-21 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy,
-50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 21-14 dni
przed rozpoczęciem imprezy,
-80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż
13-7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
-100% ceny imprezy w przypadku nie zgłoszenia się w
wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki lub nie przybycia do
miejsca realizacji imprezy.

Delegatura w Katowicach
– województwa śląskie i opolskie
Treść zakwestionowanego wzorca umowy
1. Nie wykorzystanie któregokolwiek ze świadczenia
zawartego w umowie z woli Klienta nie upoważnia do
zwrotu wpłaconej kwoty.”
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c- wyłączenie
obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty
za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli
konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej
wykonania.
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Treść zakwestionowanego wzorca umowy

Wyniki działań

2. Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo
dokonania potrąceń z wniesionych przez Klienta opłat,
według poniższych zasad:
g) 50 PLN od osoby opłaty manipulacyjnej, jeżeli
rezygnacja nastąpi w terminie do 45 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy,
h) 10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacją nastąpi w
terminie do 44-31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
i) 35 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w
terminie do 30-22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
j) 50 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w
terminie do 21-15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
k) 75 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w
terminie do 14-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
l) 100 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w
terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Zapis w zakresie obejmującym podpunkty od „b” do
„f” może naruszać art. 3853 pkt 12- j.w. i 17 k.cnałożenie na konsumenta, który nie wykonał
zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek
zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub
odstępnego.
3. Jeżeli klient rezygnuje z innych powodów, Organizator
zachowuje prawo do całej kwoty wpłaconej przez Klienta.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c.-j.w.
4. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia polubownie
wówczas reklamacja umowy podlega rozstrzygnięciu przez
Sąd właściwy dla Organizatora.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 23 k.c.- narzucenie
właściwości sądu
1. W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn nie
leżących po stronie biura dokonuje się następujących
potrąceń:
•
opłatę manipulacyjną w wysokości wpłaconego zadatku,
nie mniej niż 100 PLN/osobę oraz inne poniesione koszty
rzeczywiste przy rezygnacji do 45 dni przez imprezą;
•
30% ceny przy rezygnacji między 44 a 30 dniem przed
imprezą;
•
60% ceny przy rezygnacji między 29 a 15 dniem przed
imprezą;
•
90% ceny przy rezygnacji między 14 a 7 dniem przed
imprezą;
•
100% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym, niż 7
dni przed imprezą.”

Wniesiono powództwo do SOKiK o uznanie
postanowień wzorca za niedozwolone

Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12- j.w. i 17 k.c- j.w.
2. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie
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zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie
klienta
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c - j.w.
3. Reklamacji nie podlegają oferty typu „last minute” oraz
oferty promocyjne, specjalne.
Zapis może naruszać art. 3583 pkt 2 k.c- wyłączenie
lub istotne ograniczenie odpowiedzialności względem
konsumenta za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania,
4. Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej
umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku
porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla biura
Zapis może naruszać art. 3583 pkt 23 k.c- narzucenie
właściwości sądu.
5. Jeżeli na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy Biuro
dysponuje jeszcze wolnymi miejscami zdarza się, że są one
sprzedawane po obniżonej cenie w ramach oferty Last
Minute. W tej ofercie część świadczeń może odbiegać
jakością od normalnego standardu opisanego w katalogu, a
Klient nie ma prawa stawiania takich samych wymagań co
uczestnicy korzystający z oferty za normalna cenę.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 9 k.c- przyznanie
kontrahentowi konsumenta uprawnienia do
dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
1. W przypadkach rezygnacji następujących z przyczyn nie
leżących po stronie biura jak np. odmowa wydania paszportu
lub wizy, brak dokumentów uprawniających do
przekroczenia granicy, niedotrzymanie przez Uczestnika
określonych w umowie terminów, nieprzybycie na zbiórkę,
nie zgłoszenie się do pilota / rezydenta biura, kontrahenta
lub miejsca realizacji świadczenia (choroba lub inne
przypadki losowe, uniemożliwienie przekroczenia granicy
przez służby graniczne itp.). Biuro dokonuje następujących
potrąceń (niezależnie od terminu podpisania umowy)
a) (...)
b) w terminie 34 – 21 dni przed datą imprezy potrąca się
40% ceny imprezy
c) w terminie 20 – 8 dni przed datą wyjazdu potrąca się
80% imprezy
d) w terminie krótszym niż 7 dni 100% ceny wyjazdu.
Zapis w zakresie podpunktów od „b” do „d” może
naruszać art. 3853 pkt 12- j.w. i 17 k.c-j.w.
2. „(…)” nie ponosi odpowiedzialności za:
c) utratę lub uszkodzenie rzeczy, bagażu wartościowego i
środków finansowych.
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Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c- j.w..
3. „(…)” nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń
niewykorzystanych z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c- j.w.
1. Koszty ponoszone przez uczestnika w przypadku
rezygnacji:
a. co najmniej 50 dni przed datą wyjazdu potrąca się 10%
ceny imprezy w zł,
b. w terminie 49-20 dni przed datą wyjazdu potrąca się
40% ceny imprezy w zł,
c. w terminie 19-12 dni przed datą wyjazdu potrąca się
60% ceny imprezy w zł,
d. w terminie 11-7 dni przed datą wyjazdu potrąca się
80% ceny imprezy w zł,
e. w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu
potrąca się 100% ceny imprezy w zł.

Wniesiono powództwo do SOKiK o uznanie
postanowień wzorca za niedozwolone

Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12-j.w. i 17 k.c.- j.w.
2. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż
uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia,
zagubienia lub kradzieży.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c- j.w.
1. Rezygnacje z udziału w imprezie, niezależnie od
przyczyny obciążają Klienta następującymi kosztami:
80 zł od każdej zgłoszonej osoby – jeżeli rezygnacja
następuje do 30 dnia przed datą wyjazdu,
30 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja następuje na
29 – 16 dni przed rozpoczęciem,
80 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja następuje na
15 – 8 dni przed rozpoczęciem,
100 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja następuje na
7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy lub w trakcie jej
trwania,
100 % wartości imprezy w razie zatrzymania na
granicy przez władze celne lub paszportowe.

Wniesiono powództwo do SOKiK o uznanie
postanowień wzorca za niedozwolone

Zapis, z wyłączeniem odnośnika 80 zł od każdej
zgłoszonej osoby – jeżeli rezygnacja następuje do 30 dnia
przed datą wyjazdu może naruszać art. 3853 pkt 12- j.w. i
17 k.c- j.w.
2. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na miejsce
zbiórki w wyznaczonym terminie i miejscu, lub gdy
zrezygnuje z imprezy w trakcie jej trwania, nie przysługuje
mu zwrot kosztów podróży lub należności za
niewykorzystane świadczenia
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 12 k.c- j.w..
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3. Odpowiedzialność (…) za szkodę w bagażu powierzonym
do przewozu ograniczona jest do wysokości należności za
przewóz na trasie, na której wyrządzono szkodę według
zasady:
1 bagaż – 1-krotna należność bez względu na liczbę
podróżnych,
(…) nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkodę w bagażu
powierzonym, jeżeli zaistniała ona z jednej z przyczyn
wymienionych w par. VII pkt 2.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c - wyłączenie
lub istotne ograniczenie odpowiedzialności względem
konsumenta za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania.
4. Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za
wady imprez objętych ofertą Organizatora o ile oferta została
odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w imieniu
Organizatora.
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c- j.w..
5. Kwestie sporne pomiędzy stronami rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby (…).
Zapis może naruszać art. 3853 pkt 23 k.c - narzucenie
właściwości sądu.

Delegatura w Krakowie
– województwa małopolskie i podkarpackie
Treść zakwestionowanego wzorca umowy
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy zawartej z
Uczestnikiem, terminu, programu i ceny imprezy w
przypadku: zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa,
wzrostu podatków oraz siły wyższej. – art. 3853 pkt 19 k.c.
– przyznanie wyłącznie organizatorowi prawa zmiany
świadczenia (ceny),
2. Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć
zawinionych przez osoby trzecie nie pozostające w stosunku
prawnym z Organizatorem, a także tych, za które z mocy
prawa Organizator nie może odpowiadać – art. 3853 pkt 2
k.c., art. 385 § 2 zd. 1 k.c. - wyłączenie
odpowiedzialności organizatora za nienależyte
wykonanie świadczenia,
3. Organizator bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w
zakresie kwoty gwarantowanej polisą ubezpieczyciela, z
którym zawarł umowę. – art. 3853 pkt 2 k.c. wyłączenie
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odpowiedzialności organizatora za szkody poniesione
przez konsumenta,
4. Organizator przyjmuje pisemne reklamacje w terminie 7
dni od daty zakończenia imprezy i zobowiązany jest do
rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego
wpływu – art. 3853 pkt 2 k.c. – ograniczenie
odpowiedzialności organizatora poprzez zbyt krótki
termin do składania reklamacji,
5. Wszelkie zwroty mogą nastąpić z uwagi na fakt
posiadania kasy fiskalnej wyłącznie po zwrocie paragonu
fiskalnego – art. 3851 par. 1 k.c. - uzależnienie zwrotu
zapłaconej ceny, a w konsekwencji odstąpienia klienta
od umowy, od zwrotu paragonu fiskalnego,
6. Wszelkie spory z realizacji umowy Organizator i
Uczestnik będą starali się rozwiązywać polubownie, a w
razie niemożności takiego rozwiązania wszelkie spory
rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora
– art. 3853 pkt 23 k.c. – narzucenie właściwości sądu
1. Rezygnacja z imprezy może być dokonana wyłącznie w
formie pisemnej i następuje
z chwilą otrzymania jej przez (…) (data potwierdzenia
wpłynięcia). (…) z uwagi na poniesione koszty organizacji
dokonuje potrąceń związanych z rezygnacją na
następujących warunkach: (…) - 100% ceny imprezy i
opłata zgłoszenia, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 13
dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy –art. 3853 pkt 17
k.c. – nałożenie na konsumenta obowiązku zapłaty
rażąco wygórowanego odstępnego,

Pełnomocnictwo Prezesa UOKiK – przygotowywany
jest pozew

2. Reklamacje dotyczące realizacji przedmiotowej umowy
(imprezy dla dzieci i dla dorosłych) można zgłaszać
wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty
zakończenia imprezy. Po upływie 7 dni od daty zakończenia
imprezy reklamacje nie będą rozpatrywane. –art. 3853 pkt 2
k.c. oraz art. 3851 par 1 k.c. – ograniczenie
odpowiedzialności organizatora poprzez zbyt krótki
termin do składania reklamacji,
3. Wszelkie spory z realizacji umowy Organizator i Klient
będą starali się rozwiązywać polubownie, a w razie
niemożności takiego rozwiązania wszelkie spory rozstrzyga
sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora – art. 3853
pkt 23 k.c. – narzucenie właściwości sądu
1. W razie zakwaterowania Klienta wg zasad określonych w
pkt 4, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zachowanie współlokatorów, w szczególności ich nałogi,
nawyki, stany chorobowe. – art. 3853 pkt 2 k.c. wyłączenie
odpowiedzialności organizatora za nienależyte

Pełnomocnictwo Prezesa UOKiK – przygotowywany
jest pozew
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wykonanie świadczenia,
2. W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z
przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (…).
Organizator z zastrzeżeniem pkt (…) dokonuje
następujących potrąceń od osoby: (…) w terminie krótszym
niż 7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 100% ceny
imprezy. – art. 3853 pkt 17 k.c. - nałożenie na
konsumenta obowiązku zapłaty rażąco wygórowanego
odstępnego,
3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w
ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. W sprawach
wymagających dodatkowych ustaleń lub wyjaśnień termin
ten może być przedłużony do 60 dni. –art. 3853 pkt 2 k.c. ograniczenie odpowiedzialności organizatora poprzez
zbyt długi termin rozpatrywania reklamacji,
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji
Umowy będą starali się rozstrzygane polubownie, a w razie
braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora - art. 3853 pkt 23 k.c. - narzucenie
właściwości sądu
1. Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji
udzielonych przez Przedstawicieli Biura odbiegających od
postanowień określonych niniejszymi Warunkami. Biuro
wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nie wykonania,
błędnego wykonania rezerwacji lub błędnej interpretacji
oferty przez inne biura sprzedające (…) – art. 3853 pkt 2
k.c. – wyłączenie odpowiedzialności organizatora za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,

12.07.2004 r. wniesiono pozew do SOKiK

2. Szczególne przypadki rezygnacji rozpatruje zarząd Biura
na pisemny wniosek Uczestnika. – art. 3853 pkt 9 k.c. oraz
art. 385 § 2 zd. 1. k.c. – przyznaje organizatorowi
uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji
umowy,
3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za bagaż, przedmioty
wartościowe i pieniądze, które Uczestnik zabiera ze sobą w
podróż lub przechowuje w sejfie hotelowym, pokoju,
magazynie nurkowym. – art. 3853 pkt 2 k.c. – wyłączenie
odpowiedzialności organizatora za bagaż klienta,
4. Wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny, jaką
Uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisania
Umowy – art. 3853 pkt 2 k.c. – wyłączenie
odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy.
1. (…) zastrzega sobie zatem prawo podniesienia ceny za
imprezę w przypadku zmian stawek podatków, opłat, kursu
walut, kosztów transportu etc. Jeżeli jednak cena wzrośnie o
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więcej niż 15 % ceny podstawowej, Klient ma prawo
anulować swoje uczestnictwo i w pełni odzyskać wpłacone
pieniądze – art. 3853 pkt 19 k.c. – przyznanie wyłącznie
organizatorowi prawa zmiany świadczenia (ceny),
2. Biuro ma jednak prawo odwołać wycieczki w miejscu
przeznaczenia bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli na
imprezy takie nie będzie wystarczającej liczby chętnych. –
art. 3853 pkt 19 k.c. – przyznanie wyłącznie
organizatorowi prawa zmiany świadczenia,
3. (…) nie jest odpowiedzialne za niedogodności w hotelu
wynikłe za czasowych odcięć ciepłej wody, ogrzewania lub
klimatyzacji etc. – art. 3853 pkt 2 k.c. – wyłączenie
odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy,
4. Uczestnik imprezy ponosi we własnym zakresie
odpowiedzialność za przechowywanie przedmiotów
wartościowych i pieniędzy w czasie trwania imprezy. – art.
3853 pkt 2 k.c. – wyłączenie odpowiedzialności
organizatora za bagaż klienta,
5. Zaniechanie reklamacji oznacza przepadek możliwości
roszczenia sobie prawa do odszkodowania w późniejszym
terminie. Reklamacje wniesione do Biura w terminie
późniejszym niż 7 dni po powrocie nie będą rozpatrywane” –
art. 3853 pkt 2 k.c. oraz art. 3851 par 1 k.c. - ograniczenie
odpowiedzialności organizatora poprzez zbyt krótki
termin do składania reklamacji.
1. Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z
tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia w
zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą” –
art. 3853 pkt 2 k.c. – wyłączenie odpowiedzialności
organizatora,

Przygotowywany jest wniosek do Prezesa UOKIK o
udzielenie pełnomocnictwa do wniesienia pozwu

2. Niezgodności związane ze świadczeniami wchodzącymi w
skład imprezy należy zgłaszać niezwłocznie (w dniu ich
wystąpienia, w czasie pobytu) u pilota bądź przedstawiciela
Biura, w przypadku imprez pobytowych z dojazdem
własnym należy złożyć pisemne zgłoszenie uchybień nie
później niż 7 dni od daty zakończenia imprezy. Biuro
zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia
odpowiedzi na piśmie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania
– art. 3853 pkt 2 k.c. oraz art. 3851 par 1 k.c. –
ograniczenie odpowiedzialności organizatora poprzez
zbyt krótki termin do składania reklamacji i długi
termin jej rozpatrywania,
3. Biuro wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady
imprez objętych ofertą o ile były błędnie lub niedokładnie
zaprezentowane przez przedstawicieli działających na rzecz
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Biura (agentów) – art. 3853 pkt 2 k.c. – wyłączenie
odpowiedzialności
organizatora
za
działania
kontrahentów organizatora,
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika jest
on zobowiązany do uregulowania niżej wymienionych kwot,
które stanowią zwrot poniesionych kosztów organizacji
imprezy przez Biuro: (…) 7 dni lub mniej przed
odstąpieniem od imprezy – 100%” – art. 3853 pkt 17 k.c. –
nałożenie na konsumenta obowiązku zapłaty rażąco
wygórowanego odstępnego,
5. Wszelkie spory pomiędzy Biurem i Uczestnikiem w
sprawach zawartej między nimi umowy są rozstrzygane
przez rzeczowo właściwy Sąd w Nowym Sączu – art. 3853
pkt 23 k.c. – narzucenie właściwości sądu.
1. Biuro zastrzega sobie prawo zmian terminów, tras, cen,
lub odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych
(np. działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych,
zmiana cen urzędowych lub ustalonych przez kontrahenta.).
– art. 3853 pkt 19 k.c. – przyznanie wyłącznie
organizatorowi prawa zmiany świadczenia (ceny),
2. Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji
udzielanych przez akwizytorów dotyczących warunków, a
odbiegających od określonych warunkami postanowień oraz
programu imprezy. – art. 3853 pkt 2 k.c. – wyłączenie
odpowiedzialności organizatora za działania
kontrahentów organizatora,
3. Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo
dokonać potrąceń sposób określony niniejszymi warunkami:
(…) poniżej 7 dni – 100% wartości imprezy. – art. 3853 pkt
17 k.c. – nałożenie na konsumenta obowiązku zapłaty
rażąco wygórowanego odstępnego,
4. Powyższe kwoty mogą być zwiększone o wysokość
faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów wynikających z
umów z kontrahentem maksymalnie do wysokości 100%
wartości imprezy. – art. 3853 pkt 17 k.c. – nałożenie na
konsumenta obowiązku zapłaty rażąco wygórowanego
odstępnego,
5. Reklamacje dotyczące umowy, programu można zgłaszać
wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia
imprezy. – art. 3853 pkt 2 k.c. oraz art. 3851 par 1 k.c. –
ograniczenie odpowiedzialności organizatora poprzez
zbyt krótki termin do składania reklamacji,
6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania. – art. 3853 pkt 2 k.c. – ograniczenie
odpowiedzialności organizatora poprzez zbyt długi

32

Przygotowywany jest wniosek do Prezesa UOKIK o
udzielenie pełnomocnictwa do wniesienia pozwu

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Treść zakwestionowanego wzorca umowy

Wyniki działań

termin rozpatrywania reklamacji,
7. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją
zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie – zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa art. 3853 pkt 23 k.c. – narzucenie właściwości sądu

Delegatura w Łodzi
– województwa łódzkie i świętokrzyskie
Treść zakwestionowanego wzorca umowy
1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy na zasadzie winy”, Jeżeli zmiana
nastąpiła z przyczyn leżących po stronie kontrahentów
„organizatora” i zmiana ta nie spowoduje zasadniczych
zmian w programie oraz standardzie imprezy turystycznej,
klient zrzeka się ewentualnych roszczeń z tego tytułu –
wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności
organizatora turystyki za wykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy –art. 3853 pkt 2 k.c.

Wyniki działań
Przedsiębiorcy dostosowali się do zaleceń UOKiK i
zrezygnowali ze stosowania kwestionowanych
postanowień

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niedociągnięcia ze strony osób trzecich świadczących
odrębne usługi w ramach umowy o wycieczkę,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte i
błędne informacje udzielone Uczestnikowi przez biuro
turystyczne, sprzedające imprezy na rzecz Organizatora –
wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności
organizatora turystyki za wykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy – art. 3853 pkt 2 k.c.
3. Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z
tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy
bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane
polisą generalną. Organizator wyłącza odpowiedzialność
odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym sumy
ubezpieczenia – wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności organizatora turystyki za szkody
na osobie – art. 3853 pkt 2 k.c.
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4. W przypadku ofert typu „Joker” „Last minute” (nie
posiadających dokładnie określonego miejsca
zakwaterowania) organizator gwarantuje jedynie określoną
kategorię zakwaterowania i nie koniecznie będzie to obiekt
przedstawiony w katalogu lub ofercie sprzedaży.
5. Biuro zastrzega sobie – bez uprzedniego
powiadomienia, prawo do zmiany programu lub usług
w stosunku do informacji zawartych w katalogu i
umowie zgłoszenia.
6. W wyjątkowych przypadkach biuro rezerwuje sobie
możliwość i prawo do zmiany programu lub zakwaterowania
w innych obiektach o tym samym standardzie.
7. W przypadku oferty last minute – w tej ofercie część
świadczeń może się różnić od opisanych w katalogu, co nie
może być podstawą do reklamacji.
8. Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od
zakończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne.
9. Przedmiotem reklamacji nie mogą być również zdarzenia
lub okoliczności uznane za nieistotne
Organizator w uzasadnionych przypadkach ponosi
odpowiedzialność z tytułu wykonania usługi maksymalnie
do dwukrotnej jego wartości (netto).

wyrok SOKiK z dnia 16 lutego 2004 r. (sygnatura akt
XVII Amc 90/03) uznający za niedozwolone i
zakazujący stosowania przez „HENTUR” Biuro
Podróży Henryka Godoń i Krzysztof Godoń

Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów
walutowych oraz cen mających wpływ na przyjęta kalkulacje
imprezy, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za bagaż klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia
lub kradzieży.
Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez
Klienta rezygnacji w formie pisemnej. Organizator z uwagi
na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonywać
potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami: (…)
Określone potrącenie może być podniesione nie więcej niż
15% w przypadku wykazania przez „(…)” poniesienia
wyższych kosztów w związku z rozliczeniami

wyrok SOKiK z dnia 23 grudnia 2003 r. (sygnatura akt
XVII Amc 14/03) uznający za niedozwolone i
zakazujący stosowania przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „AXET” Spółka z o.o. w Krakowie
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kontrahentami.
Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych
przez Klienta oraz wyrządzone przez osoby prawne i
fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z
organizatorem, a także wynikających z przekroczenia granic
i zasad za które organizator nie może odpowiadać.

Delegatura w Poznaniu
– województwo wielkopolskie
Treść zakwestionowanego wzorca umowy
Jeżeli klient rezygnuje z przyczyn leżących po jego stronie
Biuro Podróży dokonuje potrąceń w wysokości od 14-8(7)
dni – 100% poniżej 8(10) dni – 80-75%.
Postanowienie może naruszać art. 3853 pkt 12- j. w. i 17
k.c– j.w.

Nie zgłoszenie rezygnacji w ciągu 3 dni od wysłania
zawiadomienia uważane jest za akceptację nowych
warunków umowy.
Postanowienie może naruszać 3851 § 1 k.c. jako
sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające
uprawnienia konsumentów.
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych
uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek odsetki od
wpłaconych kwot(chodzi o odsetki naliczane od dnia
wymagalności roszczenia pieniężnego).
Postanowienie może naruszać art. 3853 pkt 2 k.c.wyłączenie lub istotne ograniczenie odpowiedzialności
względem konsumenta za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.

Wyniki działań
Dostosowując się wezwań Urzędu organizatorzy albo
skrócili okres obwarowany najwyższą opłatą
manipulacyjną albo zmniejszyli wysokość potrącanych
kwot od 5-15% bądź całkowicie zmodyfikowali treść
postanowień – przy rezygnacji 7(14) – 0 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej lub nie zgłoszenia się na
miejsce zbiórki Biuro potrąca kwoty odpowiadające
faktycznie poniesionym, udokumentowanym kosztom
związanym z organizacją imprezy.
W tym przypadku przedsiębiorcy niejednokrotnie
wydłużyli termin i co ważniejsze przesądzili o tym, iż
termin liczony jest daty doręczenia zmienionych
warunków konsumentowi.

Biura w większości przypadków w ogóle
zrezygnowały z tego unormowania, niektóre natomiast
doprecyzowały, jakich zwracanych klientowi wypłat
pieniężnych dotyczy ograniczenie zwrotu odsetek (np.
odwołania imprezy w wyniku zdarzeń losowych
określonych w ustawie o usługach turystycznych).

Delegatura w Warszawie
– województwo mazowieckie
Treść zakwestionowanego wzorca umowy
(...) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia ostatecznej ceny
imprezy i w przypadku podwyżki do dokonania dopłaty
zgodnie z pkt 4. Osoby, które nie zapłacą pełnej ceny nie

Wyniki działań
Wniesiono powództwo do SOKiK o uznanie
postanowienia wzorca umowy za niedozwolone
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będą dopuszczone do udziału w imprezie, a (…) rozliczy
dokonane wpłaty przy zastosowaniu pkt 15.
1. Niniejsze roszczenia przedawniają się po upływie 6
miesięcy od przewidzianego w umowie terminu zakończenia
imprezy.

Wyniki działań
Przedsiębiorca zastosował się do zaleceń UOKiK i
zrezygnował ze stosowania kwestionowanych
postanowień

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w
stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody
oraz nie odpowiada za szkody moralne oraz
3. Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z
tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy
bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane
polisą generalną Ubezpieczyciela z którym zawarł umowę
(ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej udostępniane
będą na życzenie Uczestnika w każdym punkcie
sprzedającym ofertę Biura).
1. Biuro wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady
imprez objętych ofertą Biura, o ile została odmiennie
zaprezentowana przez osoby działające w imieniu biura.

Przedsiębiorca zastosował się do zaleceń UOKiK i
zastąpił kwestionowane postanowienie –
postanowieniem o treści:

2. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do
uczestników rezygnujących z imprez w trakcie ich trwania.

1. W przypadku zakupu imprezy u agenta Nil-Pol Tour w
przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości odpowiada
organizator – (…).
2. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do
uczestników, w przypadku samowolnego odłączenia się od
grupy i nie powiadomienia o tym fakcie pilota lub rezydenta.

Delegatura we Wrocławiu
– województwa dolnośląskie i lubuskie
Treść zakwestionowanego wzorca umowy

Wyniki działań

Przy rezygnacji poniżej 14 dni wysokość potrąceń wynosi
100% wartości imprezy (art. 3853 pkt 12 k.c - wyłączenie
obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty
za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli
konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej
wykonania).

Biuro zastosowało się częściowo: przy rezygnacji
poniżej 15 dni – 90%.

W przypadku rezygnacji od 7 dni i mniej przed rozpoczęciem
imprezy potrącenia wynoszą 100% ceny imprezy – art. 3853
pkt 12 k.c – j.w.

Wezwanie do zmiany zakwestionowanych
postanowień wzorca umowy.

Wniesiono pozew do SOKiK, sąd nie rozpoznawał
sprawy – postępowanie sądowe w toku (sygn. akt XVII
Ama 66/03).

Biuro zastosowało się częściowo: przy rezygnacji
poniżej 7 dni – 90%.
Stosowany obecnie wzorzec umowy uwzględnia
wcześniejsze uwagi UOKiK.

Przy rezygnacji poniżej 14 dni wysokość potrąceń wynosi
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100% wartości imprezy (art. 3853 pkt 12 k.c -j.w.).

Wyniki działań
częściowo: przy rezygnacji poniżej 15 dni – 90%.
Wniesiono pozew do SOKiK. Prawomocny wyrok
uwzględniający powództwo.

Przy rezygnacji na 15 dni i mniej przed rozpoczęciem
imprezy wysokość potrąceń wynosi 100% wartości imprezy
(art. 3853 pkt 12 k.c- j.w.).

Wniesiono pozew do SOKiK. Postępowanie sądowe w
toku: pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego
uwzględniającego powództwo (sygn. akt XVII Ama
63/03).
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4. KLAUZULE DOTYCZĄCE BRANŻY TURYSTYCZNEJ
WPISANE DO REJESTRU POSTANOWIEŃ
WZORCÓW UMÓW UZNANYCH ZA NIEDOZWOLONE

Nazwa
przedsiębiorcy

Data
wydania
wyroku
SOKiK
(sygnatura
akt)

Data wpisu
(uprawomocnienie
się wyroku)

Postanowienie wzorca umowy
uznane za niedozwolone

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
AXET Sp z o.o. w
Krakowie
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
AXET Sp z o.o. w
Krakowie

14 kwietnia 2003 5 stycznia 2004
(XVII Amc
14/03)

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za bagaż klientów w przypadku jego zamiany,
zapomnienia lub kradzieży

14 kwietnia 2003 5 stycznia 2004
(XVII Amc
14/03)

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
AXET Sp z o.o. w
Krakowie

14 kwietnia 2003 5 stycznia 2004
(XVII Amc
14/03)

Grzegorz Biczysko
„Bratniak” Biuro
Turystyczne

21 kwietnia 2004 29 lipca 2004
(XVII Amc
65/03)

Biuro Podróży
„RESPOND” Sp. z o.
o w Gdańsku

19 kwietnia 2004 20 sierpnia 2004
(XVII Amc
59/03)

Rezygnacja z imprezy następuje w momencie
złożenia przez klienta rezygnacji w formie
pisemnej. Organizator z uwagi na poniesione
koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w
sposób określony niniejszymi warunkami (...)
Określone potrącenie może być podniesione nie
więcej niż 15 % w przypadku wykazania przez
AXET poniesienia wyższych kosztów w związku z
rozliczeniami z kontrahentami.
Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć
zawinionych przez klienta oraz wyrządzone przez
osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku
prawnym z organizatorem, a także wynikających z
przekroczenia granic i zasad, za które organizator
nie może odpowiadać.
W przypadku rezygnacji Klienta z wczasów BT
Bratniak potrąca z opłat wniesionych przez
Uczestnika:
a) opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od
każdego rezygnującego klienta
b) 30% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od
45 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
c) 50% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od
30 - 15 dni przed rozpoczęciem imprezy
d) 90% ceny w przypadku rezygnacji w okresie
krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji
umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie
nie dojścia do porozumienia rozstrzygane przez
wydziały cywilne sądu rejonowego właściwego dla
miejsca siedziby Biura.

38

