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I. WSTĘP
1. Wprowadzenie
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej także UOKiK lub Urzędem)
w ramach wykonywania ustawowych zadań prowadzi kontrole wzorców umów
stosowanych przez przedsiębiorców działających w różnych branżach. W ślad za
ogólnopolskimi badaniami wzorców umów wykorzystywanych przez organizatorów
turystyki przeprowadzonymi w latach 2003, 2004 i 2005, w bieżącym roku branżę tę
ponownie poddano kontroli. Z uwagi na znaczną liczbę podmiotów działających w branży
turystycznej nie ma możliwości przeprowadzenia jednorazowej kontroli wszystkich
przedsiębiorców. Regularnie prowadzone czynności umożliwiają jednak zbadanie znacznej
części podmiotów, bezpośrednim skutkiem czego jest w przypadku wykrycia
nieprawidłowości podjęcie niezbędnych działań określonych przepisami prawa.
Jednocześnie działania takie mają walor edukacyjny tak względem pozostałych
przedsiębiorców, jak i ich potencjalnych klientów. Przyczyniają się one więc do
rozpowszechnienia wiedzy na temat obowiązujących przepisów, wzrostu świadomości
prawnej wszystkich uczestników rynku. Za cel kontroli należy uznać także zwrócenie uwagi
na nowelizacje prawa, które miały miejsce od czasów przedostatniej kontroli oraz nowe
orzecznictwo sądowe w zakresie niedozwolonych postanowień umownych.
Niniejszy raport podzielono na rozdziały zawierające odpowiednio ogólną charakterystykę
przeprowadzonego badania, jego zakres, szczegółową analizę pogrupowanych tematycznie,
zakwestionowanych przez UOKiK postanowień wraz z odniesieniami do orzecznictwa
sądowego, informacje na temat podjętych i planowanych działań wobec przedsiębiorców,
u których wykryto nieprawidłowości oraz podsumowanie. Załącznik numer 1 do niniejszego
raportu zawiera wyciąg z rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za
niedozwolone (zwanego dalej również rejestrem), Załącznik numer 2 obejmuje wyciąg
z najważniejszych aktów prawnych wykorzystywanych w ramach niniejszej kontroli,
natomiast wykaz skontrolowanych podmiotów stanowi Załącznik numer 3.

2. Podstawa prawna działania
Na mocy art. 31 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa UOKiK
należy sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów niniejszej
ustawy, a zgodnie z pkt 13 wymienionego artykułu do kompetencji Prezesa UOKiK zalicza
się również występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów. Przepisy te stanowią podstawę przeprowadzonego badania wzorców umów
stosowanych przez organizatorów turystyki. Kontrola była prowadzona przez poszczególne
Delegatury UOKiK w ramach postępowań wyjaśniających, które wszczęto z urzędu na
podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy. W zależności od stanu faktycznego poszczególnych
spraw Prezes UOKiK może w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów wszcząć na podstawie art. 49 tej ustawy
postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów Kodeksu cywilnego Prezes
UOKiK może stosownie do art. 47936 i następnych ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks
postępowania cywilnego (DzU z 1964 roku, nr 43, poz. 296 z późn. zm., zwanej dalej także
kpc), wytoczyć przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (zwanym dalej także SOKiK) powództwo o uznanie określonych
postanowień za niedozwolone.
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3. Zakres podmiotowy
Branża turystyczna charakteryzuje się znaczną ilością działających w niej podmiotów. Część
z nich działa w formie spółek prawa handlowego, a część prowadzi indywidualną
działalność gospodarczą. Są to więc zarówno przedsiębiorstwa duże o szerokim zakresie
działalności, jak i podmioty drobne o niewielkiej skali działania. Branża turystyczna jest
bardzo rozdrobniona i zróżnicowana. Część z przedsiębiorców działa wyłącznie jako
organizatorzy, inni łączą to z działalnością agencyjną na rzecz innych podmiotów. Możliwe
jest także prowadzenie działalności tylko w zakresie pośrednictwa polegającego na
wykonywaniu czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów. Z tego
względu ważne jest przed zawarciem umowy ustalenie, kto faktycznie będzie jej drugą
stroną.
Przedmiotem przeprowadzonego badania była działalność przedsiębiorców będących
organizatorami turystyki. Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o usługach
turystycznych (tj. DzU z 2004 roku, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) organizatorem jest
przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. Badaniem wzorców umownych objęto
w 2008 roku 137 przedsiębiorców prowadzących działalność we wskazanym zakresie.

4. Zakres przedmiotowy
Zakresem niniejszego badania objęto wzorce umów wykorzystywane przez przedsiębiorców
przy zawieraniu z konsumentami umów o świadczenie usług turystycznych, a zatem wzory
umów, regulaminy, ogóle warunki umów oraz wszelkie dokumenty kwalifikowane jako
wzorce umów, bez względu na ich nazwę własną. Z uwagi na konstrukcję umowy
o świadczenie usług turystycznych, która szczegółowo zostanie opisana w dalszej części
raportu, przy weryfikacji treści wzorców uwzględniono też stosowane przez organizatorów
turystyki reklamy, tj. ulotki i foldery reklamowe. Treść zgromadzonych wzorców
porównywano następnie z treścią umów faktycznie zawartych z konsumentami.
Regulacje zawarte w zgromadzonych dokumentach poddano kontroli pod kątem zgodności
z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn.
zm., zwanej dalej także kc), a w szczególności z art. 3851 i 3853 i z uwzględnieniem klauzul
wpisanych do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru postanowień wzorców umowy
uznanych za niedozwolone. W tym miejscu należy zaznaczyć, że na mocy art. 24 ust. 2 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów bezprawne zachowanie przedsiębiorcy
godzące w zbiorowe interesy konsumentów polegające na stosowaniu postanowień
wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów, co na mocy art. 24 ust. 1 tej ustawy jest zakazane. Wpis w rejestrze
ma skutek również wobec osób trzecich, które nie były stronami postępowania, w wyniku
którego dane postanowienie uznano za niedozwolone. W toku przedmiotowej kontroli
uwzględniono również przepisy ustawy o usługach turystycznych, która jest wiodącym
aktem prawnym normującym zagadnienia z zakresu świadczenia usług turystycznych.
Wszystkie postanowienia umowne oceniano więc przez pryzmat unormowań tej ustawy,
która zawiera regulacje szczególne w stosunku do rozwiązań określonych w Kodeksie
cywilnym.
Dla prawidłowego zakreślenia zakresu opisywanego badania wyjaśnienia wymaga pojęcie
usługi turystycznej. Stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych rozumie się
przez nie usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszelkie inne usługi świadczone turystom
lub odwiedzającym. Usługi tego rodzaju mogą być wykonywane w ramach imprez
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turystycznych, przez które rozumie się co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące
jednolity program objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24
godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Przedmiotem
zainteresowania Urzędu w ramach przeprowadzonej kontroli były umowy o świadczenie
usług w ramach imprez turystycznych.
Umowy tego typu są umowami złożonymi. Oznacza to, że na ich mocy organizatorzy
zobowiązują się do świadczenia usług o różnorakim charakterze. Do najbardziej typowych
należy zaliczyć usługi przewozowe, hotelarskie, gastronomiczne, przewodnickie. Zakres
świadczeń objętych umową zależy od profilu konkretnej imprezy. W obrocie prawnym
funkcjonuje wiele umów, które kwalifikuje się jako umowy o świadczenie usług
turystycznych w ramach imprezy turystycznej. Są to umowy dotyczące udziału we
wczasach, wczasach leczniczych, objazdowych wycieczkach krajoznawczych, polowaniach,
trekkingach, rejsach, koloniach, obozach narciarskich, językowych, wędrownych. Wszystkie
mogą być organizowane jako imprezy krajowe albo zagraniczne, co także ma wpływ na
zakres wykonywanych świadczeń i obowiązków organizatorów.
Ilość przeanalizowanych wzorców przewyższa ilość skontrolowanych przedsiębiorców.
Zazwyczaj organizatorzy stosują bowiem wzór umowy i oddzielnie ogólne warunki
uczestnictwa lub inny dokument tego typu. Część z nich posługuje się również więcej niż
jednym wzorem umowy, których wybór zależy np. od tego, czy umowa jest zawierana
z pojedynczym konsumentem, czy z grupą konsumentów.
Zwrócenia uwagi wymaga okoliczność, że przedsiębiorcy działający jako organizatorzy
turystyki faktycznie rzadko we własnym zakresie wykonują wszystkie przewidziane umową
świadczenia. Zawierają oni umowy z innymi podmiotami o wykonanie ich na rzecz
klientów. Nie zmienia to jednak faktu, że stronami umów z konsumentami są przedsiębiorcy
o statusie organizatorów, nawet jeśli umowy te są zawierane przez agentów lub
pośredników. Powszechną praktyką jest bowiem korzystanie przez organizatorów także
z usług pośredników lub agentów turystyki przy zawieraniu umów z klientami.
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG TURYSTYCZNYCH
Na mocy ustawy o usługach turystycznych podmioty korzystające z usług organizatorów
objęto szczególną ochroną prawną. Regulacje niniejszej ustawy nakładają na
przedsiębiorców precyzyjnie określone obowiązki informacyjne zarówno poprzedzające
zawarcie umów, jak i następcze. Obejmują one szczególną w odniesieniu do kodeksowej
regulację odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zasad
zmian umowy, ich konsekwencji. W zakresie nieuregulowanym przepisami tej ustawy
stosuje się Kodeks cywilny oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, jednakże
postanowienia umów pod rygorem ich nieważności nie mogą być mniej korzystne niż
postanowienia wskazanej ustawy szczególnej. W miejsce nieważnych klauzul mniej
korzystnych dla klienta obowiązują przepisy ustawy o usługach turystycznych. Skutkiem
zawarcia w umowie regulacji niezgodnych z tą ustawą może jednak być wprowadzenie
klienta w błąd, który nie znając przepisów prawa może pozostać w przekonaniu, że
właściwe jest unormowanie umowne, które np. ogranicza zakres jego uprawnień.
W skrajnych przypadkach to sąd rozstrzyga, czy konkretne postanowienie jest nieważne,
jednakże żeby do tego doszło konsument musi wykazać się znajomością obowiązującego
prawa. Tylko bowiem konsument posiadający właściwe rozeznanie będzie uczestnikiem
rynku mającym zdolność do dokonania należytej oceny przedstawianej mu oferty,
dokonania nieprzypadkowego i w pełni świadomego wyboru.
W ustawie o usługach turystycznych zastrzeżono obowiązek dokładnego i zrozumiałego
informowania klientów o istotnych warunkach umowy, której dotyczy konkretna oferta.
Informacje te nie mogą wprowadzać klientów w błąd. Prawdziwość i poprawność danych
zawartych w materiałach pisemnych udostępnianych konsumentom przed zawarciem
umów jest istotna z tego względu, że w przypadku, gdy umowa nie zawiera odmiennych
postanowień dotyczących którejś z kwestii opisanych w materiałach reklamowych,
odpowiednie wskazania tych materiałów stają się elementem umowy. Na przedsiębiorcach
spoczywa też obowiązek podania klientom ogólnych informacji na temat obowiązujących
przepisów paszportowych, wizowych, sanitarnych, na temat szczególnych zagrożeń życia
lub zdrowia na obszarze, którego odwiedzenie jest planowane, stosownych umów
ubezpieczenia. We właściwym czasie przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy winni
podać klientom dane przedstawiciela biura w miejscu planowanego pobytu, informacje
o możliwości kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu jego pobytu
w przypadku imprez dla dzieci, planowany czas przejazdu, miejsca, czas trwania postojów
i szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient
będzie zajmował w środku transportu. Dane kontaktowe oraz informacje odnoszące się do
przejazdu i postojów w jego czasie powinny być podane na piśmie.
Zasadniczym przedmiotem opisywanego badania były same umowy o świadczenie usług
turystycznych zawierane przez organizatorów z konsumentami. Przede wszystkim,
stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, umowy te wymagają formy
pisemnej. Ustawodawca nie przewidział sankcji ich nieważności na wypadek
niedochowania tej formy, a zatem jest to forma ad probationem, czyli dla celów dowodowych.
W dalszych przepisach niniejszej ustawy określono minimalny zakres umów. Regulacje
zamieszczane w dokumentach określających prawa i obowiązki stron powinny być zgodne
z przepisami tej ustawy, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do
umów o świadczenie usług turystycznych. Szczegółową analizę naruszeń przepisów prawa,
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jakie stwierdzono w czasie przeprowadzonego badania, zawarto w następnej części tego
opracowania.
Przy zawieraniu umów organizatorzy turystyki posługują się wzorcami umów. Najczęściej
spotykaną praktyką jest stosowanie wzoru umowy, zgłoszenia oraz ogólnych warunków
uczestnictwa. Dokumenty te, wraz z programem opisanym np. w katalogu, składają się na
umowę o świadczenie usług turystycznych. Zasadniczo nie ma możliwości negocjowania
warunków określonych w takich dokumentach. W prawdzie niektóre kwestie wymagają
uzgodnienia, ale ustalenia te są dokonywane w ramach przygotowanych przez organizatora
opcji, np. termin wyjazdu, impreza z dojazdem własnym lub organizowanym przez
przedsiębiorcę, z wyżywieniem lub bez. Zasadą jest, że konsument dokonuje wyboru
spośród ofert przedsiębiorcy i podpisuje umowę o treści przez niego zaproponowanej, bez
dokonywania zmian w przedstawionych wzorcach umów. Oznacza to, że poza wyborem
oferty konsumenci nie mają wpływu na treść umów, którymi zostaną związani. Z uwagi na
powyższe opisane dokumenty stosowane przez organizatorów należy kwalifikować jako
wzorce umów, których dotyczą art. 384 kc i przepisy następne. Istotne jest to, że aby
konsument został związany postanowieniami ustalonego przez przedsiębiorcę wzorca
umowy, stosowny dokument musi mu zostać doręczony przy zawarciu umowy. W sytuacji,
gdyby strony podjęły w konkretnym przypadku indywidualne uzgodnienia, w razie
sprzeczności treści umowy z wzorcem, czyli np. z programem zamieszczonym w katalogu,
strony są związane umową. Priorytet mają więc postanowienia indywidualnie uzgodnione
przez strony. Podkreślenia wymaga fakt, że wzorce umów powinny być sformułowane
jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Wymóg ten służy zapewnieniu transparentności
stosowanych przez profesjonalistów wzorców, co sprzyja pełnemu i prawidłowemu
zrozumieniu zawartych w nich regulacji przez konsumentów, a także pozwala
wyeliminować możliwości nadużyć ze strony przedsiębiorców. Niestety niejednokrotnie
postanowienia formułowane przez przedsiębiorców są niejasne i nieprecyzyjne. Trudności w
lekturze powodują też liczne, czasami nawet wielostopniowe odsłania wewnątrz danego
aktu do innych jego postanowień, co sprawia, że tekst staje się bardziej zawiły.
Postanowienia wzorców umów podlegają kontroli pod kątem zgodności z art. 3851 kc.
Przepis ten w §1 stanowi, że „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione
indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to
postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały
sformułowane w sposób jednoznaczny”. Na mocy art. 3851 § 3 kc za nieuzgodnione
indywidualnie uważa się postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał
rzeczywistego wpływu, co w szczególności odnosi się do klauzul przejętych ze wzorca
umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Oceny zgodności
postanowienia z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy,
biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające
w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.
W art. 3853 kc zawarto katalog postanowień uważanych za niedozwolone. Jest to katalog
otwarty, wymieniono w nim postanowienia najbardziej typowe i najczęściej pojawiające się.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby za niedozwolone uznać postanowienie nie
mieszczące się w niniejszym wykazie. Każda klauzula spełniająca przesłanki z art. 3851 kc
może bowiem zostać uznana za niedozwoloną. Zgodnie z ustalonym w doktrynie poglądem,
na co SOKiK zwrócił uwagę w wyroku z 20 października 2004 roku (sygn. akt XVII AmC
91/03), klauzule abuzywne dzieli się na postanowienia:
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przyznające przedsiębiorcy uprawnienia do jednostronnego kształtowania praw
i obowiązków stron,



ograniczające prawa konsumenta lub zwiększające jego obowiązki bez zachowania
symetrii w stosunku do praw i obowiązków przedsiębiorcy,



ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy,



wyłączające lub ograniczające znaczenie rzeczywistej woli konsumenta.

Postanowienia wymienione w art. 3853 kc nie są z mocy prawa zakazane. W razie
wątpliwości mogą one jednak zostać uznane za abuzywne. W każdym przypadku
rozstrzygnięcie jest podejmowane w kontekście wszystkich regulacji danej umowy.
Niedozwolonego charakteru w rozumieniu art. 3851 i 3853 kc nie mają postanowienia, które
strony indywidualnie uzgodniły, przy czym chodzi o faktyczne, zgodne ustalenie treści
umowy, a nie fikcyjne zastrzeżenie np. we wzorcu opracowanym przez przedsiębiorcę, że
dana umowa została z kontrahentem indywidualnie uzgodniona.
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III. ANALIZA KLAUZUL UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
Z przeprowadzonej analizy wynika, że niemal wszystkie zbadane dokumenty zawierały
nieprawidłowości. Tylko u 3,6 proc. skontrolowanych organizatorów turystyki
(5 przedsiębiorców) nie stwierdzono w analizowanych wzorcach postanowień, które
mogłyby zostać uznane za niedozwolone. U jednego spośród przedsiębiorców należących do
tej grupy wykryto jednak braki w zamieszczanych informacjach. W pozostałych
przypadkach wzorce zawierały postanowienia, które należało zakwestionować. Zastrzeżenia
budzi w szczególności stosowanie przez przedsiębiorców postanowień, które mogą zostać
uznane za niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o usługach
turystycznych oraz posługiwanie się klauzulami, które mogą zostać uznane za tożsame
z postanowieniami uznanymi za niedozwolone i wpisanymi do rejestru. Przeprowadzone
badanie dało również podstawy do przyjęcia, że do częstych naruszeń można zaliczyć
niedopełnianie przez organizatorów turystyki ciążących na nich obowiązków
informacyjnych.
W niniejszej części raportu zawarto charakterystykę nieprawidłowości ujawnionych w toku
kontroli. Niewłaściwe w ocenie Prezesa UOKiK regulacje pogrupowano tematycznie, tak by
było możliwe systematyczne oraz kompleksowe ujęcie pojawiających się problemów.
Poszczególne podrozdziały obejmują opis poruszanych w nich problemów, odniesienia do
uwzględnianych przy ich rozważaniu przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, a także
przykłady klauzul zakwestionowanych w toku kontroli.

1. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność
organizatorów turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy
Stosownie do art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki
odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane
wyłącznie:


działaniem lub zaniechaniem klienta,



działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było
przewidzieć ani uniknąć, albo



siłą wyższą.

Zgodnie z art. 11 b ust. 1 ustawy o usługach turystycznych odpowiedzialności przewidzianej
w zacytowanym przepisie prawa nie można ani ograniczyć, ani wyłączyć w zakresie
szerszym, niż dopuszczają to przepisy prawa. Wobec tego odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
może być ograniczona, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska. W umowach ograniczenie odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usług w czasie trwania imprezy może nastąpić maksymalnie do
wysokości dwukrotności ceny imprezy względem każdego z jej uczestników,
z zastrzeżeniem, że nie może ono dotyczyć szkód na osobie. W przypadku szkód tego
rodzaju przedsiębiorcy odpowiadają bowiem w pełnym zakresie.
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Zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 11a ust. 1 ustawy o usługach
turystycznych, a w konsekwencji tego wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia
poszkodowanemu klientowi pomocy w czasie trwania imprezy. Nałożenie na
przedsiębiorców obowiązku świadczenia pomocy w każdym przypadku ma na celu
zapewnienie pełnienia przez organizatorów względem uczestników ich imprez opieki. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku realizacji usług w ramach imprez zagranicznych.
Organizatorzy, jako podmioty profesjonalnie i stale prowadzące działalność w danym
zakresie i na określonym obszarze, powinni odznaczać się znajomością miejscowych
przepisów prawa, zwyczajów oraz języka.
Poważnym problemem jest ograniczanie przez organizatorów turystyki odpowiedzialności
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Ograniczenia takie przyjmują
różnoraką formę, np. w zakresie wysokości ewentualnego odszkodowania, którego może
domagać się konsument, dotyczące okoliczności, za które przedsiębiorca przyjmuje
odpowiedzialność oraz podmiotów, za które organizator odpowiada. Wyłączenie
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowi jedno
z najcięższych naruszeń interesów konsumentów. Regulacje tego typu w dotkliwy sposób
godzą w interesy słabszych uczestników rynku. W art. 3853 kc, wśród klauzul uznawanych
za niedozwolone wymieniono w punkcie 1 postanowienia wyłączające lub ograniczające
odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, a w punkcie 2 postanowienia
wyłączające lub istotnie ograniczające odpowiedzialność wobec konsumenta za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W kwestii postanowień
wyłączających oraz ograniczających odpowiedzialność organizatorów w sposób niezgodny
z prawem wielokrotnie wypowiadał się SOKiK. W konsekwencji tego rejestr dostarcza
w niniejszym zakresie licznych przykładów klauzul abuzywnych. Poniżej zamieszczono
analizę poszczególnych rodzajów klauzul normujących kwestie odpowiedzialności, których
stosowanie ujawniono w toku przeprowadzonego badania.

A. Wyznaczenie górnej granicy odpowiedzialności
Część organizatorów posługuje się postanowieniami ograniczającymi odpowiedzialność
względem klientów w ten sposób, że wyznacza się w nich górną granicę odpowiedzialności.
W przypadku, jeśli w umowie nie zastrzeżono, że odpowiedzialność może ulec ograniczeniu
do dwukrotności ceny imprezy wobec każdego z uczestników próbę takiego ograniczenia
należy uznać za niezgodną z prawem. Analogicznie za bezprawne uznaje się ograniczenie
dotyczące odpowiedzialności za szkody w części przewyższającej kwotę odszkodowania
gwarantowaną polisą. Okoliczność, że przedsiębiorca zawarł na rzecz konsumenta
obowiązkową umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów
leczenia nie może prowadzić do wyłączenia możliwości dochodzenia przez konsumenta
należnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwłaszcza
w przypadkach dotyczących zaistnienia najpoważniejszych szkód tj. szkód na osobie.
W wyroku z 22 grudnia 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 115/03) SOKiK orzekł, że niezgodna
z prawem jest następująca klauzula wpisana do rejestru pod numerem 283: „Organizator
wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia
w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela, z którym zawarto
umowę”. Na mocy wyroku z 29 stycznia 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 160/05) SOKiK uznał
za niedozwoloną klauzulę: „Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty
gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym
Biuro zawarło umowy ubezpieczenia”, która następnie została wpisana do rejestru pod
numerem 1087. Klauzule te są niezgodne z art. 3853 pkt. 1 i 2 kc. W ostatnim z wymienionych
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wyroków SOKiK orzekł, że klauzula o zaprezentowanej treści prowadzi do wyłączenia lub
istotnego ograniczenia odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania, a nadto wyłącza lub ogranicza odpowiedzialność za
szkody na osobie oraz jest niezgodna z ustawą o usługach turystycznych. SOKiK dodał, że
dobro konsumenta nie może być uzależnione od dowolnej oceny organizatora imprezy
turystycznej i wysokości opłaconej przez niego składki ubezpieczeniowej. Inny przykład
postanowienia niezgodnie z prawem ograniczającego odpowiedzialność organizatora
stanowi wpisana do rejestru pod numerem 1369 klauzula na mocy wyroku SOKiK z 16
stycznia 2008 roku (sygn. akt XVII AmC 293/07): „Wysokość odszkodowania wylicza się, biorąc za
podstawę wartość utraconego świadczenia, określając jego wartość w stosunku do zapłaconej sumy.
Wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny, jaką uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili
podpisania umowyʺ. Przy obliczaniu wysokości odszkodowania należy uwzględnić nie tylko
rzeczywistą stratę poniesioną przez konsumenta, jak również utracone korzyści.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„ORGANIZATOR IMPREZY wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu powstałe nie z jego winy, w zakresie
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela, z którym zawarto Umowę. (...)”,



„Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności na osobie lub w mieniu Uczestnika wycieczki nie
będzie przekraczać sum gwarancyjnych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia”,



„OCTOPUS ADVENTURE ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do całkowitej ceny imprezy względem klienta”,



„Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz
obowiązującymi przepisami. W tych granicach Organizator odpowiada tylko za rzeczywiste straty
poniesione przez Klienta”,



„Biuro ponosi odpowiedzialność za szkody, nie będące szkodami na osobie, w granicach
rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta”.

B. Określenie okoliczności, za które przedsiębiorca nie odpowiada
Na organizatorach jako profesjonalistach spoczywa obowiązek wykonania zobowiązania
z należytą starannością, zgodnie z jego treścią, w sposób odpowiadający jego celowi
społeczno – gospodarczemu, zasadom współżycia społecznego oraz ustalonym zwyczajom.
Zobowiązanie powinno być wykonane w całości, a każde z poszczególnych świadczeń musi
być zgodne z tym, które określono w umowie. Z uwagi na to niedopuszczalne jest
ograniczenie odpowiedzialności organizatorów względem konsumentów poprzez
zastrzeganie, że nie odpowiadają oni np. za zmiany dotyczące sposobu wykonania
przewozu w zakresie jej terminu oraz wykorzystania innych środków transportu, niż
przewidziane w umowie. Nawet zlecenie wykonania przewozu innemu podmiotowi nie
zwalnia organizatora od odpowiedzialności za niewykonanie tej części umowy względem
konsumenta. Analogicznie kwestia ta kształtuje się także przy innych świadczeniach.
Enumeratywne wyliczenie okoliczności egzoneracyjnych, a więc powodujących zwolnienie
z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zostało
zamieszczone w art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, a regulacje sprzeczne
z postanowieniami tego przepisu prawa są uznawane za niezgodne z art. 3853 pkt 2 kc.
Zakazane jest również wyłączanie odpowiedzialności za okoliczności, które obciążają
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organizatorów, jak np. za wszelkie awarie środków transportu, które są wykorzystywane
przy realizacji umowy. Przedsiębiorca musi wykazać się odpowiednią dbałością o stan
techniczny wykorzystywanych maszyn, wobec czego nie wszystkie przypadki ich zepsucia
pozwolą na zwolnienie się od odpowiedzialności. W każdym przypadku przy wyznaczaniu
zakresu odpowiedzialności danego podmiotu punktem wyjścia jest oczywiście ustalenie
zakresu świadczeń przewidzianych umową. Poza świadczeniami podstawowymi
określonymi w umowach w przypadku umów o imprezy turystyczne często spotykamy się
z terminem świadczenia dodatkowe. Jeśli są one wliczane w świadczenia należne
konsumentowi na mocy danej umowy lub przedsiębiorca zawarł z konsumentem
dodatkową umowę o ich wykonanie, nie może on wyłączyć w drodze umowy
odpowiedzialności za niewykonanie takich świadczeń oraz szkody powstałe w związku
z zaistniałymi nieprawidłowościami. Przykłady świadczeń określanych mianem
dodatkowych, do spełnienia których zobowiązują się organizatorzy turystyki, to organizacja
wycieczek fakultatywnych oraz imprez sportowych. W sytuacji, gdy stroną umowy
o dodatkową wycieczkę jest organizator zasadniczej imprezy turystycznej, nawet jeśli
wykonanie tej usługi powierzył innemu przedsiębiorcy, odpowiedzialność względem
konsumenta ponosi ten organizator. Przesłanką wyłączającą odpowiedzialność
przedsiębiorcy nie jest zgoda konsumenta na wykonanie na jego rzecz danej usługi lub
wyrażenie woli uczestniczenia w określonym wydarzeniu. Istotą umów jest swoboda ich
zawierania, z uwagi na co dobrowolność skorzystania z określonego świadczenia przez
jedną ze stron nie zwalnia jej kontrahenta z odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku nierzetelnego zachowania.
W wyroku z 27 stycznia 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 100/04) SOKiK uznał za
niedozwolone postanowienie: „JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. nie odpowiada za szkody
osobiste, materialne, np. kradzież, utrata zdrowia, śmierć oraz za straty moralne, koszty utraconego
urlopu i koszty z tym związane, utracone zyski itp ʺ. Klauzula ta, z uwagi na swą niezgodność
z art. 3853 pkt 2 kc została następnie wpisana do rejestru pod numerem 1134. Na mocy tego
samego wyroku uznano za niedozwolone i sprzeczne z tym samym przepisem prawa także
klauzule figurujące w rejestrze odpowiednio pod numerami 1135, 1136 i 1137:


„Odpowiedzialność JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. jest również wykluczona
w przypadkach: wystąpienia zjawiska siły wyższej, szkód wynikłych z działań lub zaniedbań
Klienta i osób towarzyszących, szkód i strat poniesionych przez Klienta i osoby towarzyszące w
wyniku działań przestępczychʺ,



„JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę
bagażu oraz pieniędzy w nim się znajdujących lub uszkodzenie przedmiotów wartościowychʺ,



„JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady lub
niewykonanie usług podwykonawców, oferowanych na miejscu trwania imprezy (np. wycieczki
fakultatywne, wynajem samochodów, itp.). Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje
wówczas, jeśli nasz przedstawiciel uczestniczy w organizowaniu tych dodatkowych usługʺ.

W uzasadnieniu do ww. wyroku SOKiK podał, że przytoczone klauzule ograniczają
odpowiedzialność organizatora. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia uczestników
imprezy turystycznej należy do obowiązków przedsiębiorcy i wynika to z istoty umowy.
SOKIK orzekł, że konsument, korzystając z usługi świadczonej przez koncesjonowanego
przedsiębiorcę ma pełne podstawy oczekiwać tego, że impreza będzie zorganizowana w taki
sposób, że zarówno jego osoba, jak i mienie będą bezpieczne, a oferowane na miejscu przez
organizatora turystyki lub za jego pośrednictwem imprezy fakultatywne, będą wykonywane
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zgodnie z umową. Uzupełniając powyższą argumentację SOKiK zważył, że brak jest
podstaw, aby zgodnie z dobrym obyczajem odpowiedzialność tę ograniczyć.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany godzin lotów lub ich odwołania
spowodowane decyzjami przewoźnika oraz innymi przyczynami obiektywnymi (…)”,



„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i okoliczności, których przy zachowaniu
należytej staranności nie można było przewidzieć (np. awarie środków transportu, warunki
atmosferyczne , postoje na granicach, czynności celne), za działania osób trzecich niepowiązanych
z Biurem (…) za przejściowe (czasowe) niedogodności w hotelach, pensjonatach itp. spowodowane
np. czasowym brakiem wody, energii elektrycznej)”,



„Uczestnik winien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań czy terminów rozmów
handlowych wziąć pod uwagę możliwość znacznych opóźnień w lotach czarterowych, na co
OCTOPUS ADVENTURE nie ma wpływu i za nie odpowiada”,



„Podstawą reklamacji Uczestników nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Organizator
nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć
/awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki
atmosferyczne w czasie trwania imprezy/. (...)”,



„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za imprezy fakultatywne (…)”,



„Podczas trwania imprezy ORGANIZATOR IMPREZY nie bierze na siebie odpowiedzialności
za: (...) szkody poniesione przez Uczestnika wskutek udziału w grach sportowych i innych
imprezach organizowanych w trakcie pobytu, w których Uczestnik wziął udział z własnej woli
(...)”,



„Podczas trwania imprezy Biuro Podróży nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody
poniesione przez uczestnika wskutek udziału w grach sportowych i innych imprezach
organizowanych w trakcie pobytu, w których uczestnik wziął udział z własnej woli”,



„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, w której części hotelowej będą zakwaterowani
Klienci. Należy to do gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych pokoi”,



„Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie
ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć
(awarie środków transportu, opóźnienia w przewozach, postoje na granicach, czynności celne,
warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy)”,



„ASTUR nie rekompensuje reklamacji dotyczących hoteli lub przewoźnika, jeżeli przedmiot
reklamacji w uznaniu hoteli lub przewoźnika jest bezpodstawny i stanowi normalną praktykę
hotelu lub przewoźnika”,



„Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia oferty
zastępczej. W przypadku nie skorzystania przez Klienta z tej oferty, Klientowi przysługuje zwrot
wpłaconych kwot bez dokonania jakichkolwiek potrąceń, nie przysługuje natomiast z tego powodu
odszkodowanie”.
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Na gruncie przywołanych powyżej przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach
turystycznych niedopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte
wykonanie umowy polegające na bezpodstawnej zmianie spełnianych świadczeń na inne,
zubożeniu programu imprezy, zmianie miejsca zakwaterowania. Zagadnienie to łączy się
z jednostronnym uprawnieniem przedsiębiorcy do zmiany umowy, które zostało poruszone
w kolejnej części raportu. Stosownie do art. 14 ust. 7 ustawy o usługach turystycznych w
przypadku odwołania imprezy przez organizatora, albo rezygnacji konsumenta
powodowanej zmianą warunków, może on dochodzić odszkodowania. Wyjątek stanowią
sytuacje, gdy odwołanie imprezy następuje z powodu zgłoszenia się mniejszej ilości
uczestników niż minimalna określona w umowie lub siły wyższej. Natomiast w sytuacji, gdy
w czasie trwania imprezy turystycznej organizator nie wykonuje przewidzianych umową
usług i nie spełnienia świadczenia zastępczego albo z uzasadnionych powodów konsument
świadczenia takiego nie przyjmuje, odszkodowanie należy się konsumentowi na zasadach
przewidzianych w art. 16a ust. 3 i 4 ww.. W innych przypadkach niedopuszczalne jest
zastrzeżenie, że w sytuacji, gdy dojdzie do odwołania imprezy, organizator nie będzie
zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Nie wszystkie przyczyny niezależne od
organizatora mogą też być kwalifikowane jako siła wyższa. Okolicznością niezależną od
niego, ale niebędącą siłą wyższą może być zawinione niewywiązanie się z umowy przez
kontrahenta organizatora wykonującego świadczenia na rzecz konsumentów, strajk
pracowników kontrahenta organizatora itp.
Na mocy wyroku z 17 stycznia 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 31/06) SOKiK uznał za
niedozwolone postanowienie: „Sun&Fun zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn
od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki, itp.).
Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu
odszkodowanieʺ, które następnie wpisano do rejestru pod numerem 1327. W uzasadnieniu
SOKiK podał, że postanowienie tej treści niezgodnie z prawem ogranicza odpowiedzialność
organizatora, gdyż okoliczności to uzasadniające są szersze niż te, które wynikają z ustawy
o usługach turystycznych. Jednocześnie pole do nadużyć stwarza nieostre pojęcie „przyczyn
niezależnych”.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych
(decyzje władz państwowych, działania siły wyższej, itp.) Uczestnik otrzymuje z tego tytułu
zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie”,



„Uczestnikowi nie przysługuje z powodu odwołania imprezy żadne odszkodowanie”,



„OCTOPUS ADVENTURE zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego
niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki, itp.).
Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu
odszkodowanie”,



„B.P. „MARMARA” zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego
niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie sił wyższych, zamieszek, strajki, itp.).
Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu
odszkodowanie”,



„Zmiana przewoźnika lotniczego lub autokarowego, godzin wyjazdów i powrotów, o ile nie
zmienia się ilość świadczeń, posiłków, standard zakwaterowania i kolejność zwiedzania (o ile
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program został zrealizowany w całości) nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi
podstawy do odstąpienia od umowy”.
W jednym ze wzorców wykorzystywanym przez skontrolowanego przedsiębiorcę
zastrzeżono, iż „Zleceniodawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny i sanitarny obiektu
i w tym zakresie nie wnosi żadnych zastrzeżeń”. Oświadczenie tej treści konsument miał
podpisać zanim zobaczył obiekt, w którym miał zostać zakwaterowany. W ten sposób
przedsiębiorca doprowadził do tego, że konsument niejako z góry godził się na przyjęcie
świadczenia, którego jakości faktycznie nie mógł zweryfikować. Także i takie rozwiązanie
prowadzi w opinii Prezesa Urzędu do nieuprawnionego ograniczenia odpowiedzialności
organizatora.
Innym rodzajem ograniczenia odpowiedzialności jest zastrzeżenie, że przedsiębiorca nie
ponosi odpowiedzialności za mienie konsumenta, tak w czasie transportu, jak i w czasie
pobytu w miejscu docelowym. Przedsiębiorca przyjmując do przewozu rzecz klienta nie
może wskazać, że nie ponosi odpowiedzialności np. za wszelkie rzeczy wartościowe
uczestników imprezy, albo za rzeczy znajdujące się w hotelu. Rozważając niniejszą kwestię
należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego, który w art. 777 i n. oraz w art. 846 i n.
reguluje kwestie odpowiedzialności przy wykonywaniu usług przewozu oraz świadczenia
usług hotelarskich. W wyroku z 13 października 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 73/03)
SOKiK zajął stanowisko, zgodnie z którym postanowienie wyłączające odpowiedzialność
przedsiębiorcy w sposób niezgodny z regulacjami kodeksowymi normującymi kwestie
przewozu rzeczy, należy uznać za sprzeczne z art. 3851 §1 i 3853 pkt 2 kc. Z tego względu za
niedozwolone zostało uznane postanowienie figurujące w rejestrze pod numerem 217: „Biuro
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia,
zagubienia lub kradzieży”.
Na mocy wyroku z 17 maja 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 5/05) SOKiK uznał za
niedozwolone postanowienie: „Organizator nie odpowiada za bagaż Klienta skradziony,
zniszczony lub zaginiony w czasie trwania imprezy”. W uzasadnieniu SOKiK podniósł, że
przedmiotowa klauzula jest tak sformułowana, że każda kradzież, zniszczenie bądź
zaginienie bagażu w czasie trwania imprezy wyłącza odpowiedzialność organizatora.
W ocenie SOKiK rozwiązanie takie wyłącza odpowiedzialność przedsiębiorcy także wtedy,
gdy przechowanie bagażu jest organizowane bezpośrednio przez niego lub przez osoby
działające na jego zlecenie. Zdaniem Sądu, aby organizator skutecznie wyłączył swoją
odpowiedzialność, winien precyzyjnie określić, jakich okoliczności to dotyczy, kiedy
kradzież, zgubienie bądź zniszczenie wynikają z wyłącznej winy konsumenta. Czym innym
jest bowiem zgubienie bagażu pozostawionego w miejscu publicznym, np. na plaży, a czym
innym jest jego utrata, gdy został pozostawiony w miejscu wskazanym przez organizatora,
które powinno być objęte jego ochroną, czyli na przykład w pokoju hotelowym lub w luku
bagażowym w środku transportu. Podobnie w wyroku z 11 listopada 2006 roku (sygn. akt
XVII AmC 148/05) SOKiK uznał za niedozwoloną klauzulę, którą następnie wpisano do
rejestru pod numerem 997: „Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, zniszczony
lub skradziony na imprezie sprzęt i bagaż, zwłaszcza jeśli Uczestnik zaniedbał bądź zaniechał
właściwych środków ostrożności”. W uzasadnieniu SOKiK podał, że niniejsza klauzula jest
niezgodna z art. 3853 pkt 2 kc. Jej stosowanie świadczy o dążeniu przedsiębiorcy do
stworzenia mylnego wrażenia, że po zaistnieniu określonych w niej okoliczności jego
odpowiedzialność zostaje ograniczona, a konsumenci nie mogą realizować swoich
uprawnień wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów ustawy o usługach
turystycznych i z Kodeksu cywilnego. Takie postępowanie należy w ocenie SOKiK
traktować jako szczególnie rażące naruszenie interesów konsumentów. Za niedozwolone
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zostało uznane również postanowienie wpisane do rejestru pod numerem 1363: „BT HUT ‐
PLUS nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe należące do uczestników
kolonii, obozów, zimowiskʺ, którego dotyczy wyrok SOKiK z 1 lutego 2008 roku (sygn. akt XVII
AmC 263/07).
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za: (...) rzeczy pozostawione w miejscu pobytu, autokarze lub
skradzione podczas imprezy oraz za zniszczony lub zagubiony bagaż podczas transportu
lotniczego”,



„Uczestnik imprezy turystycznej ponosi wyłączną
zabezpieczenie przedmiotów wartościowych i pieniędzy”,



„Biuro nie odpowiada za zagubiony lub zniszczony bagaż uczestnika imprezy”,



„Uczestnik imprezy we własnym zakresie odpowiada za przechowywanie pieniędzy i przedmiotów
wartościowych w czasie trwania imprezy (...)”,



„Biuro podróży nie odpowiada za te przedmioty (w tym biżuterię, przedmioty znacznej wartości),
których posiadanie nie jest uzasadnione celem wycieczki”,



„(…) jak również nie odpowiada za pieniądze, dokumenty i rzeczy wartościowe”,



„Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zagubiony lub zniszczony”,



„Uczestnik imprezy ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za przechowywanie
przedmiotów wartościowych i pieniędzy w czasie imprezy (zaleca się przechowywanie środków
płatniczych, kamer, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów)”,



„Uczestnik ponosi odpowiedzialności za kradzież bagażu, rzeczy osobistych lub drogocennego
sprzętu i zakupionych pamiątek”,



„Biuro nie odpowiada za zagubiony lub zniszczony bagaż uczestnika imprezy”.

odpowiedzialność

za

prawidłowe

O ile w ustawie o usługach turystycznych przewidziano w art. 11b ust. 3 możliwość
ograniczenia odpowiedzialności względem każdego z uczestników do dwukrotności ceny
imprezy, to w ust. 4 tego artykułu zaznaczono, iż ograniczenie takie nie może dotyczyć
szkód na osobie. Z tego względu nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że organizator
odpowiada wobec konsumenta za poniesiony przez niego uszczerbek na zdrowiu tylko do
określonej umową ubezpieczenia wysokości, albo, że nie odpowiada za szkody moralne.
Niniejsze stanowisko znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie SOKiK,
który w wyroku z 20 października 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 91/03) zważył, że ze
szkodą na osobie wiąże się uszczerbek określany jako krzywda lub szkoda moralna. Dążenie
do wyłączenia odpowiedzialności za ten rodzaj szkody jest sprzeczne z przepisami Kodeksu
cywilnego i zmierza do pozbawienia konsumenta przysługujących mu z mocy ustawy
uprawnień. W związku z tym postanowienie wyłączające odpowiedzialność za szkody
moralne należy ocenić jako sprzeczne z art. 3853 pkt 1 kc. Na mocy przedmiotowego wyroku
SOKiK uznał za niedozwoloną klauzulę wpisaną następnie do rejestru pod numerem 181:
„Almatur nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody,
ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy turystycznej oraz nie odpowiada za szkody moralne”.
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Wprost odpowiedzialność za szkody na osobie wyłączono również w klauzuli wpisanej na
mocy wyroku SOKiK z 22 grudnia 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 115/03) do rejestru pod
numerem 283: „Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych
wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną
Ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę”.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klientów ponad kwotę
rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne”,



„Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klienta ponad kwotę
rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób
określony przepisami prawa cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych. Organizator nie
odpowiada za szkody moralne”.

C. Określenie podmiotów, które nie ponoszą odpowiedzialności
Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły również postanowienia ograniczające odpowiedzialność
w ten sposób, że zawężono w nich krąg osób, których niewłaściwe działania lub zaniechania
uprawniają do dochodzenia roszczeń. Charakterystycznym przykładem klauzuli tego typu
jest: „Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej
i udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy przez Organizatora imprezy”. Stosownie do art. 474 kc organizator odpowiada za
działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swe zobowiązanie, jak za działania
oraz zaniechania własne. W przypadku umów o świadczenie usług turystycznych
wyłączenie odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonaniu umów, gdy wpływ na to
miały osoby trzecie może nastąpić tylko wówczas, gdy nieprawidłowości te wyniknęły
wyłącznie w skutek działania lub zaniechania osoby nieuczestniczącej w wykonaniu usług
przewidzianych umową, jeżeli działań tych lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć. Organizator nie może zatem zastrzec, że nie odpowiada za nieprawidłowości
wynikające z działań lub zaniechań osób, którym powierzył wykonanie umowy, np.
prowadzącego obiekt hotelarski, świadczącego usługi gastronomiczne, przewoźnika. Nie
może on też stosować unormowań, na mocy których odpowiedzialnością obciąża osoby
działające w jego imieniu, które to zostają odpowiedzialnością obciążone. Niedozwolone jest
również wyłączanie odpowiedzialności za działania i skutki działań podejmowanych
w imieniu organizatora na etapie wcześniejszym, tj. zawierania umowy. Część ze
skontrolowanych przedsiębiorców posługuje się postanowieniami, w których zastrzeżono, iż
organizator nie odpowiada za działania pośredników lub agentów turystycznych, w tym za
udzielone przez nich informacje. Słuszność stawianych zarzutów potwierdza ustalone w tym
zakresie orzecznictwo sądowe. Przykładowo może wymienić klauzule wpisane do rejestru
pod numerami 265, 278 i 1354:


„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora,
o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w imieniu Organizatora”,
uznana za niedozwoloną na mocy wyroku SOKiK z 5 stycznia 2005 roku (sygn. akt XVII
AmC 129/03),



„Organizator (...) wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z niewykonania umowy
przez pośredników działających w sieci Organizatora (pośredników)”, uznana za niedozwoloną
na mocy wyroku SOKiK z 22 grudnia 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 115/03),
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„Organizator nie odpowiada za świadczenie usług przez obce ekipyʺ, która została uznana za
niedozwoloną na mocy wyroku SOKiK z 24 listopada 2004 roku (sygn. akt AmC XVII
116/03).

Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji udzielonych przez akwizytorów
dotyczących warunków uczestnictwa, a odbiegających od określonych niniejszymi warunkami
postanowień. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udzielone przez akwizytorów
informacji sprzecznych z treścią katalogów i biuletynów informacyjnych zawierających aktualną
ofertę Organizatora” ,



„W przypadku zawierania przez Uczestnika umowy o udział w imprezie za pośrednictwem agenta
ORGANIZATORA IMPREZY – to agent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość
i kompletność rezerwacji i informacji udzielanych Uczestnikowi”,



„W przypadku zawierania przez Uczestnika umowy o udział w imprezie za pośrednictwem
Agenta – to Agent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność rezerwacji i informacji
udzielonych Uczestnikowi”,



„Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestnika wycieczki
związane z utratą lub zniszczeniem paszportu, biletów, innych dokumentów podróży oraz jego
mienia (w związku z wycieczką i w okresie jej trwania), jeśli szkoda ta nie powstała z winy Biura
Podróży lub jego kontrahentów”,



„Podstawą reklamacji mogą być jedynie świadczenia nie zrealizowane w trakcie trwania imprezy
z przyczyn leżących po stronie Organizatora, z wyłączeniem sił wyższych, mimo zachowania
należytej ostrożności przy planowaniu poszczególnych punktów imprezy”,



„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od
niego niezależnych np. ………., decyzje władz państwowych, zawinione działania lub zaniechania
osób trzecich”,



„Za skutki nieprawidłowego przekazania oferty odpowiada sprzedający (akwizytor)”,



„Organizator nie odpowiada za świadczenie usług przez obce ekipyʺ,



„Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z klientem, którego wpłaty nie zostaną
przekazane w ustalonych w punktach 3.3. i 3.4 terminach na dobro Organizatora oraz wyłącza
swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania umowy przez pośredników
działających w sieci Organizatora (Pośredników)”,



„Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie
lub w przeważającej części:
a. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć albo, okolicznościami o charakterze siły wyższej”.
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D. Wyłączenie odpowiedzialności za usługi świadczone na podstawie umów
zawartych w oparciu o oferty specjalne
Powszechną praktyką organizatorów turystyki jest zawieranie umów last minute. Różnią się
one od zwykłych kontraktów terminem zawarcia, gdyż zawierane są na krótko przed
rozpoczęciem imprezy i wiążą się z obniżeniem ceny w stosunku do pierwotnie oznaczonej.
Zasadniczo zakres świadczeń przewidzianych w umowach tego typu nie odbiega od ich
zakresu określonego w analogicznych umowach zawartych we wcześniejszym terminie,
a ewentualne rozbieżności powinny być precyzyjnie określone w umowie. Obniżka ceny jest
natomiast stosowana w celu zachęcenia klientów do skorzystania z oferty, tak by
zminimalizować ewentualne straty wynikające z braku określonej liczby uczestników i nie
oznacza niższej jakości lub mniejszej ilości świadczeń, które mają być spełnione. W praktyce
można też spotkać się z innymi nazwami imprez zawieranych tuż przed ich rozpoczęciem,
co nie ma znaczenia dla merytorycznej oceny badanych kwestii i zostanie w tym miejscu
pominięte. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż wyłączanie odpowiedzialności za
nieprawidłowe wykonywanie usług w ramach imprez last minute jest niedopuszczalne. Przy
rozważaniu zakresu obowiązków organizatora względem uczestnika, odpowiedzialności za
niewłaściwe wykonanie umowy nie ma znaczenia termin zawarcia umowy. W każdej
z umów, stosownie do wymogów wynikających z przepisów ustawy o usługach
turystycznych, zachodzi konieczność precyzyjnego określenia świadczeń, które powinny być
należycie wykonane. Na mocy wyroku z 21 czerwca 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 76/05)
SOKiK uznał za niezgodne z art. 3853 pkt 2 kc następujące postanowienie: „Biuro podróży
wyłącza swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń z ofertą w
przypadku ofert specjalnych”, wpisane do rejestru pod numerem 841. W uzasadnieniu SOKiK
podał, że posługiwanie się regulacją o wskazanej treści należy uznać za szczególnie naganne
ze względu na to, iż ma ono prowadzić do wytworzenia u konsumentów mylnego
przekonania, iż w przypadku zaistnienia wymienionych w niej okoliczności
odpowiedzialność organizatora jest wyłączona. Analogiczne rozwiązania przyjęto
w klauzuli wpisanej do rejestru pod numerem 260, którą uznano za niedozwoloną na mocy
wyroku SOKiK z 19 października 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 95/03): „W przypadku ofert
typu „Joker”, „last minute” (nie posiadających dokładnie określonego miejsca zakwaterowania)
organizator gwarantuje jedynie określoną kategorię zakwaterowania i niekoniecznie będzie to obiekt
przedstawiony w katalogu lub ofercie sprzedaży”.
Przeprowadzona analiza treści wzorców umów wykazała, że część przedsiębiorców stosuje
postanowienia w sposób szczególny określające zakres odpowiedzialności względem
konsumentów, którzy zawarli umowy last minute. Przykłady takich postanowień stanowią
następujące klauzule:


„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń
z ofertą w przypadku ofert specjalnych (Last minute)”,



„Oferty typu LAST MINUTE obejmują pobyt w apartamencie lub hotelu o określonym
standardzie. Osoby korzystające z tego typu ofert nie mają wpływu na wybór miejsca
zakwaterowania. Może się zdarzyć, że będzie to hotel spoza katalogowej oferty KOMPAS
POLAND Sp. z o.o.”.



„Oferty specjalne oraz ofert z ostatniej chwili (last minute) oferowane przez BP „EUROTRANS”
PKS Sp. z o.o. nie podlegają reklamacji, ze względu na swój specyficzny charakter oraz na
możliwość występowania zmiennych warunków realizacji świadczeń”,
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„Wszelkie świadczenia, których cena jest obniżona np.: dostawki w pokojach, oraz świadczenia
dodatkowe
nie
objęte
programem
a
wykupywane
oddzielnie
reklamacji
i odszkodowaniu nie podlegają”.

2. Postanowienia uprawniające do zmiany warunków umowy
Jednym ze sposobów ochrony konsumentów jest określenie przez ustawodawcę
szczególnych zasad zmiany postanowień umów o świadczenie usług turystycznych. Nie
można z góry wykluczyć sytuacji, w których zmiana warunków będzie konieczna. Ze
względu na specyfikę tych umów, które niejednokrotnie są zawierane na długo przed
rozpoczęciem imprezy oraz ze względu na zmieniające się warunki zewnętrzne względem
stron, które mają znaczenie dla możliwości należytego wykonania umowy, zmiana
warunków musiała na mocy prawa być dopuszczona. Aby przedsiębiorcy nie nadużywali
jednak tego uprawnienia w sposób godzący w interesy konsumentów należało przewidzieć
stosowne zasady zmian i wiążące się z tym obowiązki oraz uprawnienia obu stron. Zważyć
trzeba, że na gruncie niżej przywołanych przepisów prawa ustanowiono ograniczenia
w zakresie treści zmian, jak i terminu ich dokonywania.
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych organizator, który przed
rozpoczęciem imprezy jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne
warunki umowy, powinien przede wszystkim klienta o tym niezwłocznie powiadomić.
W odpowiedzi na to konsument winien poinformować organizatora, czy proponowaną
zmianę przyjmuje, czy też odstępuje od umowy. W ostatnim z wymienionych przypadków
konsumentowi należy się zwrot wszystkich wniesionych przez niego świadczeń, natomiast
przedsiębiorca nie może domagać się z tego tytułu zapłaty na jego rzecz określonych
świadczeń tytułem kary umownej. W takim przypadku, zgodnie z art. 14 ust. 6 niniejszej
ustawy klient może alternatywnie wybrać uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym
lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na udział w imprezie o standardzie niższym
za zwrotem różnicy w cenie. Analogiczne uprawnienie do otrzymania zwrotu wniesionych
opłat lub udziału w innej imprezie przysługuje konsumentom każdorazowo, gdy dochodzi
do odwołania imprezy przez organizatora z przyczyn niezależnych od klienta. Kwestie
odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy lub odwołania imprezy zostały poruszone
w części raportu odnoszącej się do klauzul określających zasady odpowiedzialności.
Mając na względzie powyższe należy podkreślić, że o każdej zmianie istotnych warunków
umowy, do których należy zaliczyć wszystkie elementy składowe wymieniane w ustawie
o usługach turystycznych, przedsiębiorca musi zawiadomić konsumenta, a następnie
uzyskać jego stanowisko w tej kwestii. Przedsiębiorca nie może zastrzec, że zmiana części
z istotnych warunków umowy nie powoduje powstania po jego stronie obowiązku
zawiadomienia konsumenta o nich, albo że nie jest wymagane zajęcie przez konsumenta
stanowiska w kwestii przedłożonej oferty. Oprócz tego trzeba pamiętać, że zmiany mogą być
dokonywane w zakresie określonym przepisami, w związku z zaistnieniem szczególnych
przesłanek oraz w ograniczonym czasie.

A. Zmiana ceny w sposób sprzeczny z prawem
Postanowienia uprawniające do zmiany ceny z przyczyn innych niż wymienione
w ustawie o usługach turystycznych lub nieokreślające precyzyjnie przyczyn zmiany
Ustawa o usługach turystycznych zawiera przepisy mające na celu ochronę konsumentów
przed nieuprawnioną zmianą ceny. Aby zmiana w niniejszym zakresie była możliwa,
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stosowne zastrzeżenie na ten temat bezwzględnie powinno znaleźć się w umowie. W art. 17
ust. 1 ustawy o usługach turystycznych przewidziano zamknięty katalog okoliczności, które
mogą spowodować wzrost wysokości należności. Podniesienie ceny jest więc dopuszczalne
wyłącznie wówczas, gdy przedsiębiorca udokumentuje wpływ na jej zmianę jednej
z następujących okoliczności:


wzrostu kosztów transportu,



wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak
lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,



wzrostu kursów walut.

Na gruncie art. 17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych niedopuszczalne jest rozszerzanie
zakresu zawartego w nim katalogu przyczyn mogących powodować wzrost ceny przez
podawanie okoliczności innych, niż w nim wymienione. Niedopuszczalne jest również, aby
przedsiębiorca podawał przykładowe okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę ceny.
Umowa powinna zawierać w tym zakresie stwierdzenia stanowcze, które nie będą
zezwalały na wzrost należności z przyczyn innych, niż w niej wyraźnie opisane.
W wyroku z 27 października 2004 roku (sygn. akt AmC 67/03) SOKiK uznał za
niedozwolone, wpisane do rejestru pod numerem 212 postanowienie: „NATURA TOUR”
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.)”. W uzasadnieniu SOKiK podniósł, że przedmiotowa klauzula jest niezgodna
z art. 17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, gdyż zmiana ceny została dopuszczona
także na wypadek zmiany innych okoliczności, niż enumeratywnie wyliczone w tym
przepisie.
Postanowienia umożliwiające zmianę ceny w związku z zaistnieniem nieokreślonych
w umowie wyraźnie przesłanek kwalifikuje się, jako niezgodne z art. 3853 pkt 10 kc, na mocy
którego za niedozwolone uznaje się postanowienia uprawniające kontrahenta konsumenta
do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie.
W toku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wielu spośród skontrolowanych
przedsiębiorców posługuje się regulacjami zezwalającymi na zmianę ceny z przyczyn innych
niż wyżej wymienione albo wskazuje jedynie przykładowe okoliczności pociągające za sobą
wzrost ceny lub też wyraźnie rozszerza katalog o przyczyny inne, niż określone ustawą.
Przykłady postanowień zawierających regulacje, które mogą zostać uznane za niezgodne
z art. 17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych stanowią następujące klauzule:


„(...) Zmianę cen uzasadniają w szczególności: zmiany kursów walut, wzrost opłat urzędowych,
podatków lub opłat należnych za usługi (lotniskowe, portowe, itd.), wzrost kosztów transportu”,



„Ceny wyszczególnione w materiałach reklamowych są cenami stałymi, jednakże Funclub
zastrzega sobie możliwość zmiany cen w wyjątkowych sytuacjach takich jak (...)
nieprzewidywalnych działań kontrahentów krajowych i zagranicznych (...)”,



„BP ALEX zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy najpóźniej na 20 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy, w przypadku wzrostu kosztów transportu, podatków, kursów walut itp”,
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„Ceny przedstawione w katalogu są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do
zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach takich jak: skokowe zmiany kursów walut
przekraczające 5%, taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp., nie później
jednak niż na 20 dni przed datą wyjazdu”,



„Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy turystycznej najpóźniej na 21 dni przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej w przypadku zmiany kosztów
transportu (np. wzrost cen paliwa), ceł, podatków lub opłat (np. opłaty lotniskowe) oraz zmiany
przepisów prawnych regulujących świadczenie usług turystycznych. (…)”,



„Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wyjazdu w przypadku zmiany taryfy
przewozowej, opłat portowych, lotniskowych, wizowych, zmiany cen kontrahentów, podatków na
podstawie których jest ona kalkulowana”,



„Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oferowanych i poświadczonych
w dokumentacjach imprez cen, w przypadku podwyższania kosztów transportu, podatków
i wzrostu ceł, nośników energii, wzrostu kursów walut”,



„(…) Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawę kalkulacji ceny
imprezy mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż o 10%”,



„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny obozu w terminie do 20 dni przed datą
rozpoczęcia obozu z powodu zmiany stosunków prawnych, np. zmiany taryf przewozowych, cen
paliwa, opłat urzędowych, podatków”,



„Zawarte w cenniku ceny mogą ulec zmianie”.

Postanowienia uprawniające do zmiany ceny w terminie 20 dni przed rozpoczęciem
imprezy
Kolejnym elementem ochronnym gwarantującym niezmienność warunków kontraktowych
jest przewidziany w art. 17 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych termin, w którym cena
nie może już zostać podwyższona. Zgodnie z niniejszym przepisem zmiana ceny może
nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą wyjazdu.
Ustawa posługuje się określeniem „data wyjazdu”, jednakże mając na względzie fakt, że
niektóre z umów o świadczenie usług turystycznych przewidują dojazd własny klientów,
a świadczenie usług rozpoczyna się w miejscu docelowym, należy rozumieć, że cena nie
może ulegać zmianom w zakreślonym terminie liczonym od daty rozpoczęcia imprezy
określonej w umowie.
W wyroku z 27 lutego 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 100/04) SOKiK orzekł, że nawet
w przypadku, gdy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez
uiszczania dodatkowych opłat, to i tak, w sytuacji, gdy podwyższenie następuje w krótkim
czasie poprzedzającym imprezę, konsument jest stawiany w sytuacji przymusowej. Ma on
wówczas wybór jedynie pomiędzy zaakceptowaniem wyższej ceny, rezygnacją
i poszukiwaniem innego kontrahenta, co w krótkim czasie może być bardzo trudne oraz
zmianą planów urlopowych. SOKiK stwierdził, że w istocie konsument jest poddany bardzo
silnej, sprzecznej z dobrymi obyczajami presji, dającej możliwość faktycznego wymuszania
zapłaty wyższych cen.
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Jako niezgodne z art. 17 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych należy kwalifikować nie
tylko postanowienia, na mocy których zmianę ceny dopuszcza się w terminie np. 7 czy 14
dni przed rozpoczęciem imprezy, ale też klauzule przewidujące możliwość podniesienia
wysokości ceny w 20. dniu przed wyjazdem.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy (...). Zmiana taka może nastąpić
najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”,



„Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy”,



„Biuro Baudart zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy, w nieprzekraczalnym terminie 14
dni przed datą jej rozpoczęcia, na skutek nagłego wzrostu: kursu walut, kosztów transportu, ceł,
podatków lub innych opłat urzędowych. Zmiana ceny imprezy w takim przypadku nie wymaga
odrębnych uzgodnień między stronami”,



„ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy (…). Zmiana ceny nie może
jednak nastąpić później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy”,



„BP ALEX zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy najpóźniej na 20 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy (…)”.

Postanowienie uprawniające do zmiany ceny bez przyznania konsumentom prawa do
odstąpienia od umowy
Ostatecznie, na wypadek jeśli organizator zdecyduje o podwyższeniu ceny, ustawodawca
przewidział dla konsumentów prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 14 ust. 5
ustawy o usługach turystycznych, jeśli przed rozpoczęciem imprezy dochodzi do zmiany
istotnych warunków umowy, do których zalicza się również cenę, organizator powinien
o tym niezwłocznie poinformować konsumenta, który z kolei też niezwłocznie powinien
oświadczyć, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za
zwrotem wszystkich wniesionych przez niego świadczeń i bez obowiązku ponoszenia
dodatkowych ciężarów finansowych. Przedsiębiorca powinien więc zwrócić wszystko, co od
konsumenta uzyskał w związku z wykonaniem umowy i nie może nakładać na niego innych
ciężarów finansowych, gdyż to faktycznie prowadziłoby do obejścia nakazu zwrotu
uzyskanych świadczeń pieniężnych. Każda zmiana ceny musi być kwalifikowana jako
zmiana istotnych warunków umownych, wobec czego niedozwolone jest zastrzeżenie, że
wzrost w granicach, np. określonych procentowo, nie uprawnia do odstąpienia od umowy.
Postanowienia, na mocy których przyznaje się organizatorom prawo do podwyższenia ceny
po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy,
uznaje się za niezgodne z art. 3853 pkt 20 kc. Postanowienia uprawniające kontrahenta
konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej
umowie są jednocześnie uznawane za niezgodne z art. 3853 pkt 10 kc, natomiast klauzule
przewidujące wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany,
bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia, za niezgodne z art. 3853 pkt 19 kc.
W tym miejscu warto odnieść się do orzecznictwa sądowego dotyczącego rozważanej
kwestii. W wyroku z 24 listopada 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 119/03) SOKiK uznał za
niedozwolone następujące postanowienie, wpisane do rejestru pod numerem 299: „Wzrost
ceny imprezy o więcej niż 15% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem
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powiadomienia MAZUR POL nie później niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie
ceny. Brak powiadomienia będzie traktowane przez MAZUR POL jako przyjęcie przez uczestnika
nowych warunków”. W wyroku z 27 lutego 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 100/04) SOKiK
uznał za niedozwolone postanowienie umowne, wpisane do rejestru pod numerem 1131:
„W przypadku, gdy podwyżka cen wyniesie mniej niż 10% pierwotnej ceny imprezy, Klient jest
zobowiązany do dopłaty środków pieniężnych, bez prawa do bezkosztowego odstąpienia od umowy
(ewentualna rezygnacja może nastąpić zgodnie z punktem 4.3). W przypadku, gdy podwyżka
wyniosłaby więcej niż 10% ceny wykupionych świadczeń, Klient jest uprawniony do odstąpienia od
umowy bez uiszczania dodatkowych opłat ( w takim przypadku JET TOURISTIC POLAND Sp. z o.o.
jest zobowiązana do zwrotu uprzednio wpłaconych przez klienta środków pieniężnych w ciągu 7 dni)
lub skorzystania z innej imprezy porównywalnej cenowo, oczywiście jeśli będziemy w stanie Państwu
takową imprezę zaoferowaćʺ. W uzasadnieniu SOKiK podniósł, że niniejsza klauzula
w jednoznaczny sposób pozwala na jednostronne podwyższenie ceny przez organizatora,
przy czym jeśli wzrost nie przekroczy 10 proc., konsument jest zmuszony do
zaakceptowania zmiany w tych granicach. Jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco
narusza interes konsumenta, który nie ma niepewności co do wysokości ceny. W wyroku
z 27 października 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 67/03) SOKiK orzekł, że postanowienie
dopuszczające zmianę ceny i nieprzewidujące jednocześnie uprawnienia konsumenta do
odstąpienia od umowy na wypadek jej wzrostu narusza art. 3853 pkt 20 kc. Zgodnie
z wyrażonym w tym wyroku stanowiskiem SOKiK, brak możliwości odstąpienia
konsumenta od umowy w sytuacji podwyższenia ceny imprezy po zawarciu umowy
powoduje nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron umowy, czyniąc
konsumenta jej słabszą stroną. Klauzula, na kanwie której poczyniono niniejsze ustalenia
została wpisana do rejestru pod numerem 212. Podobne postanowienie zostało uznane za
niedozwolone na mocy wyroku SOKiK z 14 grudnia 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 152/05)
i wpisane do rejestru pod numerem 1053: „Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny
imprezy w przypadku wzrostu: (...) innych kosztów mających wpływ na przyjętą kalkulację imprezy.
Klient może zrezygnować bez poniesienia kosztów w przeciągu 3 dni od powiadomienia, jeżeli
podwyżka przekracza 10% ceny”. Dopuszczając zmianę ceny w ww. granicach do 10 proc. bez
przyznania prawa do odstąpienia organizator zostaje faktycznie uprawniony do
jednostronnej zmiany umowy, co jest niedopuszczalne zwłaszcza w przypadku, gdy
przesłanki jej zmiany nie zostają precyzyjnie określone, albo ich zakres wykracza poza
zakres przewidziany w art. 17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. SOKiK zważył, że ani
ta ustawa, ani inne przepisy prawa nie uzależniają możliwości odstąpienia od umowy od
wzrostu ceny powyżej 10 proc.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Wzrost cen powyżej 10% upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy w terminie 3 dni od
powiadomienia i uzyskania zwrotu całości wpłaconej kwoty do Biura”,



„(...) W przypadku, gdy podwyżka przekroczy 10% ceny imprezy Uczestnik jest uprawniony,
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów
określonych w pkt. II. 4”,



„W przypadku, gdy cena imprezy wzrośnie więcej niż 7% Uczestnik ma prawo zrezygnować
z wyjazdu bez ponoszenia kosztów”,



„Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy bez kosztów pod
warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Octopus Adventure nie później niż 3 dni od
dnia otrzymania informacji o dopłacie”,
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„Wzrost cen podyktowany przyczynami zawartymi w pkt 5.1. nie stanowi zmiany warunków
Umowy”,



„Wzrost ceny o więcej niż 15% uprawnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem
powiadomienia o tym BIURA – do 3 dni po otrzymaniu informacji o dopłacie”,



„(…) W przypadku gdy podwyżka przekroczy 10% ceny imprezy Uczestnik ma prawo,
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów”,



„Klient ma prawo odstąpić od umowy z chwilą wzrostu ceny imprezy więcej niż 15%; w takiej
sytuacji AGENCJA zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej należności”,



„Wzrost cen o więcej niż 15 % upoważnia klienta do rezygnacji z imprezy pod warunkiem
powiadomienia o tym Organizatora w jego siedzibie osobiście lub pismem poleconym nie później
niż w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji o dopłacie”,



„Klient ma prawo odstąpić od umowy jeżeli powyższe zmiany przekraczają 10% ceny imprezy
ustalonej w umowie”,



„Odmowa przyjęcia zaproponowanej podwyżki ceny imprezy jest równoznaczna z odstąpieniem
od umowy przez klienta. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Klientowi wszystkie wniesione na poczet ceny imprezy opłaty, pomniejszone o opłatę
manipulacyjną wynikającą z poniesionego przez Organizatora wkładu pracy”.

Klauzule prowadzące do nieuprawnionej zmiany
nieprawidłowego określenia sposobu jej ustalenia

wysokości

ceny

w

wyniku

Cena podawana w umowie powinna być określona w jednoznaczny sposób. Pomocniczo
można w tym zakresie odwołać się do art. 536 kc, w którym przewidziano, że cenę można
określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Takie określenie ceny nie może jednak
rodzić po stronie przedsiębiorcy uprawnienia do ingerowania w jej wysokość po zawarciu
umowy, nie może przyznawać uprawnienia do jednostronnego, dowolnego kształtowania jej
i do obejścia art. 17 ustawy o usługach turystycznych. Pamiętać też należy, że pojęcie ceny
jest pojęciem prawnym, którego definicję zamieszczono w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca
2001 roku o cenach (DzU nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z niniejszym przepisem
przez cenę rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, a w cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług.
Nieprecyzyjne oznaczenie zasad ostatecznego ustalenia wysokości ceny wyrażonej
w złotówkach, którą pierwotnie podano w walucie obcej, może prowadzić do naruszenia art.
385³ pkt 20 kc, wedle którego zakazane są postanowienia przewidujące uprawnienie do
określenia lub podwyższenia ceny po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi
prawa do odstąpienia. W wyroku z 7 lutego 2005 roku (sygn. akt XVII AmC 108/03) SOKiK
uznał za niedozwolone następujące postanowienie, które następnie wpisano do rejestru pod
numerem 777: „Rozliczenie całej ceny imprezy podanej w USD lub EURO następuje wg kursu
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. forward III miesiące ,pobranego przez Agenta
z centrali „OASIS TOURS” w Warszawie w dniu całkowitej dopłaty za imprezę. Całą kwotę
dewizową imprezy przelicza się na złotówki po powyższym kursie i zaznacza się ja na umowie
uczestnictwa”. W uzasadnieniu wyroku SOKiK podniósł, iż niniejsza klauzula faktycznie
pozwala na podwyższenie wynagrodzenia, gdyż przeliczenie ceny imprezy w USD lub
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EURO następuje według kursu banku, z którym organizator pozostaje w stosunku prawnym
i który jest konsumentowi narzucony. Nie można więc w takim przypadku stwierdzić, że
rozważana klauzula jest jedynie klauzulą waloryzacyjną. Wysokość świadczenia jest bowiem
uzależniona od subiektywnej woli banku, a dla konsumenta nie przewidziano prawa do
odstąpienia od umowy.
Jeszcze dalej idącą niepewność po stronie konsumenta i dowolność po stronie organizatora
powoduje stosowanie postanowienia, w którym podobnie określono zasady oznaczenia
wysokości ceny w złotówkach, lecz jednocześnie nie wskazano konkretnego banku, którego
kurs będzie brany po uwagę.
Przykład postanowienia zakwestionowanego przez UOKiK:
„(…) Cena imprezy jest wyrażona w PLN lub jest równowartością kwoty podanej w USD lub EUR
według kursu sprzedaży banku komercyjnego, z którego usług korzysta biuro ATUR, obowiązującego
w dniu dokonania pełnej wpłaty albo dopłaty do pełnej ceny imprezy”.

B. Klauzule określające sposób dokonywania zmian warunków umowy przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej
Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator jest zmuszony, z przyczyn od
niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powinien o tym poinformować
konsumenta, natomiast ten powinien wypowiedzieć się, czy proponowaną zmianę
przyjmuje, czy też odstępuje od umowy. Przepisy prawa nakładają obowiązek złożenia
przez konsumenta stosownego oświadczenia i nie przewidują możliwości odwołania się do
milczącego lub dorozumianego przyjęcia zmian. Zastrzeżenie, że przyjęcie zmiany, a zatem
faktycznie nowej oferty, może nastąpić poprzez jej milczące przyjęcie, stoi w sprzeczności
z przepisami Kodeksu cywilnego normującymi zasady zawierania umowy w trybie złożenia
oferty i jej przyjęcia. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku zastrzeżenia
dorozumianego przyjęcia oferty. Stosownie do art. 682 kc, w sytuacji, gdy przedsiębiorca
otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia
umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za
przyjęcie oferty. Niniejsza instytucja ma jednak zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
przedsiębiorców. Art. 69 kc stanowi natomiast, że, „Jeżeli według ustalonego w danych
stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej
strony o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności jeżeli składający ofertę żąda niezwłocznego
wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie właściwym przystąpi do
jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać”. Przedmiotowy przepis nie znajduje
w niniejszym przypadku zastosowania. Ustawa o usługach turystycznych w art. 14 ust. 5
wymaga aktywnego zachowania nie tylko po stronie przedsiębiorcy, ale i konsumenta.
Trzeba mieć na uwadze, że brak odpowiedzi klienta może wynikać np. z tego, że nie doszła
do niego wiadomość o wprowadzanych zmianach. Należy też zwrócić uwagę, że
zastrzeżony termin do wypowiedzenia się przez konsumenta nie może faktycznie wyłączać
jego prawa do podjęcia rozsądnej, przemyślanej decyzji, a więc nie może być zbyt krótki.
Musi on uwzględniać także sytuacje, w których konsument z uwagi np. na uzasadnioną,
czasową nieobecność w miejscu zamieszkania nie odbierze natychmiast wiadomości
o planowanej zmianie.
Klauzule normujące zasady wprowadzania do umów zmian w odmienny sposób, w których
nie wymaga się wyraźnego wyrażenia przez konsumenta zgody, uznaje się za niedozwolone
postanowienia umowne sprzeczne z przywoływanymi już w niniejszym raporcie art. 3853
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pkt 10 i 19 kc. Za taką oceną rozważanych rozwiązań przemawia orzecznictwo SOKiK.
W rezultacie rozpatrzenia przez Sąd pozwu o uznanie za niedozwolone postanowień wzorca
umowy w sprawie o sygn. akt XVII AmC 142/05, na mocy wyroku z 28 listopada 2006 roku
do rejestru pod numerem 1003 wpisano klauzulę: „Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej
wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie nastąpiła z przyczyny BUTiR
Alf. Należą do nich: istotne zmiany warunków umowy, tzn.: cena, termin, miejsce i standard
zakwaterowania, środek transportu, trasa wycieczki. Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić
w ciągu 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia z BUTiR Alf. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się
za akceptację zmienionych warunków umowy”.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„W przypadkach koniecznych i z przyczyn od siebie niezależnych, biuro w okresie do 21 dni przed
datą wyjazdu zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy oraz cen imprezy z tytułu (…)
Biuro jest zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie
warunków umowy. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia
powiadomić biuro o akceptacji nowych warunków lub rezygnacji z udziału w imprezie. Brak
informacji ze strony uczestnika w ciągu 3 dni oznacza akceptację przez niego nowych warunków”,



„W przypadku, gdy organizator będzie zmuszony zmienić cenę, termin lub program imprezy,
natychmiast powiadomi o tym pisemnie lub telefonicznie Uczestników imprezy. Klient ma prawo
w ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia zrezygnować z udziału w imprezie. Brak po tym
terminie zawiadomienia uważany będzie przez organizatora za akceptację zaproponowanych
zmian”,



„Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy Organizator zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy
z Klientem obowiązany jest poinformować o tym klienta (…) Jeżeli klient nie wyrazi sprzeciwu,
taktowane jest to jako akceptacja wprowadzonych zmian. Wiążąca jest data dotarcia pisma do Jet
Touristic Poland Sp. z o.o.”,



„Wzrost cen powyżej 10% upoważnia Klienta do anulacji imprezy i uzyskania zwrotu całości
kwoty wpłaconej do biura. Warunkiem odzyskania pieniędzy jest anulowanie imprezy przez
Klienta w formie pisemnej, które ma nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty uzyskania
przez Klienta informacji o wzroście ceny”,



„(...) Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy”,



„Wszystkie istotne uzgodnienia muszą mieć charakter pisemny. W przypadku przesłania przez
Biuro jakichkolwiek propozycji zmian w umowie – jeżeli Klient nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń
w terminie 7 dni od daty powiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na
proponowane zmiany warunków umowy”.

Organizatorzy dokonujący zmian w umowach nie mogą w nieuprawniony sposób
ograniczać ustawą przewidzianego prawa konsumentów do odstąpienia od umowy na
wypadek ewentualnej zmiany jej warunków. Ograniczenie takie nie może przyjmować
formy bezpośredniej polegającej na wyraźnym określeniu zakazu odstąpienia lub braku
możliwości odstąpienia od umowy. Ograniczenie tego typu nie może też być stosowane
w bardziej zakamuflowany sposób, tj. polegający na pozornym przyznaniu konsumentowi
prawa do odstąpienia ale przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że skorzystanie z tego prawa
będzie się wiązało z obowiązkiem zapłaty kary umownej, przepadkiem wniesionych opłat
lub innymi obciążeniami finansowymi.
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Przykład postanowienia zakwestionowanego przez UOKiK:
„Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 3.3. podwyżka nie przekroczy 1% ceny imprezy,
Organizator nie ma prawa podwyższenia ceny. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 3.3
nastąpiło podwyższenie ceny imprezy Uczestnik może z niej zrezygnować stosownie do ustaleń
zawartych w roz. VI „Rezygnacja z imprezy”, jeżeli zaś nie zrezygnuje, to zobowiązany jest do
zapłacenia podwyższonej ceny”.

3. Postanowienia uprawniające do zmiany świadczeń w trakcie imprezy
turystycznej
W ustawie o usługach turystycznych została uregulowania kwestia zmian świadczeń
w czasie trwania imprezy turystycznej. Stosownie do art. 16 a tej ustawy, jeśli organizator
w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w umowie usług
stanowiących istotną część programu, jest obowiązany do wykonania odpowiedniego
świadczenia zastępczego. Z tego tytułu klient nie może być obciążany dodatkowymi
kosztami. W sytuacji, gdy jakość świadczenia zastępczego jest niższa, istnieje możliwość
żądania odpowiedniego obniżenia ceny. Dopiero w sytuacji, gdy spełnienie odpowiedniego
świadczenia zastępczego nie jest możliwe albo klient z uzasadnionych powodów
świadczenia tego nie przyjął i odstąpił od umowy, przedsiębiorca powinien zapewnić
konsumentowi bez obciążania go dodatkowymi kosztami powrót do miejsca rozpoczęcia
imprezy lub do innego umówionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone
w umowie. Gdy w opisanych powyżej warunkach dochodzi do rozwiązania umowy
organizator nie może żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń, natomiast klient
może wystąpić o zapłatę odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie wynikłej
z niewykonania umowy. W art. 16a ust. 4 ustawy o usługach turystycznych określono prawo
konsumentów do dochodzenia odszkodowania, gdy w wyniku niemożności wykonania
świadczenia zastępczego doszło do powstania szkody. Wyjątek stanowią sytuacje, w których
niemożność spełnienia odpowiedniego świadczenia wynika wyłącznie z siły wyższej albo
wyłącznie z działań lub zaniechań osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu
świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć.
Mając na względzie wyżej opisane regulacje za niedozwolone należy uznać postanowienia
zezwalające na dowolną zmianę przewidzianych umową świadczeń na inne i wyłączające
prawo do odstąpienia od umowy w takich okolicznościach. Przedsiębiorca nie może sam
rozstrzygać, które elementy umowy należy traktować jako istotne, a jakie jako nieistotne.
Jako przykład mogą posłużyć klauzule, w których zastrzega się, że w przypadku braku
możliwości zakwaterowania w hotelu określonym w umowie konsument może zostać
zakwaterowany w hotelu zlokalizowanym w tej samej miejscowości i o równorzędnym lub
wyższym standardzie. Zauważyć warto, iż taka regulacja nie chroni interesów konsumenta
w dostateczny sposób, gdyż pierwotnie oznaczony hotel może być zlokalizowany np. tuż
przy plaży, natomiast obiekt zaproponowany w zamian może mieścić się na obrzeżach
miejscowości. Podobnie sprawa ta kształtuje się przy zmianie programu imprezy, a nawet
kolejności spełniania określonych świadczeń. Uprawnienie do jednostronnego dokonywania
zmian i określenie ich zakresu w umowie prowadzi de facto do ograniczenia
odpowiedzialności organizatora za nienależyte wykonanie umowy. Klauzule, na mocy
których organizatorzy zostają uprawnieni do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech
świadczenia kwalifikuje się, jako sprzeczne z art. 385³ pkt 19 kc. Niekorzystne dla
konsumentów są również regulacje, które pozwalają przedsiębiorcom na zwolnienie się z
obowiązku podjęcia próby zorganizowania świadczenia zastępczego. Niejednokrotnie
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klauzule przyznające prawo do dokonywania takich zmian są nieostre, co także stwarza pole
do dokonywania nadużyć poprzez interpretację niejasnych, nieprecyzyjnych regulacji.
Wobec tego przedsiębiorcy posługujący się we wzorcach regulacjami tego typu narażają się
na zarzut naruszenia art. 385³ pkt 9 kc, wedle którego za niedozwolone uznaje się
postanowienia przyznające kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania
wiążącej interpretacji umowy.
Lektura prowadzonego przez Prezesa Urzędu rejestru dostarcza licznych przykładów
postanowień naruszających wyżej opisane przepisy prawa. W tym miejscu można wymienić
klauzulę wpisaną pod numerem 1052, którą uznano za niedozwoloną na mocy wyroku
SOKiK z 14 grudnia 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 152/05): „Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany programu i świadczeń imprezy, gdy zmiana ta jest powodowana czynnikami
niezależnymi od niego, a zawarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami
o tym samym lub wyższym standardzie i w tej samej ilości, jednocześnie w w/w przypadku Klientowi
nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych”. W uzasadnieniu SOKiK
potwierdził słuszność zarzutów, zgodnie z którymi postanowienie tej treści
w nieuzasadniony sposób uprawnia organizatora do dokonywania zmian świadczeń
w trybie niezgodnym z przepisami ustawy o usługach turystycznych. Inny przykład stanowi
klauzula uznana za niedozwoloną 27 lutego 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 100/04)
i wpisana do rejestru pod numerem 1132: „Zmiany w wykonaniu poszczególnych usług
turystycznych są dozwolone, o ile nie są znaczne i o ile podstawowa forma podróży zostanie
zachowana. JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany programu
i świadczeń imprezy, gdy zmiana ta jest spowodowana czynnikami od niego niezależnymi, jednak
zawarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o tym samym lub
wyższym standardzie i w tej samej ilości. W szczególności JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o.
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wylotowych samolotów czarterowych, zmiany
w zakwaterowaniu uczestników w hotelach innych niż opisane w umowie, lecz o równorzędnym lub
wyższym standardzie. W ww. przypadkach Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy bez
uiszczenia dodatkowych opłat tyt. kosztów rezygnacji, zgodnych z punktem 4.3 i nie przysługuje
Klientowi prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych i innychʺ. W uzasadnieniu do ostatniego
z wyroków SOKiK podniósł, że przedmiotowa regulacja narusza art. 385³ pkt 2 i 19 kc,
ponieważ pozwala według własnego uznania dokonywać zmiany świadczeń własnych bez
zgody konsumenta. Jednocześnie w takim przypadku wyłącznie do organizatora należy
ocena, czy wystąpiły czynniki uzasadniające wprowadzenie modyfikacji. W tym miejscu
warto również wskazać na postanowienie uznane za niedozwolone na mocy wyroku SOKiK
z 28 lutego 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 56/06), które wpisano do rejestru po numerem
1148: „W wypadkach koniecznych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy ‐
w tym ceny imprezy (np. zmiany kosztów transportu na skutek wzrostu cen paliwa; zmiany podatków
lub opłat lotniskowych, startowych, lądowania, zmiany kursów walut, stanowiących podstawę
obliczenia ceny imprezy; zmiany w systemie administrowania prawa lub prawie o usługach
turystycznych)ʺ.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Biuro ATUR zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odlotu i przylotu, trasy lotu
(międzylądowania), rodzaju samolotu, przewoźnika i czasów lotu przed odlotem (…)”,



„(…) zastrzegamy sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do zmian w świadczeniu usług
w stosunku do warunków zawartych w umowie o ile podstawowa forma podróży zostanie
zachowana. Chodzi przede wszystkim o rodzaj transportu, trasę lotu (możliwość
międzylądowania), spółkę lotniczą, typ samolotu oraz plan lotu”,
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Zmiana przewoźnika, godzin wyjazdów i powrotów, o ile nie zmienia się ilości świadczeń (np.
noclegów czy posiłków) nie jest zmianą istotnych warunków umowy”,



„Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany:
‐ miejsca odlotu i przylotu
‐ trasy lotu (międzylądowania)
‐ rodzaju samolotu, przewoźnika i czasów lotów, na krótko przed odlotem. Podawane godziny
przelotów podczas rezerwacji jak i na dokumentach podróży, są godzinami przewidywanymi
i mogą ulec zmianom, wynikającym np. z przeciążeń w międzynarodowych korytarzy
powietrznych, strajków lub innych przyczyn niezależnych od biura. W takich przypadkach biuro
zorganizuje transport zastępczy , lub pokryje jego koszty, do wysokości ceny biletu kolejowego
drugiej klasy, do lub z wcześniej przewidzianego transportu lotniczego. Sytuacje opisane powyżej
nie będą traktowane przez strony, jako nienależyte wykonanie Umowy i nie stanowią istotnych
zmian”,



„W wypadku, gdy na skutek błędu ewidencyjnego (np. overboooking w hotelu) konieczne będzie
zakwaterowanie Klienta w innym hotelu, będzie to hotel tej samej lub wyższej kategorii.
Jakiekolwiek inne roszczenie Klienta są wykluczone”,



„ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków Umowy, z przyczyn
niezależnych od ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 2. o każdej zmianie
istotnych warunków umowy (m.in. termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek
transportu) Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony listownie, e‐mailem lub faksem”.

4. Postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentowi części ceny
stanowiącej ekwiwalent za niewykorzystane świadczenie
Cena imprezy turystycznej jest pieniężnym świadczeniem, do spełnienia którego jest
zobowiązany konsument. Stanowi ona ekwiwalent dla odpowiadającego jej świadczenia
przedsiębiorcy polegającego na wykonaniu wskazanych w umowie usług turystycznych.
W przypadku, gdy z określonych przyczyn konsument nie skorzysta z jednej z usług lub
z części z nich, powinien on otrzymać zwrot wniesionych świadczeń. Zgodnie z art. 16 a ust.
1 ustawy o usługach turystycznych organizator, który w czasie trwania danej imprezy
turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część
programu, jest obowiązany w przypadku, gdy nie spełnia on świadczenia zastępczego, do
odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Przy rozstrzyganiu niniejszej kwestii należy mieć
także na względzie przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań
zawarte w dziale dotyczącym wszystkich zobowiązań, jak i w dziale dotyczącym skutków
niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. W każdym przypadku należy rozważyć,
czy niewykonanie świadczenia wynikało z okoliczności zawinionych przez którąś ze stron,
czy też z przyczyn, za które kontrahenci nie odpowiadają, co ma wpływ nie tylko na
obowiązek zwrotu wartości pieniężnej odpowiadającej niewykorzystanemu świadczeniu, ale
też na obowiązek wypłaty ewentualnego odszkodowania.
W przypadku, gdy regulacja w bezprawny sposób ogranicza możliwość dochodzenia przez
konsumenta zwrotu uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub w części,
jeżeli konsument zrezygnuje z wykonania umowy, uznaje się ją za niezgodną z art. 3853 pkt
12 kc. SOKiK wielokrotnie orzekał w sprawach o uznanie za niedozwolone klauzul
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wyłączających możliwość otrzymania zwrotu ekwiwalentu niewykorzystanych świadczeń
wskazując, że naruszają one przywołany przepis kodeksowy. Za przykład mogą posłużyć
postanowienia figurujące w rejestrze odpowiednio pod numerami 213, 358, 686, 980, 1009,
1086 i 1154:


„BUTiR ALF nie dokonuje zwrotu wartości środków niewykorzystanych z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika”, uznane za niedozwolone na mocy wyroku z 19 października 2004
roku (sygn. akt XVII AmC 76/03),



„NATURA TOUR” nie dokonuje zwrotu wartości nie zrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie
trwania imprezy następuje zmiana z przyczyn niezależnych od NATURA TOUR przy
zapewnieniu świadczeń zastępczych o tej samej wartości, które nie stanowią wady usługi a klient
z tego powodu nie może składać roszczeń do NATURA TOUR”, uznane za niedozwolone na
mocy wyroku z 27 października 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 67/03),



„Nie wykorzystywanie któregokolwiek ze świadczenia zawartego w umowie z woli klienta nie
upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty”, uznane za niedozwolone na mocy wyroku z 10
listopada 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 80/03),



„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”, uznane za niedozwolone na mocy wyroku
z 10 listopada 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 81/03),



„Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie
leżących po stronie organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby
graniczne lub policję”, uznane za niedozwolone na mocy wyroku z 1 czerwca 2006 roku
(sygn. akt XVII AmC 95/05),



„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania
zwrotu zapłaconej kwoty”, uznane za niedozwolone na mocy wyroku z 29 stycznia 2007
roku (sygn. akt XVII AmC 160/05),



„Organizator nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na
miejscu i imprez w miejscu docelowym”, uznane za niedozwolone na mocy wyroku z 28
lutego 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 56/06).

W przywołanym wyroku z 10 listopada 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 67/03) SOKiK
zważył, że kwestionowane postanowienie należy uznać za niedozwolone z uwagi na to, że
pozbawia konsumenta zwrotu wpłaconego przez niego świadczenia bez względu na
przyczyny tego oraz w oderwaniu od tego, czy przedsiębiorca poniósł stratę, czy też nie.
Podobne rozstrzygnięcie zawarto w wyroku SOKiK z 1 czerwca 2006 roku (sygn. akt XVII
AmC 95/05), w którym podniesiono, że nie jest uzasadnione obciążanie klientów
całkowitymi kosztami przerwania imprezy zwłaszcza wtedy, gdy zostało to spowodowane
przez osoby trzecie. Organizator powinien w takim przypadku zwrócić kwotę, którą
zaoszczędził. W każdym przypadku należy dokonać indywidualnej oceny, w jakim zakresie
nie wykonano umowy i jakich planowanych kosztów udało się uniknąć. Analogicznie
w wyroku z 29 stycznia 2007 roku (sygn. akt AmC XVII 160/05) SOKiK zwrócił uwagę, że
cena imprezy turystycznej jest wynikiem zsumowania opłat za poszczególne świadczenia
realizowane na rzecz klienta. Postanowienie, które nie różnicuje przyczyn niewykorzystania
świadczenia objętego umową, rażąco narusza interesy konsumentów, gdyż prowadzi do
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obciążenia konsumenta całością umówionego świadczenia w sytuacji, gdy organizator nie
realizując na jego rzecz świadczenia albo oszczędził wpłaconą przez klienta kwotę albo
odzyskał jakąś część kosztów jakie planowała ponieść na realizację danego świadczenia.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Nie wykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia Klienta do
otrzymania zwrotu części opłaty wniesionej w biurze. Dotyczy to także przypadków, gdy władze
graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd do ich kraju z powodów sobie
wiadomych”,



„Klientowi nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn leżących po
stronie organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub
policję”,



„ORGANIZATOR nie dokonuje zwrotu wartości świadczenia, które nie zostały w pełni
wykonane z przyczyn leżących po stronie uczestników lub ZLECENIODAWCY, np. spóźnienie
na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z całości lub części programu”,



„Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania
imprezy z przyczyn leżących po jego stronie”,



„Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane
z przyczyn leżących po stronie Klienta. (...)”,



„W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów”,



„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana, jak również w przypadku
zatrzymania Klienta przez służby graniczne”,



„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana”.

5. Postanowienia nakładające na konsumentów odstępujących od umowy
obowiązek zapłaty rażąco wygórowanych świadczeń pieniężnych oraz
uprawniające przedsiębiorców do dokonywania potrąceń
W tej części raportu zostaną scharakteryzowane klauzule nakładające na odstępujących od
umowy konsumentów obowiązek zapłaty określonych kwot pieniężnych. Łącznie zostaną
przedstawione postanowienia mówiące o obowiązku wniesienia kary umownej lub
odstępnego, obligujące wyłącznie konsumentów do zapłaty nadmiernie wygórowanych
kwot pieniężnych oraz zezwalające na potrącenie procentowo określonych wartości.
Wszystkie wyżej wymienione postanowienia przewiduje się bowiem na okoliczność
odstąpienia konsumenta od umowy, w konsekwencji czego nie wykonuje on świadczenia
pieniężnego pierwotnie umówionego.
Stosownie do art. 483 §1 kc w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez zapłatę określonej
sumy, tj. kary umownej. Możliwość taką ustawodawca przewidział wyłącznie w odniesieniu
do zobowiązania niepieniężnego. W związku z tym bezprawne jest zastrzeżenie obowiązku
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zapłaty kary umownej na wypadek niewykonania świadczenia pieniężnego. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia będących następstwem
okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany do
naprawienia powstałej w wyniku tego szkody na mocy art. 471 kc. W przypadku opóźnienia
w spełnieniu świadczenia pieniężnego, zgodnie z art. 481 §1 kc, wierzyciel może też żądać za
czas opóźnienia odsetek umownych lub ustawowych. W związku z tym, że umowy
z konsumentami zawierane z wykorzystaniem wzorców umów nie mogą prowadzić do
nierównomiernego rozłożenia pomiędzy obiema stronami praw i obowiązków, za sprzeczne
z dobrymi obyczajami i godzące w interesy konsumentów są uznawane postanowienia
przewidujące obowiązek poniesienia negatywnych konsekwencji finansowych odstąpienia
tylko w odniesieniu do konsumentów. Takie rozwiązanie powoduje bowiem, że zostaje
zachwiana równowaga stron, swoboda konsumenta do odstąpienia od umowy zostaje
ograniczona w sposób bardziej rygorystyczny niż ma to miejsce w przypadku
przedsiębiorcy. Regulacje takie naruszają art. 3853 pkt 16 kc.
W przypadku, gdy w umowie przewiduje się zgodnie z art. 396 kc, że od umowy wolno
odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy tytułem odstępnego, należy pamiętać, że jego
wysokość nie może być rażąco wygórowana. W przeciwnym razie można postawić
przedsiębiorcy posługującemu się klauzulą określającą odstępne przewyższające swą
wysokością kwotę dopuszczalną, zarzut naruszenia art. 3853 pkt 17 kc. Dodać też trzeba, że
czasami pomimo, iż z literalnego brzmienia postanowienia wynika, że jest
w nim mowa o karze umownej, to z całokształtu umowy wynika, że faktycznie chodzi
w danym przypadku o odstępne. Każdy przypadek trzeba więc analizować indywidualnie.
Niejednokrotnie przedsiębiorcy zastrzegają również, że część kwoty wpłaconej wcześniej
przez konsumenta, a w skrajnych przypadkach całość, nie podlega zwrotowi na wypadek
odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy, choć zgodnie z art. 395 §2 kc w razie
odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, natomiast to co strony sobie świadczyły
ulega zwrotowi. Za świadczone usługi, stronie, która je wykonała, należy się odpowiednie
wynagrodzenie. Uwzględniając specyfikę umów o świadczenie usług turystycznych trzeba
mieć na względzie, że ich realizacja rozpoczyna się faktycznie na długo przed rozpoczęciem
danej imprezy. W terminie poprzedzającym wyjazd konsumenta organizator musi poczynić
przygotowania niezbędne do późniejszej właściwej realizacji umowy polegające m. in. na
rezerwacji miejsc noclegowych, wykupieniu biletów lotniczych itp. Okoliczność ta nie
uzasadnia jednak obowiązku zapłaty przez konsumenta w każdym przypadku np. ceny
w pełnej wysokości. W sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy organizator powinien
zwrócić konsumentowi to, co zaoszczędził z powodu niewykonania umowy. W związku
z tym postanowienia przewidujące prawo do zachowania kwot przewyższających swą
wysokością faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę koszty, należy kwalifikować jako
niezgodne z art. 3853 pkt 12 kc.
W wyroku z 10 listopada 2004 roku (sygn. akt XVII AmC 81/03), na mocy którego za
niedozwolone uznano postanowienie figurujące w rejestrze pod numerem 1008: „Rezygnacje
z udziału w imprezie, niezależnie od przyczyny obciążają klienta następującymi kosztami: ‐ 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”, SOKiK
orzekł, że postanowienie, w którym zastrzeżono, iż w przypadku odstąpienia konsumenta
od umowy bez względu na przyczyny tego, obciążają go procentowo określone koszty,
których wysokość zależy od terminu rezygnacji, należy uznać za sprzeczne z art. 3853 pkt 12,
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16 i 17 kc. W uzasadnieniu SOKiK podał, że świadczenie konsumenta jest potrącane
w dowolny sposób w całości lub w części, podczas gdy organizator sam zostaje zwolniony
z obowiązku wykonania jego świadczenia. Wobec tego kwestionowane postanowienie
narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron umowy, powoduje nierównomierne
rozłożenie praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. Zastrzegł on również, że
organizatorowi
przysługuje
uprawnienie
do
potrącenia
udokumentowanych
i poświadczonych przez niego kosztów związanych z wykonaniem umowy, lecz to wiąże się
z koniecznością przeprowadzenia indywidualnych rozliczeń z każdym z rezygnujących
klientów. W orzeczeniu zapadłym 1 czerwca 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 95/05) SOKiK
wskazał, że klauzule przewidujące prawo do pobrania procentowo określonych kwot
pieniędzy naruszają istotę umów wzajemnych i nieproporcjonalnie rozkładają ryzyko
umowne. Wskutek wydania niniejszego wyroku w rejestrze pod numerem 981
zamieszczono postanowienie: „Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Zastrzega
się formę pisemnego odstąpienia od umowy. Wówczas ma obowiązek zwrotu wszelkich wydanych
przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu
kosztów wizy (jeżeli została już przyznana i była przedmiotem umowy) oraz: ‐ 20% ustalonej ceny –
w przypadku odstąpienia w terminie 45 dni przed rozpoczęciem imprezy, ‐ 30% ustalonej ceny
– w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy, ‐ 50%
ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia między 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy, ‐ 80%
ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem
imprezy, ‐ 90% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie między 7 a 1 dniem przed
rozpoczęciem imprezy, ‐ 100% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy
lub odstąpienia po rozpoczęciu imprezy turystycznej”. Na mocy wyroku z 10 listopada 2006 roku
(sygn. akt XVII AmC 148/05) SOKiK uznał za niedozwoloną klauzulę, w której przyjęto
podobną konstrukcję, w konsekwencji czego ta została wpisana do rejestru pod numerem
998: „W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Biura, Uczestnik ponosi
koszty w wysokości: ‐ opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ale nie mniej niż 50 zł w terminie do 40
dni przed datą rozpoczęcia imprezy, ‐ 20 % ceny imprezy do 30 dnia przed terminem rozpoczęcia
imprezy, ‐ 50 % ceny imprezy między 29 a 15 dniem, ‐ 70 % ceny imprezy między 15 a 5 dniem, ‐ 90
% ceny imprezy w okresie krótszym niż 5 dni od daty rozpoczęcia imprezy. Rezygnującemu
Uczestnikowi zwrotu wpłaty lub różnicy po potrąceniu kosztów rezygnacji, dokonuje Biuro lub
upoważniony przez nie agent”. W uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku SOKiK wskazał,
że zastosowanie niniejszej konstrukcji umożliwia przerzucenie przedsiębiorcy na
konsumenta ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość zastrzeżonych kwot
jest niewspółmierna do poniesionych kosztów i nie jest weryfikowana w każdym
z konkretnych przypadków, a jednocześnie nie przewiduje się analogicznego rozwiązania na
korzyść konsumenta.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:
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„(…) Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty kary umownej (z zastrzeżeniem pkt 6), której
wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
−

20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

−

30% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30‐21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

−

50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20‐8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

−

90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 7‐1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
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−






90% ceny imprezy przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym
czasie na miejscu zbiórki lub nie przybycia do miejsca realizacji imprezy (…)”,

W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn nie leżących po stronie organizatora dokonuje
się następujących potrąceń:
−

opłatę manipulacyjną w wysokości wpłaconego zadatku, nie mniej niż 100,‐ PLN/osoba oraz
inne poniesione koszty rzeczywiste (np. koszty anulacji biletów lotniczych) przy rezygnacji do
45 dni przed 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;

−

95% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym, niż 7 dni przed imprezą”,

Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty
kwoty z tytułu rezygnacji w wysokości:
−

10% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy

−

25% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 29 – 20 dni przed rozpoczęciem
imprezy

−

50% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 19 – 10 dni przed rozpoczęciem
imprezy

−

80% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 9 – 3 dni przed rozpoczęciem imprezy

−

90% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji poniżej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy”,

„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahentów,
zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Uczestnika opłat według zasad:
a/ 100 zł od osoby – opłata manipulacyjna w przypadku rezygnacji w terminie dłuższym niż 45
dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b/ 20% ceny imprezy – w przypadku rezygnacji pomiędzy 45 a 32 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy
c/ 30% ceny imprezy ‐ w przypadku rezygnacji pomiędzy 31 a 21 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy
d/ 50% ceny imprezy ‐ w przypadku rezygnacji pomiędzy 20 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy
e/ 90% ceny imprezy – w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy”,
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„Jeżeli Uczestnik składając pisemne oświadczenie rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn
leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu:
‐ niedotrzymania określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia
dokumentów
‐ nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjazdach zbiorowym środkiem transportu)
‐ niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym w karcie ofertowej lub na voucherze
‐ choroby i innych przypadków losowych
Sprzedający potrąca:
a/ 10% ceny przy rezygnacji o 40 dnia przed imprezą
b/ 20% ceny przy rezygnacji między 39 a 21 dniem przed imprezą
c/ 50% ceny przy rezygnacji między 20 a 15 dniem przed imprezą
d/ 60% ceny przy rezygnacji między 14 a 4 dniem przed imprezą
e/ w terminie krótszym niż 3 dni prze datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty
poniesione przez WONDERLANDS, nie mniej jednak niż 70% i nie więcej niż 90% ceny”.

6. Klauzule przewidujące prawo przedsiębiorcy do zatrzymania zaliczki
W toku przeprowadzonego badania stwierdzono, że część przedsiębiorców przewiduje
możliwość zatrzymania wpłaconej przez konsumentów zaliczki na wypadek rozwiązania
umowy. Z istoty zaliczki wynika jednak to, że w razie wykonywania umowy powinna ona
być zaliczona na poczet ceny, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy, lub
rozwiązania kontraktu, zaliczka powinna zostać zwrócona. W tych okolicznościach
postanowieniom uprawniającym organizatorów do zachowania kwoty wpłaconej tytułem
zaliczki na wypadek odstąpienia konsumenta od umowy można zarzucić niezgodność z art.
3851 §1 kc. Klauzule takie naruszają również art. 3853 pkt 12 kc, wedle którego za
niedozwolone uznaje się postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentowi
uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument
zrezygnuje z zawarcia umowy lub z jej wykonania. Za słusznością takiej oceny przemawia
fakt, że na mocy wyroku SOKiK z 13 czerwca 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 64/06) do
rejestru pod numerem 1269 wpisano postanowienie „W przypadku nieusprawiedliwionej
rezygnacji opłata rezerwacyjna nie ulega zwrotowi”. W uzasadnieniu do tego wyroku Sąd
podniósł, że nieuprawnione jest zachowywanie przez organizatora opłaty stanowiącej
zaliczkę, gdyż w istocie powoduje to, że zatrzymuje on część świadczenia klienta sam będąc
zwolnionym od spełnienia własnego świadczenia. Postanowienie określające uprawnienie
do zatrzymania zaliczki stoi w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń powodując
nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron umowy ze szkodą dla konsumenta.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:
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„(...) Brak wpłaty w określonych terminach stanowi podstawę do rozwiązania Umowy –
Zgłoszenia i skreślenia z listy uczestników. Biuro ma prawo zatrzymać wpłaconą zaliczkę”,
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„W przypadku braku wymaganych wpłat w oznaczonych terminach, jak w pkt. 3.1. i 3.2.
Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z klientem. Rozwiązanie umowy nie
wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia o tym fakcie klienta a wpłacone zaliczki nie podlegają
zwrotowi”.

7. Klauzule regulujące tryb reklamacyjny
Poważne zastrzeżenia Urzędu budzą stosowane przez organizatorów turystyki
postanowienia określające zasady zgłaszania reklamacji. Aby możliwość wnoszenia
reklamacji nie była jedynie fikcyjnym uprawnieniem, termin oraz sposób jej składania nie
mogą być nadmiernie uciążliwe. Prawa stron powinny być rozłożone jak najbardziej
równomiernie. Zasadniczo należy zwrócić uwagę na dwie kwestie, tj. zagadnienie
uciążliwości ustalonych przez organizatora zasad składania reklamacji oraz wyłączenia
odpowiedzialności w określonym zakresie poprzez odpowiednie sformułowanie klauzuli
mówiącej o braku możliwości występowania z jakimikolwiek roszczeniami, w tym także
w ramach trybu reklamacyjnego. W wielokrotnie już przywoływanym wyroku z 27 lutego
2006 roku (sygn. akt XVII AmC 100/04) SOKiK orzekł, że klauzula, w której zastrzeżono
krótki termin do wniesienia reklamacji, nie wyłącza odpowiedzialności przedsiębiorcy.
Spostrzegł on, że nawet złożenie reklamacji w odpowiednim terminie nie jest równoznaczne
z jej uznaniem, a jej uznanie nie pociąga za sobą automatycznie wypłaty odszkodowania.
Wprowadzając do ustawy o usługach turystycznych instytucję postępowania
reklamacyjnego nie wprowadzono w związku z nią żadnych rozwiązań
materialnoprawnych lub procesowych. W każdym przypadku należy jednak dokonać oceny
w kontekście postanowień konkretnego wzorca umowy. Często zdarza się bowiem tak, że
faktycznie dochodzi do ograniczenia odpowiedzialności poprzez odpowiednie
zredagowanie klauzuli dotyczącej pozornie jedynie trybu reklamacyjnego. Nierzadko bywa
tak, że nawet jeśli przedsiębiorca nie ogranicza swej odpowiedzialności, w sposób, który
nakazywałby traktować dane postanowienie jako niezgodne z art. 3853 pkt 2 kc, to może ono
naruszać art. 3853 pkt 21 kc. Stosownie do ostatniego z przywołanych przepisów prawa za
zakazane uznaje się klauzule uzależniające odpowiedzialność przedsiębiorcy względem
konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których
przedsiębiorca zawiera umowę lub przy pomocy których wykonuje swe zobowiązanie, albo
uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych
formalności.

A. Klauzule określające obowiązek spełnienia przez konsumenta nadmiernie
uciążliwych formalności
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem za nadmiernie uciążliwą formalność uznaje się
obowiązek uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez przedstawiciela
organizatora na miejscu odbywania się imprezy. W prawdzie na mocy art. 20 ust. 3 ustawy
o usługach turystycznych do zadań pilota wycieczek należy przyjmowanie od uczestników
reklamacji dotyczących świadczonych im usług, zgodnie z ust. 4 tego przepisu pilot
wycieczek ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a stosownie do ust.
5 niniejszego artykułu w razie odmowy uwzględnienia reklamacji powinien on szczegółowo
uzasadnić to na piśmie, to są to obowiązki obciążające pilotów wycieczek, a nie
konsumentów. Ponadto w ramach nie wszystkich imprez konsumenci zostają objęci opieką
pilotów turystycznych, natomiast analogicznych obowiązków nie przewidziano dla innych
osób reprezentujących organizatora. Z tego powodu uzyskanie pisemnego potwierdzenie
złożenia reklamacji może być niemożliwe wskutek działania lub zaniechania przedstawiciela
organizatora, który np. odmówi przyjęcia reklamacji. Fakt, że nie uzyskano pisemnego
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potwierdzenia złożenia reklamacji nie może pociągać za sobą utraty prawa konsumenta do
dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
W wyroku z 29 stycznia 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 160/05) SOKiK uznał za
niedozwolone postanowienie: „Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna
pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o wystąpieniu wad,
uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody, Podstawą reklamacji uczestnika nie mogą być
jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności (m. in. postoje na
granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie realizacji imprezy zamieszki, wojny,
strajki, blokady dróg, powodzie itp.) oraz wszelkie inne wymienione w punkcie 13 niniejszych
warunków”, któremu zarzucono niezgodność z art. 3853 pkt 2 i 21 kc. W ocenie SOKiK
obowiązek złożenia przez konsumenta wraz z reklamacją pisemnego oświadczenia pilota
lub innego miejscowego przedstawiciela biura o wystąpieniu wad należy uznać za
nadmiernie uciążliwą formalność. Obowiązek tej treści nie ma nic wspólnego z wynikającym
z ustawy o usługach turystycznych jak najbardziej uzasadnionym obowiązkiem
niezwłocznego powiadomienia o stwierdzeniu wadliwego wykonywania usługi w trakcie
trwania imprezy, ani też z wynikającym z art. 20 tej ustawy obowiązkiem pilota do
potwierdzenia przyjęcia reklamacji od konsumenta i nadania jej biegu. Obowiązek ten jest
natomiast niemożliwy do zrealizowania w praktyce, godzi w interesy konsumenta i naraża
go na utratę przyznanych uprawnień wynikających z wadliwego wykonywania usługi przez
organizatora.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Reklamacje potwierdzone przez przedstawiciela wraz z określeniem roszczeń należy złożyć na
piśmie w biurze KOMPAS POLAND osobiście bądź listem poleconym najpóźniej w terminie do
30 dni od daty zakończenia imprezy wykupionej w KOMPAS POLAND”,



„Ewentualne nieprawidłowości muszą być zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej lub ustnej w
czasie trwania imprezy i potwierdzone przez osobę upoważnioną (pilot, rezydent, przedstawiciel),
która ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia nieprawidłowości. Niepotwierdzone
nieprawidłowości nie będą rozpatrzone”,



„Reklamacje lub uwagi dotyczące usługi należy zgłaszać w trakcie imprezy do pilota lub
rezydenta. Dowodem zgłoszenia jest pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości przez te
osoby reklamacji”.

B. Klauzule określające prawo do złożenia reklamacji w rażąco krótkim terminie
Do częstych należą nieprawidłowości w zakresie terminów do podjęcia określonych
czynności w trybie reklamacyjnym przez stronę, do której reklamacje są adresowane. Po
pierwsze przedsiębiorcy nierzadko przewidują zbyt krótki termin do zgłaszania reklamacji
dla konsumentów i po drugie jednocześnie dla siebie zastrzegają termin dłuższy, niż
przewiduje właściwy przepis prawa. Ustawa o usługach turystycznych nie określa terminu,
w jakim konsument może podjąć działania w ramach procedury reklamacyjnej. Posiłkowo
można posłużyć się art. 563 kc, wedle którego o zaistniałych niezgodnościach z umową
należy poinformować w ciągu miesiąca. Powyższe przemawia za tym, że termin do
wniesienia reklamacji nie powinien być krótszy niż miesięczny liczony od dnia zakończenia
imprezy.
Przykład postanowienia, w którym zastrzeżono zbyt krótki termin składania reklamacji
stanowi klauzula uznana za niedozwoloną na mocy wyroku SOKiK z 14 grudnia 2006 roku
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(sygn. akt XVII AmC 152/05) i wpisana do rejestru pod numerem 1060: „Pisemne reklamacje są
przyjmowane do 7 dni od zakończenia imprezy. Uwagi zawarte w reklamacji powinny być
potwierdzone przez przedstawiciela Organizatora lub dyrekcję ośrodka. Reklamacje złożone
w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane”. W uzasadnieniu SOKiK podał, że 7‐dniowy
termin do składania reklamacji jest zbyt krótki.
W wyroku z 29 stycznia 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 160/05) SOKiK orzekł, że niezgodne
z prawem jest postanowienie o brzmieniu: „Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od
zakończenia uznane będą za bezskuteczne”. W uzasadnieniu przyznał on, że wyznaczony termin
jest rażąco krótki przez co zniechęca konsumentów do składania reklamacji dotyczących
świadczonych przez organizatora usług. W wyroku tym SOKiK zważył również, że umowa
o usługę turystyczną jest umową mieszaną. W zakresie zagadnień związanych
z obowiązkiem zawiadomienia po stronie konsumenta, terminem zawiadomienia, skutkami
niedochowania terminu zawiadomienia, przedawnieniem roszczeń w odniesieniu do
uprawnień przyznanych konsumentowi przez ustawę o usługach turystycznych, należy
w jego ocenie stosować w drodze analogii przepisy umowy o dzieło. Do rękojmi za wady
dzieła stosuje się na podstawie art. 638 kc odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
Z art. 563 kc wynika natomiast, że zawiadomienie o wadzie przez klupującego
w określonym w przepisie miesięcznym terminie zapobiega utracie przez kupującego
uprawnień z rękojmi. Skoro zatem do umowy o świadczenie usług turystycznych należy
odpowiednio stosować powyższe przepisy kodeksowe, 7‐dniowy termin do wniesienia
reklamacji jest niewątpliwie zbyt krótki, czym konsument zostaje narażony na niewygodę.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„Reklamacje w formie pisemnej Klient winien złożyć w ciągu 2 dni od dnia zakończenia imprezy
turystycznej”,



„Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie u wykonawcy usługi oraz u pilota lub rezydenta,
a po powrocie powinna być złożona pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia imprezy zgodnie
z planem. (...) Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia”,



„Jeżeli reklamacja nie odniosła skutku może być zgłoszona na piśmie (z określeniem roszczeń)
w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy”,



„Ewentualne reklamacje w sprawie wad Klient powinien niezwłocznie zgłaszać w trakcie trwania
imprezy turystycznej przedstawicielowi Biura – pilotowi, celem ich jak najszybszego usunięcia”.

C. Klauzule przyznające przedsiębiorcom prawo do wydłużenia terminu
rozpatrzenia reklamacji
Z art. 20 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych wynika, że przedsiębiorcy przysługuje 30‐
dniowy termin do ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji. Na gruncie tego przepisu
nie przewidziano możliwości przedłużenia terminu przeznaczonego na rozpatrzenie
reklamacji. Przeciwnie, w sytuacji, gdy organizator nie odpowie w ciągu 30 dni od daty
zakończenia imprezy, gdy reklamację wniesiono w jej trakcie lub w ciągu 30 dni od jej
złożenia, gdy nastąpiło ono po zakończeniu imprezy, uważa się, że organizator uznał
reklamację za uzasadnioną.
Przykład postanowienia zakwestionowanego przez UOKiK:
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„Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie do 14 dni od
zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej
u Sprzedającego wraz z kopią pisemnej skargi złożonej w miejscu pobytu. Reklamacja zostanie
rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W szczególnych przypadkach o dłuższym terminie
rozpatrzenia reklamacji wynikającym z konieczności przeprowadzenia przez „WONDERLANDS”
szczegółowych wyjaśnień, Uczestnik zostanie powiadomiony odrębnie”.

8. Klauzule określające właściwość sądu
Przepisy mówiące o właściwości sądu, przed którym mogą być rozstrzygane ewentualne
spory powstałe na tle umowy zawarte są w Kodeksie postępowania cywilnego. Stosownie
do art. 27 Kpc zgodnie w właściwością ogólną powództwo wytacza się przed sądem
pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Na gruncie tego
przepisu sądem właściwym jest więc sąd wyznaczony wedle miejsca siedziby przedsiębiorcy
lub miejsca zamieszkania konsumenta. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego
pozwalają również na wyznaczenie sądu w oparciu o właściwość przemienną. W przypadku
powództw o ustalenie istnienia umowy, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też
o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy, stosownie do
art. 34 kpc, powództwo można wytoczyć przed sądem właściwym według miejsca
wykonania umowy.
Postanowienia wyłączające możliwość wytoczenia powództwa przed sądem wyznaczonym
na postawie ww. przepisów, nakazujące rozstrzygnięcie sprawy przed sądem innym, niżby
to wynikało z niniejszych przepisów lub ograniczające przewidziane prawem możliwości
uznaje się za niezgodne z art. 3851 §1 kc. Klauzule takie uznaje się również za niezgodne
z art. 3853 pkt 23 kc, w myśl którego niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te,
które narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo
właściwy.
Analogiczną ocenę postanowienia nakazującego rozstrzyganie ewentualnych sporów przed
sądem wyznaczonym według miejsca siedziby przedsiębiorcy zawarł SOKiK w wyroku
z 10 listopada 2004 roku (sygn. akt AmC 80/03), w którym zwrócił on również uwagę, że
rozwiązanie takie stanowi duże utrudnienie dla dochodzenia roszczeń konsumenta.
Przedsiębiorcy w różnoraki sposób ograniczają możliwość wyboru sądu. Najczęściej
zastrzegają oni, że ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze
względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Przykład takiej klauzuli stanowi postanowienie
uznane za niedozwolone na mocy wyroku SOKiK z 19 kwietnia 2004 roku (sygn. akt AmC
XVII 59/03), figurujące w rejestrze pod numerem 92: „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”. Inny sposób
ograniczenia możliwości wyboru sądu, to wskazanie sądu w konkretnej miejscowości, która
najczęściej jest zbieżna z miejscem siedziby organizatora turystyki. Takie rozwiązanie
przyjęto np. w klauzuli wpisanej na mocy wyroku SOKiK z 24 listopada 2004 roku (sygn. akt
XVII AmC 119/03) do rejestru pod numerem 310: „Gdyby zaistniała konieczność dochodzenia
roszczeń przez sądem to strony zgodnie określają jako sąd właściwy dla rozpoznania sporu Sąd
Rejonowy w Szczytnie”. Istnieją też przypadki, że przedsiębiorcy w ogóle wyłączają
możliwość wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym i zastrzegają, że ewentualny
spór może być rozstrzygnięty tylko przed sądem polubownym.
Zasadniczo w pierwszej instancji sprawy są rozstrzygane przez sądy rejonowe. Nie można
jednak wykluczyć sytuacji, gdy w konkretnym przypadku o większej wadze, stosownie do
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art. 17 kpc właściwy będzie sąd okręgowy. Z tego względu nie można w umowie zastrzec,
że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle umowy
każdorazowo właściwy będzie sąd rejonowy.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„(...) Sprawy sporne w przedmiocie umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Usługodawcy (...)”,



„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w
razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby właściwego
ORGANIZATORA IMPREZY”,



„Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
organizatora”,



„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy podlegają
rozstrzygnięciu przez krajowy Sąd Rejonowy (...)”,



„Biuro określa jako Sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów
z Uczestnikami właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Warszawie”,



„Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd zawarcia umowy”.

9. Klauzule wyłączające obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu
klientowi
Jak wskazano w części dotyczącej klauzul odnoszących się do odpowiedzialności
organizatora, jej wyłączenie nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku udzielenia
poszkodowanemu klientowi pomocy. Może ona polegać na asystowaniu przy załatwianiu
niezbędnych spraw urzędowych, udzielaniu informacji koniecznych do tego, aby usunąć
przeszkody w korzystaniu z usług. W ten sposób realizowana jest funkcja opiekuńcza
pełniona przez organizatora względem uczestnika imprezy turystycznej. Wbrew
postanowieniu art. 11a ust. 2 ustawy o usługach turystycznych niektórzy przedsiębiorcy
zwalniają się z tego obowiązku. Klauzule takie należy uznawać za bezprawne, niezgodne
z art. 3851 §1 kc, a posługiwanie się nimi za niedozwolone.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i czasie na miejsce zbiórki określone
w programie przez pilota grupy lub rezydenta Organizator nie ma obowiązku ułatwienia
Klientowi dołączenia do grupy”,



„(…) Rozmiar pomocy i poniesionych w związku tym wydatków przez Biuro Podróży nie może
przekroczyć sum określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń i nie obejmuje świadczeń
nieprzewidzianych w tym ubezpieczeniu lub cenie wycieczki”.
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10. Klauzule nakładające na konsumenta obowiązek naprawienia
wyrządzonej przez niego szkody w miejscu i czasie jej powstania
Część ze skontrolowanych przedsiębiorców posługuje się klauzulami, na mocy których
nakłada na konsumentów obowiązek wypłaty odszkodowania za wyrządzone przez nich
szkody niezwłocznie, w miejscu odbywania się imprezy turystycznej, podczas gdy
obowiązek taki nie został w żadnym przypadku nałożony na organizatora. Takie
ukształtowanie zakresu spoczywających na konsumentach obowiązków powoduje ich
nadmierne i nieuzasadnione obciążenie. Z uwagi na to klauzule tej treści należy uznać za
niezgodne z art. 3851 §1 kc.
Warto zwrócić uwagę, że w rejestrze pod numerem 768 wpisano uznane przez SOKiK za
niedozwolone na mocy wyroku z 23 lutego 2006 roku (sygn. akt XVII AmC 6/05)
postanowienie: „Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone szkody z własnej winy, za które mają
obowiązek zapłacić niezwłocznie z własnych środków w miejscu ich powstania”. W uzasadnieniu do
tego wyroku podniesiono, iż klauzula taka nakłada na konsumenta obowiązek naprawienia
szkody już w czasie trwania imprezy, podczas, gdy analogiczny wymóg nie obciąża
organizatora. To powoduje, że obowiązki stron umowy zostają ukształtowane w sposób
nierównorzędny i większym stopniu obciążają słabszą stronę umowy. Żądanie naprawienia
szkody w trakcie trwania imprezy może nadmiernie utrudnić lub wręcz uniemożliwić
korzystanie z imprezy. Ponadto konsument może nie mieć takiej możliwości np. ze względu
na ograniczony dostęp do środków pieniężnych w miejscu pobytu. W związku
z powyższym postanowienia nakładające obowiązek naprawienia przez konsumenta szkody
w miejscu i czasie jej powstania uznaje się za niezgodne z prawem.
Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:


„(...) Uczestnik powinien pokryć straty powstałe z tego tytułu w miejscu wyrządzenia szkody”,



„Uczestnik imprezy zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby
będące pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania”.
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IV. BRAKI W INFORMACJACH ZAMIESZCZANYCH
W UMOWACH
Oprócz posługiwania się postanowieniami sprzecznymi z ustawą o usługach turystycznych
oraz z Kodeksem cywilnym organizatorzy często dopuszczają się niedopełniania
spoczywających na nich obowiązków informacyjnych. W ustawie o usługach turystycznych
ustalono minimalny zakres informacji, które powinny znaleźć się w umowie. Ma to
zapewnić należyte określenie zakresu zobowiązań podejmowanych przez kontrahentów,
treść przewidywanych uprawnień oraz zasady wykonania umowy. Brak określonych
danych w umowie powoduje, że zakres wzajemnych zobowiązań stron nie jest precyzyjnie
określony, może prowadzić do powstania sporu na tle wykonania umowy oraz powodować
trudności dowodowe w razie wystąpienia takiego sporu.
Często zdarza się, że oprócz precyzyjnego określenia zakresu wiążącej strony umowy, nie
zawiera ona też należytego określenia przedsiębiorcy. Sytuacja taka ma miejsce, gdy ani
umowa, ani stanowiące jej część inne załączone dokumenty nie zawierają pełnej firmy
przedsiębiorcy. Stosownie do art. 432 kc przedsiębiorca działa pod firmą. W przypadku osób
prawnych przez firmę rozumie się nazwę ujawnioną we właściwym rejestrze,
a w przypadku osób fizycznych jest to jej imię i nazwisko oraz ewentualne dodatkowe
określenia wskazujące na przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia oraz inne
określenia dowolnie obrane. Mając na uwadze powyższe oraz kierując się nakazem
wynikającym z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych organizatorzy turystyki
powinni w umowach zamieszczać informacje na temat firmy, pod jaką działają. Dane te
należy podać wraz z numerem identyfikacji podatkowej. Konieczne jest również wskazanie
numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Aby
informacja w tym zakresie była pełna i rzetelna należy podać numer pozycji, pod którą
figurują, nazwę niniejszego rejestru oraz wskazać organ prowadzący go. Tylko taki zakres
podawanych danych gwarantuje bowiem, że informacja będzie użyteczna, dzięki czemu
konsument będzie wiedział, gdzie może zweryfikować informacje na temat organizatora.
Podkreślenia wymaga okoliczność, że obecnie rejestry dla każdego z województw prowadzą
właściwi marszałkowie województw. Często pojawiającym się błędem jest więc podawanie,
że biuro podróży figuruje w rejestrze prowadzonym przez wojewodę.
W toku kontroli stwierdzono, że w części umów brak jest informacji na temat godziny
i miejsca wyjazdu, a także planowanego powrotu. Danych takich nie zawierały również
foldery oraz ulotki dotyczące konkretnych imprez. Niezamieszczenie w umowie niniejszych
danych może przedsiębiorcy ułatwić dokonanie dowolnej modyfikacji umowy, pozbawić
konsumenta lub utrudnić mu możliwość odstąpienia od umowy z powodu zmiany jej
warunków, a także może skutkować wyłączeniem możliwości dochodzenia z tego tytułu
ewentualnych roszczeń finansowych. Braki w tym zakresie należy kwalifikować, jako
niezgodne z art. 14 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o usługach turystycznych. Przypomnieć warto,
że oprócz obowiązku zawarcia przedmiotowych informacji w umowach, z mocy art. 13 ust. 3
pkt 3 ustawy o usługach turystycznych na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek podania
konsumentom w odpowiednim czasie na piśmie informacji o planowanym czasie przejazdu,
miejscach i czasie trwania postojów.
Niejednokrotnie przedsiębiorcy nie określają w wyczerpujący sposób informacji na temat
rodzaju i zakresu ubezpieczenia turystów oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela, co może
zostać uznane za niezgodne z art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o usługach turystycznych.
Obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w imprezach zagranicznych umów
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia spoczywa na
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organizatorach z mocy art. 14 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Z uwagi na to za
niedozwolone można uznać zastrzeżenie umowne, na podstawie którego stwierdza się, że
w przypadku zawierania umowy o imprezę turystyczną na krótko przed jej rozpoczęciem,
pomimo pobrania od konsumenta ceny identycznej z ceną płaconą przez innych
uczestników, umowę ubezpieczenia będzie on musiał zawrzeć we własnym zakresie.
Analogicznie sytuacja kształtuje się przy zmianie uczestnika imprezy dokonywanej na
podstawie art. 16 ustawy o usługach turystycznych.
Przykład postanowienia zakwestionowanego przez UOKiK: „Po tym terminie Biuro wyraża
zgodę na zmianę uczestnika, ale w takim wypadku ubezpieczenie nowego uczestnika w zakresie NNW,
KL i BAGAŻU należy do obowiązków Klienta, jeszcze przed wyjazdem na imprezę turystyczną.
Klientowi nie przysługuje z tego tytułu rekompensata, odszkodowanie, ani odsetki”.
Oprócz informacji o ubezpieczeniu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków umowa, o ile nie wydano konsumentowi oddzielnego potwierdzenia, powinna
obejmować informację także na temat zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji
bankowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku, gdy
organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego
powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie
niewykonania zobowiązań umownych. Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy o usługach
turystycznych przedsiębiorca powinien jednocześnie określić sposób ubiegania się o wypłatę
środków z tej umowy ubezpieczenia lub gwarancji.
Część ze skontrolowanych umów nie zawierała należytej informacji na temat terminu
powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub
usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest
uzależniona od tego. Obowiązek wskazania w umowie daty, do kiedy może nastąpić
odwołanie, wynika z art. 14 ust. 2 pkt 7a ustawy o usługach turystycznych. Wprowadzenie
do umowy informacji w niniejszym zakresie ma chronić konsumentów przed
nieuprawnionym, dowolnym odwoływaniem imprezy lub części świadczeń przewidzianych
w umowie w nieokreślonym terminie, np. tuż przed samym rozpoczęciem imprezy.
W przeciwnym razie przedsiębiorca mógłby zaskoczyć konsumenta zmianą, a ten ze
względu na termin powzięcia wiadomości faktycznie zostałby zmuszony do przyjęcia
zmiany, gdyż w tym terminie nie miałby już rzeczywistej możliwości wyszukania innej
oferty.
Jeśli organizator przewiduje możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej liczby
chętnych, umowa powinna jasno i precyzyjnie określać minimalną liczbę uczestników.
Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, że impreza może zostać odwołana z powodu braku bliżej
nieokreślonej wymaganej liczby uczestników.
Przykład postanowienia zakwestionowanego przez UOKiK:
„Biuro Podróży ma prawo odwołać wycieczki w miejscu przeznaczenia objęte programem bez
ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli na imprezy takie nie będzie odpowiedniej liczby chętnych”.
Skutkiem nieokreślenia w umowie minimalnej liczby uczestników wymaganej do tego, aby
dana usługa była świadczona, jest po stronie organizatora brak możliwości odwołania
imprezy lub określonej usługi z powodu zbyt małego zainteresowania nią klientów.
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W analizowanych umowach niejednokrotnie brak było informacji na temat terminu
zawiadomienia organizatora o zmianie uczestnika imprezy, co może zostać uznane za
niezgodne z regulacją art. 14 ust. 2 pkt 7b ustawy o usługach turystycznych. Stosownie do
art. 16 ust. 1 ww. ustawy do przeniesienia praw i obowiązków konsumenta na osobę trzecią
nie jest wymagana zgoda organizatora. Aby zmiana taka była jednak skuteczna, klient
powinien organizatora o niej zawiadomić przed rozpoczęciem imprezy w terminie
określonym w umowie. Za bezprawne należy więc uznać zastrzeżenia organizatorów
bezwzględnie zakazujące dokonywania zmiany uczestnika albo uzależniające ją od
wyrażenia przez nich zgody.
Przykład postanowienia zakwestionowanego przez UOKiK:
„Po tym terminie Biuro wyraża zgodę na zmianę uczestnika, ale w takim wypadku ubezpieczenie
nowego uczestnika w zakresie NNW, KL i BAGAŻU należy do obowiązków Klienta, jeszcze przed
wyjazdem na imprezę turystyczną. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu rekompensata,
odszkodowanie, ani odsetki”.
Umowy o świadczenie usług turystycznych, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy
o usługach turystycznych, powinny określać sposób zgłaszania reklamacji związanych
z wykonywaniem usług przez organizatora lub osobę z nim współpracującą wraz
z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji. Przy określaniu trybu reklamacyjnego
należy jednak pamiętać, że nie może on być nadmiernie uciążliwy dla konsumenta. Kwestie
te zostały szczegółowo poruszone w części niniejszego raportu dotyczącej klauzul
normujących zasady zgłaszania reklamacji.
Oddzielnie, stosownie do art. 16b ust. 2 ustawy o usługach turystycznych, umowy powinny
jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie zawiadomienia wykonawcy usługi
oraz organizatora o wadliwym wykonywaniu umowy w trakcie trwania imprezy.
Zawiadomienie takie nie stanowi reklamacji. Niestety w wielu umowach nie podaje się
informacji zarówno o obowiązującym trybie zgłaszania stwierdzonych przez uczestnika
nieprawidłowości, jak i o zasadach składania reklamacji. Źródłem licznych
nieprawidłowości jest też mylenie ze sobą obu trybów oraz próby zastępowania jednego
z nich drugim. Działanie takie można uznać za niedozwolone chociażby ze względu na to, że
różne są terminy do podjęcia działań w ramach każdej z procedur. Jednocześnie, o ile
zgłoszenie nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy stanowi obowiązek konsumenta, to
złożenie reklamacji jest jego uprawnieniem i różne są skutki niepodjęcia czynności
w każdym z tych trybów.
Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 10 ustawy o usługach turystycznych umowy pomiędzy
organizatorami, a konsumentami powinny obejmować swym zakresem także informacje na
temat podstaw prawnych umowy. Poznanie odpowiednich przepisów prawa pozwala
konsumentom w pełni i świadomie spełniać ich obowiązki, jak i egzekwować od
organizatorów właściwe wykonanie umowy i realizację ciążących na nich obowiązków
Wbrew temu część ze skontrolowanych umów nie obejmowała informacji o ich podstawach
prawnych.
W związku z nałożeniem na przedsiębiorców przedkontraktowych obowiązków
informacyjnych wynikających z art. 12 i 13 ustawy o usługach turystycznych należy
pamiętać, że materiały reklamowe, oferty i przekazywane konsumentom informacje pisemne
powinny charakteryzować się tym, że zakres zamieszczanych w nich danych obejmuje co
najmniej ustawowe minimum. Zamieszczane w takich materiałach dane powinny być pełne,
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rzetelne i prawdziwe, tak by nie wprowadzały konsumentów w błąd i pozwalały na podjęcie
rozsądnej decyzji w kwestii wyboru konkretnej oferty.
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V. WNIOSKI
1. Branża turystyczna na tle innych sektorów rynku
Poczynione w toku badania ustalenia prowadzą do wniosku, że przedsiębiorcy działający
w branży turystycznej dopuszczają się wielu nieprawidłowości, co negatywnie skutkuje na
sytuację ich klientów – konsumentów na rynku. Problemy dotyczą głównie szeroko
rozumianego wyłączania odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy wprost lub też pośrednio poprzez przyznanie organizatorowi uprawnień do
jednostronnej zmiany przewidzianych umową świadczeń. Zasadniczo można stwierdzić, że
kwestia ta pojawia się w większości kontrolowanych branż i nie jest cechą właściwą jedynie
dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Stosowanie klauzul wyłączających
odpowiedzialność przedsiębiorców za niewłaściwe wykonanie umowy oraz przyznające im
prawo do dokonywania wiążących konsumentów zmian warunków umów stwierdzono
bowiem także np. we wzorcach umów stosowanych przez podmioty prowadzące szkoły
językowe, świadczące usługi remontowo‐budowlane, operatorów telewizji kablowej,
deweloperów. Druga z zasadniczych kwestii, to obciążanie odstępujących od umowy
konsumentów obowiązkiem zapłaty rażąco wygórowanego odstępnego lub innych
świadczeń tego rodzaju. Także i ten problem nie wyróżnia branży turystycznej na tle innych,
które były kontrolowane przez Urząd. Różnice w regulacjach stosowanych przez
poszczególnych przedsiębiorców wynikają z charakterystycznych cech poszczególnych
branż, specyfiki spełnianych świadczeń, lecz przy tym można zakreślić wspólne cechy
naruszeń, analogiczne dążenia przedsiębiorców do wzmocnienia własnej pozycji
i przyznania sobie w związku z zawartą umową większej swobody przy jej wykonywaniu
niż konsumentowi.

2. Postulaty zmian w obowiązujących przepisach prawa
Niejednokrotnie można natknąć się na opinie, że obecnie obowiązująca ustawa o usługach
turystycznych jest przestarzała i zamiast ułatwiać, utrudnia prowadzenie działalności
gospodarczej w branży turystycznej. Czasami kwestionuje się w ogóle zasadność jej
istnienia, jako szczególnego aktu prawnego normującego kwestie dotyczące prowadzenia
działalności w tym zakresie. Trzeba mieć jednak na względzie, że ustawa ta zakreśla ramy
ochrony konsumentów, którzy powierzają organizatorom nie tylko swoje środki finansowe,
ale też zdają się na ich opiekę i pomoc, zwłaszcza w trakcie imprez zagranicznych.
Szczególna regulacja opisywanych kwestii w jednym akcie prawnym ułatwia zapoznanie się
z wiążącymi przepisami. Przeprowadzone badanie wykazało, że wielu z profesjonalistów
nie zna szczegółowo rozważanych regulacji, choć na nich w głównej mierze powinni opierać
swe działania. Tym bardziej wyraźne określenie w przepisach obowiązków i praw stron
umów o świadczenie usług turystycznych jest więc potrzebne dla konsumentów.
Mając na uwadze wieloletnie doświadczenia Urzędu oraz ustalenia poczynione na gruncie
niniejszego badania wydaje się, że szczególnego uregulowania wymagałaby kwestia
rozliczeń na wypadek odstąpienia konsumenta od umowy. Z jednej strony notuje się liczne
nadużycia ze strony przedsiębiorców w tym zakresie, którzy obarczają konsumentów
obowiązkiem ponoszenia nadmiernie uciążliwych konsekwencji finansowych bez względu
na przyczyny rezygnacji, z drugiej jednak strony nie można im też zamykać drogi do
ochrony swych uzasadnionych interesów. Regulacja taka musiałaby uwzględniać słuszne
interesy obu stron umowy.
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3. Praktyczne wskazówki dla konsumentów korzystających z usług biur
podróży
Jak wskazano na wstępie niniejszego opracowania jednym z celów przeprowadzenia
opisywanej kontroli i sporządzenia tego raportu jest podniesienie świadomości prawnej
uczestników rynku. Znajomość praw i obowiązków stron umowy pozwala bowiem na
właściwe i pełne korzystanie z przewidzianych ustawami instrumentów prawnych.
Zapewnić tego nie mogą jednak jedynie działania Urzędu. Każdy z konsumentów
zamierzający zawrzeć umowę powinien w pierwszej kolejności wykazać się czujnością
i dbałością o własne interesy. To konsument właśnie styka się z przedsiębiorcą. Przy
nawiązaniu kontaktu nie należy obawiać się zadawania pytań, a wręcz przeciwnie, trzeba
domagać się wyczerpującej odpowiedzi w kwestii zaistniałych niejasności. Konsument
powinien przed zawarciem umowy uważnie zapoznać się z przedstawionymi mu
materiałami reklamowymi, warunkami uczestnictwa, umową. Na tym etapie istnieje
bowiem możliwość wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości, poczynienia niezbędnych
ustaleń, które pozwolą na w pełni świadome rozstrzygnięcie, czy daną umowę chcemy
zawrzeć, czy też powinniśmy z konkretnej oferty zrezygnować. Z drugiej strony konsument
także powinien rzetelnie wykonywać ciążące na nim obowiązki, informować przedsiębiorcę
o wszystkich kwestiach istotnych dla danej umowy, tak by współpraca mogła układać się
harmonijnie. W przypadku, gdy konsument ma wątpliwość, co do tego, czy określony
przedsiębiorca w ogóle jest uprawniony do prowadzenia działalności w określonym
zakresie, powinien zażądać aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów
turystyki, który obecnie jest prowadzony przez każdego z marszałków województw. Może
także wystąpić do instytucji branżowych, np. do Polskiej Izby Turystyki, z tym że
przynależność do nich nie jest obowiązkowa.
Konsument, który znalazł we wzorcu umowy, jaką zamierza zawrzeć, postanowienie
noszące znamiona klauzuli abuzywnej i znajdujące się w niniejszym raporcie, powinien
zwrócić przedsiębiorcy uwagę na ten fakt. W przypadku, gdy nie wyrazi on zgody na
zmianę kwestionowanej klauzuli, najlepiej zmienić kontrahenta. W takiej sytuacji można
wystąpić na drogę sądową o uznanie postanowienia wzorca umowy, co do którego zachodzi
podejrzenie, że jest niezgodne z przepisami prawa, o jego uznanie przez SOKiK za
niedozwolone. Jeśli umowa już zawarta obejmuje postanowienia noszące znamiona
niedozwolonego, a przedsiębiorca nie przychyli się do wystąpienia o zmianę regulacji
umownej, należy zwrócić się do sądu cywilnego o uznanie danego postanowienia za
niewiążące. Natomiast jeśli umowa już zawarta obejmuje niedozwolone postanowienia
wpisane do rejestru, to – zgodnie z definicją określoną w Kodeksie cywilnym – takie
klauzule nie wiążą konsumenta z mocy prawa.
W indywidualnych sprawach konsumenci mogą korzystać z pomocy miejskiego lub
powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji konsumenckich (np. Federacji
Konsumentów). Do zadań rzeczników konsumentów należy zapewnienie bezpłatnego
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony prawa
i interesów konsumentów. Należy zwrócić uwagę, że na gruncie okoliczności faktycznych
konkretnej sprawy rzecznik podejmuje decyzję, jakie działania w sprawie tej są uzasadnione
i zostaną przez niego podjęte. Wykaz instytucji, w których można poszukiwać pomocy przy
rozwiązywaniu indywidualnych spraw znajduje się na stronie internetowej UOKiK pod
adresem www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/sprawy_indywidualne/.
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VI. PODJĘTE I PLANOWANE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
W związku ze stwierdzonymi w toku badania licznymi nieprawidłowościami, które
wstępnie zakwalifikowano jako niezgodne z przepisami ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, przeciwko 101 przedsiębiorcom objętym kontrolą wszczęto postępowania
w sprawie stosowania przez nich praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Ocena prawna rozważanych praktyk zostanie w każdym z tych przypadków zawarta
w decyzji administracyjnej kończącej postępowanie, od której przysługuje odwołanie do
SOKiK.
Część z ujawnionych naruszeń pozwoliła na wystosowanie do przedsiębiorców wezwań do
dobrowolnego zaniechania stosowania nieprawidłowych unormowań w umowach
zawieranych z konsumentami. Z uwagi na to Prezes UOKiK wystosował 73 wezwania tego
typu, z czego 21 spraw już zostało zakończonych dostosowaniem się przedsiębiorców,
a pozostałe są w toku.
W 6 przypadkach wystąpiono do SOKiK z powództwami o uznanie zakwestionowanych
postanowień za niedozwolone.
Powyższe dane dotyczą stanu na dzień 13 czerwca 2008 roku.
Przedstawiona w raporcie ocena abuzywności klauzul nie jest ostateczna. Wyłącznie SOKiK
ma kompetencję do uznania postanowienia za niedozwoloną klauzulę w trybie
postępowania sądowego. Po uprawomocnieniu się wyroku SOKiK takie postanowienie
wpisywane jest do wielokrotnie przywoływanego w niniejszym raporcie prowadzonego
przez Prezesa UOKiK rejestru. Od tego momentu jego stosowanie w obrocie
z konsumentami jest zakazane.
W przypadku podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów polegającej na posługiwaniu się w obrocie konsumenckim
postanowieniami wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru (może to dotyczyć
także sytuacji, w których przedsiębiorca stosuje klauzule podobne do wpisanych do rejestru
nawet jeśli wyrok SOKiK, na mocy którego dokonano wpisu, nie był wydany w stosunku do
tego przedsiębiorcy), ocena praktyki dokonywana jest w decyzji Prezesa UOKiK, po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Od decyzji wydanych w tym trybie
przysługuje odwołanie do SOKiK.
W związku z powyższym należy mieć na uwadze fakt, że opisane w niniejszym raporcie
ustalenia mają charakter wstępny, a w przeważającej części przypadków odpowiednie
procedury prawne nie zostały jeszcze zakończone.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
WYCIĄG Z REJESTRU POSTANOWIEŃ WZORCÓW UMOWY
UZNANYCH ZA NIEDOZWOLONE
(stan na 13 czerwca 2008 roku)

Warszawa, czerwiec 2008 rok
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KLAUZULE NIEDOZWOLONE
Czym są niedozwolone klauzule w umowach
Decydując się na zawarcie umowy konsumenci często otrzymują do podpisania gotowy wzorzec. Określone w nim podstawowe prawa i obowiązki stron nie
zawsze są korzystne dla słabszych uczestników rynku. Gdy umowa zawierana jest z deweloperem, bankiem, operatorem telefonicznym, zakładem ubezpieczeń,
biurem podróży, dostawcą gazu bądź energii elektrycznej, rola konsumenta najczęściej ogranicza się do podpisania kontraktu lub odrzucenia go w całości.
Powoduje to niebezpieczeństwo, że przedsiębiorca w umowie narzuci konsumentowi klauzule, które nie będą dla niego korzystne.
Co zrobić, jeśli umowa, która została podpisana, zawiera niedozwolone postanowienia
Jeśli podpisana przez konsumenta umowa zawiera niedozwolone postanowienia, to – zgodnie z kodeksem cywilnym – takie klauzule nie wiążą go z mocy
prawa. Szczególnie w przypadku, gdy kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Jeżeli
przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, należy zwrócić się do sądu powszechnego (rejonowego lub okręgowego) o uznanie danego postanowienia
za niewiążące.
Jeżeli konsument chce odstąpić od umowy, a w jej warunkach znajduje się postanowienie wykluczające taką możliwość lub przewidujące rażąco wygórowaną
karę, to może on powołać się na niedozwolony charakter postanowienia umownego. Jeżeli przedsiębiorca nie uwzględni naszych racji, należy dochodzić swoich
roszczeń sądownie.
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Zawsze możemy skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który przejrzy umowę pod względem klauzul niedozwolonych albo
pomoże w mediacjach z przedsiębiorcą.

Rejestr klauzul niedozwolonych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. W ich następstwie Prezes
Urzędu kieruje pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Postanowienia umowne, które zostały uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK
za niedozwolone, są następnie wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Od tego momentu stosowanie ich
w obrocie z konsumentami jest zakazane.
Prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje również miejskim i powiatowym rzecznikom konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz samym
konsumentom.
Gdzie znaleźć rejestr klauzul niedozwolonych
Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.uokik.gov.pl
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Numer wpisu: 57, data wpisu: 2003-08-14
„W takim przypadku na kupującego nałożona zostanie kara umowna składająca się dotychczas wniesionych opłat, nie niższa jednak niż 30%
sumy określonej w „Umowie Sprzedaży Timeshare” w rubryce „Cena bez rabatu”.
Numer wpisu: 58, data wpisu: 2003-08-14
„W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze porozumienia stron, strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączenie właściwości
Sądów powszechnych i poddają się orzecznictwu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ul. Trębacka 4 zgodnie
z regulaminem tego Sądu. Postanowienie to ma moc zapisu na Sąd polubowny”.
Numer wpisu: 79, data wpisu: 2003-09-16
„Niniejszym przyjmuję/my i zobowiązuję/my się do uiszczenia opłat w wysokościach i terminach podanych w punktach trzecim, czwartym
i piątym Umowy Sprzedaży Timeshare i jednocześnie wyrażamy zgodę na następujący zapis na sąd polubowny: Strony zobowiązują się do
rozwiązywania wszelkich sporów na drodze negocjacyjnej w okresie nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku nie możności rozstrzygnięcia sporu
na drodze porozumienia stron, strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączenie właściwości sądów powszechnych i poddają się orzecznictwu
Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ul. Trębacka 4, zgodnie z regulaminem tego sądu. Postanowienie to ma moc
zapisu na sąd polubowny. Rozstrzygniecie tego sporu przez wymieniony sąd polubowny jest ostateczne i nastąpi według prawa polskiego”.
Numer wpisu: 80, data wpisu: 2003-09-16
„Certyfikat stanowi potwierdzenie nabycia prawa do korzystania z apartamentu w formie aktu notarialnego podlegającego wpisowi do działu III
księgi wieczystej prowadzonej dla ośrodka Klub Plaza w Darłowie, ul. Słowiańska 3 nr KW 35122 i jego wydanie następuje po zrealizowaniu
wszystkich obowiązków kupującego określonych treścią Umowy Sprzedaży. HTC-KW gwarantuje, że wydanie Kupującemu Certyfikatu nastąpi,
co najmniej listem poleconym w terminie 60 dni po dokonaniu pełnej wpłaty określonej w Umowie Sprzedaży. W przypadku nie wywiązania się
z obowiązku wynikającego z niniejszego punktu, a w szczególności nie wydania Certyfikatu w terminie, HTC-KW zobowiązuje się do
rekompensaty w formie spełnienia analogicznego świadczenia”.
Numer wpisu: 82, data wpisu: 2004-01-05
„Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów walutowych oraz cen mających wpływ na przyjętą kalkulację imprezy”.
Numer wpisu: 83, data wpisu: 2004-01-05
„Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia lub kradzieży”.
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Numer wpisu: 84, data wpisu: 2004-01-05
„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”.
Numer wpisu: 85, data wpisu: 2004-01-05
„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”.
Numer wpisu: 89, data wpisu: 2004-07-29
„W przypadku rezygnacji Klienta z wczasów BT Bratniak potrąca z opłat wniesionych przez Uczestnika: opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł
od każdego rezygnującego klienta 30% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 45 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 50% ceny
w przypadku rezygnacji w okresie od 30 - 15 dni przed rozpoczęciem imprezy 90% ceny w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 15 dni
przed rozpoczęciem imprezy”.
Numer wpisu: 91, data wpisu: 2004-08-20
„Biuro zastrzega sobie prawo niewielkich zmian w programie oraz zmiany ceny imprezy turystycznej w związku ze zmianą kosztów transportu,
świadczeń hotelowych, cen walut itp”.
Numer wpisu: 92, data wpisu: 2004-08-20
„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”.
Numer wpisu: 101, data wpisu: 2004-08-20
„Koszt odstąpienia od umowy w ustawowym dziesięciodniowym terminie równy jest niezbędnemu kosztowi zawarcia umowy, określonemu
w Umownie Sprzedaży Timeshare i wynosi równowartość 500 EUR, liczoną wg średniego kursu dnia NBP zawartego w Prospekcie
Informacyjnym – Świat Wakacji RCI”.
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Numer wpisu: 102, data wpisu: 2004-08-20
„Kupujący wyrażają zgodę i upoważniają firmę HTC do podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania ich
w Klubie ATLAS u Powiernika i w RCL”.
Numer wpisu: 130, data wpisu: 2004-10-11
„Warunki rezygnacji: - przy rezygnacji na 35 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, wczasów, kolonii, obozu potrącana jest opłata
manipulacyjna w wysokości 50 zł od osoby + 7% VAT; - przy rezygnacji między 34 a 16 dniem przed terminem rozpoczęcia imprezy, wczasów,
kolonii, obozu potrąca się 50% ceny imprezy + opłata manipulacyjna; - przy rezygnacji na 15 dni i mniej przed rozpoczęciem imprezy, wczasów,
kolonii obozu potrąca się 100% ceny”.
Numer wpisu: 173, data wpisu: 2004-11-18
„W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych, last minute, specjalnych nie podlegają one reklamacji (...)”.
Numer wpisu: 174, data wpisu: 2004-11-18
„Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 45 dnia od daty jej złożenia”.
Numer wpisu: 179, data wpisu: 2004-11-29
„Almatur ma prawo dokonywania zmian w imprezie (...) niezwłocznie poinformuje o nich klientów (...). Nie dotyczy to jednak dokonywania
zmian obiektywnie uznanych za mało istotne, jak na przykład zmiana zakwaterowania bez obniżenia standardu w obrębie tej samej
miejscowości, zmiana kolejności świadczeń itp”.
Numer wpisu: 180, data wpisu: 2004-11-29
„Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych – przepisy i zwyczaje miejscowe
(...)”.
Numer wpisu: 181, data wpisu: 2004-11-29
„Almatur nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody, ogranicza ją do dwukrotności ceny
imprezy turystycznej oraz nie odpowiada za szkody moralne”.
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Numer wpisu: 183, data wpisu: 2004-12-07
„Biuro podróży zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej itp.) W takim przypadku
uczestnik
może
żądać
wpisania
go
na
listę
stałą
uczestników
innej
imprezy
lub
zwrotu
pełnej
wpłaty.
W przypadku wybrania przez klienta imprezy o niższej cenie Biuro Podróży dokona zwrotu różnicy cen, w przypadku wybrania imprezy o
wyższej cenie klient dopłaca różnicę pomiędzy cenami. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast odszkodowanie”.
Numer wpisu: 184, data wpisu: 2004-12-07
„Biuro Podróży jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje
należy zgłaszać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem
reklamacji na piśmie do pilota/rezydenta Biura Podróży lub do wskazanego w programie lub na voucherze przedstawiciela Biura Podróży za
granicą bądź faksem do organizatora imprezy, który dołoży wszelkich starań aby usunąć przyczyny reklamacji, w tym w miarę możliwości
poprzez zapewnienie uczestnikowi świadczeń zastępczych”.
Numer wpisu: 185, data wpisu: 2004-12-07
„Uzupełnienia zgłoszonych reklamacji powinny być składane w Biurze Podróży w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Okoliczności
podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone w czasie trwania imprezy przez pilota/rezydenta Biura Podróży lub przedstawiciela Biura
Podróży za granicą wskazanego w programie lub na voucherze”.
Numer wpisu: 186, data wpisu: 2004-12-07
„Biuro Podróży nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki
atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie uczestnika”.
Numer wpisu: 187, data wpisu: 2004-12-07
„Podczas trwania imprezy Biuro Podróży nie bierze na siebie odpowiedzialności za: e) biuro podróży nie jest odpowiedzialne za niedogodności
w hotelu spowodowane np. czasowym odcięciem ciepłej wody, ogrzewania lub klimatyzacji, naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych”.
Numer wpisu: 212, data wpisu: 2005-01-06
„NATURA TOUR” 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.)”.
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Numer wpisu: 213, data wpisu: 2005-01-06
„NATURA TOUR” nie dokonuje zwrotu wartości nie zrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy następuje zmiana z przyczyn
niezależnych od NATURA TOUR przy zapewnieniu świadczeń zastępczych o tej samej wartości, które nie stanowią wady usługi a klient z tego
powodu nie może składać roszczeń do NATURA TOUR”.
Numer wpisu: 214, data wpisu: 2005-01-06
„NATURA TOUR” wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez
osoby działające w jego imieniu”.
Numer wpisu: 216, data wpisu: 2005-01-06
„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”.
Numer wpisu: 217, data wpisu: 2005-01-06
„Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży”.
Numer wpisu: 257, data wpisu: 2005-02-22
„Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca 100% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym
niż 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy”.
Numer wpisu: 258, data wpisu: 2005-02-22
„W przypadku gdy klient odstępujący od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która przyjmuje obowiązki
wynikające z tej umowy klient zobowiązany jest zapłacić opłatę manipulacyjną”.
Numer wpisu: 259, data wpisu: 2005-02-22
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich takie jak kradzieże, rabunki, pożary. Biuro odpowiada za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy za zasadzie winy”.
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Numer wpisu: 260, data wpisu: 2005-02-22
„W przypadku ofert typu „Joker”, „last minute” (nie posiadających dokładnie określonego miejsca zakwaterowania) organizator gwarantuje
jedynie określoną kategorię zakwaterowania i niekoniecznie będzie to obiekt przedstawiony w katalogu lub ofercie sprzedaży”.
Numer wpisu: 261, data wpisu: 2005-02-22
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji udzielonych przez agentów, a odbiegających od określonych niniejszymi
warunkami postanowień. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za udzielone przez Agentów informacje sprzeczne z treścią
katalogów i biuletynów informacyjnych, zawierających aktualną ofertę Organizatora”.
Numer wpisu: 262, data wpisu: 2005-02-22
„Przewóz bagażu należącego do uczestnika odbywa się na całkowitą jego odpowiedzialność i Organizator w żadnym przypadku nie może być
pociągnięty do odpowiedzialność za ewentualne szkody, kradzież i zaginięcie mogące mieć miejsce podczas wycieczki”.
Numer wpisu: 263, data wpisu: 2005-02-22
„G.B.P. ZANCO&MARS zastrzega sobie 50 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji”.
Numer wpisu: 264, data wpisu: 2005-02-22
„Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez Klienta oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w
stosunku prawnym z G.B.P. ZANCO&MARS także wynikających z przekroczenia granic oraz wszystkich tych, za które G.B.P. ZANCO&MARS nie
może odpowiadać”.
Numer wpisu: 265, data wpisu: 2005-02-22
„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora, o ile oferta została odmiennie zaprezentowana
przez osoby działające w imieniu Organizatora”.
Numer wpisu: 266, data wpisu: 2005-02-22
„Jeżeli Klient odstąpi od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże
uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy zobowiązana będzie do uiszczenia tylko opłaty manipulacyjnej w wysokości 500
zł”.
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Numer wpisu: 269, data wpisu: 2005-02-22
„Biuro Usług Turystycznych „Ella-Tur” zastrzega sobie, że będzie rozpatrywać reklamacje, o ile przedmiot reklamacji był zgłoszony na piśmie
pilotowi grupy w czasie trwania imprezy”.
Numer wpisu: 272, data wpisu: 2005-02-22
„W wyjątkowych przypadkach biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo do zmiany programu lub zakwaterowania w innych obiektach o tym
samym standardzie”.
Numer wpisu: 273, data wpisu: 2005-02-22
„Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy spowodowanej znaczną inflacją, zmianą cen u kontrahenta, zmianą przepisów
finansowych, kursów walut oraz innymi nieprzewidzianymi przez biuro zmianami kosztów (ocenianych jako siła wyższa) a mającymi związek
z oferowanymi świadczeniami”.
Numer wpisu: 274, data wpisu: 2005-02-22
„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 przed
imprezą, 30% przy rezygnacji między 44 a 30 dniem przed imprezą, 60% ceny przy rezygnacji między 29 a 15 dniem przed imprezą, 90% ceny
przy rezygnacji miedzy 14 a 7 dniem przed imprezą, 100% przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed imprezą”.
Numer wpisu: 275, data wpisu: 2005-02-22
„Reklamacji nie podlegają oferty typu „last minute” oraz oferty specjalne”.
Numer wpisu: 276, data wpisu: 2005-02-22
„Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie porozumienia przez sąd powszechny
właściwy dla biura”.
Numer wpisu: 277, data wpisu: 2005-02-22
„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 normalną cenę”.
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Numer wpisu: 278, data wpisu: 2005-02-22
„Organizator (...) wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z niewykonania umowy przez pośredników działających w sieci
Organizatora (pośredników)”.
Numer wpisu: 279, data wpisu: 2005-02-22
„Wszelkie roszczenia klienta, który spełnił świadczenia pieniężne związane z rozwiązaniem Umowy w oparciu o pkt 4 Warunków Płatności winny
być kierowane do pośredników sprzedających imprezy w imieniu Organizatora”.
Numer wpisu: 280, data wpisu: 2005-02-22
„Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji przez Klienta jest dołączenie do niej pisemnego zgłoszenia nieprawidłowości wraz z opisem na
czym polegają pilotowi, rezydentowi bądź obsłudze hotelowej i przez w/w osoby potwierdzone własnoręcznym podpisem lub w przypadku
obsługi hotelowej dodatkowo pieczątki hotelu”.
Numer wpisu: 281, data wpisu: 2005-02-22
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klienta ponad kwotę rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod
warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych. Organizator nie
odpowiada za szkody moralne”.
Numer wpisu: 282, data wpisu: 2005-02-22
„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora o ile oferta została odmiennie zaprezentowana
przez osoby działające w imieniu Organizatora”.
Numer wpisu: 283, data wpisu: 2005-02-22
„Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty
gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę”.
Numer wpisu: 295, data wpisu: 2005-02-22
„Wyrażam zgodę na zmianę ceny imprezy (np. w przypadku zmiany kursu walut), zmianę programu i warunków sprzedaży”.
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Numer wpisu: 296, data wpisu: 2005-02-22
„Rezygnacja z udziału w imprezie, niezależnie od przyczyny pociąga za sobą potrącenia określone niniejszymi warunkami: (...) d) 100% kosztów
pobytu w przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku”.
Numer wpisu: 297, data wpisu: 2005-02-22
„MAZUR POL zastrzega sobie prawo zmian cen imprez z powodu zmian: przepisów prawnych i podatkowych, kursów walut, cen paliwa, taryf
przewozowych, cen usług hotelarskich oraz innych mających wpływ na kalkulację”.
Numer wpisu: 298, data wpisu: 2005-02-22
„MAZUR POL zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy nie później niż 20 dni przed datą jej rozpoczęcia, jeżeli jest to uzasadnione:
a) wzrostem kosztów transportu, b) wzrostem opłat urzędowych (takich jak podatki, opłaty lotniskowe itp.), c) wzrostem kursów walut.
Uczestnik w przypadku gdy nowa cena nie jest wyższa o ponad 10%, zobowiązany jest dokonać zapłaty”.
Numer wpisu: 299, data wpisu: 2005-02-22
„Wzrost ceny imprezy o więcej niż 15% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia MAZUR POL nie później
niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny. Brak powiadomienia będzie traktowane przez MAZUR POL jako przyjęcie przez
uczestnika nowych warunków”.
Numer wpisu: 300, data wpisu: 2005-02-22
„Wzrost ceny o więcej niż 10% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy bez ponoszenia żadnych kosztów. MAZUR POL zobowiązany jest
do powiadamiania uczestnika o każdej istotnej zmianie warunków umowy (termin, program, cena standard, itp.). Uczestnik obowiązany jest w
ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia złożyć oświadczenie akceptujące nowe warunki, lub rezygnację z imprezy. Brak odpowiedzi
uczestnika będzie traktowany przez MAZUR POL jako przyjęcie przez uczestnika nowych warunków”.
Numer wpisu: 301, data wpisu: 2005-02-22
„MAZUR POL zastrzega sobie prawo zmiany programu imprezy, jej terminu lub odwołania, z powodów organizacyjnych, m.in. braku
odpowiedniej liczby uczestników – najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, lub z przyczyn leżących po stronie kontrahenta na 72
godziny przed rozpoczęciem imprezy”.
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Numer wpisu: 302, data wpisu: 2005-02-22
„Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora, MAZUR POL część świadczeń będzie zmuszony zastąpić świadczeniami o tej samej lub wyższej
wartości, nie stanowić to będzie wady umowy. MAZUR POL w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany przewoźnika, miejsca i godziny
odjazdu i przyjazdu autokaru, a także trasy przejazdu”.
Numer wpisu: 303, data wpisu: 2005-02-22
„MAZUR POL zastrzega sobie możliwość zastąpienia części świadczeń świadczeniami o tej samej lub wyższej wartości, bez uprzedniego
powiadamiania uczestnika, a także w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany przewoźnika, miejsca i godziny odjazdu, a także trasy
przejazdu. Dopuszcza się także możliwość opóźnienia środków transportu spowodowanego siła wyższą niezależną od woli organizatora, Zmiany
takie są dopuszczalne tylko w sytuacjach wyjątkowych przy jednoczesnym zachowaniu zakresu i standardu świadczeń”.
Numer wpisu: 304, data wpisu: 2005-02-22
„Nie uważa się za wadę imprezy niedociągnięć zawinionych przez Klienta lub wyrządzonych przez osoby prawne bądź fizyczne nie pozostające
w stosunku prawnym z MAZUR POL, a także wynikające z przekroczenia granic oraz wszystkich tych, za które MAZUR POL nie może
odpowiadać”.
Numer wpisu: 305, data wpisu: 2005-02-22
„Odpowiedzialność MAZUR POL za szkody poniesione przez uczestnika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
ograniczona jest do wysokości ceny imprezy”.
Numer wpisu: 306, data wpisu: 2005-02-22
„W przypadku imprezy Last minute Klient nie może stawiać takich samych wymagań co przy imprezach wykupionych za pełną cenę”.
Numer wpisu: 307, data wpisu: 2005-02-22
„W przypadkach umów Lat Minute MAZUR POL gwarantuje jedynie warunki podstawowe przewidziane w umowie”.
Numer wpisu: 308, data wpisu: 2005-02-22
„MAZUR POL wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez akwizytorów i pośredników dotyczących warunków
a odbiegających od niniejszych postanowień”.
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Numer wpisu: 309, data wpisu: 2005-02-22
„Kwestie sporne pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby MAZUR POL”.
Numer wpisu: 310, data wpisu: 2005-02-22
„Gdyby zaistniała konieczność dochodzenia roszczeń przez sądem to strony zgodnie określają jako sąd właściwy dla rozpoznania sporu Sąd
Rejonowy w Szczytnie”.
Numer wpisu: 346, data wpisu: 2005-03-01
„W razie zakwaterowania klienta wg zasad określonych w pkt 4, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie współlokatorów,
w szczególności za ich nałogi, nawyki i stany chorobowe”.
Numer wpisu: 347, data wpisu: 2005-03-01
„W przypadku odstąpienia klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie organizatora (...) organizator z zastrzeżeniem pkt (...)
dokona następujących potrąceń od osoby: (...) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 100% ceny imprezy”.
Numer wpisu: 348, data wpisu: 2005-03-01
„Organizator ma obowiązek rozpatrywania reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. W sprawach wymagających dodatkowych
wyjaśnień lub ustaleń termin ten może być przedłużony do 60 dni”.
Numer wpisu: 349, data wpisu: 2005-03-01
„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy
dla siedziby organizatora”.
Numer wpisu: 350, data wpisu: 2005-03-01
„Organizator bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej polisą ubezpieczyciela”.
Numer wpisu: 351, data wpisu: 2005-03-01
„W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych „last minute” – specjalnych nie ma możliwości reklamacji”.
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Numer wpisu: 358, data wpisu: 2005-03-01
„Nie wykorzystywanie któregokolwiek ze świadczenia zawartego w umowie z woli klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty”.
Numer wpisu: 359, data wpisu: 2005-03-01
„Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez klienta opłat, według poniższych zasad: b)10%
wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 44-31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja
nastąpi w terminie 30-22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie 21-15 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy, e) 75% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie 14-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, f)100%
wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
Numer wpisu: 360, data wpisu: 2005-03-01
„Jeżeli klient rezygnuje z innych powodów Organizator zachowuje prawo do całej kwoty wpłacanej przez klienta”.
Numer wpisu: 361, data wpisu: 2005-03-01
„Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia polubownie wówczas reklamacja umowy podlega rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla
Organizatora”.
Numer wpisu: 413, data wpisu: 2005-05-05
„Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany cen w wyjątkowych przypadkach
zwłaszcza w przypadkach wzrostu kursu walut, wzrostu kosztów transportu, zmiany przepisów celno-wizowych, zmiany ceł, podatków, opłat
lotniskowych, działań kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz działań sił wyższych”.
Numer wpisu: 414, data wpisu: 2005-05-05
„Reklamacje winny być wnoszone w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 7 dnia od daty zakończenia imprezy”.
Numer wpisu: 415, data wpisu: 2005-05-05
„W przypadkach, gdy zgłoszenie przedstawicielowi organizatora na miejscu zaistnienia przedmiotu reklamacji nie jest możliwe, Uczestnik ma
prawo do dostarczenia pisemnie reklamacji do 7 dni po zakończeniu imprezy”.
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Numer wpisu: 416, data wpisu: 2005-05-05
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i następstwa wypadków przewyższających wartość polisy”.
Numer wpisu: 417, data wpisu: 2005-05-05
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, skradziony lub zniszczony w czasie imprezy bagaż Uczestnika”.
Numer wpisu: 418, data wpisu: 2005-05-05
„Wszystkie spory wynikłe z umowy-zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla organizatora”.
Numer wpisu: 427, data wpisu: 2005-05-05
„Reklamacje nie zgłoszone na miejscu podczas trwania turnusu w formie pisemnej w Agencji/Recepcji wydającej klucze lub u rezydenta Maxima nie będą rozpatrywane po powrocie do kraju”.
Numer wpisu: 428, data wpisu: 2005-05-05
„Maxim nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Maxim-a przejściowe niedogodności w obiektach turystycznych spowodowane siłą
wyższą np. czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane naprawą lub konserwacją wind, basenów
lub innych urządzeń”.
Numer wpisu: 429, data wpisu: 2005-05-05
„Maxim nie odpowiada za usługi, które były oferowane jako usługi dodatkowe, wykonywane przez niezależnych od Maxim wykonawców np.
wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów. W/w odpowiedzialność nie powstaje nawet wtedy, jeżeli Rezydent, Pilot Maxim-a uczestniczy w
organizowaniu tych dodatkowych usług”.
Numer wpisu: 430, data wpisu: 2005-05-05
„W przypadku zadziałania siły wyższej np. wojna, strajk, klęska żywiołowa i inne przyczyny niezależne od Maxim-a, umowa z klientem przestaje
obowiązywać”.
Numer wpisu: 431, data wpisu: 2005-05-05
„Cena wycieczki ustalona jest na podstawie obowiązujących cen, opłat, kursów walut. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny wycieczki
przed wyjazdem, jeżeli nastąpi wzrost np. kosztów transportu spowodowany wzrostem cen paliw, podatków, opłat lotniskowych, kursów walut.
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Jeżeli koszt wycieczki wzrośnie o więcej niż 10% Klient ma prawo do jej anulowania i odzyskania w całości wpłaconej kwoty. Decyzja ta jednak
musi zapaść w ciągu 2 dni od chwili otrzymania informacji o wzroście ceny, nie później niż 24 godziny przed wyjazdem”.
Numer wpisu: 432, data wpisu: 2005-05-05
„Klient nie ma prawa do rekompensaty z tytułu błędów w druku lub zamieszczenia w katalogu nieprawidłowych informacji o produkcie. Klient
ma prawo do rekompensaty jedynie wtedy gdy błąd spowodował, iż standard usług jest niższy i rzeczywista wartość kwoty rekompensaty
przekracza 25% ceny pakietu wakacyjnego”.
Numer wpisu: 433, data wpisu: 2005-05-05
„Koszty zmian i rezygnacji przedstawiają się następująco: koszty zmian i rezygnacji za 1 osobę, bez wykupionego zabezpieczenia podróży: od 40
do 14 dni przed wylotem – zmiana – 200 zł, rezygnacja – 100% ceny, od 13 dni do 24 godzin przed wylotem – zmiana lub rezygnacja – 100 %
ceny, mniej niż 24 h przed wylotem – zmiana lub rezygnacja – 100 % ceny”.
Numer wpisu: 435, data wpisu: 2005-05-05
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wpłat Uczestników dokonywanych za pośrednictwem agentów biura”.
Numer wpisu: 436, data wpisu: 2005-05-05
„II. Zmiany warunków umowy – zgłoszenia. 1. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w wyjątkowych przypadkach (...) w przypadku
drastycznego wzrostu kursu walut, wzrostu cen świadczeń, wzrostu kosztów transportu, ceł, opłat portowych, granicznych, Biuro zastrzega sobie
prawo podwyższenia ceny imprezy o czym powiadomi uczestnika ustnie lub pisemnie. W przypadku wzrostu ceny o czym powiadomi uczestnika
ustnie lub pisemnie. W przypadku wzrostu ceny powyżej 10% wartości imprezy – Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy w ciągu 2 dni od
daty powiadomienia oraz zwrotu całości wniesionej opłaty. Brak odpowiedzi w w/w terminie będzie traktowany jako akceptacja zmiany. 2. Biuro
zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub części świadczeń z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególności (...) Biuro zastrzega sobie
prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby uczestników, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprez, przedstawiając
ofertę zastępczą, a w razie braku akceptacji zwracają całość uiszczonych przez Uczestnika wpłat. Podobne prawo zwrotu całości wpłat
przysługuje Uczestnikowi w przypadku zmiany terminu imprezy, standardu świadczeń lub programu wykupionej imprezy jeżeli w ciągu dwóch
dni od daty powiadomienia przez Biuro Uczestnik nie zaakceptuje w/w zmian. 3. Biuro w przypadkach szczególnie uzasadnionych zachowuje
prawo do zmiany programu: kolejności zwiedzania, zakwaterowania itp. Jednakże powyższe zmiany nie mogą mieć zasadniczego wpływu na
standard świadczeń oraz podstawowe punkty programu 4. We wszystkich opisanych w paragrafie II przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje
odszkodowanie”.
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Numer wpisu: 437, data wpisu: 2005-05-05
„Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca: d) przy rezygnacji między 14 a 8 dniem 75%
imprezy od osoby e) Przy rezygnacji poniżej 8 dni 100% ceny imprezy od osoby”.
Numer wpisu: 438, data wpisu: 2005-05-05
„Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot”.
Numer wpisu: 439, data wpisu: 2005-05-05
„W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy (bez względu na przyczynę) Organizator potrąca z dokonanej przez Klienta wpłaty opłatę
manipulacyjną w wysokości (...) 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni i w dniu wyjazdu”.
Numer wpisu: 440, data wpisu: 2005-05-05
„Nie opłacenie przez uczestnika w ustalonym przez Organizatora terminie płatności ceny imprezy powoduje skreślenie z listy uczestników
z równoczesnym zastosowaniem konsekwencji finansowych”.
Numer wpisu: 446, data wpisu: 2005-05-05
„”Open Travel” nie ma obowiązku naprawić wady, która pociąga za sobą nieproporcjonalne koszty i utrudnienia dla biura. Klient nie może
domagać się zwrotu części ceny imprezy lub zerwania umowy, jeśli „Open Travel” naprawi wadę w odpowiednim terminie”.
Numer wpisu: 447, data wpisu: 2005-05-05
„Ewentualne zmiany hotelu/apartamentu lub miejscowości noclegowej mogą wynikać jedynie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów
”Open Travel” lub w przypadku zaistnienia okoliczności jako siła wyższa. Jeżeli zmiany te nie spowodują zasadniczych zmian w programie
imprezy ani w standardzie imprezy, klient zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu tych zmian”.
Numer wpisu: 448, data wpisu: 2005-05-05
„”Open Travel” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, oczekiwaniem na granicach,
zachowaniem uczestników imprezy, hałasem związanym z usytuowaniem obiektów w pobliżu miejsc rozrywki, itp. lub innych ewentualnych
niedogodności (w tym czasowe braki w dostawie prądu lub wody, awarie klimatyzacji, urządzeń sanitarnych, sportowo rekreacyjnych), na które
„Open Travel” nie ma wpływu”.
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Numer wpisu: 449, data wpisu: 2005-05-05
„”Open Travel” nie ponosi odpowiedzialności za specyficzne warunki panujące w miejscu pobytu podczas imprezy. Dotyczy to w szczególności
specyfiki serwowanej kuchni, możliwości pojawiania się w pomieszczeniach i środkach transportu owadów, gadów o ile nie jest to następstwem
zaniedbań kulinarnych, czy też braku utrzymania czystości”.
Numer wpisu: 450, data wpisu: 2005-05-05
„W odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców ”Open Travel” ogranicza swą odpowiedzialność w powyższym zakresie,
jeżeli ograniczenia odpowiedzialności wynikają z przepisów obowiązujących w danym kraju pobytu klienta”.
Numer wpisu: 497, data wpisu: 2005-08-05
„Organizator w uzasadnionych przypadkach ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania usługi maksymalnie do 2 krotnej jej wartości”.
Numer wpisu: 514, data wpisu: 2005-10-07
„BT Barbara zastrzega sobie zatem prawo podniesienia ceny za imprezę w przypadku zmian stawek podatków, opłat, kursu walut, środków
transportu etc. Jeżeli jednak cena wzrośnie o więcej niż 15% ceny podstawowej, Klient ma prawo anulować swoje uczestnictwo i w pełni
odzyskać wpłacone pieniądze”.
Numer wpisu: 515, data wpisu: 2005-10-07
„Klient ma prawo rezygnować z imprezy na następujących warunkach: Rezygnacja z imprezy wymaga pisemnego oświadczenia. (...) przy
rezygnacji 7 dni przed wyjazdem na wycieczkę uczestnikowi nie przysługuje żaden zwrot”.
Numer wpisu: 516, data wpisu: 2005-10-07
„BT Barbara nie jest odpowiedzialne za niedogodności w hotelu wynikłe z czasowych odcięć ciepłej wody, ogrzewania lub klimatyzacji etc”.
Numer wpisu: 517, data wpisu: 2005-10-07
„Uczestnik imprezy ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za przechowywanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy w czasie trwania
imprezy”.
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Numer wpisu: 518, data wpisu: 2005-10-07
„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”.
Numer wpisu: 523, data wpisu: 2005-10-07
„Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z klientem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych w punktach 3.2 i 3.3
terminach na dobro Organizatora oraz wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania umowy przez pośredników,
działających w sieci Organizatora (pośredników)”.
Numer wpisu: 524, data wpisu: 2005-10-07
„W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji złożonej na
piśmie w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacje wniesione do Organizatora po upływie 7 dni od dnia zakończenia imprezy
zostaną uznane za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłynięcia do Organizatora”.
Numer wpisu: 525, data wpisu: 2005-10-07
„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora, o ile oferta została zaprezentowana przez osoby
działające w imieniu Organizatora”.
Numer wpisu: 526, data wpisu: 2005-10-07
„W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej stosuje się opłatę manipulacyjną w wysokości 60 zł i następujące
potrącenia: mniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: 100% ceny imprezy”.
Numer wpisu: 527, data wpisu: 2005-10-07
„Organizator określa jako sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z Klientami, właściwy Sąd Powszechny w Rzeszowie –
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa”.
Numer wpisu: 528, data wpisu: 2005-10-07
„HARCTUR z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami: d. 100% ceny,
jeśli rezygnacja została złożona w ciągu 9 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy”.
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Numer wpisu: 529, data wpisu: 2005-10-07
„Biuro odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem usterek zawinionych przez uczestników, osoby
prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z biurem”.
Numer wpisu: 530, data wpisu: 2005-10-07
„Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania”.
Numer wpisu: 531, data wpisu: 2005-10-07
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika ośrodka, rezydenta lub pilota wycieczki. Reklamacje nie
spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane. Biuro zastrzega sobie 45 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. W czasie jej
rozpatrywania klient nie ma prawa uciekać się do mediów etc. (...). Uczestnikowi, który wykupił imprezę w ostatniej chwili, po promocyjnej –
niskiej cenie nie przysługuje prawo do składania reklamacji”.
Numer wpisu: 535, data wpisu: 2005-10-07
„Biuro zastrzega sobie, bez uprzedniego powiadomienia, prawo zmiany programu lub usług w stosunku do informacji zawartych w katalogu i
umowie – zgłoszeniu uczestnictwa – zmiany takie są dopuszczalne tylko w sytuacjach wyjątkowych, a zakres i standard świadczeń zostanie
zachowany”.
Numer wpisu: 536, data wpisu: 2005-10-07
„Reklamacje w stosunku do ofert typu „last minute” są ograniczone”.
Numer wpisu: 537, data wpisu: 2005-10-07
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy zamiast nie zrealizowanego a zawartego w umowie świadczenia,
przedstawi świadczenie zastępcze o równorzędnych cechach i równorzędnej wartości”.
Numer wpisu: 538, data wpisu: 2005-10-07
„Biuro nie odpowiada za zmiany lub opóźnienia w godzinach przelotów (przejazdów) oraz zmiany w realizacji programu, o ile uzasadnione są
zmianą rozkładu lotów wprowadzoną przez przewoźnika, wzmożonym ruchem na niektórych lotniskach oraz innymi czynnikami, za które Biuro
nie ponosi odpowiedzialności (m. in. postoje na granicach, czynności celne, strajki, blokady dróg itp..)”.
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Numer wpisu: 539, data wpisu: 2005-10-07
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku katalogu i późniejsze zmiany informacji w katalogu (tzw. errata)”.
Numer wpisu: 540, data wpisu: 2005-10-07
„Odstąpienie od umowy w tym terminie stwarza bezwarunkowy obowiązek zapłaty na rzecz ALCO określonych na stronie pierwszej kosztów
zawarcia umowy”.
Numer wpisu: 541, data wpisu: 2005-10-07
„W takim przypadku na Kupujących zostanie nałożona kara umowna składająca się z dotychczas wniesionych opłat, nie niższa jednak niż 30%
sumy określonej w „Wezwaniu Sprzedaży Timeshare”.
Numer wpisu: 542, data wpisu: 2005-10-07
„W przypadku nie możności rozstrzygnięcia sporu na drodze porozumienia stron, strony wyrażają zgodę na wyłączenie właściwości sądów
powszechnych i poddają się orzecznictwu Sądu Arbitrażowego”.
Numer wpisu: 553, data wpisu: 2005-11-04
„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 CTP NAUTICA”.
Numer wpisu: 554, data wpisu: 2005-11-04
„Szczególne przypadki rezygnacji rozpatruje zarząd Biura na pisemny wniosek Uczestnika”.
Numer wpisu: 555, data wpisu: 2005-11-04
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za bagaż, przedmioty wartościowe i pieniądze, które Uczestnik zabiera ze sobą w podróż lub przechowuje
w sejfie hotelowym”.
Numer wpisu: 556, data wpisu: 2005-11-04
„Wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny, jaką Uczestnik zapłacił za świadczenie w chwili podpisania umowy”.
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Numer wpisu: 557, data wpisu: 2005-11-04
„WACTUR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji udzielonych przez akwizytorów dotyczących warunków uczestnictwa,
a odbiegających od określonych niniejszymi warunkami postanowień. WACTUR nie ponosi odpowiedzialności za udzielanie przez akwizytorów
informacji sprzecznych z treścią katalogów i biuletynów informacyjnych zawierających aktualną ofertę WACTURU”.
Numer wpisu: 558, data wpisu: 2005-11-04
„Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia klienta do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia o tym WACTURU w jego siedzibie
osobiście lub pismem poleconym nie później niż w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji o dopłacie”.
Numer wpisu: 559, data wpisu: 2005-11-04
„WACTUR z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonać potrąceń wg niżej wymienionych warunków: (…) poniżej 7 dni przed realizacją
imprezy – 100%”.
Numer wpisu: 560, data wpisu: 2005-11-04
„Reklamacje dot. Realizacji powyższej imprezy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy”.
Numer wpisu: 561, data wpisu: 2005-11-04
„Jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby WACTUR”.
Numer wpisu: 581, data wpisu: 2005-12-02
„W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawa zmiany warunków Umowy zawartej z Uczestnikiem, terminu,
programu i ceny imprezy w przypadku: zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa, wzrostu podatków oraz siły wyższej”.
Numer wpisu: 582, data wpisu: 2005-12-02
„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”.
Numer wpisu: 583, data wpisu: 2005-12-02
„Organizator bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej polisą ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę”.
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Numer wpisu: 584, data wpisu: 2005-12-02
„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”.
Numer wpisu: 585, data wpisu: 2005-12-02
„Wszelkie zwroty mogą nastąpić z uwagi na fakt posiadania kasy fiskalnej wyłącznie po zwrocie paragonu fiskalnego”.
Numer wpisu: 586, data wpisu: 2005-12-02
„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”.
Numer wpisu: 592, data wpisu: 2005-12-02
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia w zakresie
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą”.
Numer wpisu: 593, data wpisu: 2005-12-02
„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 zgłoszenia 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”.
Numer wpisu: 594, data wpisu: 2005-12-02
„Biuro wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą o ile były błędnie lub niedokładnie zaprezentowane przez
przedstawicieli działających na rzecz Biura (agentów)”.
Numer wpisu: 595, data wpisu: 2005-12-02
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika jest on zobowiązany do uregulowania niżej wymienionych kwot, które stanowią zwrot
poniesionych kosztów organizacji imprez przez Biuro, (...) 7 dni lub mniej przed rozpoczęciem imprezy – 100%”.
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Numer wpisu: 596, data wpisu: 2005-12-02
„Wszelkie spory między Biurem i Uczestnikiem w sprawach zawartej między nimi umowy są rozstrzygane przez rzeczowo właściwy Sąd
w Nowym Sączu”.
Numer wpisu: 606, data wpisu: 2006-01-03
„Wszelkie niezgodności, potwierdzone pisemnie przez pilota lub świadczącego usługę (gestora bazy, kontrahenta) mogą Państwo zgłosić w
biurze nie później niż 14 dni od zakończenia świadczeń”.
Numer wpisu: 607, data wpisu: 2006-01-03
„Za bagaż, który uczestnik przewozi ze sobą odpowiada przewoźnik. Biuro ponosi odpowiedzialność do wysokości 500 zł tylko wówczas, gdy
szkoda wynikła z rażącego niedbalstwa biura. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie, zniszczenie, zguby, kradzieże,
które mogą się zdarzyć w hotelu lub apartamentach”.
Numer wpisu: 608, data wpisu: 2006-01-03
„Biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy. O każdej zmianie istotnych warunków umowy (np. terminu, programu, ceny, miejsca
pobytu, zakwaterowania, wyżywienia, rodzaju środka transportu) Biuro ma obowiązek zawiadomić Uczestnika. Nie stanowi zmiany istotnych
warunków umowy wzrost ceny za imprezę nie więcej niż 5%”.
Numer wpisu: 609, data wpisu: 2006-01-03
„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpoznawane
będą w terminie jednego miesiąca od dnia wpłynięcia do Biura”.
Numer wpisu: 610, data wpisu: 2006-01-03
„Biuro wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Biura, o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby
działające w imieniu Biura”.
Numer wpisu: 611, data wpisu: 2006-01-03
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń
z wniesionych przez Uczestnika opłat (o ile organizująca imprezę nie określi innych) według zasad (...) 100 % ceny imprezy – w przypadku
rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed wyjazdem na imprezę”.
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Numer wpisu: 612, data wpisu: 2006-01-03
„Biuro określa jako Sąd właściwy miejscowo do rozpoznawania ewentualnych sporów z Uczestnikami, właściwy rzeczowo Sąd Powszechny
w Rzeszowie”.
Numer wpisu: 616, data wpisu: 2006-03-13
„Rezygnacja z imprezy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i nastąpi z chwilą otrzymania jej przez BT Jaworzyna Tour (data
potwierdzenia wpłynięcia). BT Jaworzyna Tour z uwagi na poniesione koszty organizacji dokonuje potrąceń związanych z rezygnacją na
następujących warunkach: (...) 100 % ceny imprezy i opłata zgłoszeniowa, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 13 dni i krócej przed
rozpoczęciem imprezy”.
Numer wpisu: 617, data wpisu: 2006-03-13
„Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Organizator i Klient będą starali się rozwiązać polubownie, a w razie niemożności takiego
rozwiązania wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora”.
Numer wpisu: 653, data wpisu: 2006-04-03
„Za bagaż uczestnika imprezy odpowiada biuro do wysokości ubezpieczenia”.
Numer wpisu: 655, data wpisu: 2006-04-03
„Biuro zastrzega sobie prawo zmiany terminów, tras, cen lub odwołanie imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (np. działanie siły wyższej,
decyzja władz państwowych, zmiana cen urzędowych lub ustalonych przez kontrahenta itp.)”.
Numer wpisu: 656, data wpisu: 2006-04-03
„Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielanych przez akwizytorów dotyczących warunków, a odbiegających od
określonych warunkami postanowień oraz programu imprezy”.
Numer wpisu: 657, data wpisu: 2006-04-03
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonywania potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami (...) poniżej 7 dni
– 100 % wartości imprezy”.
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Numer wpisu: 658, data wpisu: 2006-04-03
„Powyższe kwoty mogą być zwiększone o wysokość faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów wynikających z umów z kontrahentem
maksymalnie do wysokości 100% wartości imprezy”.
Numer wpisu: 659, data wpisu: 2006-04-03
„Reklamacje dotyczące umowy, programu można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy”.
Numer wpisu: 660, data wpisu: 2006-04-03
„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”.
Numer wpisu: 661, data wpisu: 2006-04-05
„Biuro Podróży Wygoda Travel zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy. (…) Przy wzroście ceny powyżej 10% klient ma prawo do
odstąpienia od umowy i odzyskania całej kwoty wpłaconej do Biura Podróży Wygoda Travel”.
Numer wpisu: 662, data wpisu: 2006-04-05
„W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po stronie takich jak: odmowy wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów,
niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby
graniczne oraz innych Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów rezygnacji z imprezy w odpowiedniej wysokości i (...) e) przy rezygnacji
krótszej niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 100% kosztów imprezy”.
Numer wpisu: 663, data wpisu: 2006-04-05
„Klient ma prawo do uzupełnień złożonych reklamacji w formie pisemnej nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy, (...) Biuro
zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i zawiadomienia Klienta w ciągu 45 dni”.
Numer wpisu: 664, data wpisu: 2006-04-05
„Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Biura Podróży Wygoda Travel”.
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Numer wpisu: 683, data wpisu: 2006-04-05
„Oraz wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez osoby trzecie
działające w sieci Biura (sprzedawców imprezy)”.
Numer wpisu: 684, data wpisu: 2006-04-05
„W przypadkach rezygnacji następującej 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 świadczeń (choroba lub inne przypadki losowe,
uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne itp.) Biuro dokonuje następujących potrąceń (niezależnie od terminu podpisania
umowy) 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%
ceny imprezy d) w terminie krótszym niż 7 dni 100% ceny wyjazdu”.
Numer wpisu: 685, data wpisu: 2006-04-05
„UTiR ALF nie ponosi odpowiedzialności za: c) utratę lub uszkodzenie rzeczy, bagażu wartościowego i środków finansowych”.
Numer wpisu: 686, data wpisu: 2006-04-05
„BUTiR ALF nie dokonuje zwrotu wartości środków niewykorzystanych z przyczyn leżących po stronie Uczestnika”.
Numer wpisu: 687, data wpisu: 2006-04-07
„W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu zostaną naliczone potrącenia od ceny końcowej zamówionych świadczeń t.j. – do 45 dni przed
rozpoczęciem pobytu - 5%, pomiędzy 44 a 31 dniem poprzedzającym przyjazd - 10%, pomiędzy 30 a 15 dniem poprzedzającym przyjazd - 70%,
pomiędzy 7 dniem a dniem przyjazdu - 100%”.
Numer wpisu: 767, data wpisu: 2006-07-03
„Natura Tour” z uwagi na poniesione koszty dokona potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami (...) 10% ceny imprezy, jeżeli
rezygnacja nastąpiła w terminie od 49 dni do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, 30% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od
29 dni do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, 60% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 20 dni do 15 dni przed rozpoczęciem
imprezy, 90% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 14 dni do 6 dni przed rozpoczęciem imprezy, 100% ceny imprezy, jeżeli
rezygnacja nastąpiła w terminie od 5 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy, Klient będzie zobowiązany od zapłaty na rzecz Natura Tour opłaty
manipulacyjnej w wysokości 50 pln w przypadku dokonania zmiany terminu imprezy”.
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Numer wpisu: 768, data wpisu: 2006-07-03
„Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone szkody z własnej winy, za które mają obowiązek zapłacić niezwłocznie z własnych środków w miejscu
ich powstania”.
Numer wpisu: 769, data wpisu: 2006-07-03
„Natura Tour nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia, zguby, kradzieże i inne zdarzenia, które mogą się
zdarzyć w pokojach, hotelach i środkach komunikacji w czasie trwania imprezy turystycznej organizowanej za granicą”.
Numer wpisu: 777, data wpisu: 2006-07-03
„Rozliczenie całej ceny imprezy podanej w USD lub EURO następuje wg kursu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. forward III miesiące
,pobranego przez Agenta z centrali „OASIS TOURS” w Warszawie w dniu całkowitej dopłaty za imprezę. Całą kwotę dewizową imprezy przelicza
się na złotówki po powyższym kursie i zaznacza się ja na umowie uczestnictwa”.
Numer wpisu: 778, data wpisu: 2006-07-03
„OASIS TOURS” zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy na skutek wzrostu kursów walut, kosztów transportu, podatków lub opłat za
usługi jak: lotniskowe, za- lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz zaproponować nową cenę. Uczestnik, w przypadku gdy nowa
cena nie jest wyższa o ponad 10% zobowiązany jest dokonać dopłaty”.
Numer wpisu: 779, data wpisu: 2006-07-03
„Agent obowiązany jest do powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy (termin, program imprezy, standard)
niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką zmianę. Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia
złożyć oświadczenie akceptujące nowe warunki, a w przypadku podwyżki ceny dokonać wpłaty różnicy ceny, bądź też złożyć oświadczenie
o rezygnacji z imprezy. Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków udziału w imprezie”.
Numer wpisu: 780, data wpisu: 2006-07-03
„W przypadku ofert typu „Last Minute”, o ile oferta nie precyzuje inaczej „OASIS TOURS” gwarantuje określoną kategorię zakwaterowania,
niekoniecznie w obiekcie opisanym w katalogu. Nazwa obiektu będzie podana przez „OASIS TOURS” najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy”.
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Numer wpisu: 781, data wpisu: 2006-07-03
„Wszelkie świadczenia, których cena jest obniżona np. dostawki w pokojach, świadczenia dodatkowe nie objęte programem i oddzielnie płatnereklamacji i odszkodowaniu nie podlegają”.
Numer wpisu: 798, data wpisu: 2006-08-03
„Organizator nie odpowiada za bagaż Klienta skradziony, zniszczony lub zaginiony w czasie trwania imprezy”.
Numer wpisu: 799, data wpisu: 2006-08-03
„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla
siedziby Biura Turystyki Gala – Travel”.
Numer wpisu: 840, data wpisu: 2006-08-25
„W przypadku imprez samolotowych: - biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienie od podanych
czasów wylotów z kraju”.
Numer wpisu: 841, data wpisu: 2006-08-25
„Biuro podróży wyłącza swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń z ofertą w przypadku ofert specjalnych”.
Numer wpisu: 842, data wpisu: 2006-08-25
„(...) Ewentualne zmiany hotelu/apartamentu lub miejscowości noclegowej mogą wyniknąć jedynie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów
biura (...). Jeżeli zmiany te nie spowodują zasadniczych zmian w programie imprezy ani standardzie imprezy, klient zrzeka się wszelkich
ewentualnych roszczeń z tytułu tych zmian”.
Numer wpisu: 843, data wpisu: 2006-08-25
„Klient ma prawo zrezygnować z imprezy na poniżej wyszczególnionych warunkach, chyba że przy dokonywaniu rezerwacji zostanie
poinformowany przez biuro podróży, że z powodu warunków poddostawcy rezygnacja z imprezy pociąga za sobą utratę całej wpłaconej sumy
(...). Rezygnacja z imprezy, na którą wystawiony został dowód uczestnictwa, dokonuje się na następujących warunkach: - przy rezygnacji
najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości zaliczki (30% ceny imprezy) - przy rezygnacji –
mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny
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imprezy - przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy - przy rezygnacji
– mniej niż 7 dni przed datą wyjazdu widniejącą na dowodzie uczestnictwa biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy”.
Numer wpisu: 844, data wpisu: 2006-08-25
„Wszelkie terminy przylotów podane w broszurze lub dowodzie uczestnictwa są terminami przewidywanymi, w związku z czym biuro podróży
nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienia od podanych czasów przylotu do kraju”.
Numer wpisu: 845, data wpisu: 2006-08-25
„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany i błędy w druku”.
Numer wpisu: 895, data wpisu: 2006-09-28
„Na życzenie Klientów i jeżeli jest to możliwe, istnieje możliwość zmiany rezerwacji, jeśli zmiana ta zostanie zgłoszona przed początkiem
terminów wspomnianych w punktach 7.2.1 oraz 7.2.2, z wyjątkiem punktu 7.2.2D. Z tego tytułu TUI pobiera opłatę w wysokości € 25 za osobę,
w przypadku przelotów liniowych € 75 za osobę. Zmiany po upływie powyżej wymienionych terminów (np. przy przelotach samolotem od 29
dnia przed rozpoczęciem podróży), jak również zmiany przekraczające okresy podane w aktualnym katalogu, mogą zostać przeprowadzone
jedynie po wycofaniu się z umowy według zasad wymienionych w punkcie 7.2 i jednoczesnym zgłoszeniu nowej rezygnacji”.
Numer wpisu: 896, data wpisu: 2006-09-28
„Jeżeli Klient uczestnik imprezy turystycznej, nie wykorzysta poszczególnych świadczeń ze względu na przedwczesny powrót lub z innych
ważnych powodów, TUI dołoży wszelkich starań by uzyskać od danego kooperanta zwrot zaoszczędzonych wydatków. Powyższe zobowiązanie
TUI nie dotyczy przypadków, w których świadczenia były jedynie znikome względnie jeżeli przepisy prawne lub zarządzenia urzędowe stoją temu
na przeszkodzie. TUI zastrzega sobie prawo do zatrzymania 20% zwróconej sumy jako wyrównanie za dodatkowe starania i poniesione straty”.
Numer wpisu: 897, data wpisu: 2006-09-28
„Jeżeli klienci zrezygnują z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpoczną imprezy turystycznej z powodów nie leżących po
stronie TUI (z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 10 – siła wyższa) TUI zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących
równowartość kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami imprezy turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty
kwot uwzględnia się zasądzone koszty i ewentualną możliwość innego wykorzystania świadczeń. Do decyzji klientów pozostawia się zbieranie
dowodów na to, czy ze względu na rezygnację z uczestnictwa w imprezie turystycznej względnie nierozpoczęcia jej nie powstały żadne koszty lub
koszty mniejsze od tych, które podane są przez nad w ryczałcie. Opłatę za rezygnację należy uiścić również w przypadku, jeżeli klient, uczestnik
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imprezy turystycznej nie stawił się punktualnie na lotnisku lub miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej lub jeżeli rozpoczęcie imprezy
turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy. Opłaty dla TUI w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w imprezie turystycznej wynoszą z reguły za osobę/miejsce zakwaterowania. 7.2.1. Standardowe opłaty (% ceny): - do 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej – 20 %; - od 29 do 22 dnia – 25 %; - od 21 do 15 dnia – 35%; - od 14 do 8 dnia – 50%; - od 7 do 1 dnia – 65%;
- w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej lub w przypadku nierozpoczęcia imprezy turystycznej – 80%. 7.2.2. Wyjątki od reguły standardowej:
A) kwatery wczasowe/apartamenty, także przy podróżach autobusem lub koleją: - do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – 20%; od 44 do 35 dnia – 50%; - od 34 do 1 dnia – 80%; - w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej lub w przypadku nierozpoczęcia imprezy
turystycznej – 90%. B) podróże statkiem, tzw. Städtepakete z katalogu imprez turystycznych po miastach; imprezy specjalne, imprezy
aktywnego wypoczynku, caravaning/imprezy motocyklowe i narciarskie w ramach katalogu USA/Kanada, jak i Azja/Australia, Afryka
i fascynujące dalekie kraje: - do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – 20%; - od 29 do 22 dnia – 35%; - od 21 do 15 dnia – 50%; - od
14 do 1 dnia – 75%; - w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej lub w przypadku nierozpoczęcia imprezy turystycznej – 100%. C) przy
wypożyczaniu samochodu: - do 8 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 20%; - od 7 do 1 dnia przed rozpoczęciem podróży – 30%; - w dniu
rozpoczęcia podróży – 80% ceny najmu samochodu; - przy samym przelocie liniowym € 76 opłaty manipulacyjne za osobę; - przy rezerwacji
tylko przelotu do USA/Kanady pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości € 75. Reguła ta obowiązuje tylko w przypadku rezygnacji
z dokonanej rezerwacji samochodu/przelotu do USA/Kanady, nie obowiązuje jednak w przypadku rezygnacji z podróży połączonej. W tym
przypadku obowiązują punkty 7.2.1 oraz 7.2.2, litery A, B, D. D) koszty wstępu na np. musical: przy rezygnacji TUI pobiera opłatę w wysokości
95% ceny, chyba że w naszych katalogach podana jest inna informacja”.
Numer wpisu: 909, data wpisu: 2006-11-07
„W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie klienta (...) klient zobowiązany jest do zapłacenia następujących opłat: a) 20% ceny
jednostkowej imprezy przy rezygnacji między 31 a 22 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy b) 50% ceny jednostkowej imprezy przy rezygnacji
między 21 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy c) 80% ceny jednostkowej imprezy przy rezygnacji między 13 a 4 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy d) 95% ceny jednostkowej imprezy w terminie krótszym niż 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
Numer wpisu: 980, data wpisu: 2007-01-08
„Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora lub z powodu
przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję”.
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Numer wpisu: 981, data wpisu: 2007-01-08
„Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Zastrzega się formę pisemnego odstąpienia od umowy. Wówczas ma obowiązek zwrotu
wszelkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów wizy (jeżeli
została już przyznana i była przedmiotem umowy) oraz: - 20% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie 45 dni przed rozpoczęciem
imprezy, - 30% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy, - 50% ustalonej ceny
– w przypadku odstąpienia między 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy, - 80% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie
między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy, - 90% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie między 7 a 1 dniem przed
rozpoczęciem imprezy, - 100% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy lub odstąpienia po rozpoczęciu imprezy
turystycznej”.
Numer wpisu: 987, data wpisu: 2007-01-08
„Biuro nie odpowiada za opóźnienia odlotów samolotów”.
Numer wpisu: 988, data wpisu: 2007-01-08
„Uczestnik może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę istotnych warunków umowy, a w szczególności takich jak
zmiana (...) terminu wyjazdu (zmiana o ponad 24 godziny)”.
Numer wpisu: 989, data wpisu: 2007-01-08
„Biuro ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną w wysokości 50 – 200 zł od osoby. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 30 dni przed
zaplanowanym terminem wyjazdu jest traktowana jako rezygnacja z imprezy na następujących warunkach: - 20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja
nastąpiła do 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, -30% ceny imprezy przy rezygnacji od 21-29 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,
- 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 21 – 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Zwrot wpłat po uwzględnieniu powyższych potrąceń
dokonuje Biuro lub agent, u którego dokonano wpłaty”.
Numer wpisu: 990, data wpisu: 2007-01-08
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane działaniem osób trzecich, trudne do uniknięcia, takie jak kradzieże, rabunki,
pożary”.
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Numer wpisu: 991, data wpisu: 2007-01-08
„Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji, na piśmie do pilota (rezydenta
Biura lub wskazanego w programie lub na voucherze) skierowaniu przedstawiciela Biura za granicę lub w kraju, bądź faksem do organizatora
imprezy. Nie wniesienie reklamacji pisemnej w trakcie trwania imprezy powoduje uniemożliwienie naprawienia szkody przez Biuro”.
Numer wpisu: 992, data wpisu: 2007-01-08
„Nie przestrzeganie regulaminu przez Użytkownika powoduje zwolnienie Czarna Góra S.A. ze wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do
użytkownika”.
Numer wpisu: 993, data wpisu: 2007-01-08
„Pracownicy posiadają prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień regulaminu (...)”.
Numer wpisu: 994, data wpisu: 2007-01-08
„W przypadku gdy do zawarcia i wykonania umowy nie doszło w wyniku wystąpienia okoliczności, za które bezpośrednią odpowiedzialność
ponosi Czarna Góra S.A. Użytkownikowi przysługuje tylko zwrot kosztów zakupionego biletu”.
Numer wpisu: 995, data wpisu: 2007-01-08
„Czarna Góra S.A. jest zwolniona z obowiązku zawarcia i (lub) wykonania umowy bez odszkodowania i zwrotu pieniędzy za bilet w następujących
przypadkach: a. wystąpienia siły wyższej: planowanej lub ewentualnej przerwy w dostawie energii elektrycznej, zaistnienia sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników”.
Numer wpisu: 996, data wpisu: 2007-01-15
„Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika podczas realizacji imprezy turystycznej nastąpiła istotna zmiana programu lub świadczeń, Biuro
zobowiązane jest do przedstawienia równorzędnych świadczeń zastępczych lub zwrotu należności za niezrealizowane świadczenia w wysokości
proporcjonalnej do wartości całej usługi objętej umową”.
Numer wpisu: 997, data wpisu: 2007-01-15
„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, zniszczony lub skradziony na imprezie sprzęt i bagaż, zwłaszcza jeśli Uczestnik
zaniedbał bądź zaniechał właściwych środków ostrożności”.
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Numer wpisu: 998, data wpisu: 2007-01-15
„W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Biura, Uczestnik ponosi koszty w wysokości: - opłatę manipulacyjną
w wysokości 5% ale nie mniej niż 50 zł w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, - 20 % ceny imprezy do 30 dnia przed terminem
rozpoczęcia imprezy, - 50 % ceny imprezy między 29 a 15 dniem, - 70 % ceny imprezy między 15 a 5 dniem, - 90 % ceny imprezy w okresie
krótszym niż 5 dni od daty rozpoczęcia imprezy. Rezygnującemu Uczestnikowi zwrotu wpłaty lub różnicy po potrąceniu kosztów rezygnacji,
dokonuje Biuro lub upoważniony przez nie agent”.
Numer wpisu: 999, data wpisu: 2007-01-15
„Wszelkie spory pomiędzy Biurem a Uczestnikiem mogące wynikać z tytułu realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu w trybie polubownym,
a przy braku porozumienia przez rzeczowo właściwy sąd w Chorzowie”.
Numer wpisu: 1000, data wpisu: 2007-01-23
„Koszty ponoszone przez uczestnika w wypadku rezygnacji: a) w terminie do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się opłatę
manipulacyjną w wysokości 80 zł, b) w terminie 34-21 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 20% ceny imprezy, c) w terminie 20-7 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 50% ceny imprezy, d) w terminie poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się
rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 60% i nie więcej niż 90% ceny imprezy (…)”.
Numer wpisu: 1001, data wpisu: 2007-01-23
„Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza opłatą manipulacyjną, jeżeli klient w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni
przed rozpoczęciem imprezy, wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która
przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy”.
Numer wpisu: 1002, data wpisu: 2007-01-23
„Opłatę manipulacyjną 80 zł pobiera się również za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. dane
osobowe, miejsce wsiadania, standard zakwaterowania”.
Numer wpisu: 1003, data wpisu: 2007-01-23
„Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie nastąpiła z przyczyny BUTiR Alf.
Należą do nich: a) Istotne zmiany warunków umowy, tzn.: cena, termin, miejsce i standard zakwaterowania, środek transportu, trasa wycieczki.
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Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia z BUTiR Alf. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się
za akceptację zmienionych warunków umowy”.
Numer wpisu: 1004, data wpisu: 2007-01-23
„W przypadku nie przekazania należności za imprezę przez Agenta na konto BUTiR „Alf” przed terminem wyjazdu uczestnika, BUTiR „Alf”
zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do wyjazdu Uczestnika (...)”.
Numer wpisu: 1008, data wpisu: 2007-01-23
„Rezygnacje z udziału w imprezie, niezależnie od przyczyny obciążają klienta następującymi kosztami: - 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”.
Numer wpisu: 1009, data wpisu: 2007-01-23
„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”.
Numer wpisu: 1010, data wpisu: 2007-01-23
„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: - 1 bagaż – 1-krotna należność bez względu na liczbę podróżnych”.
Numer wpisu: 1011, data wpisu: 2007-01-23
„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora o ile oferta została odmiennie zaprezentowana
przez osoby działające w imieniu organizatora”.
Numer wpisu: 1012, data wpisu: 2007-01-23
„Kwestie sporne pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby P.T.U. „Maro”.
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Numer wpisu: 1013, data wpisu: 2007-01-25
„Biuro podróży nie jest odpowiedzialne za niedogodności w hotelu spowodowane np. czasowym odcięciem ciepłej wody, ogrzewania lub
klimatyzacji, naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych itp”.
Numer wpisu: 1014, data wpisu: 2007-01-25
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym
kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna”.
Numer wpisu: 1015, data wpisu: 2007-01-25
„W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta, zobowiązany jest on do zapłacenia następujących opłat: A) opłaty
manipulacyjnej w wysokości 60,00 PLN/os. przy rezygnacji do 50 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, B) 15% ceny imprezy przy rezygnacji
między 49 a 34 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, C) 30% ceny imprezy przy rezygnacji między 33 a 26 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy, D) 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 25 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, E) 80% ceny imprezy przy rezygnacji
między 13 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, F) 90% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy”.
Numer wpisu: 1038, data wpisu: 2007-03-15
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich takie jak kradzieże, rabunki, pożary”.
Numer wpisu: 1039, data wpisu: 2007-03-15
„C.K. i T. IRTOM odpowiada tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie na zasadzie winy”.
Numer wpisu: 1040, data wpisu: 2007-03-15
„W przypadku braku wymaganego minimum ilości uczestników w danej imprezie, organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania imprezy,
podwyższenia kosztów imprezy, zmiany środka transportu z autokarowego na pociąg lub autokaru o niższym standardzie, zmiany bazy
noclegowej, zmiany programu turystyczno-kulturalnego”.
Numer wpisu: 1041, data wpisu: 2007-03-15
„Stała opłata manipulacyjna wynosi 5% wartości skierowania nie mniej niż 50 zł od osoby. Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z jego
winy organizator potrąca: - od 40 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy stałą opłatę manipulacyjną, - od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem
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imprezy zaliczkę wpłaconą przez klienta - od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy – realnie poniesione koszty przez organizatora, nie mniej
niż 50% wartości skierowania + stałą opłatę manipulacyjną - 100% wartości skierowania przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy”.
Numer wpisu: 1042, data wpisu: 2007-03-15
„Organizator nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały wykorzystane w pełni z przyczyn leżących po stronie uczestnika np. skrócenie
pobytu, rezygnacja z części lub całości programu, spóźnienie na miejsce zbiórki itp”.
Numer wpisu: 1043, data wpisu: 2007-03-15
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonywaniu usługi turystycznej, której przyczyny tkwią w sile wyższej (powodzie,
pożary, wichura itp.) oraz wojnach, strajkach, zamieszkach i tym podobnych okolicznościach, na które organizator nie ma wpływu”.
Numer wpisu: 1044, data wpisu: 2007-03-15
„C.K. i T. IRTOM zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły
wyższej) bez ponoszenia kosztów. Klientowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie”.
Numer wpisu: 1045, data wpisu: 2007-03-15
„Wzrost cen powyżej 10% upoważnia Klienta do anulacji imprezy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłaconej do biura”.
Numer wpisu: 1046, data wpisu: 2007-03-15
„Biuro, ze względu na poniesione koszty organizacji imprezy, w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta, takich jak: odmowa
wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, choroby lub innych wypadków
losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń według
następujących zasad: a) opłaty manipulacyjnej w wysokości 90,00 zł/osoba lub apartament do 50 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 10%
ceny imprezy przy rezygnacji między 49 a 34 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 25% ceny imprezy przy rezygnacji między 33 a 26 dniem
przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 25 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, e) 80% ceny
imprezy przy rezygnacji między 13 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, f) 95% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy, przy czym każde potrącenie nie może być wyższe niż rzeczywista strata poniesiona przez Open Travel”.
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Numer wpisu: 1047, data wpisu: 2007-03-19
„Postanowienia pkt 1.2 nie mają zastosowania w przypadkach zakupu imprezy z oferty specjalnej lub „Last Minute” oferowanej po cenach
niższych niż katalogowe. Zakres możliwych odstępstw od informacji pisemnych zawartych w broszurach, folderach i katalogach, szczegółowo
określa umowa z klientem, nie wyklucza to jednak zmian hotelu, jeśli jest on o tym samym standardzie”.
Numer wpisu: 1048, data wpisu: 2007-03-19
„Wzrost cen do 10 %, uzasadniony przyczynami wymienionymi w pkt. 5.1 nie stanowi zmiany istotnych warunków Umowy i nie daje podstawy
klientowi do odstąpienia od umowy”.
Numer wpisu: 1049, data wpisu: 2007-03-19
„Jeżeli w trakcie trwania imprezy, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nastąpiła zmiana programu imprezy, bądź obiektu wykupionego
przez Uczestnika, Organizator zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o tym samym, bądź wyższym standardzie.
W przypadku ich otrzymania Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata”.
Numer wpisu: 1050, data wpisu: 2007-03-19
„Koszty rezygnacji z imprezy, które uczestnik jest zobowiązany zapłacić uzależnione są od tego ile dni przed rozpoczęciem imprezy została
złożona rezygnacja, uwzględniają szacunkowo określone szkody Organizatora i Biura podróży „Kopernik” w formie kary umownej i wynoszą:
a. powyżej 30 dni – 100 PLN/os, b. od 30 do 22 dni – 25% ceny imprezy, c. od 21 do 15 dni – 50% ceny imprezy, d. od 14 do 4 dni – 75% ceny
imprezy, e. poniżej 4 dni – 100% ceny imprezy”.
Numer wpisu: 1051, data wpisu: 2007-03-19
„Organizator jest uprawniony do spełnienia w miejsce wadliwego świadczenia innego świadczenia mającego równą lub wyższą wartość, np.
Klientowi nie przysługuje rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych w innym niż określony programem imprezy obiekcie
lecz takiej samej lub wyższej kategorii”.
Numer wpisu: 1052, data wpisu: 2007-03-21
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i świadczeń imprezy, gdy zmiana ta jest powodowana czynnikami niezależnymi od
niego, a zawarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o tym samym lub wyższym standardzie i w tej samej ilości,
jednocześnie w w/w przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych”.

39

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Numer wpisu: 1053, data wpisu: 2007-03-21
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu: (...) innych kosztów mających wpływ na przyjętą kalkulację
imprezy. Klient może zrezygnować bez poniesienia kosztów w przeciągu 3 dni od powiadomienia, jeżeli podwyżka przekracza 10% ceny”.
Numer wpisu: 1054, data wpisu: 2007-03-21
„Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania dojazdów antenowych z danej trasy lub miasta na terenie Polski na 3 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy”.
Numer wpisu: 1055, data wpisu: 2007-03-21
„(...) W każdej innej sytuacji, potrącane są następujące kwoty od osoby: a) 100 Euro potrącenia, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 60 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 20% całkowitej wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 59 do 30 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy, c) 30% całkowitej wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 29 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50%
całkowitej wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, e) 75% całkowitej wartości
imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, f) 95% całkowitej wartości imprezy, jeżeli
rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy nie mniej niż 100 Euro”.
Numer wpisu: 1056, data wpisu: 2007-03-21
„Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonania potrąceń, z wniesionych przez Klienta opłat wg. poniższych zasad: a) 90 PLN od
osoby opłaty manipulacyjnej, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 10% wartości imprezy,
jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi
w terminie od 30 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy, e) 75% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy f) 95%
wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
Numer wpisu: 1057, data wpisu: 2007-03-21
„Przyczyną reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (awarie techniczne środków transportu
(...)”.
Numer wpisu: 1058, data wpisu: 2007-03-21
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) awarie (...)”.
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Numer wpisu: 1059, data wpisu: 2007-03-21
„Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia polubownie wówczas reklamacja umowy podlega rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla
Organizatora”.
Numer wpisu: 1060, data wpisu: 2007-03-21
„Pisemne reklamacje są przyjmowane do 7 dni od zakończenia imprezy. Uwagi zawarte w reklamacji powinny być potwierdzone przez
przedstawiciela Organizatora lub dyrekcję ośrodka. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane”.
Numer wpisu: 1061, data wpisu: 2007-03-21
„Pisemne reklamacje są przyjmowane do 7 dni od zakończenia imprezy. Uwagi zawarte w reklamacji powinny być potwierdzone przez
przedstawiciela Organizatora lub dyrekcję statku. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.”
Numer wpisu: 1067, data wpisu: 2007-03-21
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń
nie będzie refundowana”.
Numer wpisu: 1068, data wpisu: 2007-03-21
„Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie przed wyjazdem. Rezygnacją może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia,
a każdy Klient zostaje obciążony następującymi kosztami: a) 100 zł (od każdej osoby wpisanej na zgłoszeniu) w przypadku rezygnacji na 31 dni
lub więcej przed terminem odlotu, b) 20% ceny rzeczywistej imprezy, przy rezygnacji zgłoszonej od 30 do 21 dnia włącznie przed terminem
odlotu, c) 50% ceny rzeczywistej imprezy, przy rezygnacji zgłoszonej od 20 do 11 dnia włącznie przed terminem odlotu, d) 70% ceny rzeczywistej
imprezy, przy rezygnacji złożonej od 10 do 4 dnia włącznie przed terminem odlotu, e) 100% ceny rzeczywistej, w przypadku rezygnacji złożonej
od 3-go dnia do daty rozpoczęcia imprezy”.
Numer wpisu: 1069, data wpisu: 2007-03-21
„Reklamacje wniesione do biura po upływie 14 dni od zakończenia imprezy uznawane będą za bezskuteczne”.
Numer wpisu: 1070, data wpisu: 2007-03-21
„Reklamacje bez podpisu rezydenta, reklamacje grupowe lub napisane w sposób uniemożliwiający odczytanie nie będą rozpatrywane”.

41

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Numer wpisu: 1071, data wpisu: 2007-03-21
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkody powstały w wyniku: działania siły wyższej,- działań lub zaniedbań Uczestników imprezy oraz osób im towarzyszących,- działań osób trzecich, nie uczestniczących
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie,- działań niezgodnych z prawem”.
Numer wpisu: 1072, data wpisu: 2007-03-21
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika w wyniku opóźnienia odlotu. W przypadku tego
opóźnienia z przyczyn od Organizatora niezależnych – Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub odszkodowanie”.
Numer wpisu: 1073, data wpisu: 2007-03-21
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności w hotelach związane z brakiem klimatyzacji, wody lub prądu oraz
konserwacją basenów i innych urządzeń.”
Numer wpisu: 1074, data wpisu: 2007-03-21
„Ewentualne spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy”.
Numer wpisu: 1078, data wpisu: 2007-03-21
„Koszty rezygnacji: a) opłata stała w wysokości 50 zł, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 30%
przy rezygnacji w okresie 29-21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20-9 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy, d) 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 8-1 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, e) 90% ceny imprezy w przypadku
rezygnacji w dniu wyjazdu, lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym czasie w miejscu zbiórki lub nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy”.
Numer wpisu: 1079, data wpisu: 2007-03-21
„Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 7 dni od zakończenia imprezy”.
Numer wpisu: 1085, data wpisu: 2007-03-27
„Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie
wyższy jednak niż 10%. Wzrost ceny imprezy będzie skuteczny wobec Uczestnika wyłącznie po doręczeniu Uczestnikowi pisemnego
zawiadomienia co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
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Numer wpisu: 1086, data wpisu: 2007-03-27
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty”.
Numer wpisu: 1087, data wpisu: 2007-03-27
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym
kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia”.
Numer wpisu: 1088, data wpisu: 2007-03-27
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń –
liczonych od całkowitej ceny imprezy – wg następujących zasad:- do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna
w wysokości – 5%,- od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 10 %,- od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 35%,- od 14 do 8 dnia przed dniem
wyjazdu – 65%,- 7 dni lub mniej przed dniem wyjazdu – 80%,- w dniu wyjazdu lub później – 100%”.
Numer wpisu: 1089, data wpisu: 2007-03-27
„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia uznane będą za bezskuteczne”.
Numer wpisu: 1090, data wpisu: 2007-03-27
„Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o
wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody, Podstawą reklamacji uczestnika nie mogą być jednak zdarzenia i
okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności (m. in. postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie
realizacji imprezy zamieszki, wojny, strajki, blokady dróg, powodzie itp.) oraz wszelkie inne wymienione w punkcie 13 niniejszych warunków”.
Numer wpisu: 1104, data wpisu: 2007-04-10
„Warunkiem koniecznym wejścia w życie umowy jest płacenie Organizatorowi na konto zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. W przypadku,
gdy umowa - rezerwacja nie zostanie doręczona w terminie 48 godz. od jej wypełnienia do Organizatora albo jest wypełniona nieczytelnie lub
niekompetentnie czy w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi warunkami umowa nie wchodzi w życie".
Numer wpisu: 1105, data wpisu: 2007-04-10
„Nie złożenie dokumentów w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta i rodzi
obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej".
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Numer wpisu: 1106, data wpisu: 2007-04-10
„Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu, jeżeli doszło do wzrostu kosztów podatków lub opłat za takie usługi, jak: lotniskowe,
bezpieczeństwa, załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych, ubezpieczeniowe”.
Numer wpisu: 1107, data wpisu: 2007-04-10
„Odpowiedzialność Biura Podróży GO TOUR jest wykluczona w przypadku: a) szkód powstałych w wyniku czynników niedozwolonych
i przestępstw, do których dojdzie w czasie realizacji imprezy, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jak za działania własne, np.
kradzież; b) strat moralnych, kosztów utraconego urlopu i kosztów z tym związanych, utraconych itp.; d) szkód wynikłych z działań lub
zaniedbań Klienta i osób mu towarzyszących; e) szkód powstałych na skutek nieuniknionych spóźnień i uprzedzenia Klienta o możliwości ich
istnienia; f) działań inwestorskich w danych rejonach".
Numer wpisu: 1108, data wpisu: 2007-04-10
„Klient akceptuje ogólne warunki podróży lotniczych stosowane przez przewoźnika”.
Numer wpisu: 1109, data wpisu: 2007-04-10
„Biuro podróży GO TOUR nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług takich jak np. wycieczki
fakultatywne, wynajem samochodów itp., które były oferowane Klientom na miejscu, a organizowane przez inne podmioty gospodarcze. Wyżej
wymieniona odpowiedzialność nie powstaje nawet wówczas, jeśli przedstawiciel Organizatora pośredniczył w sprzedaży tych dodatkowych
usług".
Numer wpisu: 1110, data wpisu: 2007-04-10
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uczestnik ma prawo zgłosić reklamację Organizatorowi imprezy w siedzibie
GO TOUR w Warszawie 00-024, Al. Jerozolimskie 44 lok. 1029 do 7 dni kalendarzowych od daty ukończenia imprezy".
Numer wpisu: 1111, data wpisu: 2007-04-10
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uczestnik ma prawo zgłosić reklamację Organizatorowi imprezy w siedzibie
GO TOUR w Warszawie 00-024, Al. Jerozolimskie 44 lok. 1029 do 7 dni kalendarzowych od daty ukończenia imprezy. Opóźnienie powoduje
nieważność reklamacji. Datą decydującą jest data otrzymania reklamacji w formie pisemnej przez Biuro Podróży Go Tour lub data nadania
reklamacji w urzędzie pocztowym".
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Numer wpisu: 1112, data wpisu: 2007-04-10
„Okoliczności podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone w czasie trwania imprezy przez przedstawiciela Organizatora (pilota
wycieczki lub rezydenta) w miejscu realizacji imprezy poprzez adnotację 'przyjęto do wiadomości' pod rygorem nieważności".
Numer wpisu: 1113, data wpisu: 2007-04-10
„ Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem wyjazdu należy zgłaszać niezwłocznie do pilota / rezydenta, który jest
zobowiązany do ich usunięcia na miejscu. W przeciwnym wypadku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany z dopiskiem
'zapoznałem się' przez pilota / rezydenta. Niepodpisane reklamacje przez w/w przedstawiciela Organizatora nie będą rozpatrywane przez Biuro
Podróży GO TOUR. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest upoważniony do uznawania roszczeń".
Numer wpisu: 1114, data wpisu: 2007-04-10
„Biuro podróży GO TOUR zastrzega sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do dokonania zmian w wykonaniu poszczególnych postanowień
zawartej umowy, o ile nie zmieniają one charakteru imprezy. Przez 'nieuniknione przypadki' należy rozumieć np. siłę wyższą, awarię środka
transportu (np. samolotu, autokaru), nad rezerwację miejsc hotelowych, zmianę ze względów logistycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
Dopuszczalne są zmiany np. rodzaju transportu, towarzystwa lotniczego, typu samolotu, trasy przelotu, zmiany lotniska na wylot i powrót
z kraju, zmiany docelowego lotniska za granicą, godziny odlotów, zmiany rodzaju transferu z lotniska do hotelu oraz miejsca zakwaterowania
pod warunkiem, że hotel jest tej samej lub wyższej kategorii".
Numer wpisu: 1115, data wpisu: 2007-04-10
„Do zmian terminów odlotów może dojść nawet na kilka godzin przed planowanym terminem z przyczyn technicznych, niekorzystnych
warunków atmosferycznych czy przeciążenia korytarzy powietrznych. O wszystkich zmianach będą Klienci bezzwłocznie informowani".
Numer wpisu: 1116, data wpisu: 2007-04-10
„W przypadku, gdy konieczność zmiany warunków umowy zaistnieje już po rozpoczęciu imprezy, w tym przypadku Organizator musi zapewnić
Klientowi zakwaterowanie w hotelu tej samej lub wyższej kategorii, o podobnych cenach, jak zastrzeżone przez Klienta w rezerwacji oraz
program nie odbiegający w istotny sposób od uzgodnionego w umowie".
Numer wpisu: 1117, data wpisu: 2007-04-10
„Organizator imprezy ma prawo do odwołania imprezy w wyniku decyzji podjętej przez przewoźnika lotniczego oraz ważnych przyczyn
zawinionych przez osoby trzecie".
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Numer wpisu: 1118, data wpisu: 2007-04-10
„W przypadku braku minimalnej ilości zainteresowanych udziałem w imprezie, Biuro Podróży Go Tour zastrzega sobie prawo odwołania
imprezy najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych
opłat bez naliczania opłat manipulacyjnych".
Numer wpisu: 1119, data wpisu: 2007-04-10
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby mu towarzyszącej, równowartość
niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana. Biuro Podróży GO TOUR informuje Klientów o możliwości zawarcia dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie".
Numer wpisu: 1120, data wpisu: 2007-04-10
„Biuro Podróży GO TOUR nie będzie honorowało tzw. strat moralnych poniesionych przez Klientów w przypadku odwołania imprezy
określonego w pkt V, poz. 5, 6 i 7".
Numer wpisu: 1121, data wpisu: 2007-04-10
„Klient może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę następujących warunków umowy: ceny w PLN, terminu
wylotu, miejscowości pobytu, kategorii zakwaterowania. Rezygnacja z powyższych przyczyn powinna nastąpić w ciągu 3 dni, (lecz nie później niż
2 dni przed wylotem) po otrzymaniu zawiadomienia w formie pisemnej, telefonicznej, faxowej, drogą elektroniczną lub innym dostępnym
środkiem komunikacji informującym o zmianie, poprzez wyraźne oświadczenie woli Klienta o rezygnacji wyrażone w formie pisemnej.
W przypadku otrzymania w/w zawiadomienia o zmianie warunków umowy na 3 dni lub w krótszym terminie przed rozpoczęciem imprezy,
oświadczenie Klienta o rezygnacji powinno nastąpić niezwłocznie w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia. Jeżeli Biuro Podróży GO TOUR nie otrzyma w/w oświadczenia woli w podanym terminie, to automatycznie będzie uważało
zmiany warunków umowy za zaakceptowane przez Klienta".
Numer wpisu: 1122, data wpisu: 2007-04-10
„Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie jednostronnie wypowiadając umowę i powołując się na zaistnienie siły wyższej
a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nie ogłosi regionu (kraju) docelowego w podróży Klienta jako zagrożonego dla
zdrowia lub życia obywateli RP to Biuro Podróży GO TOUR zastosuje zasady pobrania opłat manipulacyjnych określone w punkcie VII
niniejszych 'Ogólnych warunków...`”.
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Numer wpisu: 1123, data wpisu: 2007-04-10
„Rezygnując z uczestnictwa w imprezie, uczestnik zobowiązany jest zapłacić opłatę manipulacyjną od wartości całkowitej imprezy w wysokości:
20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed terminem odlotu; 25% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia
włącznie przed terminem odlotu; 35% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 21 do 15 dnia włącznie przed terminem odlotu; 50% ceny - przy
rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie przed terminem odlotu; 80% - przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie przed terminem
odlotu; 100% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia odlotu lub w przypadku nieobecności podczas odprawy
lotniskowej".
Numer wpisu: 1124, data wpisu: 2007-04-10
„Uczestnik ma obowiązek zapłacić opłatę manipulacyjną także w przypadkach rezygnacji z imprezy z następujących przyczyn nie leżących po
stronie organizatora : niedotrzymanie przez Klienta określonych przez Biuro Podróży GO TOUR terminów uzupełnienia wpłat i dostarczania
dokumentów".
Numer wpisu: 1125, data wpisu: 2007-04-10
„Uczestnik ma obowiązek zapłacić opłatę manipulacyjną także w przypadkach rezygnacji z imprezy z następujących przyczyn nie leżących po
stronie organizatora : uniemożliwienie przekroczenia granicy przez funkcjonariuszy straży granicznej".
Numer wpisu: 1126, data wpisu: 2007-04-10
„Za każdą zmianę po dokonaniu rezerwacji (uczestnika, terminu, hotelu, itd.) pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50,00 PLN od
każdej osoby, której dotyczy. Zmiany można dokonać tylko w porozumieniu z Biurem Podróży GO TOUR i po potwierdzeniu przez Organizatora
dokonanej zmiany do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli Biuro Podróży GO TOUR nie potwierdzi możliwości dokonania zmiany,
ważność zachowują wszystkie postanowienia umowy pierwotnej".
Numer wpisu: 1127, data wpisu: 2007-04-10
„Klient każdorazowo jest informowany w punkcie sprzedaży o możliwości ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji w imprezie, którego to
skrócone zasady są w punkcie VII niniejszych Ogólnych warunków …'".
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Numer wpisu: 1128, data wpisu: 2007-04-10
„Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Biuro Podróży GO TOUR Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Signal Iduna Polska S. A. danych
osobowych Klienta i wszystkich osób towarzyszących mu w imprezie turystycznej w ramach listy osób ubezpieczonych oraz wyraża zgodę na
podstawione warunki w punkcie VIII poz. 6 niniejszych 'Ogólnych warunków'".
Numer wpisu: 1129, data wpisu: 2007-04-10
„W przypadku, gdy na skutek błędu ewidencyjnego (np.overbooking w hotelu) konieczne będzie zakwaterowanie Klienta w innym hotelu, będzie
to hotel tej samej lub wyższej kategorii. Jakiekolwiek inne roszczenia Klienta są wykluczone".
Numer wpisu: 1130, data wpisu: 2007-04-10
„Wszelkie spory prawne wynikłe z umowy o świadczenie usług turystycznych będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na położenie
siedziby Biura Podróży GO TOUR".
Numer wpisu: 1131, data wpisu: 2007-04-10
„W przypadku, gdy podwyżka cen wyniesie mniej niż 10% pierwotnej ceny imprezy, Klient jest zobowiązany do dopłaty środków pieniężnych,
bez prawa do bezkosztowego odstąpienia od umowy (ewentualna rezygnacja może nastąpić zgodnie z punktem 4.3). W przypadku, gdy
podwyżka wyniosłaby więcej niż 10% ceny wykupionych świadczeń, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez uiszczania
dodatkowych opłat (w takim przypadku JET TOURISTIC POLAND Sp. z o .o. jest zobowiązana do zwrotu uprzednio wpłaconych przez klienta
środków pieniężnych w ciągu 7 dni) lub skorzystania z innej imprezy porównywalnej cenowo, oczywiście jeśli będziemy w stanie Państwu takową
imprezę zaoferować".
Numer wpisu: 1132, data wpisu: 2007-04-06
„Zmiany w wykonaniu poszczególnych usług turystycznych są dozwolone, o ile nie są znaczne i o ile podstawowa forma podróży zostanie
zachowana. JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany programu i świadczeń imprezy, gdy zmiana ta jest spowodowana
czynnikami od niego niezależnymi, jednak zawarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o tym samym lub
wyższym standardzie i w tej samej ilości. W szczególności JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin
wylotowych samolotów czarterowych, zmiany w zakwaterowaniu uczestników w hotelach innych niż opisane w umowie, lecz o równorzędnym
lub wyższym standardzie. W ww. przypadkach Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy bez uiszczenia dodatkowych opłat tyt. kosztów
rezygnacji, zgodnych z punktem 4.3 i nie przysługuje Klientowi prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych i innych".

48

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Numer wpisu: 1133, data wpisu: 2007-04-10
„Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest cena imprezy. W przypadku rezygnacji Klient zostaje obciążony następującymi kosztami: (...)
w przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed wylotem 100% ceny imprezy".
Numer wpisu: 1134, data wpisu: 2007-04-10
„ JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. nie odpowiada za szkody osobiste, materialne, np. kradzież, utrata zdrowia, śmierć oraz za straty
moralne, koszty utraconego urlopu i koszty z tym związane, utracone zyski itp".
Numer wpisu: 1135, data wpisu: 2007-04-10
„Odpowiedzialność JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. jest również wykluczona w przypadkach: wystąpienia zjawiska siły wyższej, szkód
wynikłych z działań lub zaniedbań Klienta i osób towarzyszących, szkód i strat poniesionych przez Klienta i osoby towarzyszące w wyniku działań
przestępczych".
Numer wpisu: 1136, data wpisu: 2007-04-10
„JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę bagażu oraz pieniędzy w nim się znajdujących
lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych".
Numer wpisu: 1137, data wpisu: 2007-04-10
„JET TOURISTIC POLAND Sp. z o. o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady lub niewykonanie usług podwykonawców, oferowanych na
miejscu trwania imprezy (np. wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów, itp.). Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje wówczas,
jeśli nasz przedstawiciel uczestniczy w organizowaniu tych dodatkowych usług".
Numer wpisu: 1147, data wpisu: 2007-04-26
„Pozostałą kwotę należy uiścić nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, pod rygorem rozwiązania umowy przez organizatora, który
może zatrzymać 30% ceny, w wypadku nie wniesienia opłaty uzupełniającej".
Numer wpisu: 1148, data wpisu: 2007-04-26
„W wypadkach koniecznych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy - w tym ceny imprezy (np. Zmiany kosztów
transportu na skutek wzrostu cen paliwa; zmiany podatków lub opłat lotniskowych, startowych, lądowania, zmiany kursów walut, stanowiących
podstawę obliczenia ceny imprezy; zmiany w systemie administrowania prawa lub prawie o usługach turystycznych”.
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Numer wpisu: 1149, data wpisu: 2007-04-26
„Organizator z powodu przyczyn od siebie niezależnych i niezawinionych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, brak wymaganego
minimum uczestników, niemożność spełnienia świadczenia) zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy, zmiany terminu i programu imprezy
(nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy). Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, a klientowi nie przysługuje prawo do
odszkodowania z tytułu tych zmian. Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczestnika o w/w zmianach, a ten powinien w terminie
trzech dni od uzyskania informacji, zaakceptować zmiany bądź zrezygnować z uczestnictwa w imprezie składając pisemne oświadczenie".
Numer wpisu: 1150, data wpisu: 2007-04-26
„Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej imprezy chce dokonać zmian w rezerwacji, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
manipulacyjnej w wysokości 50 zł od osoby, za każdą zmianę, wg poniższych zasad: - w zakresie każdej zmiany (np. zmiany nazwisk
uczestników), nie będącej jednocześnie rezygnacją ze świadczeń (np. zmiana środka transportu z autokaru lub samolotu na dojazd własny - patrz
pkt VI), domówienie dodatkowego świadczenia (np. szkolenia narciarskiego itp.), zmiany obiektu hotelowego lub miejsca w ramach tego samego
terminu wycieczki; - w zakresie zmiany terminu wycieczki obowiązują takie same zasady jak przy rezygnacji z imprezy przez uczestnika - patrz
pkt VI "Rezygnacja z imprezy przed wyjazdem".
Numer wpisu: 1151, data wpisu: 2007-04-26
„Uczestnik ma prawo zrezygnować z imprezy turystycznej lub części świadczeń objętych umową (np. przelot samolotem, przejazd autokarem,
szkolenie narciarskie, zakwaterowanie, transfer i inne) na poniżej wyszczególnionych warunkach. W sytuacjach wyjątkowych stosuje się warunki
uczestnictwa poddostawcy (np. zakup biletów lotniczych rejsowych lub tanich linii lotniczych) zgodnie z którymi, rezygnacja z imprezy może
pociągać za sobą utratę całej wpłaconej sumy. Organizator zobowiązuje się wydać uczestnikowi w/w warunki. (...); - przy rezygnacji do 35 dni
przed zaplanowaną datą wyjazdu, organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy lub świadczenia, od każdego
rezygnującego uczestnika; - przy rezygnacji na mniej niż 35 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem organizator ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy lub świadczenia, od każdego rezygnującego uczestnika, jednak nie więcej niż faktycznie
poniesione koszty”.
Numer wpisu: 1152, data wpisu: 2007-04-26
„Jeśli uczestnik nie chce skorzystać z oferty zastępczej, organizator jest zobowiązany dokonać zwrotu wszystkich wpłaconych przez uczestnika
pieniędzy, bez potrąceń, w terminie 30 dni od momentu podjęcia przez uczestnika ostatniej decyzji. Od zwracanych kwot nie przysługują
odsetki".
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Numer wpisu: 1153, data wpisu: 2007-04-26
„Zwrot opłat należnych uczestnikowi, organizator zrealizuje w terminie do 30 dni, od momentu podjęcia przez uczestnika ostatecznej decyzji. Od
zwracanych kwot nie przysługują odsetki".
Numer wpisu: 1154, data wpisu: 2007-04-26
„Organizator nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym".
Numer wpisu: 1225, data wpisu: 2007-08-22
„Jeżeli uzgodniona kwota zaliczki, pomimo odpowiedniego wezwania do zapłaty, lub cała kwota ceny imprezy turystycznej nie zostały zapłacone
w całości przed rozpoczęciem podróży zgodnie z punktem 2.1 niniejszych "Warunków" jesteśmy uprawnieni do rozwiązania umowy i anulowania
rezerwacji oraz naliczenia kary umownej za poniesione koszty w wysokości odpowiedniej opłaty za rezygnację z wyjazdu (pkt 5), zakładając, że
do tego czasu nie ujawniła się wada zaoferowanej podróży uprawniająca do odstąpienia od Umowy".
Numer wpisu: 1226, data wpisu: 2007-08-22
„Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest cena podróży. Niniejszym wprowadzamy zryczałtowane stawki odpłatności za rezygnację
z wyjazdu, które zmuszeni będziemy pobierać w przypadku rezygnacji przez Państwa z uczestnictwa. Kształtują się one następująco: Podróże
samolotem (i wszystkie wycieczki krótkie oraz miejskie): - do 30-tu dni przed rozpoczęciem - 20%, - od 29 do 22 dni przez rozpoczęciem - 25%, od 21 do 15 dni przez rozpoczęciem - 30%, - od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem - 50%, - od 6 dni przed rozpoczęciem - 65%, - w dniu
przystąpienia do podróży przy niepojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży - 75% ceny podróży zaokrąglonej do pełnego PLN.
Podróże samolotem, koleją i autokarem (z wyłączeniem rezerwacji mieszkań wakacyjnych): - do 22 dni przed rozpoczęciem podróży - 20%, - od
21 do 15 dni przed rozpoczęciem - 30%, - od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem - 45%, - od 6 dni przed rozpoczęciem - 55%, - w dniu przystąpienia
do podróży przy niepojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży - 75% ceny podróży zaokrąglonej do pełnego PLN. Mieszkania
wakacyjne - za jeden apartament: - do 45 dni przed ustalonym rozpoczęciem najmu - 20%, - od 44 do 35 dnia przed ustalonym rozpoczęciem
najmu - 50%, - od 34 dnia przed ustalonym rozpoczęciem najmu, jak i w przypadku niestawiennictwa - w szczególności rezygnacji po
rozpoczęciu najmu - 80% wartości czynszu zaokrąglonego do pełnego PLN. Minimalne koszty rezygnacji wynoszą 123 PLN".
Numer wpisu: 1245, data wpisu: 2007-09-03
„Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie z innych przyczyn niż określone w pkt 4, organizator potrąci z wpłaty uczestnika następujące
kwoty stanowiące równowartość kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami imprezy turystycznej: - opłatę
manipulacyjną w wysokości 250 PLN - w razie rezygnacji na więcej niż 35 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 50% ceny imprezy - w razie
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rezygnacji na 35-15 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 75% ceny imprezy - w razie rezygnacji na 14-8 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 90%
ceny imprezy - w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed rozpoczęciem imprezy. Organizator może dokonać potrącenia, o którym
mowa bez względu na termin zawarcia umowy".
Numer wpisu: 1246, data wpisu: 2007-09-03
„Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje niezwłocznie po stwierdzeniu niewłaściwego wykonania usług w formie pisemnej, nie
poniżej niż 14 dni od dnia zakończenia imprezy i pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia pilotowi w trakcie imprezy turystycznej".
Numer wpisu: 1266, data wpisu: 2007-09-21
„Koszty zmian i rezygnacji ponoszone przez klienta za 1 osobę be wykupionego zabezpieczenia podróży: a) powyżej 40 dni przed rozpoczęciem
imprezy - zmiana = 50 zł, rezygnacja = 30% ceny imprezy, b) od 40 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy - zmiana = 50 zł, rezygnacja = 50%
ceny imprezy, c) od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy - zmiana = 100 zł, rezygnacja = 80% ceny imprezy, d) od 14 do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy - zmiana = 150 zł, rezygnacja = 90% ceny imprezy, e) od 6 do dnia rozpoczęcia imprezy - zmiana = 250 zł, rezygnacja =
100% ceny imprezy".
Numer wpisu: 1267, data wpisu: 2007-09-21
„Koszty zmian i rezygnacji ponoszone przez klienta za 1 osobę z wykupionym zabezpieczeniem podróży: a) powyżej 40 dni przed rozpoczęciem
imprezy - zmiana bezpłatnie, rezygnacja = koszt zabezpieczenia podróży, b) od 40 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy - zmiana bezpłatnie,
rezygnacja = 20% ceny imprezy, c) od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy - zmiana = 50 zł, rezygnacja = 35% ceny imprezy, d) od 14 do 7
dni przed rozpoczęciem imprezy - zmiana = 100 zł, rezygnacja = 50% ceny imprezy, e) od 6 do dnia rozpoczęcia imprezy - zmiana = 100 zł,
rezygnacja = 75% ceny imprezy, f) w dniu rozpoczęcia imprezy - zmiana = 250 zł, rezygnacja = 100% ceny imprezy".
Numer wpisu: 1268, data wpisu: 2007-10-09
„W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty zaplanowanego przyjazdu potrącamy 55% wpłaconej zaliczki".
Numer wpisu: 1269, data wpisu: 2007-10-09
„W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji opłata rezerwacyjna nie ulega zwrotowi".
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Numer wpisu: 1280, data wpisu: 2007-11-28
„Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla organizatora
turystyki".
Numer wpisu: 1281, data wpisu: 2007-11-28
„Biuro podróży zastrzega sobie miesięczny okres rozpatrywania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony,
o czym klient zostanie pisemnie powiadomiony".
Numer wpisu: 1282, data wpisu: 2007-11-30
„W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy (bez względu na przyczynę) Biuro potrąca z dokonanej przez klienta wpłaty opłatę
manipulacyjną w kwocie wpłaconej zaliczki czy 20% wartości imprezy - 20% ceny imprezy do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
40% ceny imprezy od 29 do 22 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, 50 % ceny imprezy od 21 do 16 dni przed planowaną datą
rozpoczęcia imprezy, 100% ceny imprezy 15 dni lub krócej przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy".
Numer wpisu: 1289, data wpisu: 2007-12-20
„Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości
rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta, jednak nie wyżej jak do wysokości dwukrotnej ceny imprezy turystycznej".
Numer wpisu: 1290, data wpisu: 2007-12-20
„Ustala się jako miejscowo właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów Sąd we Wrocławiu".
Numer wpisu: 1299, data wpisu: 2008-01-24
„Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd cywilny w Krakowie, bądź przez sąd miejsca wykonania umowy".
Numer wpisu: 1300, data wpisu: 2008-01-24
„Klient musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie ceny jak najszybciej, a najpóźniej na 20 dni przed datą wyjazdu".
Numer wpisu: 1301, data wpisu: 2008-01-24
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności w hotelach związane z brakiem klimatyzacji, wody lub prądu oraz
konserwacją basenów i innych urządzeń".
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Numer wpisu: 1317, data wpisu: 2008-01-24
„Reklamację należy zgłosić w recepcji ośrodka, hotelu, u przedstawiciela organizatora lub rezydentowi w czasie pobytu".
Numer wpisu: 1318, data wpisu: 2008-01-24
„Nie zgłoszone reklamacje w trakcie pobytu nie mogą być rozpatrywane po powrocie, z przyczyn oczywistych nie mogą podlegać weryfikacji".
Numer wpisu: 1319, data wpisu: 2008-01-24
„Jeżeli wada nie została usunięta, po powrocie uwagi winny być wniesione pisemnie w oparciu o skargę złożoną u rezydenta nie później jednak
niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy".
Numer wpisu: 1321, data wpisu: 2008-02-11
„Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają właściwemu rzeczowo sądowi
w Krakowie".
Numer wpisu: 1325, data wpisu: 2008-02-19
„Wzrost cen o więcej niż 10% wartości imprezy upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Sun&Fun nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o konieczności dopłaty. Uiszczenie dopłaty oznacza zgodę na
proponowaną zmianę ceny".
Numer wpisu: 1326, data wpisu: 2008-02-19
„Wzrost cen do 10% wartości imprezy uzasadniony przyczynami (pkt 4.4) nie stanowi zmiany istotnych warunków Umowy i nie daje podstawy
Klientowi do odstąpienia od umowy".
Numer wpisu: 1327, data wpisu: 2008-02-19
„Sun&Fun zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej,
zamieszki, strajki, itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie".
Numer wpisu: 1328, data wpisu: 2008-02-19
„Sun&Fun zastrzega sobie możliwość zmiany: - miejsca odlotu i przylotu, - trasy lotu (międzylądowania), - rodzaju samolotu, przewoźnika
i czasów lotów, na krótko przed odlotem".
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Numer wpisu: 1329, data wpisu: 2008-02-19
„W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun&Fun a to z powodu: - odmowy wydania paszportu lub wizy; - braku
dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy; - niedotrzymanie określonych w Umowie terminów płatności; - nieprzybycia na miejsce
zbiórki; - choroby i innych przypadków losowych; - uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała
wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu kary umownej, w wysokości uzależnionej od daty rezygnacji i wynoszącej: - rezygnacja na
więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy - 100 PLN od osoby, - od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy, - od 21 do 15 dni - 50% ceny
imprezy, - od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy, - rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub
niestawienie się na zbiórkę - 95% ceny imprezy".
Numer wpisu: 1330, data wpisu: 2008-02-19
„Sun&Fun nie ma obowiązku zwrotu wartości świadczeń, nie wykorzystanych z przyczyn leżących po stronie uczestnika".
Numer wpisu: 1331, data wpisu: 2008-02-19
„Roszczenia wobec Sun&Fun nie przysługują, jeżeli w miejsce wadliwego świadczenia zapewniono uczestnikowi inne świadczenie równej lub
wyższej wartości".
Numer wpisu: 1332, data wpisu: 2008-02-19
„W przypadku wzrostu ceny baryłki ropy na rynkach światowych powyżej 5% od ceny z dnia zawarcia umowy, cena imprezy może ulec
podwyższeniu. W takiej sytuacji różnicę powyżej 100 zł pokryje Sun&Fun".
Numer wpisu: 1333, data wpisu: 2008-02-19
„W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun&Fun a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy; braku dokumentów
uprawniających do przekroczenia granicy; niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności; nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby
i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się
wpłaconą kwotę po potrąceniu kary umownej, w wysokości uzależnionej od daty rezygnacji i wynoszącej: - rezygnacja na więcej niż 30 dni przed
dniem rozpoczęcia imprezy - 100 PLN od osoby (koszty manipulacyjne związane z dokonaną rezerwacją), - od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy,
- od 21 do 15 dni - 50% ceny imprezy, - od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy, - rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu
rozpoczęcia imprezy lub niestawienie się na zbiórkę - 95% ceny imprezy. Wysokość kary umownej określona jest przez rzeczywiste koszty jakie
poniósł organizator na skutek rezygnacji klienta z imprezy (nie obejmuje utraconych korzyści nieuzyskanych przez Sun&Fun). Klient może na
drodze sądowej wykazać, że organizator poniósł mniejsze koszty niż zaproponowany, jako kara umowna, ryczałt".
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Numer wpisu: 1338, data wpisu: 2008-02-22
„W przypadku niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania zrealizowania umowy przez biuro Atur, uczestnik ma prawo do złożenia
reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy".
Numer wpisu: 1343, data wpisu: 2008-02-22
„Organizator zastrzega sobie, że będzie rozpatrywał reklamacje o ile przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony w trakcie realizacji umowy
pilotowi grupy, a w razie jego braku w recepcji hotelu, ośrodka, kierownika obiektu lub przedstawiciela Biura. Za datę wpłynięcia reklamacji
uważa się dzień, w którym reklamacja została złożona w Biurze Traper".
Numer wpisu: 1354, data wpisu: 2008-03-12
„Organizator nie odpowiada za świadczenie usług przez obce ekipy".
Numer wpisu: 1355, data wpisu: 2008-03-12
„Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez uczestnika oraz osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym
z naszym biurem albo wynikłych z okoliczności, za które biuro nie odpowiada".
Numer wpisu: 1359, data wpisu: 2008-03-21
„Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie biuro potrąca: - przy rezygnacji powyżej 35 dni przed
rozpoczęciem imprezy 60 od osoby; - przy rezygnacji między 35, a 28 dniem - 25% ceny imprezy od osoby; - 27, a 15 dniem - 50% ceny imprezy
od osoby; - 14, a 8 dniem - 60% ceny imprezy od osoby; - przy rezygnacji poniżej 8 dni - 75% ceny imprezy".
Numer wpisu: 1360, data wpisu: 2008-04-07
„W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, organizator ma prawo dokonać potrąceń w następującej wysokości: a)
przy rezygnacji w terminie nie krótszym niż do 35 dnia włącznie przed rozpoczęciem imprezy 100 zł od osoby; b) przy rezygnacji między 34 a 28
dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 25% wartości imprezy; c) przy rezygnacji między 27 a 15 dniem włącznie przed rozpoczęciem
imprezy 50% wartości imprezy; d) przy rezygnacji między 14 a 8 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 75% wartości imprezy; e) przy
rezygnacji na 7 dni i mniej przed rozpoczęciem imprezy 90% wartości imprezy".
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Numer wpisu: 1361, data wpisu: 2008-04-07
„Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie (niezależnie od przyczyny) BT HUT - PLUS ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony
niniejszymi warunkami: a) opłata manipulacyjna w wysokości 80 zł (od każdej osoby wpisanej na zgłoszeniu) jeżeli rezygnacja została złożona na
30 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia imprezy; b) 35% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja została złożona pomiędzy 29 a 21-szym dniem przed
datą rozpoczęcia imprezy; c) 70% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja została złożona pomiędzy 20 a 10-tym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;
d) 100% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja została złożona w ciągu 9 dni przed datą rozpoczęcia imprezy (...)".
Numer wpisu: 1362, data wpisu: 2008-04-07
„BT HUT - PLUS odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy, za wyjątkiem usterek zawinionych przez
Uczestnika, osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z BT HUT - PLUS lub usterek wynikłych z okoliczności, za które BT
HUT - PLUS nie odpowiada, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej".
Numer wpisu: 1363, data wpisu: 2008-04-07
„BT HUT - PLUS nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe należące do uczestników kolonii, obozów, zimowisk".
Numer wpisu: 1364, data wpisu: 2008-04-07
„Ewentualne reklamacje powinny być zgłoszone do biura w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty zakończenia imprezy".
Numer wpisu: 1365, data wpisu: 2008-04-07
„Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby BT
HUT - PLUS".
Numer wpisu: 1366, data wpisu: 2008-04-07
„Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu: niedotrzymania
określonych w umowie terminów płatności, niedostarczania dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych.
Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji potrąca: a) 10% całej ceny imprezy jednak nie mniej niż 150 zł przy rezygnacji do 33 dnia
przed rozpoczęciem imprezy; b) 35% całej ceny imprezy przy rezygnacji między 32 a 16 dniem przed rozpoczęciem imprezy; c) 60% całej ceny
imprezy przy rezygnacji między 15 a 4 dniem przed rozpoczęciem imprezy; d) 95% całej ceny imprezy przy rezygnacji krótszej niż 4 dni przed
rozpoczęciem imprezy".
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Numer wpisu: 1369, data wpisu: 2008-04-07
„Wysokość odszkodowania wylicza się, biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia, określając jego wartość w stosunku do zapłaconej
sumy. Wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny, jaką uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisania umowy".
Numer wpisu: 1370, data wpisu: 2008-04-07
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahentów zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń
z wniesionych przez Uczestnika opłat według zasad określonych załącznikiem numer 1 do Warunków. Dokonane przez Biuro potrącenie ma
charakter odstępnego określonego artykułem 497 KC. Załącznik Numer 1 do Warunków uczestnictwa. W przypadku rezygnacji Uczestnika
z udziału w imprezie Biuro zwraca dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o koszty manipulacyjne z tytułu obsługi zgłoszenia w kwocie 50
PLN + VAT od osoby. Terminy rezygnacji potrącenia: Od 31 do 50 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 10%; Od 25 do 30 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy - 30%; Od 16 do 24 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 60%; Od 10 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 90%".
Numer wpisu: 1371, data wpisu: 2008-04-07
„Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez klienta opłat według poniższych zasad: a) 50 PLN
od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; b) 10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja
nastąpi w terminie od 39 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; c) 35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 30 do 15
dni przed datą rozpoczęcia imprezy; d) 55% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy; e) 70% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 7 do 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; f) 85% wartości imprezy,
jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy".
Numer wpisu: 1372, data wpisu: 2008-04-15
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, czy bagażu w zakresie przekraczającym
kwoty gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę (ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej udostępnione będą
na życzenie Uczestnika w każdym punkcie sprzedającym ofertę Biura)".
Numer wpisu: 1380, data wpisu: 2008-04-22
„Biuro odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania jego kontrahentów jak za działania własne, chyba że przyczyna szkody była od
Biura i jego kontrahentów niezależna. Ograniczenie tej odpowiedzialności będzie wynikać z: - przepisów obowiązujących w kraju pobytu,
w odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców, - postanowień umownych międzynarodowych, - przepisów
szczególnych a w szczególności w zakresie dotyczącym hotelarzy i przewodników”.
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Numer wpisu: 1405, data wpisu: 2008-05-07
„Koszty rezygnacji: a) opłata stała w wysokości 60 zł, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) do 50%
ceny (brutto) Imprezy przy rezygnacji w okresie 30-16 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) do 80% ceny (brutto) Imprezy przy rezygnacji w
okresie 15-1 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, e) do 100% ceny imprezy przy rezygnacji w dniu wyjazdu, lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym
czasie na miejscu zbiórki lub nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy".
Numer wpisu: 1406, data wpisu: 2008-05-07
„Organizator ma prawo, w przypadku wystąpienia powyższych czynników do podwyższenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, że może ono nastąpić
nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, oczywiście uczestnik może podwyżki nie zaakceptować i wycofać się z imprezy otrzymując
zwrot wpłaconych opłat".
Numer wpisu: 1407, data wpisu: 2008-05-07
„Organizator nie będzie rozpatrywał wszelkiego rodzaju reklamacji zbiorowych. Klient winien taką reklamację złożyć w swoim imieniu i imieniu
osób na rzecz których zawarta została Umowa".
Numer wpisu: 1408, data wpisu: 2008-05-07
„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla
pozwanego”.
Numer wpisu: 1409, data wpisu: 2008-05-27
„Ceny wyszczególnione w materiałach reklamowych są cenami stałymi, jednakże FUNCLUB zastrzega sobie możliwość zmiany cen
w wyjątkowych sytuacjach, takich jak: wzrost kursu walut, wzrost cen paliw, zmiany przepisów celnych, podatkowych, taryf klimatycznych,
lotniskowych, nieprzewidywalnych działań kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz działań sił wyższych. "
Numer wpisu: 1410, data wpisu: 2008-05-27
„Wszystkie spory wynikłe z Umowy - Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem będą podlegać rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie FUNCLUB".
Numer wpisu: 1411, data wpisu: 2008-05-27
„Jeżeli zmiana ta nie przekracza 15% ceny Imprezy, to nie powoduje zmiany Umowy, a klient Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę”.
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Numer wpisu: 1412, data wpisu: 2008-05-27
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy, w przypadku jego zamiany, zgubienia czy kradzieży".
Numer wpisu: 1413, data wpisu: 2008-05-27
„Strony oświadczają, że dokonają starań, aby sporne kwestie rozwiązać polubownie. W innym razie spór rozpatrywać będzie Sąd Powszechny
w Szczecinie”.
Numer wpisu: 1414, data wpisu: 2008-05-27
„W przypadku rezygnacji FUNCLUB dokonuje następujących naliczeń opłat manipulacyjnych (od osoby): - na 61 dni lub więcej przed datą
rozpoczęcia 100 PLN; - w terminie 60-31 dni przed datą rozpoczęcia 30% ceny imprezy; - w terminie 30-15 dni przed datą rozpoczęcia 50% ceny
imprezy; - w terminie 14-7 dni przed datą rozpoczęcia 80% ceny imprezy”.
Numer wpisu: 1415, data wpisu: 2008-05-27
„Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których FUNCLUB, przy należytej staranności, nie mógł
przewidzieć lub zaistniały nie z winy FUNCLUB ( w szczególności: opóźnienia w transporcie, postoje na granicach, awarie środków transportu,
czynności celne, warunki atmosferyczne w trakcie trwania imprezy)”.
Numer wpisu: 1416, data wpisu: 2008-05-27
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności, jest złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o zaistniałej
problemowej sytuacji pilotowi lub innemu reprezentantowi FUNCLUB tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu a wszelkie
niedogodności usunięte. Jeżeli Uczestnik nie uczyni tego, reklamacja złożona po powrocie nie będzie rozpatrywana".
Numer wpisu: 1429, data wpisu: 2008-05-29
„FUNCLUB zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi. Skargi grupowe nie będą traktowane jako
reklamacje”.
Numer wpisu: 1430, data wpisu: 2008-05-29
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania (niezgodnie z pkt 1.1.) Umowy przez FUNCLUB, Klient ma prawo wnieść reklamację.
Reklamacje winny być składane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy. W tym przypadku
decyduje data nadania listu poleconego lub data nadania faxu".
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Numer wpisu: 1431, data wpisu: 2008-05-29
„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek błędnych i nieprawdziwych informacji udzielonych przez działających
w jego imieniu Agentów, w odbiegających od określonych niniejszymi warunkami oraz każdorazowej oferty turystycznej, w szczególności
w zakresie warunków organizowanych imprez turystycznych".
Numer wpisu: 1432, data wpisu: 2008-05-29
„W każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Rezygnacja może nastąpić jedynie w formie pisemnej,
a każdy Uczestnik zostaje obciążony następującymi kosztami - karą umowną: a) 20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 30 do 22 dnia włącznie
przed terminem wyjazdu; b) 30% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 31 dnia włącznie przed terminem wyjazdu; c) 50% ceny - przy rezygnacji
zgłoszonej od 21 do 8 dnia włącznie przed terminem wyjazdu; d) 80% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 7 dnia włącznie przed terminem
wyjazdu; e) 90% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej w dniu wyjazdu oraz w przypadku nie zgłoszenia się do odprawy (lub hotelu na miejscu
w 1-szym dniu imprezy - w przypadku imprez z dojazdem własnym.)”.
Numer wpisu: 1433, data wpisu: 2008-05-29
„Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nie osiągnięcia
porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego”.
Numer wpisu: 1434, data wpisu: 2008-05-29
„Uzupełnienia złożonych reklamacji, dotyczących uwag wobec Organizatora, można składać najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia imprezy w
formie pisemnej, a ich rozpatrywanie nastąpi wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia bieżących uwag na piśmie w trakcie trwania
imprezy i wtedy gdy niedogodności te nie zostały zrekompensowane jeszcze w trakcie pobytu Uczestników. Odpowiedź na złożone pismo
Uczestnika będzie udzielona w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Termin może być stosownie wydłużony o ile rzetelne rozpatrzenie sprawy
wymagać będzie podjęcia dodatkowych czynności”.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
WYCIĄG Z OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA
STOSOWANYCH W TOKU KONTROLI
(stan na 13 czerwca 2008 roku)

Warszawa, czerwiec 2008 rok

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Art. 384
§1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów,
wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem
umowy.
§2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo
przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego
treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem
umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.
§ 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna
udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona
wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
Art. 3841
Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą
stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie
wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
Art. 385
§ 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową.
§ 2. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały.
Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.
Art. 3851
§1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie
wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie
dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub
wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane
umową w pozostałym zakresie.
§3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument
nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy
przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
§4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym,
kto się na to powołuje.
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Art. 3852
Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu
z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz
uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące
przedmiotem oceny.
Art. 3853
W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te,
które w szczególności:
1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością
drugiej strony,
4) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed
zawarciem umowy,
5) zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków
wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
6) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania
w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
7) uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej
bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
8) uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta
konsumenta,
9) przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej
interpretacji umowy,
10) uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej
przyczyny wskazanej w tej umowie,
11) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności
świadczenia z umową,
12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie
spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej
wykonania,
13) przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego
wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub
odstępują od umowy,
14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od
niej lub jej wypowiedzenia,
15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej
na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu
wypowiedzenia,
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16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek
rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy,
obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument,
dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
19) przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do
zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
20) przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny
lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa
odstąpienia od umowy,
21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez
osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy
których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od
spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,
23) wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają
rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
(DzU z 2004 roku, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
Art. 11
W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów z klientami zawieranych przez
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
Art. 11a
1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą.
2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku
udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.
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Art. 11b
1. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej
w art. 11a, także w razie wyboru prawa obcego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych może być
ograniczona tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska.
3. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do
dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie może dotyczyć szkód na osobie.
Art. 12
1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klientom imprezy
turystyczne lub usługi turystyczne, udostępniając im odpowiednie informacje pisemne,
a w szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach
w sposób dokładny i zrozumiały:
1) cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;
2) miejsce pobytu lub trasę imprezy;
3) rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;
4) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;
5) ilość i rodzaj posiłków;
6) program zwiedzania i atrakcji turystycznych;
7) kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi
turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;
8) termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy
turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli
realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
9) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy;
10) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych
i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie
turystycznej.
1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą wprowadzać klienta w błąd.
2. Jeżeli umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie
wskazania zawarte w informacjach pisemnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1‐8, stają się
elementem umowy.
Art. 13
1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi, przed
zawarciem umowy:
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1) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych
i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy
oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;
2) informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
2. Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach
życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym
związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.
3. Organizator turystyki jest obowiązany we właściwym czasie, przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej, podać klientom:
1) nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej
instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres
i numer telefonu;
2) w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci ‐ informację o możliwości
bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu
dziecka;
3) planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów;
4) szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient
będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału
sypialnego w pociągu.
3a. Informacje, o których mowa w ust. 1‐3, powinny być podane klientowi na piśmie.
4. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1‐3, nie zwalnia organizatora turystyki od
obowiązku opieki nad turystami.
Art. 14.
1. Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez
turystycznych wymaga formy pisemnej.
2. Umowa powinna określać:
1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust 1,
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;
2) miejsce pobytu lub trasę wycieczki;
3) czas trwania imprezy turystycznej;
4) program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług,
w tym:
a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu
i planowanego powrotu,
b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu
lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,
c) ilość i rodzaj posiłków,
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d) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;
5) cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych
należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne
sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny zgodnie z art.
17;
6) sposób zapłaty;
7) rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;
7a) termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy
turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli
realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
7b) termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków, o którym
mowa w art. 16 ust. 2;
8) sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora
turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich
reklamacji;
9) wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub
pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę;
10) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.
2a. Osoba, która zawarła z klientem umowę o świadczenie usług turystycznych, jest
obowiązana niezwłocznie dostarczyć klientowi jeden egzemplarz tej umowy.
3. Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek
zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
4. Organizator turystyki jest obowiązany wydać klientowi wpłacającemu należność za
imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10 % tej sumy:
1) pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a,
wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji
w wypadkach określonych ustawą, lub
2) pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. b, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z umowy
ubezpieczenia.
5. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn
od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art.
17, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien
niezwłocznie poinformować organizatora, czy:
1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń
i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
6. Jeżeli klient, zgodnie z ust. 5, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje
imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według
swojego wyboru:
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1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że
zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
7. W wypadkach określonych w ust. 6 klient może dochodzić odszkodowania za
niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie,
a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
2) siły wyższej.
Art. 16
1. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki
udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy
o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne
wobec organizatora turystyki, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej w terminie określonym w umowie.
3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez
organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
Art. 16a
1. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje
przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest
obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej
imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest
niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, klient może żądać
odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
2. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe albo
klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy,
organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami
z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do
innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, organizator turystyki nie może
żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty
kary umownej. Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.
4. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa w ust. 2, klient
może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność
wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
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1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu
świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć, albo
2) siłą wyższą.
Art. 16b
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy,
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki,
w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa
w ust. 1.
Art. 17
1. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie
przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ
na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
1) wzrostu kosztów transportu;
2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak
lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
3) wzrostu kursów walut.
2. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być
podwyższona.
Art. 19
1. Postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej
korzystne dla klientów niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne.
2. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują przepisy
ustawy.
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Załącznik nr 3
Wykaz przedsiębiorców objętych kontrolą
(stan na 13 czerwca 2008 roku)

Warszawa, czerwiec 2008 rok

2

Lp.

Nazwa i adres
przedsiębiorcy

Liczba
kwestionowanych
klauzul

Przykłady kwestionowanych klauzul

Działania podjęte
przez UOKiK

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO‐POMORSKIE
1.

2.

Bronisław Majewski
Biuro Turystyczne PIAST
ul. Solankowa 1
88‐100 Inowrocław

3

Henryk Kowalski
Biuro Usług Turystycznych
SUNNY TRAVEL
ul. Strzelecka 4
87‐300 Brodnica
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„(…) a zmiana kolejności w programie imprezy nie stanowi nienależytego wykonania umowy”.
„Skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń nie uprawnia do żadnych zwrotów (za
wyjątkiem równowartości zwrotu wsadu do kotła)”.
„Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy organizator i klient będą starali się rozwiązać
polubownie, a w razie braku możliwości takiego rozwiązania wszelkie spory rozstrzygnie sąd
właściwy dla siedziby organizatora”.
„(…) Jednocześnie klient dokonuje przedpłaty w wysokości 30% kosztów uczestnictwa. Uregulowanie
pełnej należności powinno nastąpić na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Nie wywiązanie się przez
klienta z powyższych uzgodnień organizator może potraktować jego rezygnację z imprezy z przyczyn
leżących o stronie Klienta”.
„Przy zawieraniu umowy organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w
imprezie turystycznej oraz termin ich dostarczenia organizatorowi. Brak takich dokumentów lub ich
nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej
z przyczyn leżących po stronie Klienta. O wszystkich zmianach danych personalnych podanych w
umowie Klient niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za
niewykonanie umowy z powodu zmiany danych, o których nie został powiadomiony”.
„Nie wykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia Klienta do
otrzymania zwrotu części opłaty wniesionej w biurze. Dotyczy to także przypadków, gdy władze
graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd do ich kraju z powodów sobie
wiadomych”.
„Jeżeli klient zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej Organizator będzie zmuszony w takim
przypadku dokonać potrąceń jako rekompensaty za poczynione czynności, rezerwacje, wysokość
potrąceń uzależniona jest od terminu rezygnacji złożonej u organizatora tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez organizatora stosownego oświadczenia lub
datę stempla pocztowego.
– przy rezygnacji powyżej 45 dni przed rozpoczęciem imprezy organizator potrąca opłatę
manipulacyjną w wysokości 100 zł od osoby
‐ przy rezygnacji między 44 a 31 dniem Organizator potrąca 30% ceny
‐ przy rezygnacji między 30 a 15 dniem Organizator potrąca 50% ceny
‐ przy rezygnacji między 14 a 8 dniem organizator potrąca 70%
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Wystosowano
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Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

3

3.

Krzysztof Łabędzki
Biuro Podróży KRISTO
ul. Kijowska 13/6
85‐703 Bydgoszcz

2

4.

Magdalena Rosła
Biuro Podróży MAGELLAN
ul. Długa 58
85‐034 Bydgoszcz

6

4

‐ 7 dni lub mniej – 100% ceny imprezy
Organizator może dokonywać potrącenia, o którym mowa wyżej bez względu na termin zawarcia
umowy. W przypadku rezygnacji, uczestnik może wskazać drugą osobę, która przyjmie jego
obowiązki, wynikające z zawartej umowy. W takim wypadku, niezależnie od terminu zgłoszenia
potrącona zostanie jedyne opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł/os”.
„Nie zgłoszenie się na imprezę, względnie odstępowanie od wykorzystania opłaconych świadczeń bez
powiadomienia organizatora przed terminem jej rozpoczęcia, niezależnie od przyczyn, jest
równoznaczne z rezygnacją klienta bez prawa jakiegokolwiek zwrotu wniesionej opłaty”.
„W razie możliwości wykorzystania świadczeń przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora klientowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. Za takie przyczyny uznaje się np.
działania atmosferyczne, niepokoje etniczne, epidemie, blokady dróg i granic i inne rozumiane jako siły
wyższe”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z powodu przedłużenia się
podróży od miejsca pobytu i podróży powrotnej z przyczyn niezależnych od organizatora (np.
opóźnienie na przejściach granicznych, złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane, itp.)”.
„Klient może zgłosić organizatorowi reklamację, wnioski i uwagi na piśmie, nie później niż 14 dni od
zakończenia imprezy turystycznej. Reklamacje za usługi z dojazdem własnym muszą być potwierdzone
przez recepcję np. hotelu, campingu lub biura kooperującego, inne reklamacje przez pilota”.
„Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zagubiony lub zniszczony”.
„W przypadku rezygnacji z wyjazdu uczestnik z przyczyn lezących po jego stronie , usługodawca
dokona następujących potrąceń:
a) w razie rezygnacji złożonej w terminie do 21 dni przed datą wyjazdu – opłatę w wysokości
poniesionych kosztów
b) w razie rezygnacji złożonej w terminie od 20 do 7 dni przed datą wyjazdu‐potrąca się 25% kosztów
wyjazdu
c) w razie rezygnacji złożonej w terminie od 7 do 4 dni przed datą wyjazdu‐ potrąca się 80% kosztów
wyjazdu
d) w razie rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 3 dni przed datą wyjazdu – potrąca się 100%
kosztów wyjazdu. Rezygnacja z wyjazdu następuje wyłącznie w formie pisemnej”.
„Uczestnik może zgłosić organizatorowi reklamacje na piśmie nie później niż 14 dni od zakończenia
imprezy pod warunkiem zgłoszenia zastrzeżeń pilotowi w trakcie wyjazdu. Reklamacje rozpatrywane
będę nie później niż 30 dni po zakończeniu imprezy”.
„Brak wpłaty w określonych powyżej terminach jest traktowany jako rezygnacja z imprezy i powoduje
skreślenie z imprezy i powoduje skreślenie z listy uczestników z potraceniem opłaty zgodnie z
podanymi niżej warunkami rezygnacji z imprezy”.
„Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oferowanych i poświadczonych w
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5.

6.

Hanna i Wojciech Bronke ED
EKO
ul. Świecka 6
89‐500 Tuchola
Andrzej Pydyn
SUB AQUA
ul. Bankowa 14‐16/16
87‐100 Toruń

dokumentacjach imprez cen, w przypadku podwyższania kosztów transportu, podatków i wzrostu ceł,
nośników energii, wzrostu kursów walut (art. 17 ustawy z dnia 29.08.1997 o Usługach Turystycznych)”.
„Klientowi nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn leżących po stronie
organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję”.
„Koszty poniesione przez Klienta w przypadku rezygnacji:
a. w terminie na więcej niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy organizator pobierze opłatę
manipulacyjną w wysokości 50,‐pln za osobę
b. w terminie 39‐21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 20% ceny imprezy
c. w terminie 20‐10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 50% ceny imprezy
d. w terminie poniżej 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty przez
organizatora, nie mniej jednak niż 50% i nie mniej niż 90% ceny imprezy…”.
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika ośrodka, rezydenta,
pilota wycieczki lub innego wskazanego przez organizatora przedstawiciela. Reklamacje nie spełniające
tych wymogów nie będą przyjmowane”.
„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, będą rozstrzygane polubownie, a w razie
braku właściwym dla siedziby Biura Podróży Magellan”.
Nie stwierdzono stosowania niedozwolonych postanowień umów.

5

„Zwrot pełnej wpłaty przysługuje Uczestnikowi, gdy rezygnacja następuje z przyczyn leżących po
stronie biura, takich jak:
a) zmiana istotnych warunków umowy (cena, miejsce, standard zakwaterowania). Rezygnacja z tych
przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania z biura pisemnego zawiadomienia. Brak
odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy”.
„Biuro nie dokonuje zwrotu świadczeń nie wykorzystanych z winy uczestnika”.
„Uczestnik obowiązany jest:
a) do posiadania paszportu, który zachowuje ważność co najmniej 6 miesięcy, wizy, jeśli jest wymagana,
potwierdzenia udziału w imprezie.
b) Do zawiadomienia Biura o zmianie nazwiska adresu lub wymianie paszportu.
c) Do zgłoszenia się podanym przez biuro terminie w miejscu rozpoczęcia imprezy
d) Do przestrzegania instrukcji i przepisów związanych z realizacją imprezy, ustalonych przez Biuro,
linie lotnicze lub przewoźnika. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zarządzeń pilotów i
instruktorów o charakterze porządkowym.
Naruszenie powyższych postanowień może skutkować odmową dalszego świadczenia usługi bez
prawa zwrotu kosztów imprezy i powrotu do miejsca zamieszkania(..) niedopełnienie warunków z pkt.
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7.

Biuro Pielgrzymkowo‐
Turystyczne CARITAS
ul. Gdańska 10
87‐800 Włocławek

6

5

1 powoduje niemożność dochodzenia zwrotu uiszczonej opłaty za imprezę w jakimkolwiek zakresie”.
„Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od biura lub na skutek braku wymaganego
minimum uczestników, nastąpiła zmiana programu imprezy, bądź wykupionego obiektu, Biuro
zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o tym samym bądź wyższym standardzie.
W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata”.
„Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany:
‐ miejsca odlotu i przylotu
‐ trasy lotu (międzylądowania)
‐ rodzaju samolotu, przewoźnika i czasów lotów, na krótko przed odlotem. Podawane godziny
przelotów podczas rezerwacji jak i na dokumentach podróży, są godzinami przewidywanymi i mogą
ulec zmianom, wynikającym np. z przeciążeń w międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajków
lub innych przyczyn niezależnych od biura. W takich przypadkach biuro zorganizuje transport
zastępczy , lub pokryje jego koszty, do wysokości ceny biletu kolejowego drugiej klasy, do lub z
wcześniej przewidzianego transportu lotniczego. Sytuacje opisane powyżej nie będą traktowane przez
strony, jako nienależyte wykonanie Umowy i nie stanowią istotnych zmian”.
„Biuro P‐T Caritas wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez
pracowników, a dotyczących warunków odbiegających od określonych niniejszymi „WARUNKAMI”
postanowień”.
„Brak wpłaty kwoty należnej organizatorowi w wyżej wymienionym terminie stanowi podstawę
rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia zaliczki”.
„Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na miejscu pilotowi, a następnie w formie pisemnej bezpośrednio
pod adres BP‐T Caritas, nie później niż 14 dni po powrocie z imprezy”.
„Biuro P‐T Caritas w przypadku rezygnacji Klienta dokonuje potrąceń w wysokości:
a) gdy rezygnacja nastąpi w terminie wcześniejszym niż 45 dni lub 60 dni od rozpoczęcia imprezy
(zależnie od imprezy – patrz rozdz. II pkt. i program szczegółowy) klientowi potrącane SA koszty
bezpośrednie i pośrednie poniesione przez biuro, ale nie mniej niż 50 zł,
b) gdy rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 30 dni lub w terminie od 59 do 30 dni (imprezy
samolotowe) potrącane SA koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione przez biuro,
c) 60% całkowitych kosztów imprezy, gdy rezygnacja nastąpi między 29 a 20 dniem przed
rozpoczęciem imprezy,
d) 75% całkowitych kosztów imprezy, gdy rezygnacja nastąpi między 19 a 10 dniem przed
rozpoczęciem imprezy,
e) 90% całkowitych kosztów imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w terminie 9 dni i krócej przed
rozpoczęciem imprezy”.
„(…) gdy impreza dotyczy wyjazdu z transportem samolotowym Klient rezygnujący z imprezy ma
obowiązek powiadomić biuro o podstawieniu innej osoby nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem
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Jerzy Łobożewicz
Agencja Turystyczna
KOMPAS
ul. Kopernika 5
87‐100 Toruń
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imprezy. Może to się wiązać z dodatkowa opłatą w wysokości 50‐250 USD bądź z wniesieniem
całkowitej opłaty za bilet lotniczy, w przypadku gdy nie jest możliwa zmiana nazwiska na bilecie
lotniczym (jeśli dostępne SA miejsca na dany lot)”.
„W przypadku imprez samolotowych:
–biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 12‐godzinne opóźnienia od podanych
czasów wylotu z kraju,
‐ biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zbyt późne stawienie się klienta do odprawy , która
rozpoczyna się najczęściej na 2 godziny, a kończy na ok. 45 minut przed zaplanowaną godzina
odlotu,
‐ linie lotnicze, z różnych przyczyn zmuszone są w niektórych przypadkach wprowadzić do
programu lotu międzylądowanie,
Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zmiany czasu trwania i
rozkładu lotu,
‐(….)”.
„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za decyzje służb granicznych, celnych i imigracyjnych i z
wszelkie koszty z tymi decyzjami związane”.
„Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie
terminu , miejsca docelowego, hotelu, uczestników, itd., jest obowiązany stosować się do następujących
zasad:
‐ przy zmianach , o których uczestnik imprezy poinformuje najpóźniej na 40 ni przed planowaną datą
wyjazdu, biuro podróży ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 100zl od osoby. Opłatę tą
wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na daną
imprezę turystyczną zawsze wpłacona była przynajmniej pełna zaliczka
‐ taka samą opłatę wnosi klient pragnący przepisać imprezę na inną osobę, spełniającą wszystkie
warunki uczestnictwa w imprezie. Przepisanie może nastąpić tylko wtedy, jeśli przepisy linii lotniczych
i biura podróży nie zabraniają tego oraz pod warunkiem powiadomienia biura podróży z
odpowiednim wyprzedzeniem przed data wyjazdu. (…)”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„Klient ma prawo zrezygnować z imprezy na poniżej wyszczególnionych warunkach chyba, że przy
dokonywaniu rezerwacji zostanie poinformowany przez biuro podroży, że z powodu warunków
poddostawcy rezygnacja z imprezy pociąga za sobą stratę całej wpłaconej sumy. Rezygnacja przez
Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia. Rezygnacja z imprezy, na
którą wystawione już zostało potwierdzenie rezerwacji/dokumenty podróży, dokonuje się na
następujących warunkach:
‐ przy rezygnacji najpóźniej 40 dni przed zaplanowaną data wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w
wysokości 20% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty
‐ przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym
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terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie
poniesione koszty,
‐ przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać
80% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
‐ przy rezygnacji na 7 dni i mniej przed data wyjazdu, biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny
imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty”.
„Uczestnik imprezy nie może domagać się zwrotu części ceny lub rozwiązania umowy, jeżeli biuro
usunęło wady w odpowiednim terminie, a zaistniałe okoliczności nie pociągnęły za sobą specjalnych
niedogodności ani dodatkowych kosztów dla uczestnika”.
„Uczestnik imprezy ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za przechowywanie przedmiotów
wartościowych i pieniędzy w czasie imprezy (zaleca się przechowywanie środków płatniczych, kamer,
biżuterii i innych wartościowych przedmiotów)”.
„Biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na
miejscu i imprez w miejscu docelowym”.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO‐MAZURSKIE
9.

Marek Kozakiewicz
Usługi Turystyczne
PROMYK
ul. Rybacka 26 – 27/4
Elbląg

10.

Iwona Pietrasiuk,
Ewa Zielińska
Biuro Obsługi Turystycznej
PROFESJONAL
ul. Kościuszki 43

8

5

4

„Klient uprawniony jest do zgłaszania pracownikom Organizatora wszelkich uwag i sugestii
dotyczących realizacji imprezy, Organizator jednak wyłącza swoją odpowiedzialność za spowodowane
takimi działaniami modyfikacje programów imprez i niezgodności z przedstawioną wcześniej ofertą”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klient ponad kwotę
rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony
przepisami prawa cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych. Organizator nie odpowiada za
szkody moralne”.
„Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy z Klientem strony starać się będą rozstrzygać
polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd
właściwy dla miasta Olsztyna”.
„W przypadku odstąpienia ZLECENIODAWCY od umowy, ZLECENIOBIORCA ma prawo naliczyć
karę umowną w wysokości 30% wartości całej usługi”.
„Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie w
ostateczności przez Sąd właściwy dla siedziby ZLECENIOBIORCY”.
„Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy i z winy osób niepełnoletnich, nad którymi
sprawuje nadzór w trakcie trwania imprezy(…) Klient powinien pokryć straty powstałe z jego winy w
miejscu wyrządzenia szkody”.
„W przypadkach koniecznych i z przyczyn od siebie niezależnych, biuro w okresie do 21 dni przed
datą wyjazdu zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy oraz cen imprezy z tytułu (…) Biuro

Wystosowano
wezwanie.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne
przeciwko I.
Pietrasiuk.

10‐503 Olsztyn

11.

Małgorzata Pokrzywnicka
Biuro Usług Turystycznych
POK TOURIST
Pl. Gen. J. Bema 2
10‐516 Olsztyn

4

jest zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie warunków
umowy. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia powiadomić
biuro o akceptacji nowych warunków lub rezygnacji z udziału w imprezie. Brak informacji ze strony
uczestnika w ciągu 3 dni oznacza akceptację przez niego nowych warunków”.
„Biuro ma prawo odwołać imprezę z przyczyn od siebie niezależnych, jeżeli liczba uczestników nie
osiągnie zakładanego minimum, z powodu siły wyższej (klęski żywiołowe, działania wojenne,
epidemii) oraz decyzji państwowych i innych instytucji”.
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu, niewykorzystania świadczeń z przyczyn leżących po
stronie uczestnika, a także w przypadku, jeżeli władze graniczne poszczególnych krajów nie dadzą
zezwolenia na wyjazd do innych krajów z powodu sobie wiadomych, Klientowi nie przysługuje zwrot
wartości świadczeń niewykorzystanych i nie będą one refundowane”.
„Brak zapłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie określonym w pkt.1 oznacza odstąpienie od
umowy przez Klienta i rodzi skutki przewidziane w części V pkt. 3 i 4 Warunków Uczestnictwa”.
„Jeżeli po dokonaniu rezerwacji osoba podpisująca umowę w imieniu dwóch i większej liczby osób nie
zgłosi innego uczestnika w miejsce rezygnującego, Pok‐Tourist pobierze opłatę za faktycznie
zarezerwowanie miejsca/pokoje lub, gdy to będzie możliwe, zaproponuje inne rozlokowanie
pozostałych osób zachowując dotychczasowy standard”.
„Pok‐Tourist potrąci zryczałtowaną stawkę równoważącą poniesione koszty i nakłady związane z
przygotowaniem imprezy uwzględniając: poniesione wydatki dotyczące organizacji imprezy dla
Klienta oraz koszty, których nie można pokryć mimo zawarcia umowy z innym Klientem.
Zryczałtowana stawka nakładów poniesionych przez Pok‐Tourist związanych z przygotowaniem
wynosi”
– przy imprezach z transportem organizowanym przez Pok‐Tourist
‐ 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
‐ 30% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 30‐21 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
‐50% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 20‐8 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
‐80% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 7‐2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
‐90% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w dniu rozpoczęcia imprezy”.
„Reklamacje z tytułu dostrzeżonych wad lub usterek w wykonaniu umowy Klient może złożyć na
piśmie w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy w miejscu zawarcia umowy lub w siedzibie
organizatora imprezy podanej na Umowie Zgłoszenia. Jeżeli reklamacja dotyczy wad lub usterek
dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy powinna posiadać informację o terminie, formie i sposobie
zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania imprezy”.

Wystosowano
wezwanie.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.
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12.

Przedsiębiorstwo Turystyczne
GLOB Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/19
10‐546 Olsztyn

3

13.

Bogdan Uhryn
Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe VARIUS
ul. Wyczółkowskiego 3
82‐300 Elbląg

5

10

„(…) Nie uzupełnienie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z winy
Klienta‐Uczestnika”.
„Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy i z winy osób niepełnoletnich, nad którymi
sprawuje nadzór w trakcie trwania imprezy(…) Klient powinien pokryć straty powstałe z jego winy w
miejscu wyrządzenia szkody”.
„W przypadkach koniecznych i z przyczyn niezależnych od siebie, Organizator w okresie 21 dni przed
datą wyjazdu zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy oraz cen imprez w następujących
okolicznościach(…)Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika o
ewentualnej zmianie warunków umowy. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia powiadomić Organizatora o akceptacji nowych warunków lub rezygnacji z udziału w
imprezie. Brak informacji ze strony uczestnika w ciągu 3 dni oznacza akceptację przyjęcia nowych
warunków umowy”.
„Brak wymaganych wpłat w oznaczonych terminach powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy.
Wygaśnięcie umowy nie wiąże się z obowiązkiem zawiadamiania o tym fakcie Klienta, a wpłacone
zaliczki podlegają zwrotowi po potrąceniu kwot zgodnie z pkt. IV pp.3”.
„Jeżeli uczestnik rezygnuje z imprezy z innych przyczyn, organizator ma prawo tytułem pokrycia
kosztów rzeczywiście przez niego poniesionych, do potrącenia z wpłaconych zaliczek lub żądać zapłaty
kwot:
‐ Przy rezygnacji w terminie nie krótszym niż 30 dni wyłącznie przed rozpoczęciem imprezy – nie
więcej niż 10
‐ Przy rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy nie więcej niż 40%
wartości imprezy;
‐ Przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy nie więcej niż 70%
wartości imprezy;
‐ Przy rezygnacji na 7 dni i mniej przed rozpoczęciem imprezy nie więcej niż 90% wartości imprezy”.
„Zwrot odpowiednich kwot dokonuje Organizator do 7 dni od daty odstąpienia Uczestnika od umowy,
a od zwracanych kwot odsetki nie przysługują”.
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez organizatora jest zgłoszenie przedmiotu reklamacji
przedstawicielowi Organizatora w trakcie imprezy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Roszczenia finansowe uczestnika związane z jego wydatkami, które poniósł z winy organizatora
winny być udokumentowane rachunkami. Niniejsze dokumenty należy dołączyć do reklamacji
składanej przez Uczestnika”.
„Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z
przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w przypadku nie stawienia się na wyznaczoną
zbiórkę w dniu wyjazdu”.

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się.
Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

Wystosowano
wezwanie.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

14.

15.

J.A. Kowalscy, T. Zabielska
Biuro Turystyczne IKAR s.c.
Pl. Konstytucji 3 Maja 29
11‐200 Bartoszyce
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SelmaG Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 12
14‐300 Morąg

5

„Nie uzupełnienie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z winy
Uczestnika”.
„Zleceniodawca nie będzie dokonywać zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub
całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika wycieczki jak np. spóźnień na zbiórkę,
skróceń pobytu, rezygnacji z części lub całości imprezy”.
„Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy i z winy osób niepełnoletnich, nad którymi
sprawuje nadzór. Klient powinien pokryć straty powstałe z tego tytułu w miejscu wyrządzenia
szkody”.
„Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie, Biuro potrąca z wpłat Uczestnika:
•
Opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy od osoby, Ew. koszty wizy i wizowania;
•
25% ceny imprezy, gdy rezygnuje w terminie 30‐16 dni przed rozpoczęciem imprezy;
•
50% ceny imprezy, gdy rezygnuje w terminie 15‐7 dni przed rozpoczęciem imprezy;
•
90% ceny imprezy, gdy rezygnuje w terminie poniżej 6 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Zwrotu dokonuje Biuro , o od zwracanych kwot nie przysługują odsetki”.
„W przypadku rezygnacji do 7 dni przed dniem wyjazdu istnieje możliwość wskazania przez Klienta
innego uczestnika imprezy. W takiej sytuacji zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 5%
ceny imprezy od osoby, pobierana od rezygnującej osoby”.
„Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzysta w trakcie trwania
imprezy, z przyczyn leżących po jego stronie”.
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie klienta, równowartość
niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana – także w przypadku, jeśli straże graniczne
poszczególnych krajów nie dadzą zezwolenia na wjazd do ich krajów z powodów sobie wiadomych”.
„Ewentualne skargi i reklamacje należy zgłaszać w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy. Biuro ma
obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania”.
„W przypadkach koniecznych i z przyczyn od siebie niezależnych Biuro zastrzega sobie prawo zmiany
warunków Umowy oraz cen uzależnionych m.in. od wzrostu kursu walut, stawek taryf przewozowych
i hotelowych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być
podwyższona”.
„W przypadku, gdy organizator będzie zmuszony zmienić cenę, termin lub program imprezy,
natychmiast powiadomi o tym pisemnie lub telefonicznie Uczestników imprezy. Klient ma prawo w
ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia zrezygnować z udziału w imprezie. Brak po tym terminie
zawiadomienia uważany będzie przez organizatora za akceptację zaproponowanych zmian”.
„ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków Umowy, z przyczyn
niezależnych od ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 2. o każdej zmianie istotnych
warunków umowy (m.in. termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek transportu)
Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony listownie, e‐mailem lub faksem”.

Wystosowano
wezwanie.
Wszczęto
postępowanie
administracyjne
przeciwko T.
Zabielskiej.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.
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16.

Marek Leszczyński
Biuro Podróży MARKPOL
TOUR
Pl. Tysiąclecia 1
14‐100 Ostróda

4

„Jeżeli klient :
1) nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia – przyjmuje się, że wyraził
zgodę na zmienione warunki”.
„Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i
objętych programem, nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty
ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia”.
„ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody klienta wynikłe z powodu przedłużenia się
podróży z do miejsca pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA (np.:
opóźnienia na przejściach granicznych, złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie itp.)”.
„Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej na
piśmie przedstawicielowi ORGANIZATORA. Dopuszcza się składanie reklamacji pisemnie w teminie
14 dni od zakończenia imprezy”.
„Biuro ma prawi do potrąceń z wpłat Uczestnika, jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w imprezie:
‐ w terminie powyżej 40 dni od daty rozpoczęcia imprezy – 20% ceny imprezy
‐ w terminie 39‐25 dni od rozpoczęcia imprezy – 40 % ceny imprezy
‐ w terminie 24‐1 dni od rozpoczęcia imprezy – 60% ceny imprezy
‐ w terminie poniżej14 dni od rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez
organizatora nie więcej niż 90 % ceny imprezy”.
„Biuro może podwyższyć cenę imprezy tylko i wyłącznie w przypadku np. wzrostu cen transportu,
kursu walut, usług hotelowych”.
„Biuro może podwyższyć cenę imprezy tylko i wyłącznie w przypadku np. wzrostu cen transportu,
kursu walut, usług hotelowych”.
„W przypadku nie wykorzystania wszystkich świadczeń lub przerwania imprezy leżący po stronie
Uczestnika, biuro nie zwraca nie wykorzystanych świadczeń pobytu”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
17.

Dagmara Wojtczak
Biuro Turystyki Aktywnej
BELFER – JB
ul. Grodzka 8/3
76‐200 Słupsk

12

6

„Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej 2 godziny przed jej rozpoczęciem (…).
Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie”.
„Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
„Wzrost ceny o więcej niż 15% uprawnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem
powiadomienia o tym BIURA – do 3 dni po otrzymaniu informacji o dopłacie”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialności za kradzież bagażu, rzeczy osobistych lub drogocennego sprzętu
i zakupionych pamiątek”.
„W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, BIURO dokonuje potrąceń, w wysokości:
a) 21 dni przed rozpoczęciem imprezy – potrąceniu lub zapłacie podlega 35% ceny imprezy,

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

18.

Lidia Korobowicz
Agencja Turystyki LIDIA
ul. Wojska Polskiego 28A
83‐110 Tczew

3

19.

Marek Lubowiecki
Biuro Pielgrzymkowo‐
Turystyczne
MARKO‐TOUR
ul. Stoczniowców 3
84‐230 Rumia

1

20.

Dorota Katende
SAFARI TRAVEL
ul. Parkowa 12/3
81‐722 Sopot

3

b) 10 i mniej dni przed rozpoczęciem imprezy – potrąceniu lub zapłacie podlega 75% ceny imprezy”.
„Reklamacje dotyczące realizacji imprezy organizowanej przez BIURO, można zgłaszać w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty zakończenia”.
„Biuro nie bierze odpowiedzialności za zmiany w programie lub za szkody uczestników wynikłe z
działania siły wyższej”.
„W przypadku rezygnacji z wycieczki Biuro potrąca z wpłat uczestnika:
‐ 10% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed imprezą,
‐ 30% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła 30‐15 dni przed imprezą,
‐ 50% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła 14‐5 dni przed imprezą,
‐ 80% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 4 dni i krótszym, przed imprezą (…)”.
„Uczestnicy wycieczki mogą składać reklamacje związane z wykonaniem usług, do AT Lidia w
terminie nie przekraczającym 7 dni od zakończenia imprezy (…)”.
„(…) biuro dokonuje potrąceń:
‐10% opłaty zasadniczej, jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
‐ 20% opłaty zasadniczej, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 30 a 21 dniem przed rozpoczęciem
imprezy,
‐50% opłaty zasadniczej, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 20 a 7 dniem przed rozpoczęciem
imprezy,
‐100% opłaty zasadniczej, jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
„Biuro dokonuje następujących potrąceń:
a) Całkowite i dodatkowe koszty wiz i wizowania w całym okresie oraz dodatkowo:
‐ 100% ceny wycieczki w przypadku rezygnacji w terminie 7 dni i krócej przed datą wyjazdu,
‐ 75% ceny wycieczki w przypadku rezygnacji w terminie pomiędzy 8 a 30 dniem przed datą
wyjazdu,
‐ 20% ceny wycieczki w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni od daty wyjazdu + kwota wartości
biletu lotniczego,
‐ 5% ceny wycieczki w przypadku rezygnacji powyżej 60 dni od daty wyjazdu + kwota wartości
biletu lotniczego,
b) całość należności w przypadku nie zgłoszenia się na miejsce zbiórki,
c) W sytuacji rezygnacji ze świadczeń przez uczestnika podczas trwania imprezy 100% wartości
świadczeń i koszty organizacji zmiany świadczeń”.
„Biuro przyjmuje reklamacje w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy od uczestnika (…)”.
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„Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
rzeczowo i terytorialne dla siedziby Safari Travel według prawa polskiego”.
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21.

Joanna Nowak
Nowak‐Adventure
ul. Szczecińska 18/5
80‐392 Gdańsk

6

22.

Wojciech Bartłomiej Nowak
Biuro Turystyki Aktywnej
HORN
ul. Polanki 97 a
80‐302 Gdańsk

9

14

„ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy (…). Zmiana ceny nie może jednak
nastąpić później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy”.
„ORGANIZATOR przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do
rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi kopia pisemnej reklamacji lub
adnotacja potwierdzona przez pilota, rezydenta lub kontrahenta w czasie trwania imprezy (…)”.
„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez właściwy sąd rejonowy, właściwy dla siedziby ORGANIZATORA (…)”.
„Uczestnicy Odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić na
miejscu powstania szkody, z własnych środków (…)”.
„ORGANIZATOR nie dokonuje zwrotu wartości świadczenia, które nie zostały w pełni wykonane z
przyczyn leżących po stronie uczestników lub ZLECENIODAWCY, np. spóźnienie na miejsce zbiórki,
skrócenie pobytu, rezygnacja z całości lub części programu”.
„ORGANIZATOR nie odpowiada za niedociągnięcia w imprezie wynikające z przyczyn od niego
niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje administracyjne władz krajów docelowych lub
tranzytowych, dłuższych niż przeciętny czas przekraczania granicy, awaria środka transportu
niezależnego od ORGANIZATORA, działanie siły wyższej lub zawinione przez uczestników. Nie mogą
być przedmiotem roszczeń ze strony ZLECENIODAWCY znane mu przed rozpoczęciem imprezy
okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności i niewygody”.
„Uczestnicy Odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić na
miejscu ich powstania, z własnych środków (…)”.
„B.T.A HORN nie odpowiada za nienależyte wykonanie imprezy wynikłe z przyczyn niezależnych np.
warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej lub zawinione przez Uczestników.
Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony uczestnika znane mu przed rozpoczęciem imprezy
okoliczności powodujące utrudnienia lub niedogodności”.
„B.T.A. HORN nie dokonuje zwrotu wartości świadczenia, które nie zostały w pełni przez uczestnika
wykorzystane jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, awaria środka transportu, dłuższy niż
przeciętny czas przekraczania granic, skrócenie pobytu, rezygnacja z całości lub części programu”.
„B.T.A. HORN dokonuje zwrotu niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy
następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od B.T.A. HORN. Zorganizowanie natomiast
świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego powodu nie
może zgłaszać roszczeń do B.T.A. HORN”.
„Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie (w tym bagaż) uczestników swoich
imprez w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia, lub kradzieży”.
„B.T.A HORN przyjmuje reklamacje w ciągu 10 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do
rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi kopia pisemnej reklamacji lub
adnotacja kontrahenta na voucherze potwierdzona przez pilota/rezydenta lub kontrahenta w czasie
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23.

Jacek Wolan
MKT WATRA
ul. Młyńska 17/20
81‐063 Gdynia

3

trwania imprezy (…)”.
„W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn nieleżących po stronie B.T.A HORN (…) dokonuje
następujących potrąceń z wpłat:
1. opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny imprezy w przypadku rezygnacji nie później niż 30 dni
przed terminem imprezy,
2. 50% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni, jednak nie później niż 10
dni przed terminem imprezy,
3. 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed terminem
imprezy (…)”.
„Odpowiedzialność organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w trakcie imprezy
turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej”.
„Jeżeli uczestnik nie skorzysta z oferty udziału w imprezie zastępczej, przysługuje mu zwrot dokonanej
wpłat, nie przysługuje jednakże odszkodowanie i odsetki od dokonanej wpłaty. ‐ pkt VI.4 „Warunki
uczestnictwa…”.
„Biuro nie odpowiada za zagubiony lub zniszczony bagaż uczestnika imprezy”.

„Wszelkie reklamacje i wnioski należy składać (…) w terminie 7 dni od daty powrotu z imprezy (…).
Okoliczności podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone przez kierownika lub opiekuna
grupy”.
„W pozostałych przypadkach biuro dokonuje następujących potrąceń:
A/ opłatę manipulacyjną – 8 % jeżeli rezygnacja nastąpiła ponad 30 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy.
B/ 30% ceny skierowania przy rezygnacji od 29 – 15 dni przed imprezą.
C/ 50% ceny skierowania przy rezygnacji od 14 – 8 dni przed imprezą,
D/ 90% ceny skierowania przy późniejszej rezygnacji”.
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
24.

EVATRANS Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 14
70‐346 Szczecin

2

„Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na miejscu pilotowi a następnie w formie pisemnej bezpośrednio
na adres organizatora wyjazdu – najpóźniej 15 dni po zakończeniu imprezy (…)”.
„(…) Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez
pracowników agencji, dotyczących warunków uczestnictwa (…)”.

25.

JET TOURISTIC POLAND
Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 22

3

„Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy Organizator zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy z
Klientem obowiązany jest poinformować o tym klienta (…) Jeżeli klient nie wyrazi sprzeciwu,
taktowane jest to jako akceptacja wprowadzonych zmian. Wiążąca jest data dotarcia pisma do Jet
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Touristic Poland Sp. z o.o.”.
„Najpóźniej na dwa dni przed odlotem Klient ma obowiązek potwierdzić godzinę wylotu (…).
Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności względem Klienta z tego tytułu”.
„Uczestnik winien zgłosić reklamację na piśmie wraz z protokołem (…) w ciągu 14 dni od daty
zakończenia imprezy turystycznej (…)”.

26.

Biuro Podróży
BRITAS Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 49 a
70‐415 Szczecin

8

„(…) W przypadku gdy podwyżka przekroczy 10% ceny imprezy Uczestnik ma prawo, w terminie 3
dni od daty zawiadomienia, do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów”.
„(…) Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty kary umownej (z zastrzeżeniem pkt 6), której wysokość
zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
a) 20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b) 30% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30‐21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
c) 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20‐8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
d) 90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 7‐1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
e) 90% ceny imprezy przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym czasie na
miejscu zbiórki lub nie przybycia do miejsca realizacji imprezy (…)”.
„(…) Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych, w
innym niż w wykupionym przez klienta obiekcie, lecz takiej samej kategorii i o takim samym
standardzie świadczeń”.
„Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy można
zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy pod warunkiem, że
zostały na miejscu potwierdzone na piśmie przez pilota lub rezydenta w czasie trwania imprezy (…)”.
„Biuro nie będzie dokonywało zwrotu świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika takich jak na przykład spóźnienie się na zbiórkę, awarie
środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, dłuższy niż przeciętny czas indywidualnego
przekroczenia granic, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości imprezy z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, odmowa wjazdu do danego kraju udzielona przez władze z powodów sobie
wiadomych, na które Biuro nie ma wpływu”.
„Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić w miejscu
ich powstania z własnych środków”.
„Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie pod rygorem wyłączenia
odpowiedzialności Biura z powodu uszczerbku na zdrowiu lub zgonu”.
„Biuro nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy oraz za niemożność
realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych takich, jak na przykład warunki
atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działania wojenne, ataki terrorystyczne lub
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27.

Grażyna Soboniak
Biuro Podróży SOBTUR
Al. Wojska Polskiego 14
70‐470 Szczecin

5

28.

Barbara Migacz
Agencja Turystyczna
MIGACZ TRAVEL
ul. Boh. Warszawy 83
71‐061 Szczecin

4

Andrzej Stec
Agencja Sportowo
Turystyczna AS
ul. Piłsudskiego 13

6

29.

innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika, na które BIURO nie ma wpływu.
Nie mogą być przedmiotem roszczeń znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy, okoliczności
powodujące utrudnienia lub niewygody”.
„W przypadku zawierania przez Uczestnika umowy o udział w imprezie za pośrednictwem Agenta –
to Agent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność rezerwacji i informacji udzielonych
Uczestnikowi”.
„Uczestnik może zrezygnować z imprezy bez ponoszenia kosztów rezygnacji z uwagi na zmianę
następujących warunków umowy: wzrost ceny powyżej 10% (…). Jeżeli powodem rezygnacji jest
jedynie zmiana godzin przelotu lub zmiana trasy spowodowana zmianą rozkładów lotów lub zmiana
przewoźnika, to Uczestnik może uzyskać zwrot dokonanych wpłat tylko na zasadach określonych w
pkt II.6”.
„(…) Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie
trwania imprezy w miejscu ich powstania”.
„Uzupełnienia zgłoszonych reklamacji mogą być składane do organizatora nie później niż w ciągu 14
dni od daty zakończenia imprezy. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej
w formie pisemnej w trakcie trwania imprezy, zgodnie z pkt III.4”.
„Organizator nie będzie dokonywał zwrotu świadczeń, które nie zostały w całości lub części
wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, takich jak np.: spóźnienie się na zbiórkę,
awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, dłuższy niż przeciętny czas
indywidualnego przekraczania granic, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości imprezy z
przyczyn innych niż określone w pkt II.4 itp”.
„Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie
przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia (…) – po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej 150 zł (…)”.
„Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie
przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia (…) – po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej 150 zł (…)”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda
spowodowana była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, osób trzecich za które Organizator nie
ponosi odpowiedzialności lub działaniem siły wyższej (…)”.
„Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy turystycznej
zarówno przez siebie, jak i osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką. Zobowiązany jest pokryć
szkodę na miejscu jej powstania w walucie kraju, w którym szkodę wyrządzono lub w innej walucie
wymienialnej przy zastosowaniu obowiązującego kursu walut”.
„W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy (bez względu na przyczynę) AGENCJA potrąca
od pełnej ceny imprezy opłatę manipulacyjną w kwocie 100 zł oraz:
a) 30% ceny – od 29 do 20 dni przed planowaną datą imprezy,
b) 70% ceny – od 19 do 10 dni przed planowaną datą imprezy,
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30.

31.
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c) 90% ceny – w terminie 10 dni lub krócej przed planowaną datą imprezy”.

Ryszard Szczepański
Biuro Turystyki
Skandynawskiej FREGATA
ul. Żeromskiego 1
72‐600 Świnoujście

3

Barbara Dopierała,
Jacek Dopierała, Katarzyna
Dopierała
Agencja Turystyczna BAJAD
B.J.K Dopierała
ul. Boczna 10
75‐430 Koszalin

5

„Klient ma prawo odstąpić od umowy z chwilą wzrostu ceny imprezy więcej niż 15%; w takiej sytuacji
AGENCJA zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej należności”.
„Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych wyrządzonych przez siebie szkód w
trakcie trwanie imprezy w miejscu ich powstania”.
„Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty
zakończenia imprezy. Okoliczności podnoszone w reklamacji winny być znane i potwierdzone przez
rezydenta lub pilota”.
„Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które organizator nie ponosi
odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi
warunkami atmosferycznymi, konieczność poddania się czynnościom urzędowym itp. Nie mogą być
przedmiotem reklamacji znane uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące
utrudnienia lub niewygody”.
„AGENCJA nie zwraca wartości świadczeń, których klient nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z
przyczyn i leżących po jego stronie pkt V. 5.3 ogólnych warunków uczestnictwa (…)”.
„Spory mogące wynikać na tle wykonania przedmiotu umowy, strony rozstrzygają polubownie. Jeżeli
zaistnieje konieczność, strony poddają rozstrzygnięciu spór przez sąd właściwy dla Organizatora”.
„Do rozstrzygania sporów właściwy jest Sąd Rejonowy w Świnoujściu”.

Wystosowano
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„Reklamacje w formie pisemnej Klient winien złożyć w ciągu 2 dni od dnia zakończenia imprezy
turystycznej”.
„Ceny w ulotce informacyjnej są cenami stałymi. Agencja zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny
(do 10%) w wyjątkowych przypadkach takich jak: skokowe zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa
itp”.
„AGENCJA zwraca całą wpłatę (bez odsetek) za udział w imprezie w wypadku:
•
odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w pkt 5,
•
odstąpienie uczestnika od umowy w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10% (…)”.
„W przypadku rezygnacji z wycieczki, z wpłat uczestnika potrącane są następujące koszty:
•
150 zł w przypadku rezygnacji w terminie do 35 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki
•
Pomiędzy 34 a 20 dniem poprzedzającym wyjazd 30% ceny wycieczki
•
Pomiędzy 20 a 8 dniem poprzedzającym wyjazd 50% ceny wycieczki
•
W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed datą wyjazdu 80% ceny wycieczki”.
„Termin składania reklamacji związanych z realizacja imprezy turystycznej wynosi 7 dni od daty
zakończenia, przy czym warunkiem jej uwzględnienia jest wcześniejsze zgłoszenie na piśmie,
podpisanej przez pilota i uczestników”.
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„Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
organizatora”.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
32.

Tomasz Grzybowski
„DANTUR”
Usługi Turystyczne
ul. Krakowska 15
49‐200 Grodków

7

„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych
(decyzje władz państwowych, działania siły wyższej, itp.) Uczestnik otrzymuje z tego tytułu
zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie”.

Wystosowano
wezwanie.

„Uczestnik może zrezygnować z imprezy ze względu na zmiany następujących warunków
umowy: cena, termin, miejscowość, standard zakwaterowania, środek transportu. (...)”.

„W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora takich jak np.:
‐ odmowa wydania paszportu lub wizy, brak dokumentów uprawniających do
przekroczenia granic,
‐ nie dotrzymanie przez Uczestnika określonych w umowie terminów,
‐ nie przybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu),
‐ nie zgłoszenie się do pilota (rezydenta Organizatora, lub w miejscu realizacji świadczenia
przy imprezach z własnym dojazdem)
‐ choroba i inne przypadki losowe,
‐ uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne,
Każdego Uczestnika rezygnującego z imprezy obciążają następujące koszty:
‐ opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł., jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy,
‐ 30% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
‐ 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20 – 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
‐ w terminie krótszym niż 8 dni przed data rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste
koszty poniesione przez organizatora imprezy nie mniej jednak niż 50% (...) ceny
imprezy”.
„Reklamacje w formie pisemnej winny być składane do Organizatora, nie później niż w
ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy”.
„Podstawą reklamacji Uczestników nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które
Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł
ich przewidzieć / awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności
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celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy/. (...)”.

33.

Antoni Markiewicz B. M.
DUBLET Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Moszna
ul. Wiejska 9
47‐370 Zielina
Alicja Bera Prywatne Biuro
Podróży „KARLIK”
ul. Ozimska 30
45‐058 Opole

34.
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2

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy podlegają
rozstrzygnięciu przez krajowy Sąd Rejonowy (...)”.
„Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy (...). Zmiana taka może
nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
„reklamacje: pisemne, przyjmowane są przez BM DUBLET [w] terminie 7 dni od
zakończenia polowania (...)”.
„(...) Sprawy sporne w przedmiocie umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Usługodawcy (...)”.

11

„(...) W przypadku, gdy podwyżka przekroczy 10% ceny imprezy Uczestnik jest
uprawniony, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, do odstąpienia od umowy bez
ponoszenia kosztów określonych w pkt. II. 4”.
„O wszelkich zmianach programu imprezy ORGANIZATOR IMPREZY ma obowiązek
powiadomić Uczestników niezwłocznie po ich zaistnieniu. Uczestnik może zrezygnować z
imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę istotnych warunków umowy, a w
szczególności takich jak: zmiana ceny o ponad 10%, terminu (zmiana o ponad 24 godziny),
miejscowości (w przypadku imprez pobytowych) i kategorii zakwaterowania, środka
transportu, trasy (...)”.
„W przypadkach rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn
leżących po stronie ORGANIZATORA IMPREZY, w tym m.in. z powodu:
1) odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do
przekroczenia granic (paszport lub wiza, ewentualne zaświadczenie o szczepieniach itp.),
2) niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat
i dostarczenia dokumentów,
3) nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu),
4) niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń do pilota/rezydenta lub innego
przedstawiciela ORGANIZATORA IMPREZY wskazanego w programie lub voucherze,
5) choroby lub innych wypadków losowych,
6) uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne,
Uczestnik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej, której wysokość zależy
od terminu rezygnacji i wynosi, z zastrzeżeniem pkt. 7:
Imprezy autokarowe, młodzieżowe
‐ 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
‐ 20% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.
Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.

‐ 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20 – 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
‐ 90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie poniżej 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Imprezy samolotowe, z dojazdem własnym (z wyłączeniem rezerwacji apartamentów)
‐ 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
‐ 20% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
‐ 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20 – 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
‐ 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia
imprezy,
‐ 90% ceny imprezy przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub niezgłoszenia się w wyznaczonym
czasie na miejsce zbiórki lub nieprzybycia do miejsca realizacji.
Rezerwacja apartamentów
‐ 30% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
‐ 40% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30 – 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
‐ 60% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 14 – 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy i,
‐ 90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 6 dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz
w przypadku nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy”.
„(...) Ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez
rozpatrywania w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji na
piśmie do pilota/rezydenta – przedstawiciela ORGANIZATORA IMPREZY lub do
wskazanego w programie, lub na voucherze przedstawiciela ORGANIZATORA IMPREZY
za granicą bądź faksem do organizatora imprezy, który dołoży wszelkich starań, aby usunąć
przyczyny zasadnej reklamacji, w tym w miarę możliwości poprzez zapewnienia
Uczestnikowi świadczeń zastępczych. (...)”.
Pkt III 6: „Uzupełnienia zgłoszonych reklamacji mogą być składane u ORGANIZATORA
IMPREZY nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Niezbędnym
warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej w trakcie
trwania imprezy, zgodnie z pkt. III.3”.
„Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i
udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy przez Organizatora imprezy”.
„Podczas trwania imprezy ORGANIZATOR IMPREZY nie bierze na siebie
odpowiedzialności za: (...) szkody poniesione przez Uczestnika wskutek udziału w grach
sportowych i innych imprezach organizowanych w trakcie pobytu, w których Uczestnik
wziął udział z własnej woli(...)”.
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35.

Jerzy Staroń Joachim
Jendrzej Biuro Podróży
OLESTUR s.c.
ul. Wolności 8/9
46‐300 Olesno
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„ORGANIZATOR IMPREZY nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie
zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak
np. spóźnienie się na zbiórkę, awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem
własnym, dłuższy niż przeciętny czas indywidualnego przekraczania granic, skrócenie
pobytu, rezygnacja z części lub z całości imprezy”.
„ORGANIZATOR IMPREZY wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu powstałe nie z jego winy, w zakresie
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela, z którym zawarto Umowę.
(...)”.
„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla
siedziby właściwego ORGANIZATORA IMPREZY”.
„W przypadku zawierania przez Uczestnika umowy o udział w imprezie za pośrednictwem
agenta ORGANIZATORA IMPREZY – to agent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i
kompletność rezerwacji i informacji udzielanych Uczestnikowi”.
„(...) Jeżeli powodem rezygnacji jest jedynie zmiana godzin przelotu lub zmiana trasy
spowodowana zmianą rozkładu lotów lub zmiana przewoźnika, to Uczestnik może uzyskać
zwrot dokonanych wpłat tylko na zasadach określonych w pkt. II 4”.
„(...) Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków
umowy”.
„W przypadku ofert specjalnych i zakupionych w ostatniej chwili (zwłaszcza w pełni
sezonu) Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do zmiany miejsca
zakwaterowania z zachowaniem tej samej kategorii zakwaterowania. W/w zmiana nie
stanowi podstawy do zgłoszenia roszczeń przez uczestnika imprezy z tytułu zmiany
warunków umowy”.
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana”.
„2. Jeżeli Skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji w czasie pobytu,
to może złożyć reklamację, na piśmie bezpośrednio do Organizatora lub przez jego
przedstawiciela w terminie do 14 dni od dnia zakończenia danej imprezy, z zastrzeżeniem,
że wiarygodność podanych uwag powinna być potwierdzona przez przedstawiciela
Organizatora (pilota, rezydenta).
3. BP OLESTUR w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji zobowiązuje się
powiadomić Klienta o zajętym stanowisku”.
„BP OLESTUR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe dla Uczestnika z faktu nie
zgłoszenia się w terminie na miejsce zbiórki, bądź zatrzymania przez krajowe czy

Wystosowano
wezwanie.

36.

Tomasz Jungowski Agencja
Turystyczna PROVENCE
ul. Katowicka 39
45‐061 Opole
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zagraniczne służby graniczne, celne, policyjne lub inne władze. W powyższych przypadkach
BP OLESTUR nie zwraca Uczestnikowi dokonanej przez niego wpłaty”.
„BP OLESTUR nie zwraca świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania
imprezy, z winy leżącej po jego stronie”.
„B.P. Olestur nie dokonuje zwrotu – wartości niezrealizowanych świadczeń jeśli w czasie
trwania imprezy następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od B. R Olestur lub
jeżeli klient sam zrezygnował z uzgodnionej usługi. (...)”.
„Po podpisaniu na określoną liczbę uczestników, obowiązują umowne koszty rezygnacji w
przypadku zgłoszenia nie wykorzystania miejsc, koszty rezygnacji są liczone w % (od
faktycznie poniesionych kosztów i strat) i wynoszą w zależności od terminu zgłoszenia faktu
niewykorzystania miejsca (na piśmie) odpowiednio:
7 dni przed wyjazdem – 85%
w terminie krótszym niż 15 dni ‐ 70 %
w terminie krótszym niż 30 dni ‐ 45 %
w terminie krótszym niż 45 dni ‐ 30 %
w terminie krótszym niż 60 dni ‐ 10 %”.
„Wszelkie reklamacje w sprawie usługi powinny być wnoszone niezwłocznie bezpośrednio
przedstawicielowi B.P. Olestur w celu ich usunięcia lub w formie pisemnej bezpośrednio na
adres biura w terminie 7 dni od dnia zakończenia wycieczki – imprezy”.
„(...) W przypadku niemożliwości polubownego załatwienia sporów jako sąd właściwy do
rozstrzygania sporów wyznacza się sąd właściwy dla siedziby B.P. Olestur (Olesno)”.
„(...) Po podpisaniu umowy na określoną liczbę uczestników obowiązują umowne koszty
rezygnacji; rezygnacja w terminie:
do 30 dnia włącznie – 25% całkowitej ceny wycieczki na jednego uczestnika
do 15 dnia włącznie – 45% całkowitej ceny wycieczki na jednego uczestnika
do 7 dnia włącznie – 70% całkowitej ceny wycieczki na jednego uczestnika
w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste
koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 70% (...) całkowitej ceny
wycieczki na jednego uczestnika”.
„W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku udokumentowanej nagłej i ciężkiej choroby
uczestnika, Agencja Turystyczna PROVENCE może według własnego uznania zmniejszyć
wysokość kosztów rezygnacji”.
„Po tym terminie Biuro wyraża zgodę na zmianę uczestnika, ale w takim wypadku
ubezpieczenie nowego uczestnika w zakresie NNW, KL i BAGAŻU należy do obowiązków
Klienta, jeszcze przed wyjazdem na imprezę turystyczną. Klientowi nie przysługuje z tego
tytułu rekompensata, odszkodowanie, ani odsetki”.

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.
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37.

Hanna Durkacz Biuro
Turystyczne „Travel Art”
ul. 1 Maja 3‐5
45‐068 Opole
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38.

Jarosław Izydorczyk
Krzysztof Galus

7
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„(...) Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją Klienta z ubezpieczenia
oferowanego przez Agencję Turystyczną PROVENCE. W takim wypadku ubezpieczenie
Uczestników należy do obowiązków Klienta, jeszcze przed wyjazdem na imprezę
turystyczną. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu rekompensata, odszkodowanie, ani
odsetki”.
„W przypadku jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w imprezie wskutek przyczyn leżących
po jego stronie, a w szczególności: nie zgłoszenia się na miejsce zbiórki, przybycie na miejsce
zbiórki z opóźnieniem, brak paszportu lub utrata jego ważności, odmowa prawa wjazdu lub
zatrzymanie przez służby graniczne, przerwanie korzystania ze świadczeń w czasie trwania
imprezy (np. choroba, aresztowanie), jeżeli Klient sam rezygnuje z uzgodnionej usługi – nie
przysługuje mu z tego tytułu prawo do zwrotu ceny imprezy, jej obniżenia, żądania
realizacji świadczeń w innym terminie albo ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia”.
„(...) Nie uważa się za wadę sytuacji i zdarzeń zawinionych przez Klienta i uczestników lub
osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z Biurem”.
„Ewentualne reklamacje w sprawie wad Klient powinien niezwłocznie zgłaszać w trakcie
trwania imprezy turystycznej przedstawicielowi Biura – pilotowi, celem ich jak najszybszego
usunięcia. (...) Klient może zgłosić Agencji Turystycznej PROVENCE reklamacje, wnioski i
uwagi na piśmie, nie później niż 10 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Biuro ma
obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania”.
„Strony deklarują chęć polubownego rozwiązywania sporów wynikających z realizacji
Umowy. W przypadku braku porozumienia – jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów
wyznacza się sąd właściwy dla siedziby Agencji Turystycznej PROVENCE. (Opole)”.
„Wszystkie istotne uzgodnienia muszą mieć charakter pisemny. W przypadku przesłania
przez Biuro jakichkolwiek propozycji zmian w umowie – jeżeli Klient nie zgłosi pisemnych
zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty powiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził
zgodę na proponowane zmiany warunków umowy”.
„Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wyjazdu w przypadku zmiany taryfy
przewozowej, opłat portowych, lotniskowych, wizowych, zmiany cen kontrahentów,
podatków na podstawie których jest ona kalkulowana”.
„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność w stosunku do Uczestnika
rezygnującego z imprezy w czasie jej trwania, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
niezawinionych przez Organizatora”.

„(...) Brak wpłaty w określonych terminach stanowi podstawę do rozwiązania Umowy –
Zgłoszenia i skreślenia z listy uczestników. Biuro ma prawo zatrzymać wpłaconą zaliczkę”.

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się.
Wystosowano
wezwanie.

Biuro Podróży
ʺKORMORANʺ
ul. Jaronia 3/1
46‐300 Olesno

„BP „Kormoran” zastrzega sobie prawo zmiany programu i świadczeń imprezy, gdy zmiana
ta jest powodowana czynnikami niezależnymi od Biura (np. powodzie, trzęsienia ziemi itp),.
Zawarte w Umowie – Zgłoszeniu świadczenia mogą zostać zastąpione świadczeniami o tym
samym lub wyższym standardzie i w tej samej ilości. W takim przypadku Klientowi nie
przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych.
Jeżeli zmiana programu lub świadczeń wpływa na zubożenie albo zmniejszenie liczby
świadczeń umownych BP „Kormoran” zobowiązane jest powiadomić Klienta o tej zmianie.
W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od Umowy – Zgłoszenia z zachowaniem
prawa do zwrotu wpłaconych kwot pieniężnych. Warunkiem jest zgłoszenie przez Klienta
na piśmie sprzeciwu wobec zmian w terminie do 7 dni, przy czym liczy się data dotarcia
pisemnego sprzeciwu. Jeśli Klient pisemnie nie sprzeciwi się zmianie (zmianom), Biuro
uznaje, że Klient wyraził na nią zgodę.
Jeśli po zawarciu Umowy – Zgłoszenia nastąpi istotna zmiana kursu walut lub cen, będących
podstawą kalkulacji imprezy, Biuro może podwyższyć cenę imprezy – nie więcej jednak niż
15%. (...). Wzrost ceny imprezy upoważnia Klienta do odstąpienia od umowy. Odstąpienia
jest skuteczne, jeżeli Klient powiadomi o tym fakcie BP „Kormoran” nie później niż 5 dni od
daty poinformowania go o wzroście cen”.
„BP „Kormoran” zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej na 14 dni przed
jej rozpoczęciem z przyczyn spowodowanych przez kontrahentów lub z powodu
niewystarczającej liczby uczestników (brak więcej niż 15% zaplanowanej ilości) Impreza
może być odwołana w każdym czasie w przypadku powodów niezależnych od BP
„Kormoran” lub zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa.
Odwołanie imprezy zobowiązuje BP „Kormoran” do przedstawienia Klientowi oferty
zastępczej lub zwrotu uiszczonych przez Klienta kwot. W przypadku odwołania imprezy z
w/w powodów Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, a jedynie zwrot
wpłaconej kwoty”.
„Klient ma prawo odstąpienia od Umowy – Zgłoszenia w każdym czasie. Rezygnacja z
udziału w imprezie następuje z datą doręczenia do Biura pisemnego oświadczenia o
rezygnacji Klienta. W razie rezygnacji BP „Kormoran” jest uprawniony do dokonania
potrąceń z dokonanych wpłat na następujących warunkach:
30 % ceny imprezy na ponad 40 dni przed rozpoczęciem imprezy
45 % ceny imprezy na 30 – 40 dni przed rozpoczęciem imprezy
70 % ceny imprezy na 15 – 29 dni przed rozpoczęciem imprezy
85 % ceny imprezy na 7 – 14 dni przed rozpoczęciem imprezy
90 % ceny imprezy na 6 dni i krócej od daty rozpoczęcia imprezy.
Nie pobiera się kosztów rezygnacji poza opłatą manipulacyjną, jeżeli klient w momencie
odstąpienia od umowy, jednak nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże
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39.

Piotr Leśniewski
Biuro Turystyczne LUTECJA
Plac Teatralny 1 – 2 / 54
45‐056 Opole

26

9

osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, w której przekaże
uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy”.
„Realizacja umowy (...) BP „Kormoran” zastrzega sobie prawo zmian programu z przyczyn
od niego niezależnych (remonty obiektów, warunki atmosferyczne itp.)”.
„Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej organizowanej przez BP „Kormoran”
można zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty
zakończenia imprezy turystycznej.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie przedmiotu reklamacji pilotowi lub
rezydentowi grupy w czasie trwania imprezy turystycznej.
BP „Kormoran” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty
wpłynięcia do Biura.
Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki wynikłe z okoliczności, za które Biuro nie ponosi
odpowiedzialności (np. pogoda, awarie, postoje na granicach, itp)”.
„(...) Wszelkie sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą
załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla miejsca
wykonania umowy”.
„Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niebezpiecznych
wypadków, kosztów leczenia, które przekraczają kwoty gwarantowane polisą
ubezpieczeniową. (...)”.
„Po podpisaniu umowy Uczestnika obowiązują umowne koszty rezygnacji, w przypadku
pisemnego zgłoszenia tego faktu przez Kierownika Wycieczki, i wynoszą odpowiednio:
‐ zgłoszenie rezygnacji na ponad 60 dni przed dniem wyjazdu – 10% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 60 przed wyjazdem – 25% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 45 przed wyjazdem – 40% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 30 przed wyjazdem – 50% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 15 przed wyjazdem – 75% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 7 przed wyjazdem – 90% ceny”.
„Po podpisaniu umowy Uczestnika obowiązują umowne koszty rezygnacji, w przypadku
pisemnego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi przez Kierownika Wycieczki. Wynoszą one
(...) odpowiednio:
‐ zgłoszenie rezygnacji na ponad 60 dni przed dniem wyjazdu – 10% pozostałej kwoty
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 60 przed wyjazdem – 25% pozostałej kwoty
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 45 przed wyjazdem – 40% pozostałej kwoty
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 30 przed wyjazdem – 50% pozostałej kwoty
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 15 przed wyjazdem – 75% pozostałej kwoty
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 7 przed wyjazdem – 90% pozostałej kwoty”.

Wystosowano
wezwanie.

„Po podpisaniu umowy Uczestnika obowiązują umowne koszty rezygnacji, w przypadku
pisemnego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi i wynoszą odpowiednio:
‐ zgłoszenie rezygnacji na ponad 60 dni przed dniem wyjazdu – 10% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 60 przed wyjazdem – 25% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 45 przed wyjazdem – 40% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 30 przed wyjazdem – 50% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 15 przed wyjazdem – 75% ceny
‐ zgłoszenie w terminie krótszym niż 7 przed wyjazdem – 90% ceny”.
„W przypadku przesłania przez Organizatora na adres Kierownika Wycieczki propozycji,
np. zmiany terminu, programu imprezy, nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej w
ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia jest równoznaczne z akceptacją nowych
warunków umowy”.
„W przypadku przesłania przez Organizatora na adres Zamawiającego propozycji, np.
zmiany terminu, programu imprezy, nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej w ciągu 10
dni od daty otrzymania zawiadomienia jest równoznaczne z akceptacją nowych warunków
umowy”.
„(...) Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane natychmiast pilotowi imprezy, najpóźniej
pisemnie w ostatnim dniu wycieczki, pod rygorem utraty prawa do roszczenia.(...)”.
„(...) Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania spraw spornych. W przypadku
niemożliwości polubownego załatwienia sporów, jako sąd właściwy dla rozstrzygania
sporów wyznacza się sąd właściwy dla siedziby Biura Turystycznego LUTECJA (Opole)”.
„W szczególnych przypadkach (choroba, sprawy losowe) Organizator wyraża zgodę na
zmianę uczestników wycieczki, podstawowym warunkiem jest przesłanie do biura
najpóźniej na 7 dni przed datą wyjazdu danych nowej osoby, celem jej ubezpieczenia. Po
tym terminie zamiana jest możliwa ale osoba ta ubezpiecza się w tym przypadku we
własnym zakresie. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu rekompensata, odszkodowanie,
ani odsetki umowne”.
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
40.

Jadwiga Witelus, Ewelina
Strzałka
Biuro Podróży „Wist Travel”

4

„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za: (...) rzeczy pozostawione w miejscu pobytu,
autokarze lub skradzione podczas imprezy oraz za zniszczony lub zagubiony bagaż podczas
transportu lotniczego”.

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorcy
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„Wzrost cen powyżej 10% upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy w terminie 3 dni
od powiadomienia i uzyskania zwrotu całości wpłaconej kwoty do Biura”.

s.c.
ul. Legionów Polskich 38
41‐300 Dąbrowa Górnicza

dostosowali się do
wezwania.

„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u
kontrahentów, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Uczestnika
opłat według zasad:
a/ 100 zł od osoby – opłata manipulacyjna w przypadku rezygnacji w terminie dłuższym niż
45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b/ 20% ceny imprezy – w przypadku rezygnacji pomiędzy 45 a 32 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy
c/ 30% ceny imprezy ‐ w przypadku rezygnacji pomiędzy 31 a 21 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy
d/ 50% ceny imprezy ‐ w przypadku rezygnacji pomiędzy 20 a 8 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy
f/ 90% ceny imprezy – w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy”.
„2. Wszelkie reklamacje powinny być wniesione niezwłocznie i w formie pisemnej, w
pierwszej kolejności u pilota w trakcie trwania Imprezy a następnie w Biurze w ciągu 14 dni
po zakończeniu Imprezy. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą
rozpatrywane przez Biuro.
3. Biuro zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji”.
41.

24travels.com
Sp. z o. o.
ul. Olszówka 15 b
43 ‐309 Bielsko Biała

7

„Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni
wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta. (...).”
„W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn nie leżących po stronie organizatora
dokonuje się następujących potrąceń:
a) opłatę manipulacyjną w wysokości wpłaconego zadatku, nie mniej niż 100,‐ PLN/osoba
oraz inne poniesione koszty rzeczywiste (np. koszty anulacji biletów lotniczych) przy
rezygnacji do 45 dni przed imprezą;
b) 30% ceny przy rezygnacji między 44 a 30 dniem przed imprezą;
c) 60% ceny przy rezygnacji między 29 a 15 dniem przed imprezą;
d) 90% ceny przy rezygnacji między 14 a 7 dniem przed imprezą;
95% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym, niż 7 dni przed imprezą”.
„W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów”.
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Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.

„Organizator zastrzega, że będzie rozpatrywał reklamacje, jeśli w trakcie trwania imprezy
przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony pilotowi, przedstawicielowi biura lub
kontrahentowi”.
„Potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej 24travels.com wysyła dopiero po otrzymaniu
na swoje konto bankowe 100% należności za imprezę turystyczną”.
„(...) Zmianę cen uzasadniają w szczególności: zmiany kursów walut, wzrost opłat
urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi (lotniskowe, portowe, itd.), wzrost
kosztów transportu”.
„W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i czasie na miejsce zbiórki
określone w programie przez pilota grupy lub rezydenta Organizator nie ma obowiązku
ułatwienia Klientowi dołączenia do grupy”.
42.

43.

Iwona Czyżowska
Biuro Podróży „AMIDA”
ul. Mickiewicza 34
43‐300 Bielsko‐Biała

Adam Karkosz EXPLORER
ul. PCK 6/9
40‐226 Katowice

2
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„Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do
zapłaty kwoty z tytułu rezygnacji w wysokości:
‐ 10% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
‐ 25% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 29 – 20 dni przed rozpoczęciem
imprezy
‐ 50% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 19 – 10 dni przed rozpoczęciem
imprezy
‐ 80% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 9 – 3 dni przed rozpoczęciem
imprezy
‐ 90% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji poniżej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
„§ 27. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie u wykonawcy usługi oraz u pilota lub
rezydenta, a po powrocie powinna być złożona pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia
imprezy zgodnie z planem. (...) § 28. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w
terminie 30 dni od jej złożenia”.
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana, jak również w
przypadku zatrzymania Klienta przez służby graniczne”.
„Ewentualne nieprawidłowości muszą być zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej lub
ustnej w czasie trwania imprezy i potwierdzone przez osobę upoważnioną (pilot, rezydent,
przedstawiciel), która ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia nieprawidłowości.
Niepotwierdzone nieprawidłowości nie będą rozpatrzone”.

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.
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44.

45.

46.

30

Jan May‐Majewski
Przedsiębiorstwo Usługowe
Szkoła Narciarsko –
Żeglarska MAYTUR Jan
May‐Majewski
ul. Dekabrystów 26
44‐121 Gliwice
Mariusz Drogokupiec
Firma Edukacyjna
ANGMEN
ul. Wolności 177
41‐800 Zabrze

0

‐

1

Agencja Turystyczna
WONDERLANDS Sp. z o.o.
Plac Wolności 8
40‐078 Katowice

6

„(...) Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
a/ nieobecności uczestnika na zbiórce przed wyjazdem, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej
w pkt. c,
b/ rezygnacji uczestnika w czasie pobytu,
c/ w przypadku wycofania się uczestnika po 8 czerwca br., tylko w nagłych wypadkach
losowych koszt pobytu pomniejszony o 50% kosztów faktycznych jakie poniósł organizator
zostanie zwrócony. W przypadku odstąpienia klienta od umowy ponosi on następujące
koszty:
•
35 % ceny – przy rezygnacji do 23. 05. br.,
•
55 % ceny – przy rezygnacji między 24. 05. – 07.06.br,
•
90 % ceny przy rezygnacji w terminie krótszym niż do 18. 06. br”.
„W wypadkach koniecznych „WONDERLANDS” zastrzega sobie prawo zmiany warunków
pobytu, terminu lub programu, zaś Sprzedający ma obowiązek zawiadomić o tym
Uczestnika ustnie lub pisemnie. Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Sprzedającego o
rezygnacji w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym
terminie uważać się będzie za akceptacje nowych warunków”.
„Jeżeli Uczestnik składając pisemne oświadczenie rezygnuje z udziału w imprezie z
przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu:
‐ niedotrzymania określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia
dokumentów
‐ nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjazdach zbiorowym środkiem transportu)
‐ niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym w karcie ofertowej lub na
voucherze
‐ choroby i innych przypadków losowych
Sprzedający potrąca:
a/ 10% ceny przy rezygnacji o 40 dnia przed imprezą
b/ 20% ceny przy rezygnacji między 39 a 21 dniem przed imprezą
c/ 50% ceny przy rezygnacji między 20 a 15 dniem przed imprezą
d/ 60% ceny przy rezygnacji między 14 a 4 dniem przed imprezą
e/ w terminie krótszym niż 3 dni prze datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste

Przedsiębiorcę
wezwano do
zaniechania
naruszeń.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.
Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.

Wystosowano
wezwanie.
Przedsiębiorca
dostosował się do
wezwania.

koszty poniesione przez WONDERLANDS, nie mniej jednak niż 70% i nie więcej niż 90%
ceny”.
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana”.
„W przypadku wszelkich zmian, dokonywanych przez Uczestnika po zawarciu Umowy,
potrącana będzie każdorazowo opłata manipulacyjna w wysokości 50,00 zł (brutto z VAT).
Warunkiem dokonania zmian jest potwierdzenie tej możliwości przez „WONDERLANDS”.
Za zmiany powodujące powyższe koszty należy rozumieć:
‐ wskazanie przez Uczestnika osoby spełniającej warunki uczestnictwa w imprezie, która
przejmie prawa i zobowiązania wynikające z Umowy o udział w imprezie
‐ zmianę obiektu lub miejscowości
‐ zmianę daty przejazdu lub daty wyjazdu
‐ zmianę typu zakwaterowania w ramach tego samego obiektu
‐ zmianę zakresu świadczeń (np. rodzaj wyżywienia)”.
„Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie do 14 dni
od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie
pisemnej u Sprzedającego wraz z kopią pisemnej skargi złożonej w miejscu pobytu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W szczególnych
przypadkach o dłuższym terminie rozpatrzenia reklamacji wynikającym z konieczności
przeprowadzenia przez „WONDERLANDS” szczegółowych wyjaśnień, Uczestnik zostanie
powiadomiony odrębnie”.
„WONDERLANDS” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu
cen np.: paliw, kosztów transportu, opłat urzędowych lub podatków, nie później jednak niż
na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy i nie więcej niż o 10% ceny”.
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
47.

48.

„III MILLENIUM”
Sp. z o.o.
ul. Długa 48/23
31‐146 Kraków
Karol Tomczyk
Biuro Turystyczne
„KRAKUS”
Rynek Główny 30
31‐010 Kraków

1

„Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez osoby trzecie nie
pozostające w stosunku prawnym z „III Milenium”, a także wynikających z przekroczenia
granic i zasad, za które Organizator nie może odpowiadać”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

11

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uczestnik ma prawo
zgłosić reklamacje w Organizatorowi w biurze (…) do 14 dni kalendarzowych od daty
ukończenia imprezy. Opóźnienie powoduje nieważność reklamacji”.
„Nie podpisane reklamacje przez w/w przedstawiciela Organizatora nie będą rozpatrywane
przez Organizatora”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.
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49.

Irena Małysa, Karolina
Nunez Cuesta
Biuro Turystyki
„IKATUR” s.c.
ul. Dietla 29
31‐070 Kraków

32

7

„Organizator nie będzie honorował tzw. strat moralnych poniesionych przez klienta w
przypadku odwołania imprezy określonego w pkt V poz. 4, 5 i 6”.
„Wszelkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwsze względu na siedzibę Organizatora”.
„Skargi grupowe nie będą traktowane jako reklamacje i będą traktowane jako nieważne”.
„Okoliczności podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone w czasie trwania
imprezy przez przedstawiciela Organizatora (pilota wycieczki, rezydenta lub
przedstawiciela obiektu zakwaterowania) w miejscu realizacji imprezy poprzez adnotację
„przyjęto do wiadomości” pod rygorem nieważności”.
„Organizator ma prawo do odwołania imprezy w wyniku działania siły wyższej oraz
ważnych przyczyn zawinionych przez osoby trzecie”.
„Rezygnując z uczestnictwa w imprezie uczestnik zobowiązany jest zapłacić opłatę
manipulacyjna w wysokości 100 zł oraz koszty faktycznie poniesione przez Organizatora”.
„Uczestnik ma obowiązek zapłacić opłatę manipulacyjną także w przypadku rezygnacji z
imprezy z następujących przyczyn nie leżących po stronie Organizatora:”.
„W wypadku, gdy na skutek błędu ewidencyjnego (np. overboooking w hotelu) konieczne
będzie zakwaterowanie Klienta w innym hotelu, będzie to hotel tej samej lub wyższej
kategorii. Jakiekolwiek inne roszczenie Klienta są wykluczone”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, w której części hotelowej będą
zakwaterowani Klienci. Należy to go do gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych
pokoi”.
„Jeżeli podwyżka ceny imprezy, o której mowa w kt 12 nie przekroczy 20% kwoty podanej
przy podpisywaniu Zgłoszenia, Uczestnik nie może zrezygnować z udziału i jest
zobowiązany do dopłaty”.
„Jeżeli podwyżka ceny imprezy przekroczy 20% kwoty podanej przy podpisywaniu
Zgłoszenia, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i pełnego zwrotu poniesionych
opłat przy zachowaniu warunków wymienionych w pkt 5.2.”.
„W przypadku rezygnacji z udziału w imprezach, Biuro potrąca z wpłat Uczestnika:
a) opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy od każdego rezygnującego
Uczestnika, w okresie powyżej 30 dni od jej rozpoczęcia,
b) 25% ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje w okresie od 30 do 15 dni przed jej
rozpoczęciem,
c) 60% ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje w okresie od 14 do 3 dni przed jej
rozpoczęciem
d) 100% ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje na mniej niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, po jej rozpoczęciu i w razie niestawienia się na nią”.
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„CENTRUM TURYSTYKI”
Sp. z o.o.
ul. K. Wielkiego 43
31‐147 Kraków
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„W razie nieprawidłowego wykonania umowy przez Biuro, Klient ma prawo złożyć
reklamację w 7 dni od daty zakończenia imprezy”.
„Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez właściwe rzeczowo sądy w Krakowie”.
„Niedostarczenie danych i dokumentów lub niedokonanie wpłat w oznaczonym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w imprezie i stanowi podstawę
do rozwiązania umowy przez Biuro bez obowiązku powiadamiania Uczestnika o tym fakcie.
W takim przypadku Biuro ma prawo zatrzymać wpłacony zadatek (art. 394 K.C.)”.
„Biuro może podnieść cenę imprezy z powodu zmiany stosunków prawnych, a w
szczególności zmiany zarządzeń podatkowych, kursów walut, ceny paliwa i innych
czynników nieżależnych od Biura, nie później jednak niż do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
„Organizator w przypadkach szczególnie uzasadnionych zachowuje prawo do zmiany
programu, kolejności zwiedzania, a także zakwaterowania w innym hotelu lub pensjonacie o
równorzędnym lub wyższym standardzie”.
„W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,
Organizator ma prawo dokonać potrąceń opłaty manipulacyjnej (80,00 zł) i następujących
potrąceń:
a. 10%ceny imprezy przy rezygnacji między 50 a 34 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy;
b. 25% ceny imprezy przy rezygnacji między 33 a 26 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy;
c. 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 25 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy;
d. 80% ceny imprezy przy rezygnacji między 13 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy;
e. 100% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy”.
„W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Klienta potrącona będzie każdorazowo
opłata manipulacyjna na pokrycie kosztów organizacji imprezy w wysokości 90,00 zł. Za
zmiany pociągające powyższe koszty należy rozumieć: zmianę osoby uprawnionej do
uczestnictwa w imprezie zmianę typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczeń”.
„W przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje winny być wnoszone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, do 7 dni od daty zakończenia imprezy”.
„Wszystkie spory wynikłe z umowy‐zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem podlegają
rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla Organizatora”.
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51.

Halina Cyganek
Agencja Usług
Turystycznych
„PALATIUM”
ul. Żwirki i Wigury 28/11
31‐465 Kraków

2

52.

Jolanta Więckowska
Biuro Podróży
„CENTRUM”
ul. Lubomirskiego 23
31‐154 Kraków

7

34

„Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany cen w wyjątkowych wypadkach,
zwłaszcza w przypadkach: wzrostu kursu walut, wzrostu kosztów transportu, zmiany
przepisów celno‐wizowych, zmiany ceł, podatków opłat lotniskowych, działań
kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz działań sił wyższych”.
„W przypadku braku wymaganych wpłat w oznaczonych terminach, jak w pkt. 3.1. i 3.2.
Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z klientem. Rozwiązanie umowy nie
wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia o tym fakcie klienta a wpłacone zaliczki nie
podlegają zwrotowi”.
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora jest zgłoszenie przedmiotu
reklamacji przedstawicielowi Organizatora (pilotowi lub rezydentowi) w trakcie trwania
imprezy, w formie pisemnej, pod rygorem. nieważności. O ewentualnych reklamacjach
należy poinformować pilota lub innego reprezentanta biura podróży w odpowiednim czasie,
aby przedmiot reklamacji został jak najszybciej jeszcze w miejscu docelowym rozważony,
jeżeli natomiast będą Państwo czekać ze swoimi uwagami do dnia powrotu, nie będziemy
wstanie zaradzić Państwa niezadowoleniu. W momencie, gdy klient nie uczyni tego straci on
automatycznie prawo uzyskania odszkodowania po przybyciu do kraju”.
„Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które
Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł
ich przewidzieć (awarie środków transportu, opóźnienia w przewozach, postoje na
granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy)”.
„W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z przyczyn leżach po stronie
Klienta, Organizator obciąży Klienta kwotami:
‐ w przypadku rezygnacji na 30 lub więcej dni przez datą wyjazdu – opłatą manipulacyjna
w wysokości 50 zł,
‐ w przypadku rezygnacji na 29 lub mniej dni przez datą wyjazdu – kwotą faktycznie
poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z rezerwacją i jej anulowaniem, nie
więcej niż 90% ceny imprezy i nie mniej niż wysokość opłaty manipulacyjnej”.
„Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z realizacji
umowy, a w przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
wyznaczony wg miejsca wykonywania umowy”.
„BP „CENTRUM” wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu udzielonych informacji przez
pracowników, akwizytorów dotyczących warunków odbiegających od określonych
niniejszymi warunkami postanowień”.
„Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy z przyczyn od siebie niezależnych
(np. zmiana kursów walut, cen usług kontrahenta, kosztów transportu oraz podatków i
innych opłat) do 15% ceny bez powiadamiania uczestnika, a powyżej 15% z
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powiadomieniem. Wzrost ceny powyżej 15% uprawnia uczestnika do rezygnacji pod
warunkiem powiadomienia o tym fakcie osobiście lub pisemnie BP „CENTRUM” nie później
niż w terminie do 3 dni od powiadomienia o zmianie ceny, brak odpowiedzi w terminie
uważa się za akceptację zmienionych warunków”.
„BP „CENTRUM” zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania poszczególnych
punktów programu bez ponoszenia odpowiedzialności”.
„Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie
pisemnej w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy”.
„Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji jest notatka podpisana przez pilota grupy”.
„Jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby BP
„CENTRUM”.
„Dla ugodowego i uproszczonego dokonania rozliczenia, o którym mowa wyżej w punkcie
18 proponuje się rozliczenie ryczałtowe w następujący sposób:
‐
w terminie powyżej 60 dni przed realizacją imprezy ‐ potrącą się 50 zł od każdego
rezygnującego
‐
w terminie 59‐30 dni przed realizacją imprezy ‐ potrąca się 30% ceny imprezy
‐
w terminie 29‐15 dni przed realizacją imprezy ‐ potrącą się 50 % ceny imprezy;
‐
w terminie krótszym niż 14 dni przed imprezą — rezygnującemu zwraca się wpłaconą
kwotę pomniejszoną o koszty i straty Organizatora”.
„Jeżeli jednak BP „CENTRUM” lub jego agentowi uda się sprzedać zwolnione miejsce na
dana imprezę w cenie jaka płacił rezygnujący, pobierana jest jedynie opłata 50 zł od każdego
rezygnującego uczestnika. Jeśli jego miejsce zostanie sprzedane w ofercie „last minute”
potrącona zostanie dodatkowo różnica pomiędzy ceną jaką płacił rezygnujący a ceną jaką
płaci jego następca”.
53.

54.

UTC Pryszcz, Hyliński
Sp. jawna
ul. B.F. Siedliskiej 3
30‐685 Kraków
Halina Teska
Biuro Turystyczne
„AXET TRAVEL”
ul. Długa 27/14
31‐147 Kraków
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„Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji udzielonych przez akwizytorów
dotyczących warunków uczestnictwa, a odbiegających od określonych niniejszymi warunkami
postanowień. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udzielone przez akwizytorów informacji
sprzecznych z treścią katalogów i biuletynów informacyjnych zawierających aktualną ofertę
Organizatora”.
„Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów walutowych oraz cen mających wpływ na
przyjętą kalkulację imprezy np. zmiana cen biletów lotniczych”.
„Wzrost cen o więcej niż 15 % upoważnia klienta do rezygnacji z imprezy pod warunkiem
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powiadomienia o tym Organizatora w jej siedzibie osobiście lub pismem poleconym nie później niż w
terminie 5 dni po otrzymaniu informacji o dopłacie”.
„Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż Klientów w przypadku jego zamiany,
zapomnienia, zagubienia lub kradzieży.”
„Organizator uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób
określonymi niniejszymi warunkami: oplata zgłoszenia w wysokości 50 zł oraz inne poniesione koszty
rzeczywiste w przypadku rezygnacji imprezy”.
„Określone potrącenie może być podniesione nie więcej niż 15% w przypadku wykazania przez
„AXET” poniesienia wyższych kosztów w związku z rozliczeniami z kontrahentami”.
„Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w
ciągu 7 dni od zakończenia imprezy”.
„Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez Klienta oraz wyrządzonych 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”.
„Jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora”.
„Ewentualne zmiany hotelu lub miejscowości noclegowej mogące wyniknąć z przyczyn leżących po
stronie kontrahentów lub w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa, nie
spowodują one jednakże zasadniczych zmian w programie ani zmian w standardzie wycieczki”.
„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadkach uzasadniających podniesienie cen z
zastrzeżeniem, że może ono nastąpić nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
55.

„Yes” Sp. z o.o.
ul. Reformacka 4
35‐026 Rzeszów

36
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„Rezygnacja z imprezy wymaga zgłoszenia bezpośrednio u Organizatora w formie pisemnej. W
przypadku rezygnacji z imprezy Klient obciążony zostaje następującymi kosztami:
‐ do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy: 10% ceny podstawowej
‐ od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy: 25% ceny podstawowej
‐ od 14 do 4 dni przed rozpoczęciem imprezy: 50% ceny podstawowej
‐ od 3 dni przed rozpoczęciem imprezy: 90 % ceny podstawowej
Niestawienie się przez Uczestnika na imprezie traktowane jest jako rezygnacja i upoważnia
Organizatora do zatrzymania całej opłaty za imprezę”.
„Reklamacje dotyczące imprez Organizatora należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni od
zakończenia imprezy”.
„Sprawy sporne załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia
przez właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora sąd”.
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„Primoris” Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 2/5
35‐032 Rzeszów

5

57.

„Zapel Service”
Kompleksowe Centrum
Usług Sp. z o.o.
ul. Techniczna 1
36‐040 Boguchwała

3

58.

„Grupa Eko Karpaty”
Sp. z o.o.
Ustjanowa Górna 48
38‐700 Ustrzyki Dolne

6

„W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu Klient ma prawo odstąpić od umowy. Rezygnacja może
nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia, a Klient zostaje obciążony następującymi kosztami:
a)
10 % ceny przy rezygnacji powyżej 45 dni przed imprezą
b)
30 % ceny przy rezygnacji pomiędzy 44 a 30 dniem przed imprezą
c)
50 % ceny przy rezygnacji pomiędzy 29 a 14 dniem przed imprezą
d) 70 % ceny przy rezygnacji pomiędzy 13 a 7 dniem przed imprezą
e) 95 % ceny przy rezygnacji krótszej niż 7 dni przed imprezą” .
„Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem wyjazdu należy zgłaszać
niezwłocznie do przedstawiciela Organizatora, który jest zobowiązany do usunięcia ich na miejscu.
Jeżeli reklamacje nie przyniosą skutku należy sporządzić protokół, który musi być potwierdzony przez
przedstawiciela. Jest to warunek rozpatrzenia reklamacji”.
„Klient może przedłożyć reklamację, potwierdzoną przez przedstawiciela wraz z określeniem roszczeń
w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Opóźnienie powoduje nieważność reklamacji. Datą
decydującą jest data nadania reklamacji w urzędzie pocztowym w formie listu poleconego”.
„Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz
obowiązującymi przepisami. W tych granicach Organizator odpowiada tylko za rzeczywiste straty
poniesione przez Klienta”.
„Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy, strony będą rozstrzygały
polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby firmy
Organizatora”.
„W przypadku rezygnacji z imprezy z powodu choroby lub innych przypadków losowych Uczestnika
obciążają koszty opłaty manipulacyjnej 20% ceny imprezy”.
„Skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do kierownika
wskazanego w programie imprezy lub do organizatora imprezy w terminie 7 dni po zakończeniu
imprezy”.
„Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie składając pisemne oświadczenie najpóźniej na 14
dni przed terminem jej rozpoczęcia”.
„Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pisemnego
oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji
imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń – liczonych od
całkowitej ceny imprezy – według następujących zasad:
do 40 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości – 50 zł
od 39 do 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy – 20%
od 20 do 15 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy – 50%
w terminie poniżej 14 dni przed dniem rozpoczęcia – 90 %
na 48 godzin przed realizacją imprezy lub później – 100%, ceny imprezy”.
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59.

„Baudart Transports”
Sp. z o.o.
ul. Asnyka 10/17
35‐959 Rzeszów

38
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„Biuro nie może żądać od Klienta żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, poza uzasadniona
opłatą manipulacyjną, jeżeli Klient odstępując od umowy, wskaże osobę spełniające warunki udziału w
imprezie turystycznej, której przekaże pisemnie uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z
tej umowy”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klientów ponad kwotę
rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne”.
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane towarzystwem
ubezpieczeniowym”.
„Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do 96 godzin po zakończeniu imprezy a organizator
ma obowiązek rozpatrzyć reklamacje do 30 dni po jej otrzymaniu”.
„Podpisując Umowę Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w
przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z
obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na
udostępnienie mu dokumentacji leczenia”.
„Biuro Baudart jest zobowiązane do powiadomienia Uczestnika o zmianach istotnych warunków
umowy (termin, program imprezy, standard, cena, odwołanie imprezy) niezwłocznie po uzyskaniu
informacji uzasadniającej taką zmianę. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 3 dni od daty otrzymania
powiadomienia, złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy, nie później niż na 14 dni przed datą jej
rozpoczęcia” oraz „Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją nowych warunków
udziału w imprezie”.
„Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z imprezy, bez ponoszenia żadnych kosztów w
przypadku:
a) wzrostu ceny wycieczki, z przyczyn opisanych w punkcie 6 o więcej niż 10 %,
b) odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w punkcie 7”.
„W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Uczestnik obciążany jest następującymi kosztami:
a) 75 zł w przypadku rezygnacji na 31 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
b) 25% ceny imprezy w przypadku rezygnacji złożonej do 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia
imprezy,
c) 50% ceny imprezy w przypadku rezygnacji do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
d) 75% ceny imprezy w przypadku rezygnacji złożonej do 6 dni przed planowaną datą rozpoczęcia
imprezy,
e) 100% ceny imprezy przy rezygnacji złożonej poniżej 6 dni przed planowaną datą rozpoczęcia
imprezy”.
„Biuro Baudart nie będzie dokonywać procentowych potrąceń, jeśli na swoje miejsce Uczestnik
przedstawi inną osobę, mogącą uczestniczyć w imprezie, w czasie pozwalającym na dokonanie
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60.

Biuro Polowań Dewizowych
„Art Hubert” Sp. z o.o.
ul. W. Witosa 35
37 – 300 Leżajsk
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niezbędnych formalności związanych z wyjazdem. W takim przypadku pobierana jest opłata
manipulacyjna w wysokości jak w punkcie 12 a”.
„Ewentualne reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług należy zgłosić osobie upoważnionej
(pilot, rezydent, itp.), niezwłocznie w czasie trwania imprezy lub, potwierdzone przez pilota/rezydenta,
przesłać do Biura w terminie nie później niż 14 dni od daty zakończenia imprezy”.
„Sprawy sporne, mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, będą rozpatrywane polubownie, a w
razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Baudart”.
„Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z klientem, którego wpłaty nie zostaną
przekazane w ustalonych w punktach 3.3. i 3.4 terminach na dobro Organizatora oraz wyłącza swoją
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania umowy przez pośredników działających w
sieci Organizatora (Pośredników)”.
„Wszelkie roszczenia Klienta, którzy świadczenia pieniężne spełnili związane z rozwiązaniem umowy
w oparciu o punkt 3.5 Warunków winny być kierowane do Pośredników sprzedających imprezy w
imieniu Organizatora Turystyki”.
„W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi
przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje wniesione do Organizatora po upływie 7 dni od
zakończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne”.
„Podstawą reklamacji klientów nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie
ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej ostrożności nie mógł ich przewidzieć (awarie
techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie
trwania imprezy)”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klienta ponad kwotę
rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony
przepisami prawa cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych. Organizator nie odpowiada za
szkody moralne”.
„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą Organizatora o ile
oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w imieniu Organizatora”.
„Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych
wypadków, utraty zdrowia, czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą
generalną Ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę (ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej
udostępnione będą na życzenie Klienta w każdym punkcie sprzedającym ofertę Organizatora)”.
„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń z
ofertą w przypadku ofert specjalnych (Last minuts)”.
„Ewentualne zmiany hotelu lub miejscowości noclegowej mogą wynikać jedynie z przyczyn leżących
po stronie kontrahentów Organizatora lub w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła
wyższa. Jeżeli zmiany te nie spowodują zasadniczych zmian w programie imprezy, ani w standardzie
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Helena Surowiec, Jan
Surowiec
Biuro Usług Turystycznych
„Alma” Centrum Ofert
Pracy s.c.
ul. Mickiewicza 4
39‐400 Tarnobrzeg
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imprezy, Klient zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu ich zmian”.
„Organizator określa jako Sąd właściwy miejscowo do rozpoznawania sporów z Klientami, właściwy
rzeczowo sąd właściwy dla Organizatora”.
„W przypadku rezygnacji (zmiany) Uczestnika w imprezie Organizator zwraca przez niego wpłaty
pomniejszone o opłatę manipulacyjną z tytułu świadczonych usług w kwocie 80 PLN +7% VAT. Z
uwagi na zawarte umowy Organizator ustala następujące opłaty manipulacyjne z tytułu rezygnacji:
100% ceny imprezy – mniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
90% ceny imprezy – od 10 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
60% ceny imprezy – od 16 do 24 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
30% ceny imprezy – od 25 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
20% ceny imprezy – od 31 do 50 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
„Klient uprawniony jest do zgłoszenia pracownikom Organizatora wszelkich uwag i sugestii
dotyczących realizacji imprezy z tym zastrzeżeniem, iż Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność
za spowodowane takimi działaniami Klientów modyfikacje programów imprez, a niezgodność z
ofertą”.
„Zawierając umowę z Organizatorem Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w
imprezie pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Organizatora z powodu uszczerbku na zdrowiu
lub zgonu z powodu nieprawdziwego oświadczenia”.
„B.U.T. „ALMA” zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w oferowanych i poświadczonych w
dokumentach imprez cen, w przypadku podwyższenia kosztów transportu lub opłat za poszczególne
świadczenia, wzrostu kursu walut”.
„Wzrost cen powyżej 10% upoważnia Klienta do anulacji imprezy i uzyskania zwrotu całości kwoty
wpłaconej do biura. Warunkiem odzyskania pieniędzy jest anulowanie imprezy przez Klienta w
formie pisemnej, które ma nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty uzyskania przez Klienta
informacji o wzroście ceny”.
„W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta takich jak: odmowa wydania
paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat,
choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwianie przekroczenia granicy przez służby
graniczne oraz innych, Klient zobowiązany jest do zapłacenia następujących opłat:
a). 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy;
b). 20% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
c). 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20 – 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
d). 90% ceny imprezy przy rezygnacji między w okresie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy”.
„W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Klienta potrącona będzie każdorazowo opłata
manipulacyjna na pokrycie koszów organizacji imprezy – kosztów administracyjnych biura w
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wysokości 50,00 zł. Za zmiany pociągające powyższe koszty należy rozumieć: zmianę osoby
uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczenia,
rezygnację z usługi”.
„W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą, Klient
powinien niezwłocznie poinformować o tym B.U.T. „ALMA” lub przedstawiciela B.U.T. „ALMA” na
miejscu. W takim przypadku B.U.T. .„ALMA” ma prawo i obowiązek starać się naprawić wadę. B.U.T.
„ALMA” nie ma obowiązku naprawiać wady, która pociąga za sobą nieproporcjonalne koszty i
utrudnienia przez klienta na niedostosowanie się w okoliczności dla biura. Klient nie może domagać się
zwrotu części ceny imprezy lub zerwani umowy, jeśli B.U.T. „ALMA” naprawi wadę w odpowiednim
terminie”.
„B.U.T. „ALMA” ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy przez osoby – podmioty”.
„Klient ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika ośrodka, rezydenta
lub pilota wycieczki lub innego przedstawiciela B.U.T. „ALMA”. Reklamacje nie spełniające
powyższych wymogów nie będą przyjmowane. B.U.T. „ALMA” zastrzega sobie 45 – dniowy termin
rozpatrzenia reklamacji”.
„B.U.T. „ALMA” nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wcześniej lub w
całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub gdy on dobrowolnie z nich
zrezygnował, lub się rozchorował”.
„W wyjątkowych przypadkach B.U.T. „ALMA” zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub
zakwaterowania Klientów w hotelach innych niż opisano, ale o równorzędnym lub wyższym
standardzie”.
„B.U.T. ‘„ALMA” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i niedogodności spowodowane:
warunkami atmosferycznymi, oczekiwaniem na granicach, zachowaniem uczestników imprezy,
hałasem związanym z usytuowaniem obiektów w pobliżu miejsc rozrywki i innymi podobnymi,
spowodowanymi zwłaszcza przez działanie siły wyższej, na które B.U.T. „ALMA” nie ma wpływu”.
„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie
nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy Wydział Cywilny Sądu Powszechnego miejsca lokalizacji
Biura Usług Turystycznych „ALMA”.
„Brak wpłaty w określonych wyżej terminach jest traktowane jako rezygnacja z imprezy i powoduje
skreślenie z listy uczestników z potraceniem opłaty zgodnie z podanymi niżej warunkami rezygnacji z
imprezy”.
„Powyższe zmiany mogą nastąpić do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
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ul. Majdańska 5
39‐460 Nowa Dęba
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
63.

Bogusława Stawiarska
„Malta” Biuro Podróży
ul. Narutowicza 58/60
20‐016 Lublin

64.

65.
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Biuro Turystyki Fundusz
Wczasów Pracowniczych Sp.
z o.o.
ul. Głęboka 10/5
20‐612 Lublin

5

„ASTUR” Sp. z o.o.
ul. P. Gojawiczyńskiej 9
20‐827 Lublin

9

„Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł, o której mowa wyżej bez względu na
termin zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient rezygnujący z udziału w imprezie wskaże osobę
spełniającą warunki udziału w imprezie oraz przekaże na nią swoje uprawnienia i osoba ta przejmie
obowiązki wynikające z Umowy”.
„Podstawą reklamacji Uczestników nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie
ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mogło ich przewidzieć”.

„Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub przez osoby
pozostające pod jego opieką i jest zobowiązany do ich naprawienia w sposób określony przez
kierownika jednostki realizującej usługę”.
„Kupujący ponosi karę umowną z przyczyn innych niż siła wyższa. Potrącenia takie wynoszą:
a) do 15‐go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi – 100 zł,
b) od 14 do 3‐go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi – 50% wartości,
c) po upływie terminów określonych powyżej, potrącenie obejmuje całą wartość usługi, przypadki
losowe rozpatrywane będą indywidualnie”.
„Skargi i reklamacje związane z wykonaniem usługi , zawierające uzasadnienie oraz sposobu
naprawienia szkody, należy niezwłocznie składać na piśmie u kierownika jednostki realizującej usługę
lub w terminie do 7 dni od zakończenia usługi u sprzedającego”.
„Przyczyną reklamacji nie mogą być sprawy i okoliczności, za które sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności”.
„Skargi są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty złożenia”.
„ASTUR zastrzega sobie prawo zmian terminów, tras lub odwołania imprezy (w skutek działania siły
wyższej, decyzji władz państwowych, braku minimalnej ilości uczestników, itp.)”.
„ASTUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen najpóźniej 10 dni przed datą wyjazdu w związku ze
zmianami: podatku VAT, kosztów transportu, np. cen paliwa, podatków i opłat lotniskowych, cen
ubezpieczenia i kursu walut”.
„Klient ma prawo odstąpić od umowy jeżeli powyższe zmiany przekraczają 10% ceny imprezy
ustalonej w umowie”.
„ASTUR z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać następujących potrąceń: ponad
45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł na osobę,
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pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy potrącane jest 10% ceny imprezy, pomiędzy 30 a
22 dniem przed rozpoczęciem imprezy potrącane jest 30% ceny imprezy, pomiędzy 21 a 15 dniem
przed rozpoczęciem imprezy potrącane jest 50% ceny imprezy, pomiędzy 14 a 8 dniem przed
rozpoczęciem imprezy potrącane jest 70% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji poniżej 8 dni przed
rozpoczęciem imprezy potrącane jest 90% ceny imprezy”.
„Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w
ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy”.
„ASTUR zastrzega sobie, że będzie rozpatrywać reklamacje o ile zostały one zgłoszone pilotowi
grupy/rezydentowi w czasie trwania imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi kopia
pisemnej reklamacji potwierdzona przez pilota/rezydenta w czasie trwania imprezy”.
„Klient nie może żądać odszkodowania za poniesione straty moralne. Wszelkie odszkodowania
wypłacane będą jedynie na podstawie udokumentowanych kosztów poniesionych przez klienta”.
„W przypadku, gdy klient utrudnia sprawne prowadzenie imprezy, ASTUR zastrzega sobie prawo do
rozwiązania umowy w trakcie jej realizacji. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi klient”.
„ASTUR nie rekompensuje reklamacji dotyczących hoteli lub przewoźnika, jeżeli przedmiot reklamacji
w uznaniu hoteli lub przewoźnika jest bezpodstawny i stanowi normalną praktykę hotelu lub
przewoźnika”.
66.

Tomasz Jurkowski
Centrum Podróży KOLIBER
ul. Chopina 7/26
20‐026 Lublin
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„Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 3.3. podwyżka nie przekroczy 1% ceny imprezy,
Organizator nie ma prawa podwyższenia ceny. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 3.3
nastąpiło podwyższenie ceny imprezy Uczestnik może z niej zrezygnować stosownie do ustaleń
zawartych w roz. VI „Rezygnacja z imprezy”, jeżeli zaś nie zrezygnuje, to zobowiązany jest do
zapłacenia podwyższonej ceny”.
„W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik
zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane koszty związane z realizacją imprezy.
Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te
mogą kształtować się w następującej wysokości: 10% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie do 35
dni przed datą wyjazdu, 20% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie pomiędzy 34 – 25 dniem przed
datą wyjazdu, 50% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie pomiędzy 24 – 15 dniem przed datą
wyjazdu, 80% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie pomiędzy 14 – 7 dniem przed datą wyjazdu,
90% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie pomiędzy 6 – 1 dniem przed datą wyjazdu oraz w dniu
wyjazdu (nie rozpoczęcie imprezy) a także w przypadku przerwania imprezy już realizowanej”.
„Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni od daty
zakończenia imprezy w formie pisemnej”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie
realizacji imprezy, jeżeli jej uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie. Wszelkie wynikłe z tego
powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel – nie przysługuje uczestnikowi z
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67.

Andrzej Jeżewski,
Małgorzata Wolanowska ‐
Jeżewska
Super‐Tramp Biuro Usług
Turystycznych i
Kulturalnych
ul. Ogrodowa 8/1
20‐075 Lublin

68.

Biuro Turystyki
GALA TRAVEL
ul. Narutowicza 35
20‐016 Lublin
Krystyna Łuczka Biuro
Usług Turystycznych
„Krystyna”
ul. Lwowska 13
22‐100 Chełm

69.

44

3

tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie”.

wezwanie.

„W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, klientowi
przysługuje prawo do reklamacji złożonej na piśmie w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy…”.
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„…Podstawą reklamacji Klientów nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Organizator
nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć
(awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne
w czasie trwania imprezy”.
„W przypadku rezygnacji klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej stosuje się następujące
potrącenia
‐ opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł od osoby w razie rezygnacji w terminie do 40 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy;
‐ 20% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie od 39 do 21 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy;
‐ nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie od 20 do 15
dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
‐ rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora nie mniej jednak niż 50% i nie więcej niż 90% ceny
imprezy w przypadku rezygnacji w terminie poniżej 14 dni przed data rozpoczęcia imprezy…”.
Nie stwierdzono naruszeń.

5

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane postojami na granicach ,
trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz za wszelkie zmiany programu spowodowane działaniami
siły wyższej”.
„Organizator nie dokonuje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika np. spóźnienie się na zbiórkę , skrócenie pobytu, , rezygnacja z części
świadczenia”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie
zakładanego przez niego minimum lub jeżeli jej przeprowadzenie jest utrudnione lub niebezpieczne z
niezależnych od biura powodów o czym klient zostanie powiadomiony na piśmie najpóźniej na 14 dni
przed planowanym rozpoczęciem imprezy”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w następujących przypadkach: wzrost
kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak :
lotniskowe , załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych, wzrost kursu
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Barbara Bartosz
Biuro Turystyczne
„Comfort Travel”
ul. Lwowska 23
22‐100 Chełm
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walut”.
„Reklamacja w formie pisemnej powinna być zgłoszona do biura w terminie 7 dni po zakończeniu
imprezy”.
„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, w
szczególności w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników dla zorganizowania imprezy, a w
każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych ( decyzje władz państwowych, działanie siły
wyższej). W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez
Organizatora jakichkolwiek potrąceń, nie przysługuje natomiast z tego powodu jakiekolwiek
odszkodowanie”.
„Rezygnacja Klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (jak np.
odmowa wydania paszportu, brak wizy, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia
granicy, choroba, sprawy rodzinne, niemożność otrzymania urlopu), Organizator , z zastrzeżeniem pkt
3,7,8,9 dokonuje następujących potrąceń od osoby:
a) na 45 dni lub więcej przed datą wyjazdu potrąca się 10% ceny imprezy,
b) w terminie 44‐31 dni przed datą wyjazdu potrąca się 20% ceny imprezy,
c) w terminie 30‐15 dni przed datą wyjazdu potrąca się 50% ceny imprezy,
d) w terminie 14‐7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 80% ceny imprezy,
e) w terminie krótszym niż 7 dni przed data wyjazdu potrąca się 100% ceny imprezy,
f) w dniu rozpoczęcia imprezy Organizator nie zwraca wpłat dokonanych przez klienta,
3. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w imprezie z jednoczesnym wskazaniem przez
odstępującego klienta innej osoby, spełniającej warunki udziału w imprezie, z jednoczesnym
przekazaniem tej osobie tak uprawnień jak i obowiązków wynikających z umowy, Organizator potrąca
z kwoty zwracanej klientowi 50 zł od osoby,
‐ punkt IV 2. : Klient odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody materialne oraz ma obowiązek
pokryć straty w miejscu ich powstania z własnych środków.,
‐ punkt V 2., 3 i 4”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od
niego niezależnych np. ………., decyzje władz państwowych, zawinione działania lub zaniechania osób
trzecich”.
„3. Poza innymi przypadkami określonymi Warunkami uczestnictwa Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę będącą następstwem:
b) winy nieumyślnej organizatora i jego kontrahenta,
c) opóźnionego przyjazdu, chyba, że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika,
4. W przypadku środków transportowych innych niż regularnie kursujących Organizator nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku, gdy przewoźnik pomimo podjęcia niezbędnych środków nie był w
stanie uniknąć opóźnienia lub odwołania lub w danych okolicznościach nie było możliwości podjęcia
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takich środków. W przypadku odwołania środka transportowego w okolicznościach określonych
powyżej , podstawienie środka transportowego w innym terminie nie stanowi naruszenia warunków
umowy”.
„Organizator nie dokonuje zwrotu ceny imprezy, wartości poszczególnych świadczeń objętych Umowa
, jeżeli klient nie uczestniczył w całości lub części imprezy, czy tez nie wykorzystał w całości lub części”.
„Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie
braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora”.
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
71.

Barbara Dzieduszow,
Bogusław Dzieduszow
Przedsiębiorstwo Usługowo
– Handlowe „Eureka” s.c.
ul. Warszawska 57
15‐062 Białystok

6

„Klient ma prawo zgłaszać pilotowi uwagi dotyczące nieprawidłowości w zakresie prawidłowej
realizacji programu, a po powrocie uwagi dotyczące organizacji imprezy i pracy pilota w ciągu 14 dni
od daty zakończenia imprezy w PUH „Eureka”.
„Uczestnik ma prawo zgłaszać pilotowi reklamacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w
realizacji programu, a pilot ma obowiązek przyjęcia ich od uczestnika za pisemnym potwierdzeniem.
Reklamacje nie załatwione przez pilota w trakcie imprezy winny być niezwłocznie przekazane do
rozpatrzenia przez Organizatora. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji imprezy mogą być również
złożone na piśmie w ciągu 14 dni od daty zakończenia wycieczki”.
„Podstawą reklamacji mogą być jedynie świadczenia nie zrealizowane w trakcie trwania imprezy z
przyczyn leżących po stronie Organizatora, z wyłączeniem sił wyższych, mimo zachowania należytej
ostrożności przy planowaniu poszczególnych punktów imprezy” .
„Ewentualne zmiany miejsca zakwaterowania , czy innych świadczeń spowodowanych siłami
wyższymi niezależnymi od Organizatora, o ile nie odbiegają standardem od wskazanych w umowie i
nie wpływają zdecydowanie na zmiany w programie, nie będą powodem do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania zawinione przez Uczestnika lub osoby prawne
czy fizyczne nie będące w stosunku prawnym z Phu „Eureka”, jak również za wynikłe okoliczności, za
które PHU „Eureka” nie odpowiada (przypadki losowe jak np. warunki atmosferyczne, działanie siły
wyższej, a także decyzje władz miejscowych)”.
„Ponadto klient oświadcza , iż został poinformowany , iż administratorem w/w danych staje się PHU
„Eureka” s.c. w Białymstoku. Dane te mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom
uczestniczącym w realizacji imprezy”.
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72.

Marek Miarnowski
Przedsiębiorstwo
Turystyczno‐Transportowe
Biuro Podróży „RAMIS‐

4

„1. Organizator imprezy, który zmuszony jest z przyczyn od niego niezależnych zmienić warunki
umowy z klientem niezwłocznie go o tym informuje. W takiej sytuacji klient powinien nie później niż
trzy dni po otrzymaniu informacji poinformować organizatora o przyjęciu zmian bądź odstąpieniu od
umowy. 3. Brak odpowiedzi klienta w terminie określonym niniejszymi warunkami oznacza akceptację
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BORT” Marek Miarnowski
ul. Św. Rocha 13/15 lok. 116
15‐879 Białystok

73.

Agencja Turystyczna
„NOWATOR” Ł.Płońska,
Cz. Płoński sp.j.,
ul. M.C. Skłodowskiej 13
15‐275 Białystok

zmienionych warunków”.

4

„Podstawą reklamacji Klientów nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które organizator nie ponosi
odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie dało się ich przewidzieć /kolejki na
granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne/”.
„w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 15 dni od daty rozpoczęcia imprezy, Klient
zobowiązany jest do zapłaty odstępnego którego wysokość uzależniona jest od terminu odstąpienia
Klienta od umowy oraz kosztów poniesionych przez organizatora i wynosi:
o 100% ceny imprezy‐ rezygnacja mniej niż 4 dni przed rozpoczęciem imprezy,
o 75% ceny imprezy‐ rezygnacja od 4 do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy,
o 33% ceny imprezy‐ rezygnacja od 8 do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
„A) rezygnacja z zakupionej imprezy wymaga formy pisemnej. Z uwagi na poniesione koszty
organizacji imprezy ma prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Uczestnika opłat wg
poniższych zasad. Dokonane potrącenie ma charakter odstępnego, określonego art. 497 K.C. Wysokość
potrąceń ustala się następująco‐ przy rezygnacji:
‐ mniej niż 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy : 100%,
‐ od 4 do 7 dni przed data rozpoczęcia imprezy : 75%,
‐ od 8 do 14 dni przed data rozpoczęcia imprezy 33%.
Brak osoby na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu traktowane jest jako dobrowolna rezygnacja i z tego
tytułu Uczestnikowi nie przysługują żadne zwroty pieniężne. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za
przypadki takie jak choroba, nagły wyjazd lub inne wobec których Uczestnik jest zmuszony do
rezygnacji z udziału w imprezie”.
„Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. (...) Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu
wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej
kwoty po potrąceniu: a) 20% ustalonej ceny – w przypadku odstąpienia w terminie do 45 dni przed
rozpoczęciem imprezy, b) 30% ustalonej ceny ‐ w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30
dniem przed rozpoczęciem imprezy, c) 50% ustalonej ceny ‐ w przypadku odstąpienia w terminie
między 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy, d) 80% ustalonej ceny ‐ w przypadku odstąpienia
w terminie między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy, e) 90% ustalonej ceny ‐ w przypadku
odstąpienia w terminie między 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem imprezy, f) 95% ustalonej ceny – w
przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy, nie rozpoczęcia imprezy lub odstąpienia po
rozpoczęciu imprezy”.
„Jeżeli usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona Klient powinien złożyć pisemną reklamację
u pilota lub w terminie 14 dni od zakończenia imprezy w miejscu zawarcia umowy lub bezpośrednio u
organizatora. Do reklamacji zgłoszonej po zakończeniu imprezy Klient dołącza zgłoszenie wadliwego
wykonywania umowy złożone w miejscu jego powstania, którego przyjęcie pokwitował pilot, a przy
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imprezach bez pilota – lokalny przedstawiciel organizatora”.

74.

Biuro Turystyki „Bial‐Tur”
sp. z o.o.
ul. Krakowska 17
15‐875 Białystok

75.

Jadwiga Marciniak,
Janina Zielińska
Biuro Podróży „ALEX” s.c.
ul. Lipowa 51
15‐424 Białystok
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„Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony będą rozstrzygały
polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby
organizatora”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych i innych dokumentów
przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że prospekt taki lub dokument został włączony do
umowy”.
„Jeżeli cena wzrośnie powyżej 10%, klient ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów w
terminie 3 dni od zawiadomienia”.
„Jeżeli usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona klient ma prawo wnieść pisemną
reklamację w terminie 7 dni od zakończenia imprezy”.
„Uczestnik imprezy nie może domagać się zwrotu części ceny lub rozwiązania umowy, jeżeli biuro
podróży usunęło wady w odpowiednim terminie, a zaistniałe okoliczności nie pociągnęły za sobą
specjalnych niedogodności ani dodatkowych kosztów dla uczestnika”.
„Biuro Podróży ma prawo odwołać wycieczki w miejscu przeznaczenia objęte programem bez
ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli na imprezy takie nie będzie odpowiedniej liczby chętnych”.
„Podczas trwania imprezy Biuro Podróży nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody poniesione
przez uczestnika wskutek udziału w grach sportowych i innych imprezach organizowanych w trakcie
pobytu, w których uczestnik wziął udział z własnej woli”.
„BP ALEX zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy…”.
„BP ALEX zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy, w przypadku wzrostu kosztów transportu, podatków, kursów walut itp”.
„…Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia Uczestnika do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od
daty zawiadomienia, bez ponoszenia kosztów określonych w pkt 7 (koszty rezygnacji)”.
„Koszty rezygnacji
•
powyżej 30 dni przed imprezą – 50 zł
•
do 30 dni przed imprezą – 10% ceny imprezy
•
do 20 dni przed imprezą – 50% ceny imprezy
•
do 10 dni przed imprezą – 75% ceny imprezy
•
do 3 dni przed imprezą – 100% ceny imprezy”.
„Obowiązki uczestnika imprezy (…)
‐ w przypadku skrócenia pobytu w sanatorium bez podania ważnych przyczyn sanatorium nie zwraca
wpłaconych pieniędzy…”.
„…Ewentualne reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu sytuacji będącej źródłem
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76.

Agnieszka Maria Zyzało
Przedsiębiorstwo
Turystyczne „SZOT”
ul. Konwaliowa 2
16‐300 Augustów

2

77.

Andrzej Adam Walukiewicz
Agencja Turystyczno
Usługowa „Groma Tour”
ul. Kowalskiego 21/51
16‐400 Suwałki

13

reklamacji na piśmie w recepcji sanatorium lub recepcji hotelu /dotyczy imprezy pobytowej/ lub faxem,
e‐mailem do Organizatora w przypadku imprez objazdowych…”.
„BP ALEX nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe niedogodności w trakcie realizacji imprezy
wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne, działanie siły wyższej, decyzje
państwowe, awaria środków transportu”.
„BP ALEX nie zwróci świadczeń, które nie zostały wykorzystane z przyczyn leżących po stronie
uczestnika – spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu”.
„BP ALEX nie ponosi odpowiedzialności za bagaż klientów przypadku: zagubienia, kradzieży,
zapomnienia, zamiany”.
„Obowiązki uczestnika imprezy (…)
‐ Sanatorium ma prawo wypisać Uczestnika imprezy bez zwrotu kosztów w przypadku: nagłego
pogorszenia stanu zdrowia, rażącego naruszenia regulaminu sanatoryjnego…”.
„Obowiązki uczestnika imprezy (…)
‐ Sanatorium ma prawo nie zaczynać leczenia lub przerwać leczenie w przypadku jeśli zastosowane
leczenie sanatoryjne okaże się szkodliwe, wówczas lekarz może podjąć decyzje o wypisaniu z
sanatorium bez zwrotu pieniędzy”.
„P.T. SZOT zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w szczególności w przypadku nie
osiągnięcia zakładanego minimum grupy (nie później jak na 1 tydzień przed terminem imprezy), oraz
w wyniku działalności siły wyższej lub zagrożenia życia i zdrowia. We wszystkich przypadkach
Uczestnik otrzymuje pełny zwrot dokonanych wpłat niezwłocznie, nie przysługuje jednak z tego
powodu jakiekolwiek odszkodowanie”.
„W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, Uczestnik
zobowiązany jest do zapłaty odstępnego, którego wysokość uzależniona jest od terminu odstąpienia
uczestnika od umowy oraz kosztów poniesionych przez organizatora i wynosi: 90% ceny imprezy –
rezygnacja poniżej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, 70% ceny imprezy – rezygnacja od 30 do 14 dni
przed rozpoczęciem imprezy, 30% ceny imprezy – rezygnacja nie później niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy”.
„Przy zawieraniu umowy‐zgłoszenia GROMA‐TOUR określa dokumenty niezbędne do realizacji
wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura . Brak lub ich nieterminowe złożenie
uprawnia GROMA‐TOUR do skreślenia uczestnika z listy”.
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„…Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawę kalkulacji ceny imprezy
mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż o 10%”.
„… Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do Uczestnika wyłącznie po doręczeniu mu pisemnego
zawiadomienia na co najmniej 14 dni przed datą wyjazdu…”.
„…Wzrost ceny imprezy o 10% nie stanowi wypowiedzenia umowy uczestnictwa przez organizatora a
rezygnacja Uczestnika spowoduje skutki wymienione w pkt III.4”.
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78.

Jan Dubowski
Biuro Podróży „Joanna”
ul. Włókiennicza 9
18‐400 Łomża

50

6

„Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty (opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna), jeżeli rezygnacja
lub niemożliwość wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie biura…”.
„Uczestnikowi nie przysługuje z powodu odwołania imprezy żadne odszkodowanie”.
„W przypadku rezygnacji następującej z przyczyn nie leżących po stronie „Groma‐Tour” (np. odmowa
wydania paszportu lub wizy, brak dokumentów uprawniających
do przekroczenia granicy,
niedotrzymanie przez Uczestnika warunków umowy …) zostaną dokonane następujące potrącenia:
a) w przypadku indywidualnych zamówień – potrącenia zgodne z warunkami kontrahentów
biura,
b) w przypadku imprez zorganizowanych:

do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy opłatę manipulacyjną w wysokości 100 PLN od
osoby,

miedzy 29, a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 25% ceny imprezy,

miedzy 20, a 14 dniem przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 50% ceny imprezy,

miedzy 13, a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 80% ceny imprezy,

w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 100% ceny
imprezy”.
„GROMA‐TOUR” nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń nie wykorzystanych z przyczyn nie
leżących po stronie GROMA‐TOUR”.
„Zmiany w programie i nie zrealizowanie określonych świadczeń a w zamian zrealizowanie świadczeń
zastępczych o tej samej wartości nie stanowią wady usługi i nie może to być powodem roszczeń
Uczestnika”.
„Reklamacje lub uwagi dotyczące usługi należy zgłaszać w trakcie imprezy do pilota lub rezydenta.
Dowodem zgłoszenia jest pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości przez te osoby reklamacji”.
„Po zakończeniu imprezy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w biurze w ciągu 7 dni od
zakończenia imprezy (jeżeli nie nastąpi poprawa po powiadomieniu pilota/rezydenta/przewodnika)”.
„GROMA‐TOUR odpowie na skargę w terminie do 30 dni od jej złożenia (pisemnego) w Biurze”.
„Wszelkich zwrotów dokonuje się w miejscu zakupienia imprezy. Od zwracanych kwot nie
przysługują odsetki”.
„Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi gwałtowna zmiana kursu dewiz lub wystąpi wysoki wskaźnik
inflacji, BP JOANNA może podwyższyć cenę imprezy, nie więcej jednak niż 10% …”.
„Wzrost ceny o więcej niż 10% upoważnia do rezygnacji z imprezy …”.
„Koszty rezygnacji:
Powyżej 30 dni przed imprezą 10% ceny imprezy;
Do 30 dni przed imprezą 50% ceny imprezy;
Do 20 dni przed imprezą 75% ceny imprezy;
Do 10 dni przed imprezą 100% ceny imprezy”.
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„Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nie wykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez BP JOANNA. Reklamacja winna zostać złożona pisemnie w terminie 7 dni od
daty zakończenia imprezy …”.
„BP JOANNA nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe niedogodności w trakcie realizacji imprezy
wynikłe z przyczyn niezależnych: niesprzyjające warunki atmosferyczne, decyzje organów
administracji państwowej itp.”.
„…Właściwości do rozstrzygania spraw jest Sąd właściwy dla BP joanna”.
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
79.

Jerzy Sochacki
Biuro Turystyki
WYCIECZKA
ul. Kostromska 49/42
97‐300 Piotrków Trybunalski

11

„Zmiana przewoźnika, godzin wyjazdów i powrotów, o ile nie zmienia się ilości świadczeń (np.
noclegów czy posiłków) nie jest zmianą istotnych warunków umowy”.
„Uczestnik imprezy ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów)
jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%”.
„Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Klienta –
Uczestnika do celów marketingowych (katalog, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, ze fotografia
oraz nagranie zostało wykonane w trakcie trwania imprezy organizowanej przez Biuro uczestnik ma
prawo nie wyrazić zgody na powyższe, najpóźniej w momencie podpisania umowy – zgłoszenia”.
„Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania danej imprezy turystycznej Biuro nie
wykonuje przewidzianych w programie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy,
wówczas BIURO wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami,
odpowiednie świadczenie zastępcze w takiej samej cenie”.

Wystosowano
wezwanie.

„Cena policzona w umowie może być podwyższona, jeżeli konieczność podwyższenia wynika z
następujących okoliczności:
‐ wzrostu podatków lub opłat należnych za usługi”.
„Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie
leżących po stronie Biura lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie z ważnych spraw
osobistych lub ingerencji przez służby graniczne lub policję”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, skradziony lub zniszczony bagaż, wartościowe
przedmioty takie jak: kamera, aparat, biżuteria, itp”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora (…), Organizator dokonuje następujących potrąceń z dokonywanych wpłat przez osoby:
a) na 31 lub więcej dni przed datą wyjazdu – opłatę w wysokości 50 zł,
b) w terminie na 30‐21 dni przed datą wyjazdu potrąca się 20% imprezy, jednak nie mniej niż wysokość
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opłaty wymieniona w lit. a,
c) w terminie 20‐7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 50% ceny imprezy,
d) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 80% ceny wyjazdu w przypadku
imprez zorganizowanych, 100% w przypadku apartamentów,
e) w dniu rozpoczęcia imprezy Organizator nie zwraca kwot dokonanych przez Klienta”.
„Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia oferty zastępczej.
W przypadku nie skorzystania przez Klienta z tej oferty, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych
kwot bez dokonania jakichkolwiek potrąceń, nie przysługuje natomiast z tego powodu
odszkodowanie”.
„Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy. Podstawą do rozpatrzenia
reklamacji dotyczącej ilości jak i jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja lub adnotacja na
voucherze, potwierdzona przez Pracownika Organizatora. Bez spełnienia powyższych warunków
reklamacja nie zostanie uwzględniona”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od
niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, (…)”.
80.

Biuro Podróży OMEGA

4

Spółka Jawna Jolanta
Żaczkiewicz, Gabriela Koza
ul. Sienkiewicza 18
96‐100 Skierniewice

„Wysokość potrąceń uzależniona jest od terminu rezygnacji złożonej w BP OMEGA tylko w formie
pisemnej:
1.

Przy rezygnacji powyżej 31 dni przed rozpoczęciem imprezy opłata manipulacyjna w
wysokości 100,00 zł.

2.

Przy rezygnacji między 30 a 21 przed rozpoczęciem imprezy 30% ceny imprezy

3.

Przy rezygnacji między 20 a 08 przed rozpoczęciem imprezy 50% ceny imprezy

4.

Przy rezygnacji między 07 a 01 przed rozpoczęciem imprezy 80% ceny imprezy

5.

Przy rezygnacji w dniu rozpoczęcia imprezy 90% ceny imprezy”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„BP OMEGA zastrzega sobie jednak prawo zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach:
2. Wzrostu, ceł podatków, kosztów wiz, lub opłat za usługi lotniskowe, załadunkowe, itp.
W terminie krótszym niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie ulegnie podwyższeniu”.
„Po upływie 14 dni od daty zakończenia imprezy reklamacje nie będą rozpatrywane”.

81.

Jadwiga Gapys,
Krzysztof Jagiełło
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8

„Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych BP OMEGA
i przetwarzania ich do celów marketingowych i promocyjnych”.
„Wzrost cen o więcej niż 10% wartości imprezy upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod
warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie B.P. „MARMARA” nie później niż w ciagu 3 dni

Wystosowano
wezwanie.
Wystosowano
wezwanie.

Biuro Podróży MARMARA
ul. Piotrkowska 92
90‐103 Łódź

82.

Paweł Niewiadomski
Biuro Podróży
HOLIDAY TOURS

2

od dnia otrzymania informacji o konieczności dopłaty. Uiszczenie opłaty oznacza zgodę na
proponowaną cenę imprezy”.
„B.P. „MARMARA” zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych
(decyzje władz państwowych, działanie sił wyższych, zamieszek, strajki, itp.). Uczestnik otrzymuje z
tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie”.
„W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych Uczestnik otrzyma zwrot
niezrealizowanych świadczeń”.
„B.P. „MARMARA” zastrzega sobie możliwość zmiany:
‐miejsca zbiórki
‐ (…)
‐ rodzaju autokaru, przewoźnika
na krótko przed odjazdem”.
„B.P. „MARMARA” nie ma obowiązku zwrotu wartości świadczeń, niewykorzystanych z przyczyn
leżących po stronie uczestnika”.
„Wzrost cen do 10% wartości imprezy uzasadnione przyczynami (pkt 4.5) nie stanowi zmiany istotnych
warunków Umowy i nie daje Klientowi podstawy do odstąpienia od Umowy”.
„W przypadku rezygnacji z przyczyn nieleżących po stronie B.P. „MARMARA”, a to z powodu:
‐odmowy wydania paszportu lub wizy
‐braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy
‐niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności
‐ nieprzybycia na miejsce zbiórki
‐choroby i innych przypadków losowych
‐uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, itp.
osobie która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu kary umownej w wysokości
uzależnionej od daty rezygnacji i wynoszącej:
‐ rezygnacja na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 100 zł od osoby
‐ od 30 do 22 dni – 25% ceny imprezy
‐ od 21 do 15 dni – 50% ceny imprezy
‐ od 14 do 4 dni – 75% ceny imprezy
‐ rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub nie stawienia
się na zbiórkę – 100% ceny imprezy”.
„Jeżeli reklamacja nie odniosła skutku może być zgłoszona na piśmie (z określeniem roszczeń) w
terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy”.
„Jeżeli z przyczyn niezależnych od KLIENTA w trakcie trwania IMPREZY, ORGANIZATOR nie
wykonuje przewidzianych w UMOWIE usług, stanowiących istotną część Umowy, wówczas
ORGANIZATOR wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania KLIENTA dodatkowymi kosztami,

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

Wystosowano
wezwanie.
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ul. Gdańska 126/128
90‐716 Łódź

odpowiednie świadczenie zastępcze”.

„ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania IMPREZY, w każdej chwili z przyczyn od
siebie niezależnych, takich jak siła wyższa lub jeżeli jej przeprowadzenie jest niebezpieczne”.
83.

Jarosław Burczyński
Biuro Podróży „Made in
Poland”
ul. Kasprzaka 3
91 – 078 Łódź

4

„B.P. „Made in Poland” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy (bez ponoszenia kosztów) w
sytuacjach od siebie niezależnych a) działanie sił wyższych itp., b) brak wymaganego minimum
uczestników (…)”.

Wystosowano
wezwanie.

„B.P. „Made in Poland” zastrzega sobie możliwość podwyżki ceny imprezy do 10% bez zgody
uczestnika w uzasadnionych przypadkach, niezależnych od biura (udokumentowanego wzrostu,
kosztów transportu, kursu walut, itp..)(…)”.
„W przypadku rezygnacji z zawartej umowy B.P. „Made in Poland” potraci od pełnej ceny następujące
kwoty:
‐ do 60 dni przed rozpoczęciem imprezy‐ opłatę manipulacyjną w wysokości 5% nie mniej jednak niż 50
zł

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

‐ 59‐30 dni przed rozpoczęciem imprezy‐ faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 15%
kosztów imprezy
‐ 29‐15 dni przed rozpoczęciem imprezy‐ faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 25%
kosztów imprezy

84.

Biuro Podróży „Harctur”
Spółka z o.o.
ul. Piotrkowska 111
90 – 425 Łódź
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2

‐ 14‐7 dni przed rozpoczęciem imprezy‐ faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 35%
kosztów imprezy
‐ w terminie krótszym niż 7 dni przed imprezą‐ faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 50%
kosztów imprezy”.
„Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty
zakończenia imprezy”.
„Klient może odstąpić od umowy i żądać zwrotu kosztów w przypadku, gdy Organizator dokona
istotnej zmiany”.
„Reklamacje w sprawie usług winny być niezwłocznie zgłaszane na piśmie do Organizatora, nie
później niż 21 dni od zakończenia imprezy”.

Wystosowano
wezwanie.

85.

RAINBOW TOURS S.A. z
siedzibą w Łodzi,
ul. Piotrkowska 270
90‐361 Łódź

10

„Zmiana przewoźnika lotniczego godzin wylotów i wyjazdów i powrotów, o ile nie zmienia się ilości
świadczeń (np. noclegów czy posiłków) nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi
podstawy do odstąpienia od umowy lub innych roszczeń o charakterze odszkodowawczym”.
„Uczestnik imprezy ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów),
jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%”.
„Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie
leżących po stronie Biura lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub
policję”.
„Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie bagażu nie
obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty sprzętu wideo lub
komputerowego, oprogramowania komputerowego, biżuterii, pieniędzy oraz dzieł sztuki. (…) Nie
dopełnienie obowiązku zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej (np. z tytułu uprawiania
sportu lub wartościowego bagażu) obciąża tylko i wyłącznie uczestnika”.
„Biuro nie odpowiada za odmowę wpuszczenia Uczestnika do danego kraj, o ile taka decyzje podejmą
odpowiedni urzędnicy graniczni/imigracyjni. W takim przypadku (…) Biuro nie zwraca wartości
niezrealizowanych świadczeń”.
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą od następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia i życia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub
innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia, chyba że
szkoda powstała z winy Biura lub osób trzecich, uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych
w umowie”.

Po
przeprowadzeniu
przez UOKiK
postępowania
wyjaśniającego
przedsiębiorca
przedstawił nowy
wzorzec umowy.

„W przypadku ofert typu „last minute” potrącenie za rezygnację w dniu wyjazdu lub później wynosi
100%”.
„Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd zawarcia umowy”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za imprezy fakultatywne (…)”.
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń, u kontrahentów
zastrzega sobie prawo dokonania ryczałtowych potrąceń według następujących zasad:
do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna w wysokości 5%
od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu ‐10%
od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu ‐35%
od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu ‐60%
7dni lub mniej przed dniem wyjazdu ‐75%
w dniu wyjazdu lub później 90%”.
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
86.

Leszek Cmoch
Agencja Turystyczna DAL
Oś. Świerczewskiego 1
28‐100 Busko Zdrój

87.

Biuro Podróży JUNIOR Sp. z
o.o.
ul. Sokoła 2
26‐110 Skarżysko Kamienna

3

„(…) kwestie sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora”.
„Wszelkie roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wynikającej z umowy należy zgłaszać
organizatorowi niezwłocznie nie później niż do 7 dni po zakończeniu imprezy”.
„Kupujący może odstąpić od umowy, jednakże nie później niż na 72 godz. przed rozpoczęciem
imprezy. Klient rezygnujący w terminie krótszym, nawet w przypadku nagłej choroby, czynnych
zdarzeń losowych, otrzymuje zwrot tylko części wpłaty‐kosztów, których nie poniósł organizator (10%‐
30%)”.

4

„Podczas trwania imprezy Biuro Podróży nie bierze na siebie odpowiedzialności:
c) opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, strajkami, itp”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

Wystosowano
wezwanie.
Wystosowano
wezwanie.

„Biuro Podróży ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy do wysokości dwukrotnej ceny imprezy”.
„Biuro Podróży nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia bagażu oraz wartościowych
przedmiotów w nim się znajdujących”.

88.

89.

Barbara Szal
Polskie Biuro Podróży
Rynek 24
27‐600 Sandomierz

2

Spółdzielnia Turystyczna
TURYSTA
ul. Paderewskiego 31
25‐004 Kielce

8

„Biuro Podróży nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w
całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„Wszelkie niezgodności, potwierdzone przez pilota lub świadczącego usługę (gestora bazy,
kontrahenta) mogą Państwo zgłosić w Biurze nie później niż 15 dni od zakończenia realizacji
świadczeń”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie:
b/ wzrostu ceł podatków, kosztów wiz lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe itp”.
„ST „TURYSTA” zastrzega sobie prawo zmiany cen imprezy w przypadku wzrostu cen transportu, ceł,
ceł podatku lub opłat zależnych, wzrostu kursu walut, (…)”.
„ST „TURYSTA” zastrzega sobie prawo zmiany ‐ odwołania imprezy z powodu małej liczby zgłoszeń,
najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia”.
„Wzrost ceny powyżej 15% upoważnia Klienta do rezygnacji z imprezy (…)”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„ST „TURYSTA” zwraca całkowitą wpłatę za udział w imprezie w razie:
b/ przed rozpoczęciem imprezy gdy jej cena wzrośnie powyżej 15%”.
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„W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie po stronie Organizatora ST
„TURYSTA” jest upoważniony do potracenia z wpłat klienta:
a) kosztów opłaty manipulacyjnej ‐ w wysokości 50, 00 zł jeżeli Klient zgłasza rezygnację w terminie 50
dni przed datą rozpoczęcia imprezy określonej w umowie,
b)10% całkowitych kosztów imprezy , jeżeli Klient zgłasza rezygnację między 50 a 30 dniem,
c) 20% całkowitych kosztów imprezy, przy zgłoszeniu między 30 a 15 dniem,
c) 50% całkowitych kosztów imprezy, przy zgłoszeniu między 14 a 48 godzinami przed rozpoczęciem
imprezy,
c) 100% przy zgłoszeniu rezygnacji poniżej 48 godz. przed imprezą”.
„W przypadku rezygnacji z jednoczesnym wskazaniem osób spełniających wszelkie warunki udziału w
imprezie i wyrażających na to zgodę, opłata manipulacyjna wynosi 50 zł”.
„ST „TURYSTA” nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie imprezy wynikłe z przyczyn od
niego niezależnych np. decyzje państwowe, (…) warunki atmosferyczne”.
„Ewentualne reklamacje Klient może przedłożyć do 10 dni od zakończenia imprezy, w biurze (…) pod
warunkiem zgłoszenia jej w trakcie trwania imprezy”.
90.

Biuro Podróży Eurotrans
PKS Sp. z o.o.
ul. Żabia 40
27‐400 Ostrowiec Św.

8

„BP „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie
niezależnych (decyzje władz państwowych, siła wyższa, itp.). W takim przypadku uczestnik może
żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej wpłaty (…) Uczestnikowi
nie przysługuje z tego powodu jakiekolwiek odszkodowanie”.
„BP „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie obciąży Uczestnika kosztami reklamacji, za wyjątkiem
uzasadnionej opłaty manipulacyjnej, jeżeli Uczestnik najpóźniej w dniu w chwili odstąpienia od
umowy wskaże osobę spełniająca warunki udziału w imprezie i osoba ta przejmie obowiązki
wynikające z tej umowy”.
„BP „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji
imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe,
działanie innych okoliczności siły wyższej lub, leżących po stronie uczestnika”.
„Uzupełnienie składanych reklamacji powinno być składane w formie pisemnej w BP „EUROTRANS”
PKS Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy”.
„Oferty specjalne oraz ofert z ostatniej chwili (last minute) oferowane przez BP „EUROTRANS” PKS
Sp. z o.o. nie podlegają reklamacji, ze względu na swój specyficzny charakter oraz na możliwość
występowania zmiennych warunków realizacji świadczeń”.

Wystosowano
wezwanie.
Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„Podczas trwania imprezy BP „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za:
b) szkody poniesione przez Uczestnika wskutek udziału w grach sportowych i innych imprez

57

organizowanych podczas pobytu, w których uczestnik wziął udział z własnej woli”.
„Podczas trwania imprezy BP „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za:

91.

Agencja Turystyczno‐
Usługowa GOLD TOURS
Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 13
25‐025 Kielce

5

d) zagubiony bądź uszkodzony bagaż, w którym to przypadku uczestnik w sprawie o odszkodowanie
winien zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika”.
„BP „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
nieszczęśliwych wypadków utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty
gwarantowane polisą ubezpieczeniową, z którym zawarł Umowę”.
„Niewykorzystanie któregokolwiek, ze świadczeń w określonym terminie nie upoważnia Państwa do
otrzymania zwrotu części opłaty wniesionej w biurze”.
„W wyjątkowych przypadkach w trakcie realizacji imprezy Biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo
do zmiany programu i zakwaterowania w innych hotelach, pensjonatach względnie ośrodkach
wczasowych o równorzędnym lub wyższym standardzie”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

„Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, w mianowicie:
b/ wzrostu ceł, podatków kosztów wiz lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe, itp”.
„Za bagaż, który uczestnik przewozi odpowiada przewoźnik. Biuro ponosi odpowiedzialność do
wysokości 500 zł tylko wówczas, gdy szkoda wynikała z rażącego niedbalstwa Biura”.
„Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika”.
92.

Teodozja Tatarska
Biuro Usług Turystycznych
TETUR
ul. Warszawska 24
26‐200 Końskie
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„Biuro (…) wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przez osoby trzecie działające w sieci biura (sprzedawców imprezy)”.
„Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawę kalkulacji ceny imprezy, nie
wyższy jednak niż 10%. (…) Wzrost ceny imprezy jak w niniejszym punkcie nie stanowi
wypowiedzenia umowy przez organizatora a rezygnacja Uczestnika powoduje skutki wymienione w p.
9”.
„Sprzedający winien udostępnić kupującemu do wglądu ogólne warunki danego ubezpieczenia”.
„Reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (…)”.
„Za skutki nieprawidłowego przekazania oferty odpowiada sprzedający (akwizytor)”.
„Biuro określa jako Sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ew. sporów z uczestnikiem Sąd w
Kielcach”.
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia,
czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną
Ubezpieczyciela, z którym zwarto umowę”.
„W przypadku rezygnacji Uczestnika z Udziału w imprezie Biura zwraca wpłaty pomniejszone o
Koszty manipulacyjne z tytułu obsługi zgłoszeni w kwocie 50PL + 7% VAT od osoby.
Od 31 do 50 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 10% (potrącenia)

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.

Od 25 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 30% (potrącenia)
Od 16 do 24 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 60% (potrącenia)
Od 10 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 90% (potrącenia)
Mniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 100% (potrącenia)”.
93.

Magdalena Lelonek
MIXT
ul. Niecała 3/12
25‐305 Kielce

3

„Koszty ponoszone przez Rodzica/Opiekuna prawnego w razie rezygnacji uczestnika z obozu zwanego
dalej Uczestnikiem:
30% całkowitej ceny obozu, w przypadku rezygnacji w terminie 40 do 15 dni przed
rozpoczęciem obozu
b) 50% całkowitej ceny obozu, w przypadku rezygnacji w terminie 14 – tu dni i krótszym przed datą
rozpoczęcia obozu, bądź kosztami faktycznie poniesionymi (nawet do 100%)”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny obozu w terminie do 20 dni przed datą
rozpoczęcia obozu z powodu zmiany stosunków prawnych, np. zmiany taryf przewozowych, cen
paliwa, opłat urzędowych, podatków”.
„Jeżeli w wyniku zmiany ceny obozu podwyżka nie przekroczy 15% dotychczasowej ceny,
Rodzic/Opiekun prawny ma prawo zrezygnować z imprezy, lecz stosuje się w zależności od terminu
rezygnacji potracenie wpłat zgodnie z & 7 „Warunków”.
„Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące zmianę kolejności zwiedzania lub
działaniem siły wyższej (strajki, zamknięcie granic, warunki atmosferyczne itp.) i związane z tym
niezrealizowanie świadczeń”.
„Reklamacje w przypadku ich nieusunięcia w miejscu wadliwego wykonania usługi Klient winien
złożyć w siedzibie Organizatora nie później niż 7 dni od zakończenia imprezy turystycznej (z tym
zastrzeżeniem, ze wiarygodność danych musi być potwierdzona przez przedstawiciela – pilota lub
rezydenta lub przedstawiciela Organizatora”.
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klientowi przysługuje prawo
reklamacji”.
„Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych od Organizatora nastąpi zmiana
świadczenia o stanowisku określonym w Umowie Organizator jest zobowiązany do zorganizowania
świadczeń zastępczych. W przypadku ich otrzymania Klientowi nie przysługuje prawo domagania się
odszkodowania i obniżenia ceny imprezy”.
„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają złożeniem
rzeczowo sądowi w miejscu siedziby Organizatora”.

Wszczęto
postępowanie
administracyjne.
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
94.

Irena Zdziabek
Maciej Świderski
Biuro Podróży „Capitol” os.
Lecha 39/11
61‐294 Poznań
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„Brak zapłaty w terminie określonym w pkt 2.2. oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi
skutki zgodnie z pkt 5.5. i 5.6. nin. Warunków Uczestnictwa (obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej‐
przyp. Urzędu)”.
„Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących
po stronie organizatora albo z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub
policję”.
„Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w
miejscu ich powstania (hotel, autokar, prom itp.)”.
„Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej
ważności formy pisemnej. Wówczas klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez
organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu:
a) 20% ustalonej ceny‐ w przypadku odstąpienia w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem
imprezy
b) 30% ustalonej ceny‐ w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30 dniem przed
rozpoczęciem imprezy
c) 50% ustalonej ceny‐ w przypadku odstąpienia w terminie między 29 a 15 dniem przed
rozpoczęciem imprezy
d) 80% ustalonej ceny‐ w przypadku odstąpienia w terminie między 14 a 8 dniem przed
rozpoczęciem imprezy
e) 90% ustalonej ceny‐ w przypadku odstąpienia w terminie między 7 dniem a 1 dniem przed
rozpoczęciem imprezy
f) 95% ustalonej ceny‐ w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy, nie rozpoczęcia
imprezy lub odstąpienia po odstąpienia po rozpoczęciu imprezy.
Wskazane kwoty potrącenia stanowią sugestie dla Klienta. Do jego decyzji pozostawia się zbieranie
dowodów na to, czy ze względu na ww. okoliczności organizator nie poniósł mniejszych kosztów niż w
zaproponowanym ryczałcie”.
„W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi
przedsiębiorcami, organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach
turystycznych (działa tylko jako pośrednik)”.
„Jeżeli usterka w realizacji umowy zostanie naprawiona, Klient powinien złożyć pisemną reklamację u
pilota (przy imprezach, w których pilot uczestniczy) lub w terminie 14 dni od zakończenia imprezy w
miejscu zawarcia umowy lub bezpośrednio u organizatora. Do reklamacji zgłoszonej po zakończeniu
imprezy Klient dołącza zgłoszenie wadliwego wykonania umowy złożonej w miejscu jego powstania,
którego przyjęcie pokwitował rezydent organizatora; w przypadku imprez indywidualnych oraz
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Tomasz Widziński
Biuro Usług Turystycznych
„HUBERTUS”
ul. Lipowa 29h
62‐100 Wągrowiec
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grupowych, w których nie uczestniczy pilot‐ lokalny przedstawiciel organizatora”.
„Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż:
a) w przypadku zgłoszenia reklamacji u pilota w czasie trwania imprezy‐ w terminie 30 dni od jej
zakończenia
w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy‐ w terminie 30 dni od jej zakończenia”.
„Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty, gdy niemożność wzięcia udziału w imprezie nastąpiła z
przyczyn BUT HUBERTUS :
a) odwołanie imprezy
b) zmiana istotnych warunków umowy (…)
Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia z BUT
HUBERTUS na piśmie. Brak odpowiedzi w terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków
umowy”.
„BUT HUBERTUS zastrzega sobie prawo odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych lub z
powodu braku wymaganego minimum uczestników. BUT HUBERTUS gwarantuje powiadomienie o
tym uczestnika. Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, uczestnikowi nie przysługuje z
tego powodu odszkodowanie”.
„W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym
fakcie BUT HUBERTUS. Koszty poniesione przez uczestnika w przypadku zgłoszenia przez niego
rezygnacji:
a) 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30‐14 dni przed datą wyjazdu
b) 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy
100% ceny w przypadku nie zgłoszenia się na imprezę”.
„W sytuacjach szczególnych przy zmianie oferowanych warunków transportu, zakwaterowania i
wyżywienia, BUT HUBERTUS zobowiązuje się do zagwarantowania świadczeń zastępczych w takiej
samej lub wyższej kategorii. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu rekompensata”.
„(…). Reklamacja winna być wniesiona na piśmie w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy do
BUT HUBERTUS w Wągrowcu.
Na zgłoszone reklamacje BUT HUBERTUS udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania”.
„BUT HUBERTUS nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia powstałe w trakcie trwania
imprezy, a wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, decyzje władz
państwowych, działanie siły wyższej) lub zawinione przez uczestników imprezy”.
„BUT HUBERTUS nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn
leżących po stronie uczestnika, np. spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu itp”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub winy
osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na
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96.

Funclub Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 30a
61‐614 Poznań
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miejscu wyrządzenia szkody lub strat”.
„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek błędnych i nieprawdziwych
informacji udzielonych przez działających w jego imieniu Agentów, a odbiegających od określonych
nin. warunkami oraz każdorazowej oferty turystycznej, w szczególności w zakresie warunków
organizowanych imprez turystycznych”.
„Wszelkie konsekwencje wynikłe z niepełnych i nieczytelnych danych klienta podanych w zgłoszeniu‐
umowie sporządzonej przez Agenta ponosi Agent”.
„Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy, w przypadku jego
zamiany, zapomnienia, zgubienia czy kradzieży”.
„Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania
imprezy z przyczyn leżących po jego stronie”.
„Ceny wyszczególnione w materiałach reklamowych są cenami stałymi, jednakże Funclub zastrzega
sobie możliwość zmiany cen w wyjątkowych sytuacjach takich jak (...) nieprzewidywalnych działań
kontrahentów krajowych i zagranicznych (...)”.
„(...) Brak jakiejkolwiek odpowiedzi [na powiadomienie o podwyższeniu ceny‐ przyp. Urzędu] będzie
traktowane jako akceptacja zmienionych warunków umowy, a rezygnacja późniejsza [niż w terminie 5
dni od otrzymania zawiadomienia‐ przyp. Urzędu] rodzić będzie konsekwencje zawarte w pkt 4 tego
dokumentu [opłaty manipulacyjne‐ przyp. Urzędu]”.
„Funclub zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej elementów w każdym momencie z
przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególnym wypadku: (...) skrajnych warunków
atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych. Uczestnikowi nie przysługuje z tego
powodu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionych opłat”.
„Funclub ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby Uczestników, jednakże nie
później niż na 7 dni przed data rozpoczęcia imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu
odszkodowania, a jedynie zwrot całości wniesionych opłat”.
„W przypadkach uzasadnionych Funclub zachowuje prawo do zmiany programu imprezy, kolejności
zwiedzania obiektów oraz zakwaterowania w innym hotelu, hotelu apartamentowym, pensjonacie o
równorzędnym lub wyższym standardzie niż przedstawiony w ofercie”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu jazdy autokarów, a także do zmiany trasy
oraz środka transportu na terenie kraju (np. zamiast autokaru może być mikrobus, taksówka)”.
„W przypadku nieuregulowania płatności w ww. terminach Funclub zastrzega sobie prawo do
rozwiązania Umowy z Klientem bez konieczności powiadomienia o tym fakcie Klienta, potrącenia
wpłaconych zaliczek oraz oferowania zwolnionego w ten sposób miejsca w dalszej sprzedaży”.
„Funclub zobowiązuje się do rozpatrzenia pisemnej rezygnacji oraz ewentualnej wypłaty zwracanych
zaliczek w terminie 14 dni począwszy od daty wpływu. Klientowi nie przysługują odsetki od kwot
zwracanych”.

Wszczęto
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97.

Tomasz Guźniczak
Biuro Turystyczno‐
Krajoznawcze „Wędrownik”
ul. Górnośląska 5
62‐800 Kalisz
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„W przypadku rezygnacji Funclub dokonuje następujących naliczeń opłat manipulacyjnych (od osoby):
- na 61 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia 100PLN
- w terminie 60‐31 dni przed datą rozpoczęcia 30% ceny imprezy
- w terminie 30‐15 dni przed datą rozpoczęcia 50% ceny imprezy
- w terminie 14‐7 dni przed datą rozpoczęcia 80% ceny imprezy
‐ w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia 100% ceny imprezy”.
„Uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku, gdy znajdzie osobę zastępczą‐
Uczestnika na zwalniane przez siebie miejsce niezależnie od terminu rezygnacji”.
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania (niezgodnego z pkt 1.1.) Umowy przez
Funclub, Klient ma prawo wnieść reklamacje. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (...)”.
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności, jest złożenie przez Uczestnika
pisemnego oświadczenia o zaistniałej problemowej sytuacji pilotowi lub innemu reprezentantowi
Funclub tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu, a wszelkie niedogodności usunięte. Jeżeli
Uczestnik nie uczyni tego, reklamacja złożona po powrocie nie będzie rozpatrywana”.
„Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych
od Funclub lub w przypadku niestawienia się na określoną w materiałach reklamowych lub
informacyjnych godzinę zbiórki”.
„Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których
Funclub, przy należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub zaistniały nie z winy Funclub (w tym
m.in. opóźnienia w transporcie, postoje na granicach, awarie środków transportu, czynności celne,
warunki atmosferyczne w trakcie trwania imprezy)”.
„Funclub zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi”.
„Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi przez Funclub danych osobowych
Uczestnika i osób mu towarzyszących w imprezie turystycznej w ramach listy ubezpieczonych”.
„(...) Za datę rezygnacji przyjmujemy dzień (...), następujący po dacie, w której Klient nie dokona
czynności określonych w Zgłoszeniu uczestnictwa w imprezie jak: uzupełnienie wpłaty do podanej
ceny imprezy lub dostarczenie wymaganych dokumentów”.
„W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie klienta takich jak: odmowa wydania
paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez klienta terminów wpłat,
choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby
graniczne oraz innych, klient zobowiązany jest do zapłacenia następujących opłat:
a) 10% ceny jednostkowej imprezy przy rezygnacji między 45 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia
imprezy
b) 20% ceny jednostkowej imprezy przy rezygnacji między 44 a 31 dniem lub więcej przed datą
rozpoczęcia imprezy
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c)

50% ceny jednostkowej imprezy przy rezygnacji między 30 a 15 dniem lub więcej przed datą
rozpoczęcia imprezy
d) 80% ceny jednostkowej imprezy przy rezygnacji między 14 a 7 dniem lub więcej przed datą
rozpoczęcia imprezy
e) 90% ceny jednostkowej imprezy przy rezygnacji między 6 a 1 dniem lub więcej przed datą
rozpoczęcia imprezy
przy czym każde potrącenie nie może być wyższe niż rzeczywista strata poniesiona przez
organizatora”.
„Jeżeli uczestnik przed rozpoczęciem imprezy na piśmie wskaże inna osobę by przyjęła jego prawa i
obowiązki wynikające z umowy, to po potwierdzeniu przez „Wędrownik” zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł od każdej zmiany (osoby)”.
„Opłata manipulacyjna określona w pkt (ww.) przysługuje „Wędrownikowi” również przy
każdorazowej zmianie rezerwacji co do terminu imprezy, zakwaterowania, przy czym zmiana winna
nastąpić na 31 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy i wymaga pisemnego potwierdzenia
„Wędrownik”.
„W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą powinno się
niezwłocznie poinformować o tym B.T.K. „Wędrownik” lub przedstawiciela B.T.K. „Wędrownik” na
miejscu. W takim przypadku B.T.K. „Wędrownik” ma prawo i obowiązek starać się naprawić wadę.
Uczestnik imprezy nie może domagać się zwrotu części ceny imprezy lub zerwania umowy, jeżeli
B.T.K. „Wędrownik” naprawi wadę w odpowiednim terminie”.
„Uczestnik imprezy zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby będące
pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania”.
„Klient ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika lub pilota wycieczki.
Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane przez B.T.K. „Wędrownik”
zastrzega sobie 30‐dniowy termin rozpatrzenia reklamacji”.
„B.T.K. „Wędrownik” nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wcześniej
lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie klienta lub dobrowolnie z nich
zrezygnował”.
„B.T.K. „Wędrownik” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane: warunkami
atmosferycznymi, strajkami, oczekiwaniem na granicach, zachowaniem uczestników imprez i inne
okoliczności kwalifikowane jako działanie „siły wyższej”, na które B.T.K. „Wędrownik” nie ma
wpływu”.
„B.T.K. „Wędrownik” nie ponosi odpowiedzialności za specyficzne warunki panujące w miejscu
pobytu podczas imprezy. Dotyczy to w szczególności specyfiki serwowanej kuchni, możliwości
pojawiania się w pomieszczeniach i środkach transportu owadów, o ile nie jest to następstwem
zaniedbań kulinarnych czy też braku utrzymania czystości”.
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„Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest
utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od Biura powodów i okoliczności‐ decyzja władz
państwowych, działanie sił wyższych oraz jeśli liczba uczestników imprezy zagranicznej nie osiągnie 14
dni przed jej rozpoczęciem zakładanego przez Biuro minimum. Z tych powodów uczestnikowi nie
przysługuje odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty”.
„Ceny przedstawione w katalogu są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany
ceny w wyjątkowych przypadkach takich jak: skokowe zmiany kursów walut przekraczające 5%, taryf
przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp., nie później jednak niż na 20 dni przed datą
wyjazdu”.
„O zmianach dotyczących warunków umowy uczestnik powiadamiany jest pisemnie przez Biuro na
podany w korespondencji adres. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy”.
„Biuro zwraca całą kwotę za udział w imprezie w wypadku odstąpienia uczestnika od umowy w
przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10%.
Zwrotu należności dla klienta dokonuje się bez odsetek”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub osób
niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na
miejscu wyrządzenia szkody lub strat”.
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np.
spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)”.
„Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca:
a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy 100 zł,
b) przy rezygnacji między 35 a 28 dniem‐ 25% ceny imprezy od osoby,
c) przy rezygnacji między 27 a 15 dniem‐ 50% ceny imprezy od osoby,
d) przy rezygnacji między 14 a 5 dniem‐ 75% ceny imprezy od osoby,
e) przy rezygnacji poniżej 4 dni‐ 90% ceny imprezy.
Biuro nie będzie dokonywać procentowych potrąceń, jeśli w miejsce osoby rezygnującej klienci
przedstawia inna osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, w czasie pozwalającym organizatorowi na
dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem. W takim przypadku potrącenie będzie
równe kwocie jak w pkt 13a”.
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Biuro, uczestnikom
przysługuje prawo reklamacji. Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia
imprezy uznane będą za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 1
miesiąca od dnia wpłynięcia do Biura. Reklamacja uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna
pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o wystąpieniu wad,
uzasadnienie oraz propozycje naprawienia szkody.
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Podstawa reklamacji nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi
odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła ich przewidzieć (postoje na
granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie realizacji imprezy, zamieszki, wojny itp.).
Przedmiotem reklamacji nie mogą być również zdarzenia lub okoliczności obiektywnie uznane za
nieistotne”.
„(...). Strony zgodnie określają jako sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z
uczestnikami, właściwy sąd w Lesznie (dla imprez, których organizatorem jest B.P. LAGUNA)”.
„Koszty ponoszone przez uczestnika w wyniku rezygnacji:
a) w terminie powyżej 40 dni od daty rozpoczęcia imprezy potrąca się opłatę manipulacyjną w
wysokości 50 zł,
b) w terminie 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 20% ceny imprezy,
c) w terminie 20 – 14 dni przez datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione
przez organizatora imprezy, nie mnie jednak niż 20% i nie więcej niż 50% ceny imprezy,
w terminie poniżej 14 dni przez datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione
przez organizatora imprezy, nie mnie jednak niż 50% i nie więcej niż 90% ceny imprezy”.
„Almatur zastrzega sobie prawo do odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (działanie lub
zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było
przewidzieć, siła wyższa, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia dodatkowych
kosztów własnych”.
„Almatur może podwyższyć cenę wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności
mających wpływ na podwyższenie ceny: (...) wzrostu cen”.
„Jeżeli z winy Almaturu nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakość będzie
odbiegała od wynikającej z treści zawartej umowy, Almatur przyjmuje na siebie stosowna
odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części lub całości wniesionych
wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wartości
handlowej wadliwie zrealizowanego świadczenia. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki”.
„(…) Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione nie później niż 14 dni od daty
zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje Almatur udzieli odpowiedzi w ciągu 30
dni od ich otrzymania”.
„Godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi,
sytuacją na drogach i przejściach granicznych lub inną siłą wyższą. Almatur dołoży wszelkich starań,
aby przyjazdy i odjazdy odbywały się zgodnie z rozkładem jazdy, nie może jednak tego
zagwarantować. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami
wynikłymi z okoliczności, na które nie ma wpływu”.
„Zmiana godziny rozpoczęcia imprezy nie stanowi wady usługi, jeżeli uczestnik został o niej
prawidłowo poinformowany”.

Dalsze działania
będą prowadzone
przez Delegaturę
UOKiK w
Warszawie, która
kontrolowała Biuro
Podróży i Turystyki
„ALMATUR –
POLSKA” SA w
Warszawie. Z
poczynionych
ustaleń wynika, że
obie spółki stosują
te same wzorce.

„Almatur zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności programu”.
„W przejazdach po Polsce na liniach dojazdowych oraz części linii głównej przejazd może nastąpić
innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie‐ samochód osobowy, mikrobus, autokar
turystyczny ewentualnie PKP (...)”.
„Almatur nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy zaoferuje świadczenie
zastępcze o co najmniej równorzędnych: standardzie i wartości, zaś Uczestnik bezzasadnie nie przyjmie
tego świadczenia”.
„Uczestnik imprezy we własnym zakresie odpowiada za przechowywanie pieniędzy i przedmiotów
wartościowych w czasie trwania imprezy (...)”.
„Almatur ma prawo dokonania zmian w imprezie lub jej odwołania, jeżeli uzna, że z powodu
zaistniałych okoliczności nie jest w stanie wywiązać się z zawartej umowy”.
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Grażyna Gorynia
Biuro Usług Turystycznych
„Korsarz”
ul. Piekary 17
61‐823 Poznań
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„Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest
utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od Biura powodów i okoliczności‐ decyzje władz
Państwowych, działanie siły wyższej (…)
oraz jeżeli liczba uczestników imprezy zagranicznej nie osiągnie na 14 dni przed jej rozpoczęciem
zakładanego przez Biuro minimum. (…)
Z tych powodów uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty”.
„Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, uważane jest za
akceptację zamienionych warunków umowy”.
„Biuro zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku: (…) b) odstąpienia uczestnika od umowy
w przypadku wzrostu ceny o więcej niż 10%”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub winy
osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na
miejscu wyrządzenia szkody lub strat”.
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np.
spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)”.
„Jeżeli Klient rezygnuje udziału w imprezie z przyczyn leżących mojego stronie, Biuro potrąca:
A)przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy 60 zl
b) przy rezygnacji między 35 a 28 dniem ‐ 25%
c) przy rezygnacji między 27 a 15 dniem‐ 50% ceny imprezy od osoby
d) przy rezygnacji między 14 a 3 dniem‐ 75% ceny imprezy od osoby
e) przy rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni‐ 95% imprezy
Biuro nie będzie dokonywać procentowych potrąceń, jeśli w miejscu osoby rezygnującej Klienci
wprowadzą osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, w czasie pozwalającym organizatorowi na
dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem. W takim przypadku potrącenie będzie
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Janusz Śmigielski
Biuro Podróży „Matimpex
Travel”
ul. Św. Marcin 23
61‐804 Poznań
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równe kwocie jak w punkcie 13a”.
„(…) Jeżeli jednak z winy Biura lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane świadczenia, względnie
ich jakość będzie odbiegała od jakości wynikającej z treści zawartej umowy, biuro przyjmuje na siebie
stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązane jest do dokonania zwrotu części wniesionej
opłaty za usługę:
a) jeżeli z przyczyn obiektywnych następuje zmiana programu imprezy w czasie jej trwania
uczestnikom przysługują świadczenia zastępcze lub zwrot równowartości niezrealizowanych
świadczeń z zastrzeżeniem pkt 17d i 17a
b) wysokość odszkodowania wylicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia,
określając jego wartość w stosunku do zapłaconej sumy. Wysokość odszkodowania nie może
przekraczać ceny jaką uczestnik zapłaciła świadczenia w chwili podpisania umowy
c) Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonywania umowy, w
terminie nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 17 d i 17e, a Biuro ma
obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania
d) W przypadku imprez obsługiwanych przez pilota lub rezydenta, warunkiem rozpatrzenia
reklamacji przez Biuro jest zgłoszenie przez uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub
rezydentowi na piśmie umotywowanych zastrzeżeń (…)”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia wizy lub wyjazdu do danego kraju.
Wszelkie skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów paszportowych, wizowych, celnych,
dewizowych obciążają uczestnika imprezy”.
„Nie uważa się za wadę usługi niedopełnienie warunków umowy przez uczestnika lub osoby prawnej
fizycznie, nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, za które
Biuro nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz miejskich, awarie
przewoźników lotniczych, promowych, kolejowych itp.)”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy
osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa
na miejscu wyrządzenia szkody lub straty”.
„O zmianach dotyczących warunków umowy Uczestnik powiadamiany jest pisemnie przez Biuro na
podany do korespondencji adres. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy”.
„Ceny przedstawione w katalogu są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany
ceny w wyjątkowych przypadkach, takich jak: skokowe zmiany kursów walut przekraczające 5%,
zmiany taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych, itp., nie później jednak niż na 20 dni
przed datą wyjazdu(…)”.
„(…) Biuro przyjmie na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i obowiązane jest do dokonania
zwrotu części wniesionej opłaty za usługę (…)

Wystosowano
wezwanie.

102.

Tomasz Jerzy
Jakubowski
A.T.R. Moana
ul. Nad Kanią 20/2

5

b)wysokość odszkodowania wylicza się , biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia,
określając jego wartość w stosunku do zapłaconej sumy. Wysokość odszkodowania nie może
przekraczać ceny, jaką uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisania umowy
c)uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy w terminie
nie później ni z 7 dni od dnia zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt V.1.d i V.1.e, a Biuro ma
obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania(…)
d)W przypadku imprez obsługiwanych przez pilota lub rezydenta warunkiem rozpatrzenia reklamacji
przez Biuro jest zgłoszenie przez Uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub rezydentowi
umotywowanych zastrzeżeń na piśmie (…)”.
„Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum
uczestników. Może to jednak nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy(…)W
taki wypadku Klient otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty bez odsetek”.
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez uczestników świadczeń z jego winy
(np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia wizy lub za brak zgody na wyjazd do
danego kraju. Wszelkie skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów paszportowych, wizowych,
celnych, dewizowych obciążają uczestnika imprezy”.
„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany godzin lotów lub ich odwołania
spowodowane decyzjami przewoźnika oraz innymi przyczynami obiektywnymi (…)”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia
czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna”.
„(…) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy pozostawione na miejscu zbiórek
lub przesiadek oraz w środkach transportu (…)
Ubezpieczenie nie obejmuje kosztowności, kamer video, aparatów fotograficznych, telefonów
komórkowych i innego sprzętu audio‐ video”.
„Nie uważa się za wadę usługi:
a)niedopełnienie warunków umowy przez Uczestnika,
b)przeszkód w realizacji programu wywołanych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w
stosunku prawnym usługodawcą,
c) okoliczności, za które Biuro nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz
miejscowych, awarie przewoźników lotniczych, promowych, kolejowych, stany wyjątkowe, wojenne
itp.)”.
„Wycofanie się zleceniodawcy z umowy powoduje zwrot wniesionych opłat pomniejszony o koszty
związane z rezerwacją świadczeń przez A.T.R. Moana”.
„Wycofanie się A.T.R. Moana z wykonania umowy powodować będzie zwrot wniesionych opłat w
całości”.
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„W związku z przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od A.T.R. Moana może nastąpić zmiana
programu imprezy bądź zwrot opłat wniesionych przez zleceniodawcę za niezrealizowane płatne
punkty programu”.
„Zleceniodawca i uczestnicy odpowiedzialni są za wszelkie szkody wynikłe podczas trwania
wycieczki, a spowodowane przez uczestników i ponoszą odpowiedzialność materialną z tego tytułu
zleceniodawcy”.
„Wszystkie sprawy sporne rozwiązywane będą polubownie”.
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„Intrat – Pil” Sp. z o.o.
Pl. Zwycięstwa 17
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Zygmunt Ruta
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„Reklamacje dotyczące realizacji imprezy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni
od zakończenia imprezy”.
„Zleceniobiorca” zastrzega sobie prawo, że będzie rozpatrywać reklamacje, które były zgłoszone
podczas trwania imprezy”.
„Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie
trwania imprezy”.
„Jeżeli z winy „Zleceniobiorcy” bądź jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone umową
świadczenia lub też ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków, „Zleceniobiorcy”
służy, stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego, prawo do obniżenia ceny lub wydania
świadczenia ekwiwalentnego”.
„Zleceniodawca” zobowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania
kolonii w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich
prawni opiekunowie”.
„Zleceniobiorca” nie ponosi odpowiedzialności za bagaż „Zleceniodawcy” w przypadku jego zamiany,
zapomnienia, zgubienia lub kradzieży”.
„Zleceniodawca” oświadcza, że znany jest mu stan techniczny i sanitarny obiektu i w tym zakresie nie
wnosi żadnych zastrzeżeń”.
„W przypadku odstąpienia od zawartej umowy strona odstępująca zapłaci drugiej stronie karę
umowną w wysokości 50% należności wynikającej z § 12 ust. 2”.
„Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest
utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od Biura powodów i okoliczności‐ decyzje władz
państwowych, działalność siły wyższej (…)
(…)jeśli liczba uczestników imprezy zagranicznej nie osiągnie na 3 dni przed jej rozpoczęciem
zakładanego przez Biuro minimum(…)
Z tych powodów uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty”.
„Ceny przedstawione w katalogu są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany
ceny w wyjątkowych przypadkach, takich jak : zmiany kursów walut przekraczające 5%, taryf
przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp., nie później jednak niż 20 dni przed datą
wyjazdu”.
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„O zmianach dotyczących warunków umowy Uczestnik jest powiadamiany przez Biuro. Nie
zgłoszenie rezygnacji w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, uważane jest za akceptację
zmienionych warunków umowy”.
„Biuro zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku: (…)b) odstąpienia uczestnika od umowy
w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10%.
Zwrotu należności dla Klienta dokonuje się w uzgodnionym przez obie strony terminie”.
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np.
spóźnienia się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)”.
„Jeżeli klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca:
a)przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy 100 zł
b)przy rezygnacji między 35 a 28 dniem‐ 25% ceny imprezy os osoby
c)przy rezygnacji między 27 a 15 dniem ‐ 50% ceny imprezy od osoby
d) przy rezygnacji między 14 a 0 dniem‐ faktycznie poniesione i udokumentowane przez biuro koszty.
Biuro nie będzie dokonywać procentowych potrąceń, jeżeli w miejscu osoby rezygnującej Klienci
wprowadzą osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, w czasie pozwalającym organizatorowi na
dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem. W takim przypadku potrącenie będzie
równe kwocie jak w punkcie 13a”.
„Przy dokonywaniu zwrotów pieniężnych za rezygnację uczestnikowi nie przysługują odsetki od
wpłaconych kwot”.
„jeżeli z przyczyn obiektywnych następuje zmiana programu imprezy w czasie jej trwania,
uczestnikom
przysługuje świadczenie zastępcze lub zwrot równowartości niezrealizowanych
świadczeń z zastrzeżeniem pkt 17d i 17 e”.
„(…) wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny, jaką uczestnik zapłacił za świadczenia w
chwili podpisania umowy”.
„Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależnego wykonania umowy, w terminie
nie później niż 14 dni od dnia zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 17d i 17e, a Biuro ma
obowiązek rozpatrzenia w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania”.
„W przypadku imprez obsługiwanych przez pilota lub rezydenta warunkiem rozpatrzenia reklamacji
przez biuro jest zgłoszenie przez uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub rezydentowi na
piśmie umotywowanych zastrzeżeń”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia wizy lub wjazdu do danego kraju.
Wszelkie skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów paszportowych, wizowych, celnych,
dewizowych obciążają uczestnika imprezy”.
„Nie uważa się za wadę usługi niedopełnienie warunków umowy przez uczestnika lub osoby prawne i fizyczne, nie
pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, za które Biuro nie odpowiada (np.
warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz miejskich, awarie przewoźników lotniczych, promowych,
kolejowych itp.)”.
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Przemysław Hęćka
Biuro Turystyczne
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„Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy turystycznej najpóźniej na 21 dni przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej w przypadku zmiany kosztów transportu
(np. wzrost cen paliwa), ceł, podatków lub opłat (np. opłaty lotniskowe) oraz zmiany przepisów
prawnych regulujących świadczenie usług turystycznych. (…)”.
„(…) W przypadku gdy cena imprezy turystycznej wzrośnie o 10% Klient ma prawo odstąpić od
zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych w terminie 7 od dnia przekazania mu przez Biuro
informacji o wzroście cen imprezy turystycznej.
Biuro obowiązane jest wówczas w terminie 14 dokonać zwrotu wpłaconych przez Klienta na poczet
imprezy turystycznej”.
„W przypadku nie dokonania przez Klienta zapłaty w terminach, o których mowa w punktach 1 i 2.
Biuro może rozwiązać umowę o świadczenie usług turystycznych zachowując prawo do żądania od
Klienta odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych do dnia rozwiązania umowy o
świadczenie usług turystycznych kosztów związanych z poczynioną rezerwacją imprezy turystycznej”.
„(…) podstawę obliczenia opłaty za rezygnację stanowi cena imprezy turystycznej; wprowadza się
następujące zryczałtowane opłaty za rezygnację:
‐ 10% ceny imprezy turystycznej do 31 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia imprezy
turystycznej,
‐ 40% ceny imprezy turystycznej do dnia 21 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia imprezy
turystycznej,
‐ 80% ceny imprezy turystycznej (kosztów udokumentowanych przez organizatora) w terminie od 20
dnia do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej”.
„Biuro uprawnione jest do odwołania imprezy turystycznej najpóźniej 14 przed wyznaczonym
terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, jeżeli okaże się że minimalna liczba uczestników tejże
imprezy turystycznej nie została osiągnięta (…)”.
„Także w każdym czasie z innych ważnych powodów, w tym siły wyższej, zagrożenia życia lub
zdrowia uczestników imprezy turystycznej (…)”.
„W przypadku stwierdzenia wady imprezy turystycznej Klient winien niezwłocznie, pod rygorem
utraty prawa do podnoszenia roszczeń reklamacyjnych w późniejszym terminie, złożyć reklamację u
pilota, przewodnika lub innego przedstawiciela Biura biorącego udział w imprezie turystycznej
pisemnie celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. (…)
W takim przypadku przysługuje Klientowi przysługuje prawo stosownego obniżenia ceny imprezy
turystycznej, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia niezwłocznie, tj. nie później niż 7 dni od daty
zakończenia imprezy turystycznej oraz stwierdzenia przez Biuro, iż niemożliwość usunięcia wady nie
była skutkiem zawinionego zaniechania Klienta.
Nieuzasadnione niezgłoszenie żądania, o którym mowa wyżej, oznacza przepadek prawa do roszczeń
odszkodowawczych w późniejszym terminie, chyba że roszczenia klienta są oczywiście uzasadnione, a
wada imprezy turystycznej wynika z rażącego niedbalstwa Biura”.
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Biuro Podróży
ATUR Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 14
61‐821 Poznań
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„Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 30 dni od daty powzięcia przez Biuro informacji o jej
złożeniu”.
„Biuro ponosi odpowiedzialność za szkody, nie będące szkodami na osobie, w granicach rzeczywistej
szkody poniesionej przez Klienta”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i okoliczności, których przy zachowaniu należytej
staranności nie można było przewidzieć (np. awarie środków transportu, warunki atmosferyczne ,
postoje na granicach, czynności celne), za działania osób trzecich niepowiązanych z Biurem (…)
(…) za przejściowe (czasowe) niedogodności w hotelach, pensjonatach itp. spowodowane np.
czasowym brakiem wody, energii elektrycznej)”.
„Uczestnik imprezy turystycznej ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie
przedmiotów wartościowych i pieniędzy”.
„Foldery , broszury i inne materiały informacyjne lub reklamowe biura ATUR lub Agenta nie stanowią
elementu umowy lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do rokowań w sprawie zawarcia Umowy,
chyba, że co innego wyraźnie wynika z ich treści”.
„(…) Cena imprezy jest wyrażona w PLN lub jest równowartością kwoty podanej w USD lub EUR
według kursu sprzedaży banku komercyjnego, z którego usług korzysta biuro ATUR, obowiązującego
w dniu dokonania pełnej wpłaty albo dopłaty do pełnej ceny imprezy”.
„Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę stanowi rezygnację z imprezy
przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie po stronie biura ATUR”.
„Biuro ATUR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, względnie świadczeń jeżeli ich realizacja jest
utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od biura ATUR powodów i okoliczności, takich jak
działania lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu umowy, jeżeli tych działań
lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć (decyzje władz państwowych, zamieszki, strajki
itp.), bądź też przez siłę wyższą. W przypadku odwołania imprezy uczestnik może żądać wpisania go
na listę uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej wpłaty (…) W wyżej wymienionych przypadkach
uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie”.
„W przypadku, gdy w imprezie turystycznej wykupione zostało mniej niż 80% (…) Uczestnikowi nie
przysługuje natomiast odszkodowanie”.
„Biuro ATUR zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odlotu i przylotu, trasy lotu
(międzylądowania), rodzaju samolotu, przewoźnika i czasów lotu przed odlotem (…)”.
„w przypadkach rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po
stronie biura ATUR, w tym, m.in. z powodu:
1) odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granic
(paszport lub wiza, Ew. zaświadczenie o szczepieniach itp.),
2) niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i
dostarczenia dokumentów,
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(…)
Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez biuro ATUR wydatków związanych z jego
uczestnictwem w imprezie, których zryczałtowana wysokość, ustalona w oparciu o standardowe
koszty organizacji imprezy, zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
‐ przy rezygnacji powyżej 40 dni przed rozpoczęciem imprezy 10% ceny imprezy od os.
‐ przy rezygnacji między 40 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy 30% ceny imprezy od os.
‐ przy rezygnacji pomiędzy 29 a 22 dniem przez rozpoczęciem imprezy 50% ceny imprezy od os.
‐ przy rezygnacji pomiędzy 21 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy 80% ceny imprezy od os.
‐ przy rezygnacji poniżej 8 dni przez rozpoczęciem imprezy 90%ceny imprezy od os.
(…)
Uczestnik ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie prawa z
tytułu zawartej umowy, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z niej obowiązki.
(…) w takim przypadku biuro ATUR nie obciąży uczestnika kosztami rezygnacji, za wyjątkiem opłaty
manipulacyjnej, obejmującej rzeczywiste koszty poniesione przez biuro ATUR w związku ze zmianą
Uczestnika, których zryczałtowana wysokość, ustalona w oparciu o standardowe koszty organizacji
imprezy wynosi 100 zł(…)”.
„(…)Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i powrotów, o ile nie zmieniają ilości świadczeń
(np. posiłków czy noclegów) nie stanowią zmiany istotnych warunków umowy i nie stanowią
podstawy odstąpienia od umowy oraz innych roszczeń odszkodowawczych”.
„(…) zastrzegamy sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do zmian w świadczeniu usług w
stosunku do warunków zawartych w umowie o ile podstawowa forma podróży zostanie zachowana.
Chodzi przede wszystkim o rodzaj transportu, trasę lotu (możliwość międzylądowania), spółkę
lotniczą, typ samolotu oraz plan lotu”.
„(…) Niestawienie się na zbiórkę przed wyjazdem z kraju powoduje, iż Klient traci prawo do
wszystkich świadczeń związanych z realizacją imprezy”.
„Pozostawione przedmioty:
(…) nie możemy jednak zagwarantować ich odzyskania lub przyjąć odpowiedzialności finansowej za
ewentualne straty”.
„(…) ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie, w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji
będącej źródłem reklamacji na piśmie do pilota/rezydenta (…)”.
„(…) Biuro Atur zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi
w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji”.
„Biuro ATUR nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, z wyłączeniem działania siły wyższej, jak np. spóźnienie się
na zbiórkę, awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, dłuższy niż przeciętny czas
indywidualnego przekraczania granic, skrócenie pobytu, rezygnacji z części lub całości z przyczyn
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innych niż określone w pkt II.2. imprezy”.
„Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w
trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie
odpowiadają ich opiekunowie”.
„Podczas trwania imprezy biuro ATUR nie bierze na siebie odpowiedzialności za:
a)wady lub niewykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców, z którymi uczestnik zawarł
bezpośrednio lub za pośrednictwem pilota/rezydenta umowy na organizacje wycieczek lokalnych i
imprez fakultatywnych, wynajem samochodów itp.(…)
c) opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, strajkami”.
„Uwagi: Biuro podróży ATUR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany, które
mogły nastąpić po tym terminie oraz z a ewentualne błędy powstałe przy aktualizacji strony
internetowej.
Zawarte w cenniku ceny mogą ulec zmianie.”
„(…) Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów), jeżeli
cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%”.
„Niedotrzymanie powyższych terminów (zapłaty ceny‐ przyp. Urzędu) oznacza rezygnację klienta i
odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy”.
„W przypadku gdy klient, który nie wykupił Ubezpieczenia dokonuje zmiany lub rezygnuje z
zarezerwowanej imprezy, Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy ma prawo
dokonania ryczałtowych potrąceń‐ liczonych od całkowitej ceny imprezy‐ według następujących zasad:
a) do 45 dni przed wyjazdem‐ 15%
b) od 44 dni do 31 dni przed dniem wyjazdu‐ 10%
c) od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu‐ 35%
d) od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu‐ 60%
e) 7 dni i mniej przed dniem wyjazdu‐ 95%
f) W dniu wyjazdu lub później‐ 90%.
6. Wskazane wyżej kwoty stanowią jedynie propozycję dla klienta (…)”.
„Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie
leżących po stronie organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby
graniczne lub policję”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w opakowaniu na bagaż (kufry, walizy
itp.) w wyniku ich zużycia lub nieprawidłowego użycia części ruchomych, wysuwanych, kółek, rączek,
pasków i uchwytów”.
„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane będą za
bezskuteczne. Nie będą rozpatrywane reklamacje przesłane droga mailową lub faksową.
3. Organizator udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na adres
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„Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum
uczestników. Może nastąpić to jednak nie później niż na 7 dni przed data rozpoczęcia imprezy. Termin
ten może nie być przestrzegany w przypadku przyczyn niezależnych od biura jak np.: zmiany
przepisów szczególnych oraz działań sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny itp.
W takim wypadku Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty bez odsetek”.
„Cena podana w umowie jest ceną stałą. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w
wyjątkowych przypadkach, takich jak: skokowe zmiany kursów walut, przekraczające 5%, taryf
przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych, itp., nie później jednak niż na 20 dni przed datą
wyjazdu”.
„O zmianach dotyczących warunków umowy uczestnik powiadamiany jest pisemnie przez Biuro na
podany do korespondencji adres. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy”.
„Biuro zwraca cała wpłatę za udział w imprezie w wypadku:
(…)
b)odstąpienia uczestnika od umowy w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10%.
Zwrotu należności dla Klienta dokonuje się bez odsetek”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy
osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na
miejscu wyrządzenia szkody lub strat”.
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np.
spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)”.
„(…) Biuro w tym przypadku zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty w wysokości 90 zł za zmianę
uczestnika.(…)”.
„Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych uczestnikowi nie przysługują odsetki od
wpłaconych kwot”.
„b)(…) wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny, jaką uczestnik zapłacił za świadczenia w
chwili podpisania umowy.(…)
c) uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy w
terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 17d i 17 e, a biuro ma
obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania,
d) w przypadku imprez obsługiwanych przez pilota rezydenta, warunkiem rozpatrzenia reklamacji
przez Biuro jest zgłoszenie przez uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub rezydentowi na
piśmie umotywowanych zastrzeżeń”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia wizy lub wjazdu do danego kraju.
Wszelkie skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów paszportowych, wizowych, celnych,
dewizowych, obciążają uczestnika imprezy”.

Wystosowano
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Janusz Szymański
Centrum Turystki „Oskar”
Plac Wolności 2/7
61‐738 Poznań
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„Nie uważa się za wadę usługi:
(…)
b)przeszkody w realizacji programu wywołane przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w
stosunku prawnym z usługodawcą
c) okoliczności, za które Biuro nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz
miejscowych. awarie przewoźników lotniczych, promowych, kolejowych, stany wyjątkowe, wojenne
itp.)”.
„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany godzin lotów lub ich odwołania
spowodowane decyzjami przewoźnika oraz innymi przyczynami obiektywnymi.
Biuro podróży nie odpowiada również za zniszczony lub zagubiony bagaż”.
„(…) Zleceniobiorca nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji
imprezy oraz niemożność realizacji imprezy wynikłą z przyczyn od niego niezależnych, takich jak:
warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działanie innych okoliczności siły
wyższej lub leżących po stronie zleceniodawcy”.
„Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie
trwania imprezy w miejscu ich powstania”.
„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek błędnych i nieprawdziwych
informacji udzielonych przez działających w jego imieniu Agentów, a odbiegających od określonych
niniejszymi warunkami oraz każdorazowej oferty turystycznej”.
„Brak zapłaty ceny, na warunkach określonych w § III pkt 1 i 2 stanowi podstawę rozwiązania umowy
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. W takim przypadku organizator ma prawo zatrzymać
sobie wpłaconą w całości zaliczkę”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody w trakcie trwania imprezy
oraz zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu (…)”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku jego zamiany
(…), zgubienia czy kradzieży”.
„Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania
imprezy z przyczyn leżących po jego stronie”.
„W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub warunków
zakwaterowania Uczestników na inne niż opisane (równorzędnych lub lepszych) miejsca
zakwaterowania. Zobowiązuje się jednocześnie do niezwłocznego poinformowania Uczestników o
zmianach przed rozpoczęciem imprezy, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu jazdy autobusów”.
„Organizator nie odpowiada za szkody, zmiany programu, niedogodności i utrudnienia zaistniałe w
trakcie realizacji imprezy, a wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne,
decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po
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stronie Uczestnika”.
„Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania
imprezy następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zorganizowanie
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi”.
„W przypadkach określonych w § V pkt 1 i 2 (odwołanie imprezy przez Organizatora z przyczyn
niezależnych oraz w przypadku braku wymaganego minimum‐ przyp. Urzędu), Uczestnikowi nie
przysługuje odszkodowanie i odsetki od dokonanej wpłaty”.
„W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika, z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora, Uczestnika obciążają koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją, przy czym
wysokość kosztów wynosi:
a) 50 PLN od osoby w razie rezygnacji zgłoszonej na 31 lub więcej dni przed planowaną datą
rozpoczęcia imprezy,
b) 20% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 30‐tym a 21‐szym dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
c) 50% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 20‐tym a 15‐tym dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
d) 80% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 14‐tym a 8‐mym dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
e) 90% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 7‐mym a dniem rozpoczęcia imprezy”.
„Wyżej wymienione procentowe potrącenia kosztów imprezy stanowią udokumentowaną wysokość
kosztów poniesionych przez Organizatora”.
„Organizator może rozwiązać Umowę o zorganizowanie imprezy poprzez złożenie uczestnikowi
pisemnego oświadczenia, jeżeli przeprowadzenie imprezy zostaje szczególnie utrudnione lub
uniemożliwione przez samego Uczestnika. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do
żądania ceny za imprezę”.
„Uczestnik przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie wszelkich ważnych przepisów niezbędnych w
celu przeprowadzenia imprezy turystycznej. Wszelkimi szkodliwymi następstwami, szczególnie
żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów
obciążany jest Uczestnik, z wyjątkiem takich, które zostały zawinione przez Organizatora”.
„Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi pisemnej
odpowiedzi wysłanej listem poleconym w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji”.
„Jeżeli Uczestnik imprezy, wyłącznie z własnej winy, zaniecha powiadomienia Organizatora o
okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Umowy, w terminie 14 dni
uzyskania informacji o tych okolicznościach, traci on prawo do występowania z roszczeniami z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora”.
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
110.

Michał Golubniewski
Biuro Turystyczne
BEZKRESY
ul. Krakowskie Przedmieście
13/14
00‐071 Warszawa
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„Do rozstrzygania ewentualnych sporów na tle niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy
wyłączenie właściwy jest sąd miejsca siedziby Organizatora”.
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administracyjne.

„W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej (odstąpienia od umowy),
Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania od Klienta odstępnego przewidzianego w art. 396
kodeksu cywilnego w wysokości do:
a. 25% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 30 a 14 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
b. 50% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 13 a 7 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
c. Do 90% ceny imprezy – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 6 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy,
chyba że klient wskaże osobę(y) zobowiązujące się wstąpić w prawa i obowiązki Klienta na
warunkach określonych w § 4”.
„Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie lub w
przeważającej części:
a. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć albo,
c. okolicznościami o charakterze siły wyższej”.
„Reklamacje w formie pisemnej Klient winien złożyć najpierw u przedstawiciela organizatora a
następnie – w przypadku nie uwzględnienia jej na miejscu – również w formie pisemnej skierować do
Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej – pod rygorem utraty prawa
do rozpatrzenia reklamacji”.
„Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia
reklamacji. Termin może zostać przedłużony w sytuacji konieczności uzyskania informacji od
współorganizatorów lub podwykonawców. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji klient
zostanie powiadomiony na piśmie”.
„Odmowa przyjęcia zaproponowanej podwyżki ceny imprezy jest równoznaczna z odstąpieniem od
umowy przez klienta. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Klientowi wszystkie wniesione na poczet ceny imprezy opłaty, pomniejszone o opłatę manipulacyjną
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wynikającą z poniesionego przez Organizatora wkładu pracy”.
„W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o który mowa w pkt 6, klient może żądać
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia
zastępczego jest spowodowane wyłącznie lub w przeważającej części:
a. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu świadczenia
zastępczego, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
b. okolicznością o charakterze siły wyższej”.
„Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Klienta wszystkich świadczeń z
przyczyn leżących po stronie klienta nie uprawnia do żądania zwrotu zapłaconej należności”.
111.

Oasis Tours Sp. z o.o.
ul. Złota 11
00‐019 Warszawa

3

112.

„SPORTS‐TOURIST”
Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 84/92
00‐514 Warszawa

10
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„OASIS działając zgodnie z art. 11 b ust. 3 ustawy o usługach turystycznych zastrzega, iż ponosi
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej
maksymalnie do wysokości dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta”.
„Jeżeli klient z własnej woli lub winy nie wykorzystał w czasie trwania imprezy całości lub części
opłaconych usług, OASIS może przyznać zwrot części poniesionych kosztów, o ile wykonujący usługę
przekaże kwotę pozostałą po wykonaniu świadczenia”.
„W związku z posiadaniem przez klienta błędnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji o
usługach wchodzących w skład imprezy pochodzących z innych źródeł niż oficjalne materiały OASIS,
nie przysługuje klientowi złożenie reklamacji z tego tytułu”.
„Cena ustalona w umowie może ulec zmianie w terminie do 20 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki z
powodu wzrostu:
‐ kosztów transportu, w tym także cen paliwa,
‐ podatków i opłat obciążających usługi, w tym także opłat lotniskowych i portowych,
‐ kursu którejkolwiek z walut obcych w stosunku do złotego”.
„Rezygnacja z uczestnictwa w wycieczce z przyczyn wyżej opisanych (por. I.10.1 WU) powoduje
rozwiązanie umowy bez winy którejkolwiek ze stron”.
„Biuro Podróży może odstąpić od umowy, jeżeli przed lub w czasie jej wykonywania powstaną
okoliczności o charakterze wyjątkowym, o których Biuro Podróży nie mogło wiedzieć w chwili
zawarcia umowy i które, gdyby o nich wiedziało w danym momencie dałoby mu wystarczające
powody do niezawarcia umowy jak np. brak odpowiedniej liczby uczestników do zorganizowania
wycieczki, zakazy właściwych władz ograniczające podróżowanie zaprogramowane trasą lub wjazd do
krajów objętych programem wycieczki. W takim przypadku Biuro Podróży zwróci Uczestnikowi
wycieczki otrzymaną cenę wycieczki i nie będzie obowiązane do zapłaty odszkodowania”.
„Biuro podróży nie odpowiada za te przedmioty (w tym biżuterię, przedmioty znacznej wartości),
których posiadanie nie jest uzasadnione celem wycieczki”.
„Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności na osobie lub w mieniu Uczestnika wycieczki nie będzie
przekraczać sum gwarancyjnych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia”.
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113.

KOMPAS
Poland Sp. z o.o.
ul. Płocka 17 lok. 4
01‐231 Warszawa

15

„Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestnika wycieczki
związane z utratą lub zniszczeniem paszportu, biletów, innych dokumentów podróży oraz jego mienia
(w związku z wycieczką i w okresie jej trwania), jeśli szkoda ta nie powstała z winy Biura Podróży lub
jego kontrahentów”.
„Jeżeli Biuro Podróży będzie zmuszone w czasie trwania wycieczki częściowo lub całkowicie zmienić
program wycieczki lub zakres świadczeń Uczestnikom, którzy nie korzystali ze zmienionych świadczeń
przysługuje rekompensata finansowa w wysokości kosztów nieotrzymanych świadczeń (...).
Rekompensata powyższa nie przysługuje także w przypadku, gdy Uczestnik wycieczki:
a) niezwłocznie wyrazi zgodę na zmianę warunków, lub
b) zmiana jest niewielka, albo
c) Uczestnik otrzymuje świadczenie wyższej jakości niż przewidywano w umowie”.
„Jeżeli Biuro Podróży zmuszone będzie zmienić cenę, termin lub program wycieczki przed jej
rozpoczęciem, niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie, telefonicznie lub telegraficznie (faxem)
Uczestników wycieczki. (…) Uczestnikowi wycieczki, który odstąpił od umowy z przyczyn podanych
wyżej przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, bez odsetek. Powyższe nie dotyczy przypadku, o którym
mowa w pkt I.9.2”.
„(…) Rozmiar pomocy i poniesionych w związku tym wydatków przez Biuro Podróży nie może
przekroczyć sum określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń i nie obejmuje świadczeń
nieprzewidzianych w tym ubezpieczeniu lub cenie wycieczki”.
„Biuro Podróży jest upoważnione do potrącania kar umownych z uiszczonej w całości lub części ceny
wycieczki”.
„Oferty typu LAST MINUTE obejmują pobyt w apartamencie lub hotelu o określonym standardzie.
Osoby korzystające z tego typu ofert nie mają wpływu na wybór miejsca zakwaterowania. Może się
zdarzyć, że będzie to hotel spoza katalogowej oferty KOMPAS POLAND Sp. z o.o.”.
„Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od KOMPAS POLAND Sp. z o.o. nastąpiła
zmiana programu imprezy bądź obiektu wykupionego przez Uczestnika KOMPAS POLAND Sp. z o.o.
zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o tym samym bądź wyższym standardzie.
W przypadku ich otrzymania Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata”.
„KOMPAS POLAND Sp. z o.o. może zakwaterować Uczestników w innym hotelu o tym samym lub
wyższym standardzie, jeżeli nie będzie możliwe zakwaterowanie we wcześniej zarezerwowanym
hotelu. W takim przypadku Uczestnik nie może domagać się zwrotu kosztów”.
„W sytuacjach skrajnych, np. wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania hotelu z oferty,
KOMPAS POLAND Sp. z o.o. ma prawo w czasie trwania imprezy przekwaterować Uczestników do
innego hotelu lub pokoju tej samej kategorii w trakcie pobytu w miejscu wakacyjnym”.
„W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych, o których mowa w pkt 5.6
Uczestnikowi zostanie dokonany zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń”.
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114.

Selectours & Telemac
Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 36
00‐113 Warszawa

82
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„Koszty rezygnacji z imprezy, które Uczestnik jest zobowiązany zapłacić, wynoszą:
DOJAZD WŁASNY:
‐ powyżej 30 dni – koszty administracyjne 50 PLN,
‐ od 29 do 14 dni – 25% ceny imprezy + koszty administracyjne 50 PLN,
‐ od 13 do 5 dni – 40% ceny imprezy + koszty administracyjne 50 PLN,
Od 4 do 0 dni – koszt 3 dni pobytu zgodnie z cennikiem bądź pełny koszt pobytu, jeśli trwa on krócej
niż 3 dni + koszty administracyjne 50 PLN”.
„ZA DOJAZD AUTOKAREM
Ważne są wówczas Warunki uczestnictwa danego przewoźnika, którym miał być przewożony klient,
na trasę, którego został zarezerwowany bilet”.
„ZA POŁĄCZENIE SAMOLOTEM
(od ceny biletu): 100% ceny biletu bez względu na termin wylotu”.
„Reklamacje potwierdzone przez przedstawiciela wraz z określeniem roszczeń należy złożyć na piśmie
w biurze KOMPAS POLAND osobiście bądź listem poleconym najpóźniej w terminie do 30 dni od daty
zakończenia imprezy wykupionej w KOMPAS POLAND”.
„KOMPAS POLAND Sp. z o.o. nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały
wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika”.
„Kompas Poland jest uprawniony do spełnienia w miejsce wadliwego świadczenia innego świadczenia,
mającego równą lub wyższą wartość”.
„Wzrost ceny upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy bez kosztów pod warunkiem pisemnego
powiadomienia o tym fakcie KOMPAS POLAND Sp. z o.o. nie później niż 24 h od chwili otrzymania
informacji o dopłacie”.
„KOMPAS POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: szkody poniesione przez uczestników
wskutek udziału w grach sportowych i innych imprezach organizowanych w trakcie pobytu, w których
uczestnicy wzięli udział z własnej woli”.
„KOMPAS POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w broszurach
hotelowych”.
„Wszelkie informacje zamieszczone w katalogu, cenniku i warunkach uczestnictwa odpowiadają
stanowi na dzień złożenia ich do druku. KOMPAS POLAND nie odpowiada za zmiany, jakie hotel
wprowadził w trakcie trwania sezonu, a po wydrukowaniu katalogu, jednakże będzie każdorazowo
informował klienta o wszelkich wspomnianych zmianach, gdy tylko otrzyma takie informacje od
zagranicznego partnera”.
„Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w okresie do 20 dni przed datą wyjazdu
(…)”.
„W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika,
równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana”.
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Api Travel Sp. z o.o.
ul. Grochowska 255
lok. 5
03‐844 Warszawa
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„Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie przed wyjazdem. Rezygnacja lub zmiana
terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do
biura w dzień roboczy. Biuro, z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u
kontrahentów zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń – liczonych od całkowitej ceny imprezy dla
każdego uczestnika, dla którego dokonano rezerwacji – według następujących zasad:
a) 100 zł (od każdej osoby wpisanej na zgłoszeniu) w przypadku rezygnacji do 31 lub więcej przez
terminem odlotu,
b) Do 20% ceny rzeczywistej imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 30 do 21 dnia włącznie przed
terminem odlotu,
c) Do 50% ceny rzeczywistej imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 20 do 11 dnia włącznie przed
terminem odlotu,
d) Do 70% ceny rzeczywistej imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 10 do 4 dnia włącznie przed
terminem odlotu,
e) Do 90% ceny rzeczywistej imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 4 do 1 dnia włącznie przed
terminem odlotu,
W dniu rozpoczęcia imprezy lub w przypadku nie rozpoczęcia imprezy do 100% ceny imprezy, przy
czym za datę rezygnacji uznaje się datę dojścia oświadczenia do wiadomości Organizatora”.
„W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi Organizator nie ponosi
odpowiedzialności, jeżeli szkody powstały w wyniku: (…) ‐działań osób trzecich – nie uczestniczących
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, działań niezgodnych z prawem”.
„Za szkody powstałe w świadczeniu wyżej wymienionych usług, w których sprzedaży pośredniczył
przedstawiciel Selectours, z winy uczestników lub miejscowego organizatora, nie ponosi
odpowiedzialności”.
„W razie zagubienia bagażu Uczestnik jest zobowiązany złożyć formularz zgłoszenia szkody na danym
lotnisku w miejscu wyznaczonym do tego przez linie lotnicze. Protokół taki jest konieczny do
zrealizowania Klientów roszczeń. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie przedmiotów wartościowych czy pieniędzy znajdujących się w bagażu uznanym za
stracony lub uszkodzony”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności w hotelach związane z
niesprawnością klimatyzacji, prądu lub innych urządzeń, będących następstwem siły wyższej, efektem
działania uczestników imprezy oraz tych, których Organizator nie mógł przewidzieć w dniu
rozpoczęcia imprezy”.
„Biuro nie odpowiada za szkody, zmiany programu i inne niedogodności wynikłe z przyczyn od niej
niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz, strajki, przyczyny techniczne, okoliczności
„siły wyższej” – w szczególności za opóźnienia w przylotach i wylotach oraz zmiany godzin odlotów i
samolotów i nie pokrywa kosztów z tym związanych (koszty przejazdów, hoteli, rozmów
telefonicznych) lub leżących po stronie Uczestnika albo osób trzecich niepozostających w stosunku
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prawnym z biurem (…)”.
„(…) jak również nie odpowiada za pieniądze, dokumenty i rzeczy wartościowe”.

116.

Monika Roguska
„OCTOPUS ADVENTURE”

84

13

„Biuro nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały wykorzystane w pełni z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu lub świadczeń”.
„Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, jeżeli jej realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna
z niezależnych od Biura powodów – decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej oraz jeśli
liczba uczestników nie osiągnie na 7 dni przez jej rozpoczęciem zakładanego przez biuro minimum.
Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jedynie zwrot całej wpłaconej kwoty.
Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot”.
„Zmiana przewoźnika lotniczego lub autokarowego, godzin wyjazdów i powrotów, o ile nie zmienia
się ilość świadczeń, posiłków, standard zakwaterowania i kolejność zwiedzania (o ile program został
zrealizowany w całości) nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi podstawy do
odstąpienia od umowy”.
„W przypadku, gdy cena imprezy wzrośnie więcej niż 7% Uczestnik ma prawo zrezygnować z wyjazdu
bez ponoszenia kosztów”.
„Potrącenia (punkt ten dotyczy imprez, w programach których nie podano innych warunków
rezygnacji np. niektóre imprezy lotnicze lub apartamenty) w terminie dłuższym niż:
‐ 30 dni przed datą wyjazdu – opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł/os,
‐ od 29 do 20 dni dnia przed datą wyjazdu – 40% ceny wyjazdu,
‐ od 19 do 14 dnia przed datą wyjazdu – 60% ceny imprezy,
‐ od 13 do 7 dnia przed datą wyjazdu – 80% ceny imprezy,
Poniżej 7 dni przed datą wyjazdu – 100% ceny imprezy”.
„Wpłaty dokonane w związku zamówieniem przez klienta dodatkowych świadczeń nie podlegają
zwrotowi w przypadku rezygnacji”.
„Biuro przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrywania
reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi kopia pisemnej reklamacji lub adnotacja
kontrahenta na voucherze potwierdzona przez pilota/rezydenta lub kontrahenta w czasie trwania
imprezy”.
„Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji
Uczestnika lub daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki”.
„Uczestnik zostanie objęty opieką w przypadku zdarzeń nagłych i niezawinionych przez biuro (np.
związanych z awarią autobusu). W takich przypadkach przysługuje Uczestnikowi dodatkowy posiłek
po upływie 8 godzin”.
„Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy bez kosztów pod
warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Octopus Adventure nie później niż 3 dni od dnia
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ul. Renesansowa 7C
01‐905 Warszawa

otrzymania informacji o dopłacie”.
„Wzrost cen podyktowany przyczynami zawartymi w pkt 5.1. nie stanowi zmiany warunków
Umowy”.
„OCTOPUS ADVENTURE zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego
niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki, itp.). Uczestnik
otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie”.
„Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od OCTOPUS ADVENTURE nastąpiła
zmiana programu bądź obiektu wykupionego przez Uczestnika OCOTPUS ADVENTURE
zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o tym samym lub wyższym standardzie.
W przypadku ich otrzymania uczestnikowi nie przysługuje rekompensata”.
„Koszty rezygnacji z imprezy, które uczestnik jest zobowiązany zapłacić wynoszą:
‐ powyżej 40 dni – 30% ceny imprezy lecz nie mniej niż koszt rezygnacji z biletu lotniczego,
‐ od 40 do 30 dni – 50% ceny imprezy lecz nie mniej niż koszt rezygnacji z biletu lotniczego,
‐ od 29 do 15 dni – 80% ceny imprezy lecz nie mniej niż koszt rezygnacji z biletu lotniczego,
‐ od 14 do 1 dnia – 90% ceny imprezy,
‐ w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej lub w przypadku nie rozpoczęcia imprezy turystycznej –
100% ceny imprezy”.
„Reklamacje wraz z określeniem roszczeń należy złożyć na piśmie, wyłącznie listem poleconym do
OCTOPUS ADVENTURE w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy”.
„OCTOPUS ADVENTURE zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia uczestnikowi
odpowiedzi w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może być
wydłużony o kolejne 30 dni, o ile sposób jej załatwienia wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień u
kontrahentów zagranicznych”.
„OCTOPUS ADVENTURE ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do całkowitej ceny imprezy względem klienta”.
„OCTOPUS ADVENTURE nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały
wykonane z przyczyn leżących po stronie uczestnika”.
„OCTOPUS ADVENTURE jest uprawniony do spełnienia w miejsce wadliwego świadczenia innego
świadczenia mającego równą lub wyższą wartość”.
„Wszelkie świadczenia, których cena jest obniżona np.: dostawki w pokojach, oraz świadczenia
dodatkowe nie objęte programem a wykupywane oddzielnie reklamacji i odszkodowaniu nie
podlegają”.
„Uczestnik winien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań czy terminów rozmów handlowych
wziąć pod uwagę możliwość znacznych opóźnień w lotach czarterowych, na co OCTOPUS
ADVENTURE nie ma wpływu i za nie odpowiada”.
„OCTOPUS ADVENTURE określa jako sąd właściwy miejscowo do rozpoznawania ewentualnych
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ALFA STAR BIURO
PODRÓŻY
Izabela Strzylak, Sylwester
Strzylak
Spółka Jawna
ul. Warszawska 126
26‐600 Radom
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PEGAS TOURISTIK Sp. z
o.o.
ul. Świętokrzyska 18
00‐052 Warszawa
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119.

Biuro Podróży
Kopernik Sp. z o.o.
ul. Dobrowoja 11
04‐003 Warszawa

10
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sporów z uczestnikami Sąd Rejonowy w Warszawie”.
„Podawane godziny przelotów podczas zgłoszenia, jak i na dokumentach podróży, są godzinami
przewidywanymi i mogą ulec zmianom, wynikającym np. z przeciążeń międzynarodowych korytarzy
powietrznych, strajków lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora. W takich przypadkach
Organizator zorganizuje transport zastępczy lub pokryje jego koszty do wysokości ceny biletu
kolejowego pierwszej klasy do lub z wcześniej przewidzianego portu lotniczego. Sytuacje opisane
powyżej nie będą traktowane przez strony jako nienależyte wykonanie umowy”.
„W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego klient nie może ubiegać się o
odszkodowanie, jeżeli niemożność ta spowodowana była wyłącznie przez: a) działaniem lub
zaniechaniem Klienta (…)”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w opakowaniu na bagaż (kufry, walizy
itp.) w wyniku ich zużycia, nieprawidłowego użycia: części ruchomych, wysuwanych, kółek, rączek,
pasków i uchwytów”.
„Pegas Touristik Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen imprez w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transport, wzrostu opłat urzędowych,
podatków, ceł oraz opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w
portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut, nie później jednak niż na 20 (dwadzieścia) dni
przed datą rozpoczęcia imprezy”.
„Uczestnik imprezy składający reklamację zobowiązany jest w terminie 15 (piętnaście) dni od dnia
zakończenia imprezy przesłać bezpośrednio o Pegas Touristik Sp. z o.o. pismo reklamacyjne,
zawierające szczegółowy opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji i wskazujące rodzaj i/lub
wysokość żądanego odszkodowania”.
„(…) Powyższą odpowiedzialność strony zgodnie ograniczają do dwukrotności ceny imprezy
względem każdego Uczestnika”.
„Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy bez kosztów pod
warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Biuro Podróży KOPERNIK Sp. z o.o. nie później
niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o uzasadnionym wzroście ceny”.
„Koszty rezygnacji z imprezy, które Uczestnik jest zobowiązany zapłacić uzależnione są od ceny
imprezy, tego, na ile dni przed rozpoczęciem imprezy została złożona rezygnacja i uwzględniają
szacunkowo określone wynagrodzenie Biura Podróży KOPERNIK Sp. z o.o. za poczynione
przygotowania i dokonane nakłady. Organizator wprowadza zryczałtowane stawki odpłatności za
rezygnację z wyjazdu, które ma obowiązek pobrać w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału
w imprezie. Stawki te są następujące:
a) powyżej 30 dni przed rozpoczęciem – do 100 PLN/os,
b) od 30 do 22 dni przed rozpoczęciem ‐ do 25% ceny imprezy,
c) od 21 do 15 dnie przed rozpoczęciem – do 35% ceny imprezy,
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Biuro Turystyki Związku
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d) od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem – do 55% ceny imprezy,
e) od 6 dni przed rozpoczęciem – rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora w związku
organizacją imprezy turystycznej, nie mniej niż 80% ceny imprezy”.
„Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 10 dni od daty
rezygnacji Uczestnika lub daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki”.
„Organizator ponosi kontraktową odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy do kwoty opłaconych przez Uczestnika świadczeń”.
„Organizator nie odpowiada za: c) opóźnienia w przelocie i innym transporcie spowodowane
warunkami atmosferycznymi, strajkami lub z winy przewoźnika, gdzie zakres odpowiedzialności
regulują odrębne przepisy międzynarodowe, zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż,
gdzie Uczestnik w sprawie o odszkodowanie winien zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika lub
ubezpieczyciela”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nieszczęśliwych wypadków,
utraty zdrowia czy bagażu, powstałej nie z winy Organizatora i jego kontrahentów w zakresie
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę. Maksymalne
kwoty odpowiedzialności są zawarte w cenniku a ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej są
dostępne u każdego sprzedawcy imprez Organizatora”.
„Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały zrealizowane z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika”.
„Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy oraz za
niemożności realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np.: warunki atmosferyczne,
decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika (…)”.
„Organizator nie odpowiada za: b) szkody poniesione przez Uczestników wskutek udziału w grach
sportowych i innych imprezach organizowanych w trakcie pobytu, w których Uczestnicy wzięli udział
z własnej woli”.
„Roszczenia o naprawieniu szkody na ciele oraz roszczenie z tytułu śmierci przedawniają się po trzech
latach”.
„Organizator nie odpowiada za wady świadczeń (…) w przypadkach niezależnych od Organizatora
(…)”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta za szkody z tytułu
opóźnień i innych nieregularności czy zakłóceń związanych z przewozem lotniczym pasażerów i ich
bagażu, jeżeli tylko nastąpiły one z przyczyn całkowicie niezależnych od Organizatora, ani osób
działających w jego imieniu”.
„Nie podlegają zwrotowi wartości świadczeń, które nie zostały w całości lub w części niewykorzystane
z przyczyn leżących po stronie Klienta”.
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Biuro Podróży i Turystyki
„ALMATUR‐POLSKA” S.A.
ul. Kopernika 15
00‐359 Warszawa
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„Koszty ponoszone przez uczestnika w wyniku rezygnacji:
d) w terminie powyżej 40 dni od daty rozpoczęcia imprezy potrąca się opłatę manipulacyjną w
wysokości 50 zł,
e) w terminie 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 20% ceny imprezy,
f) w terminie 20 – 14 dni przez datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione
przez organizatora imprezy, nie mnie jednak niż 20% i nie więcej niż 50% ceny imprezy,
g) w terminie poniżej 14 dni przez datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty
poniesione przez organizatora imprezy, nie mnie jednak niż 50% i nie więcej niż 90% ceny imprezy”.
„Almatur zastrzega sobie prawo do odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (działanie lub
zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było
przewidzieć, siła wyższa, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia dodatkowych
kosztów własnych”.
„Almatur może podwyższyć cenę wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności
mających wpływ na podwyższenie ceny: (...) wzrostu cen”.
„Jeżeli z winy Almaturu nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakość będzie
odbiegała od wynikającej z treści zawartej umowy, Almatur przyjmuje na siebie stosowna
odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części lub całości wniesionych
wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wartości
handlowej wadliwie zrealizowanego świadczenia. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki”.
„(…) Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione nie później niż 14 dni od daty
zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje Almatur udzieli odpowiedzi w ciągu 30
dni od ich otrzymania”.
„Godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi,
sytuacją na drogach i przejściach granicznych lub inną siłą wyższą. Almatur dołoży wszelkich starań,
aby przyjazdy i odjazdy odbywały się zgodnie z rozkładem jazdy, nie może jednak tego
zagwarantować. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami
wynikłymi z okoliczności, na które nie ma wpływu”.
„Zmiana godziny rozpoczęcia imprezy nie stanowi wady usługi, jeżeli uczestnik został o niej
prawidłowo poinformowany”.
„Almatur zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności programu”.
„W przejazdach po Polsce na liniach dojazdowych oraz części linii głównej przejazd może nastąpić
innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie‐ samochód osobowy, mikrobus, autokar
turystyczny ewentualnie PKP (...)”.
„Uczestnik imprezy we własnym zakresie odpowiada za przechowywanie pieniędzy i przedmiotów
wartościowych w czasie trwania imprezy (...)”.
„Almatur ma prawo dokonania zmian w imprezie lub jej odwołania, jeżeli uzna, że z powodu
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123.

„BEST REISEN” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 11
02‐943 Warszawa

Małgorzata Hudyma, Józef
Ratajski – wspólnicy spółki
cywilnej
RAJBM‐IKARIA TOURS
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„Best Reisen sp. z o.o. nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały wykorzystane z winy
uczestnika (np. awaria środka transportu Uczestnika, skrócenie pobytu, dobrowolne niewykorzystanie
części lub całości programu, zmiana hotelu na miejscu na prośbę uczestnika, niekorzystanie z posiłków
hotelowych itp.)”.
„Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie
usług stanowiących istotną część programu wówczas Organizator wykonana w ramach tejże imprezy
odpowiednie świadczenia zastępcze nie obciążając Klienta dodatkowymi kosztami. Zorganizowanie
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie, na które Klient wyrazi zgodę, nie stanowi wady
usług”.
„Organizator zastrzega sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do zmian i odchyłek w
świadczeniu poszczególnych usług w stosunku do warunków zawartej umowy, o ile podstawowa
forma podróży oraz charakter imprezy zostają zachowane. Chodzi tu przede wszystkim o nazwę
przewoźnika lotniczego, trasę przelotu, typ samolotu, godzinę przelotu. Zastrzega się również, iż z
uwagi na okoliczności niezależne od Organizatora (np. warunki atmosferyczne, awarie, przeciążenie
korytarzy powietrznych i inne) może dojść do zmiany godzin przelotów nawet na kilka godzin przez
planowanym terminem wylotu lub już po odprawie paszportowo‐bagażowej. (…) Dopuszczalna jest
również zmiana lotniska na wylot/powrót w kraju i lotniska docelowego. W takim przypadku Best
Reisen sp. z o.o. zobowiązuje się do zorganizowania transportu lub pokrycia kosztów dotarcia
uczestników do wyznaczonego lotniska”.
„Best Reisen Sp. z o.o. ma obowiązek zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji
Uczestnika lub daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki”.
„Organizator zastrzega sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do zmian i odchyłek w
świadczeniu poszczególnych usług w stosunku do warunków zawartej umowy, o ile podstawowa
forma podróży oraz charakter imprezy zostają zachowane. Chodzi tu przede wszystkim o nazwę
przewoźnika lotniczego, trasę przelotu, typ samolotu, godzinę przelotu. Zastrzega się również, iż z
uwagi na okoliczności niezależne od Organizatora (np. warunki atmosferyczne, awarie, przeciążenie
korytarzy powietrznych i inne) może dojść do zmiany godzin przelotów nawet na kilka godzin przez
planowanym terminem wylotu lub już po odprawie paszportowo‐bagażowej. (…) Dopuszczalna jest
również zmiana lotniska na wylot/powrót w kraju i lotniska docelowego. W takim przypadku Best
Reisen sp. z o.o. zobowiązuje się do zorganizowania transportu lub pokrycia kosztów dotarcia
uczestników do wyznaczonego lotniska”.
„Wszelkie roszczenia Uczestników (którzy świadczenia pieniężne spełnili), związane z rozwiązaniem
umowy w oparciu o punkt 3.5 Warunków, winny być kierowane do osób sprzedających imprezy w
imieniu Biura”.
„Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do uczestnika wyłącznie po doręczeniu uczestnikowi
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ul. Piękna 66/1
00‐672 Warszawa

pisemnego zawiadomienia co najmniej nie później niż 20 dni przed data imprezy”.
„Reklamacja uczestnika w formie pisemnej winna być potwierdzona przez przedstawiciela Biura,
zawierać winna uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody (zadośćuczynienia)”.
„Podstawą reklamacji Uczestników nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które biuro nie
ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mogło ich przewidzieć (awarie
techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie
realizacji imprezy)”.
„Biuro określa jako Sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z Uczestnikami
właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Warszawie”.
„Podpisując umowę – zgłoszenie uczestnictwa wyrażają jednocześnie Państwo zgodę na przetwarzanie,
uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy oraz dla
celów promocyjnych biura (zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 )”.
„Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących z imprez w czasie jej
trwania”.

Wytoczono
powództwo.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
124.

Ski Planet Kalemba Misztal
sp. j.
ul. Dębowa 3
66‐008 Świdnica
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„Brak wpłaty w określonych wyżej terminach jest traktowane jako rezygnacja z imprezy i powoduje
skreślenie z listy uczestników z potrąceniem opłaty zgodnie z podanymi niżej warunkami rezygnacji z
imprezy”.
„SKI PLANET Biuro Podróży zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w oferowanych i
poświadczonych w dokumentach imprez cen, w przypadku podwyższenia (…) opłat za poszczególne
świadczenia, (…)”.
„Wzrost cen powyżej 10% upoważnia Klienta do anulacji imprezy i uzyskania zwrotu całości kwoty
wpłaconej do biura. Warunkiem odzyskania pieniędzy jest anulowanie imprezy przez Klienta w formie
pisemnej, które ma nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty uzyskania przez Klienta informacji
o wzroście ceny”.
„Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient
zawiadomił w formie pisemnej SKI PLANET Biuro Podróży o rezygnacji z imprezy lub dzień
następujący po dacie, w której Klient nie dokona czynności określonych w „Umowy w sprawie
organizacji imprezy turystycznej” jak: uzupełnienie wpłaty do podanej ceny imprezy lub dostarczenie
wymaganych dokumentów”.
„SKI PLANET Biuro Podróży zastrzega sobie możliwość odwołania dojazdów antenowych z danej
trasy lub miasta na terenie Polski na 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
„W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta takich jak: odmowa wydania
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Barbara Zabieglik
Helena Dżwigońska
Andrzej Goch Biuro
Turystyki i Usług
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paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat,
choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby
graniczne oraz innych, Klient zobowiązany jest do zapłacenia następujących opłat: a) 10% ceny
imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przez rozpoczęciem imprezy; b) 20% ceny
imprezy przy rezygnacji w okresie 29‐21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; c) 50% ceny imprezy przy
rezygnacji w okresie 20‐8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; d) 90% ceny imprezy przy rezygnacji w
okresie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”.
„W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Klienta potrącona będzie każdorazowo opłata
manipulacyjna na pokrycie kosztów organizacji imprezy w wysokości 50 zł. Za zmiany pociągające
powyższe koszty należy rozumieć: zmianę osoby uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę
typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczeń”.
„(…) SKI PLANET nie ma obowiązku naprawić wady, która pociąga za sobą nieproporcjonalne koszty i
utrudnienia dla biura. Klient nie może domagać się zwrotu części ceny imprezy lub zerwania umowy,
jeśli SKI PLANET Biuro Podróży naprawi wadę w odpowiednim terminie”.
„(…) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika ośrodka,
rezydenta lub pilota wycieczki lub innego przedstawiciela SKI PLANET Biuro Podróży. Reklamacje nie
spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane”.
„Od zwróconych kwot nie przysługują odsetki”.
„W wyjątkowych wypadkach SKI PLANET Biuro Podróży zastrzega sobie prawo do zmiany programu
lub zakwaterowania klientów w hotelach innych niż opisano, ale o równorzędnym lub podwyższonym
standardzie”.
„SKI PLANET Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i niedogodności
spowodowane: warunkami atmosferycznymi, oczekiwaniem na graniach, zachowaniem uczestników
imprezy, hałasem związanym z usytuowaniem obiektów w pobliżu miejsc rozrywki i innymi
podobnymi, spowodowanymi zwłaszcza przez działanie siły wyższej, na które SKI PLANET Biuro
Podróży nie ma wpływu”.
„W odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców SKI PLANET Biuro
Podróży ogranicza swoją odpowiedzialność w powyższym zakresie, jeżeli ograniczenia te wynikają z
przepisów obowiązujących w danym kraju pobytu Klienta”.
„Wszelkie sprawy sporne, mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy będą załatwiane
polubownie, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd właściwy dl siedziby Zleceniobiorcy Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze”.
„(…) Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź
złożonym przed osobą upoważnioną przez Organizatora”.
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REMEDIUM S.C.
ul. Kazimierza Wielkiego 45,
50 – 077 Wrocław
PANORAMA
Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Trzebnicka 66
50 – 231 Wrocław
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Krystyna Stanisława Kita,
Elżbieta Danuta Duda
Biuro Usługowo –
Turystyczne VOYAGER s.c.
ul. Parkowa 1
59 – 220 Legnica
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„ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy, z powodu: wzrostu kosztów
transportu, wzrostu opłat Urzędowych, podatków lub opłat należnych (opłaty lotniskowe, promowe,
portowe itp.), wzrostu kursów walut. Zmiana istotnych warunków umowy wymaga formy pisemnej”.
„ORGANIZATOR nie ponosi
odpowiedzialności za zagubiony lub
skradziony sprzęt, bagaż lub pieniądze. W
siedzibie Biura można dokonać
ubezpieczenia sprzętu lub bagażu”.
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie lub przez osoby przebywające
pod jego pieczą, a zaistniałe koszta pokrywa w miejscu ich wyrządzenia”.
„ORGANIZATOR po rozpatrzeniu reklamacji udzieli pisemnej odpowiedzi bezpośrednio klientowi.
Reklamacje nie zgłoszone w trakcie trwania imprezy osobom odpowiedzialnym (realizującym)
imprezę, nie będą przyjmowane”.
„Biuro nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w autokarze cenne przedmioty np.: kamery,
aparaty fotograficzne itp”.
„Reklamacje w sprawie usług powinny być wniesione niezwłocznie „ nie później jednak niż 7 dni od
zakończenia wycieczki. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi kopia pisemnej reklamacji
potwierdzona przez pilota, w czasie trwania imprezy. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w
ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku przekroczenia tego 30‐dniowego terminu,
Zamawiającemu przysługują odsetki na zasadach ogólnych liczone od kwoty roszczeń”.
„Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie dokonał wymaganych
wpłat”.
„Biuro w przypadkach szczególnie uzasadnionych: jak działanie siły wyższej, awarie w hotelach,
działania osób trzecich, zachowuje prawo do zmiany programu, kolejności zwiedzania a także
zakwaterowania w innym hotelu lub pensjonacie o równorzędnym lub wyższym standardzie”.
„Zwrotu odpowiednich kwot Biuro dokonuje w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. W
takim przypadku odsetki od zwracanych kwot nie przysługują”.
„Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń których nie wykorzystał w trakcie imprezy z
przyczyn nie leżących po stronie Biura lub w przypadku nie stawienia się na wyznaczoną zbiórkę w
dniu wyjazdu”.
„Organizator zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi”.
„Podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności za które organizator nie ponosi
odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć (awarie środków
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Elżbieta Kot
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Biuro Turystyczno
Usługowe „Juventur
Wałbrzych” Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 3, 58 – 300
Wałbrzych
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transportu, opóźnienie w przewozach, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w
czasie trwania imprezy)”.
„Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy i
ponosi za no odpowiedzialność przez cały czas trwania imprezy, ich zgubienie lub brak stanowią
podstawę do odstąpienia przez organizatora od umowy i potrącenia 100% wartości imprezy”.
„(…) Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicami powrotu do kraju obciążają w takim przypadku
nie stosującego się do ustalonego przez Biuro porządku imprezy Uczestnika”.
„Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że program imprezy ma charakter umowy. Organizator
zastrzega sobie prawo, o ile zajdzie taka potrzeba, do realizowania nieznacznych zmian w programie co
nie stanowi zmiany warunków umowy”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy nie później niż 14 dni przed jej
rozpoczęciem. Odwołanie w okresie krótszym niż 7 dni może zaistnieć tylko w przypadku zadziałania
czynników „siły wyższej”. W obu przypadkach organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić
uczestnikowi alternatywną ofertę. Przy dokonywaniu zwrotu wpłaconych kwot odsetki nie
przysługują”.
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanej imprezy gdy zaistnieją okoliczności
zmian cen niezależnie od organizatora. Tego rodzaju zmiana nie stanowi zmian warunków umowy”.
„Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić tylko w formie pisemnej i powoduje obciążenia uczestnika:
10% ogólnej należności powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy; 20%”ogółnej należności między
30 a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy; 50% ogólnej należności między 20 a 7 dniem przed
rozpoczęciem imprezy; 100% ogólnej należności jeżeli rezygnacja nastąpiła później niż 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy”.
„Organizator nie odpowiada za bagaż i rzeczy osobiste uczestnika. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niezrealizowanie powyższej umowy, jeżeli przyczyny takiego stanu rzeczy nie
zostały przez organizatora zawinione. Nie uważa się za wadę realizacji powyższej umowy jeżeli została
ona spowodowana przez osoby fizyczne lub prawne nie pozostające z organizatorem w stosunku
prawnym”.
„Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać jedynie w formie pisemnej w ciągu
7 dni od daty realizacji umowy”.
„Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w uzgodnionym z biurem
terminie. Nie wywiązanie się przez Nabywcę z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z
odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w pkt. 4 Rezygnacje”.
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń w określonym terminie nie upoważnia Państwa do
otrzymania zwrotu części opłaty wniesionej w biurze. Dotyczy to także przypadków, gdy władze
graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd do ich kraju z powodów sobie
wiadomych”.
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130.

Mariusz Podgórski
Biuro Podróży Wratislavia
Travel
ul. Orkana 40
51 – 153 Wrocław
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131.

Andrzej Poznański
POZNAŃSKI TRAVEL
BIURO TURYSTYCZNE
ul. Lipowa 16/4
53 – 124 Wrocław
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„Biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo do zmiany programu i zakwaterowania w innych hotelach,
pensjonatach względnie ośrodkach wczasowych o równorzędnym lub wyższym standardzie”.
„Wszelkie niezgodności, stwierdzone przez pilota lub świadczącego usługę (gestora bazy, kontrahenta)
mogą Państwo zgłosić w biurze nie później niż 30 dni od zakończenia realizacji świadczeń. Za bagaż,
który uczestnik przewozi, biuro ponosi odpowiedzialność do wysokości 500,‐zł tylko wówczas, gdy
szkoda „wynikła z rażącego niedbalstwa Biura. Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony
lub zniszczony z braku staranności uczestnika”.
„Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje po złożeniu podpisów przez Nabywcę
oraz osobę upoważnioną ze strony biura wraz z jednoczesnym dokonaniem przedpłaty w wysokości 30
% kosztów uczestnictwa. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w
uzgodnionym z Biurem terminie. Nie wywiązanie się przez Nabywcę z powyższych uzgodnień będzie
równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w pkt.3 — REZYGNACJE”.
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia Nabywcy do
otrzymania zwrotu części wniesionej w Biurze opłaty. Dotyczy to także przypadków, gdy władze
graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd uczestnika do ich kraju z
powodów sobie wiadomych”.
„Jeżeli po wniesieniu pełnej opłaty, otrzymaniu skierowania nastąpią nieprzewidziane przez Biuro
odstępstwa lub zmiany w stosunku do opłaconych przez Nabywcę świadczeń‐Biuro przed ich
rozpoczęciem poinformuje w formie pisemnej Nabywcę o takich ewentualnościach. W wyjątkowych
przypadkach Biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo do zmiany programu lub zakwaterowania w
innych hotelach, pensjonatach względnie ośrodkach wczasowych o równorzędnym standardzie”.
„Nie zgłoszenie się na imprezę, względnie odstąpienie od wykorzystania opłaconych świadczeń bez
powiadomienia Biura przed terminem ich rozpoczęcia jest równoznaczne z rezygnacją Nabywcy z
prawa do jakiegokolwiek zwrotu wniesionej wpłaty”.
„(…) Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności
uczestnika. Wszelkie niezgodności, potwierdzone przez pilota lub świadczącego usługę kontrahenta
można zgłosić w Biurze nie później niż 14 dni od zakończenia realizacji świadczeń — w formie
pisemnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika wynikłe z powodu
przedłużenia się podróży z przyczyn niezależnych od Organizatora”.
„Nie dokonanie wpłaty należności w ustalonym terminie za imprezę może być przyczyną rozwiązania
umowy przez Organizatora na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika”.
„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje
władz państwowych, działania siły wyższej, itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej
wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.”
Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych „poznański TRAVEL” Biuro
Turystyczne nr rej. KONCESJI 0811 obowiązujące w 2007 r.
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Pkt I.10 „Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum
uczestników i gwarantuje powiadomienie o tym UCZESTNIKA nie później niż na 14 dni przed data
imprezy. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty bez odszkodowania”.
„W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie organizatora
takich jak np.: —odmowa wydania paszportu lub wizy, brak dokumentów uprawniających do
przekroczenia granic, — niedotrzymanie przez Uczestnika określonych w umowie terminów,
nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu), nie zgłoszenie się do pilota
(rezydenta) Organizatora lub w miejscu realizacji świadczeń przy imprezach z własnym dojazdem; ‐
choroba i inne przypadki losowe, — uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby każdego
Uczestnika rezygnującego z imprezy obciążają następujące koszty: opłata manipulacyjna w wysokości
50 zł jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 30 % ceny imprezy
przy rezygnacji w okresie 29‐21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 50 % ceny imprezy przy
rezygnacji w okresie 20‐8 dni przed daty rozpoczęcia imprezy, 80 % ceny imprezy przy rezygnacji w
okresie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 100% ceny imprezy w przypadku
niestawienia się na miejscu zbiórki i nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy”.
„Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych
np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania siły wyższej lub z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika”.
„Organizator nie odpowiada za szkody wynikające z uchybień Agenta / Pośrednika przy zawieraniu
umowy z Uczestnikiem”.
„Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy. Podstawą do
rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja
potwierdzona adnotacją przez Pilota, Rezydenta lub Kontrahenta w czasie trwania imprezy. Bez
spełnienia powyższych warunków reklamacja nie zostanie uwzględniona”.
„Podstawą reklamacji Uczestników nie mogą być zdarzenia i okoliczności za które Organizator nie
ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć (awarie
techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie
trwania imprezy)”.
„Nie dokonanie wpłaty należności w ustalonym terminie za imprezę może być przyczyną rozwiązania
umowy przez Organizatora na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika”.
„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje
władz państwowych, działania siły wyższej, itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej
wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie”.
„Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum
uczestników i gwarantuje powiadomienie o tym UCZESTNIKA nie później niż na 14 dni przed datą
imprezy. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty bez odszkodowania”.
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„Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają zapłacić w miejscu ich
powstania”.
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
132.

Lisa!
Podróże Językowe sp. z o.o.
ul. Francuska 2/15
65 – 941 Zielona Góra
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„W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w podróży klient zobowiązany jest ponieść koszty rezygnacji
w wysokości określonej przez poniższe stawki procentowe, przy których obliczaniu uwzględniono
zaoszczędzone nakłady i możliwości innego wykorzystania zarezerwowanych świadczeń:
W przypadku podróży językowych:
do 60 dni przed rozpoczęciem podróży 10%, jednak nie mniej niż 600 PLN;
do 35 dni przed rozpoczęciem podróży 30%, jednak nie mniej niż 600 PLN;
do 21 dni przed rozpoczęciem podróży 50%,
do 10 dni przed rozpoczęciem podróży 60%,
do 4 dni przed rozpoczęciem podróży 70%,
do 3 dnia przed rozpoczęciem podróży 100% ceny podróży;
w przypadku podróży krajoznawczych:
do 60 dni przed rozpoczęciem podróży 20%, jednak nie mniej niż 670 PLN;
do 35 dni przed rozpoczęciem podróży 40%, jednak nie mniej niż 670 PLN;
do 25 dni przed rozpoczęciem podróży 60%,
do 18 dni przed rozpoczęciem podróży 85%,
od 17 dnia przed rozpoczęciem podróży 100% ceny podróży”.
„Do momentu rozpoczęcia podróży klient ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy
(nie dotyczy przelotu samolotem) na inną osobę. (…) Opłata manipulacyjna przy zmianie uczestnika
wynosi 430 PLN od osoby”.
„W przypadku nie wykorzystania przez klienta pojedynczych świadczeń lub ich zmiany na miejscu
Lisa! Polska dołoży wszelkich starań by zaoszczędzone nakłady zostały zwrócone przez
usługodawców.”
„(…) Jeśli skarga nie zostanie złożona przez klienta na miejscu, może to skutkować utratą prawa do
rekompensaty lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy. (…)”.
„Przy podwyżce cen wyższej niż 5% klient ma prawo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat
(…)”.
„Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy strony będą rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd w Zielonej Górze”.
„Ogólne warunki uczestnictwa w podróżach językowych: Jeśli klient zdecyduje na miejscu przerwać
podróż ze względu na wadliwe wykonanie umowy, musi najpierw złożyć reklamację i ustalić
odpowiedni termin na usunięcie braków, aby nie utracić praw do danych roszczeń(…)”.
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„Wyklucza się możliwość odstąpienia osobom trzecim jakichkolwiek roszczeń klienta względem
organizatora”.

133.

134.

135.

„International Sporting
Travel Polska” sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego
24A
65 – 950 Zielona Góra

2

Biuro Podróży „Juventur”–
Gorzów: sp. z o.o.
ul. Wełniany Rynek 8
66 – 400 Gorzów
Wielkopolski

8

G. Napieralska, Z.
Napieralski
Biuro Usług Turystycznych
„Lubusz Tourist”

8

„Jeśli z jakiegoś powodu klient opuści łowisko wcześniej, koszty za niewykorzystane dni nie zostaną
mu zwrócone.(…)”.
„W przypadku rezygnacji każdy z zainteresowanych uczestników zostanie obciążony następującymi
kosztami: gdy anulacja nastąpi od 60 do 30 dni przed wyjazdem – 20% równowartości ceny podróży,
między 30 a 21 dni – 60%, mniej niż 20 dni ‐ 90”.
„(…) Jeżeli po wpłacie zaliczki, lecz przed uzupełnieniem pełnej kwoty, z przyczyn niezależnych od
„Juventuru” zmienione zostaną ceny imprezy, Uczestnik zobowiązany jest dokonać dopłaty do nowego
poziomu cen.(…)”.
„W przypadku zmiany programu „Juventur” zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń
ekwiwalentnych, bądź zwrotu należności za te świadczenia”.
„Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w imprezie z przyczyn niezależnych od „Juventuru”, z opłat
wniesionych przez uczestnika potrąca się:
a) opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy od każdego rezygnującego Uczestnika
b) 35% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy
c) 65% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy
d) 100% ceny w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed rozpoczęciem
imprezy”.
„Zwrot opłat należnych Uczestnikowi „Juventur” zrealizuje w terminie 21 dni bez odsetek”.
„Gdy Uczestnik wykupuje tylko 1 miejsce musi liczyć się z możliwością zakwaterowania z inną osobą.
W przypadku nie zgłoszenia się drugiej osoby uczestnik w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem
imprezy winien dokonać stosownej dopłaty, a gdy jej nie wniesie umowa ulega anulacji”.
„Juventur” nie ponosi odpowiedzialności za szkody jaki uczestnik poniósł z wyłącznej winy osób
trzecich”.
„Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy, pokrywając koszty szkód w miejscu ich
powstania”.
„(…) Reklamacje wniesione do „Juventuru” po upływie siedmiu dni od zakończenia imprezy uznane
zostaną za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia do „Juventuru”.
„Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych (decyzje władz
państwowych, działanie siły wyższej, zmiana kursu walut, zmiana cen przez kontrahentów, itp.) oraz
w przypadku braku wymaganego minimum uczestników. Klient otrzyma wówczas inną propozycję
lub całkowity zwrot dokonanych wpłat”.
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ul. Kuśnierska 6
67‐100 Nowa Sól

136.

Michał Bezulski
Centrum Turystyczne
CADET
ul. Obrońców Pokoju 50/4
66‐400 Gorzów Wielkopolski
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„Za datę rezygnacji przyjmuje się: a) dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po
dniu, w którym Klient nie wykona czynności określonej w zgłoszeniu (np. nie dokona pełnej wpłaty)”.
„W przypadku rezygnacji z przyczyn – patrz pkt 5 niniejszych warunków, biuro potrąca:
a) 10% wartości (opłata manipulacyjna), przy rezygnacji doi 31 dni przed rozpoczęciem imprezy,
b) 20% wartości, przy rezygnacji do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy,
c) 50% wartości, przy rezygnacji do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d) 80% wartości, przy rezygnacji do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy,
b) 100% wartości, przy rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz w
przypadku nie zgłoszenia się do miejsca realizacji świadczenia”.
„W przypadku, gdy Klient odstępując od umowy (rezygnując z imprezy) wskaże osobę spełniającą
warunki udziału w imprezie w swoje miejsce, w terminie pomiędzy 31 a 8 dniem przed rozpoczęciem
imprezy i przekaże jej swoje uprawnienia do imprezy, a osoba ta przejmie obowiązki wynikające z
umowy i dokona wpłaty za imprezę objętą umową z Klientem, Biuro zwróci Klientowi dotychczas
wniesione wpłaty po uprzednim potrąceniu 10% imprezy (opłaty manipulacyjnej), jednak nie więcej niż
50,00”.
„Biuro odpowiada za przebieg imprezy zgodnie z ofertą. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tej
samej wartości nie stanowi wady usługi”.
„Ewentualne reklamacje, zastrzeżenia wnioski i uwagi Klient może przedłożyć w terminie 14 dni po
zakończeniu imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej w
naszym Biurze wraz z kopią pisemnej skargi złożonej w czasie trwania imprezy (patrz pkt 10).
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia”.
„Biuro nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez
Klienta”.
„Umowa zawarta została w oparciu o Kodeks Cywilny, a ewentualne spory wynikające z realizacji
umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli”.
„Centrum Turystyczne Cadet zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń,
jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od biura powodów i okoliczności,
oraz jeżeli liczba uczestników imprezy nie osiągnie na 14 dni przed jej rozpoczęciem zakładanego przez
Centrum Turystyczne Cadet minimum,. Z tych powodów uczestnikowi nie przysługuje
odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty”.
Pkt 5 „Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie biuro potrąca:
5.1 przy rezygnacji powyżej 31 dni przed rozpoczęciem imprezy – wpłaconą zaliczkę
5.2 przy rezygnacji pomiędzy 31 a 14 dni – 50% ceny imprezy
5.3 przy rezygnacji poniżej 14 dni – 70% ceny imprezy”.
„Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych uczestnikowi nie przysługują odsetki od
wpłaconych kwot”.
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Liliana Skinder – Samborska,
Leszek Samborski
Biuro Podróży SKINDER
S.C.
Plac ratuszowy 31/32
58 – 505 Jelenia Góra
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„Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli z przyczyn niezależnych (np warunki
atmosferycznych, wypadki losowe, decyzje władz miejscowych) program imprezy uległ zmianie lub w
części nie został zrealizowany”.
„Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź
złożonym przed osobą upoważnioną przez Organizatora”.
„Organizator ma prawo do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy w przypadku
uporczywego lub rażącego naruszania przez Klienta ustalonego porządku imprezy turystycznej,
zagrażającego interesom pozostałych Klientów uczestniczących w imprezie. W takim wypadku
wszelkie koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Klienta”.
„W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator zmuszony jest zmienić istotne
warunki umowy z Klientem ‐ Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie lub w inny
skuteczny sposób. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora na
piśmie czy (…): b. odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez
obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów opłat”.
„Organizator w uzasadnionych przypadkach zachowuje prawo do zmiany programu imprezy (…)”.
„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje
władz państwowych, zamieszki, strajki, działanie siły wyższej, itp.). w takim przypadku uczestnik
otrzymuje zwrot pełnej wpłaty”.
„Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia
reklamacji. Termin może zostać przedłużony w sytuacji konieczności uzyskania informacji od
współorganizatorów lub podwykonawców. Klient zostanie powiadomiony o tym na piśmie”.
„Reklamacja Klienta skierowana do Organizatora w zależności od formy imprezy turystycznej oraz
przedmiotu reklamacji winna zawierać oświadczenie jego Przedstawiciela lub innego podwykonawcy
Organizatora o wystąpieniu okoliczności świadczących o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu
umowy oraz propozycję zaspokojenia jego roszczeń”.
„Organizator me ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i okoliczności, których organizator przy
należytej staranności nie mógł przewidzieć lub zaistniały nie z winy Organizatora (w tym m.in.:
opóźnienia w transporcie, postoje na granicach, awarie środków transportu, czynności celne, warunki
atmosferyczne w trakcie trwania imprezy)”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Klienta imprezy turystycznej w przypadku jego
zamiany, zapomnienia, zgubienia czy kradzieży”.
„W przypadku rezygnacji‐Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn nie leżących po
stronie Organizatora, w tym m.in. z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku
dokumentów uprawniających do przekroczenia granic (paszport, wiza), nieprzybycia na zbiórką (przy
wyjeździe zbiorowym środkiem transportu), nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń do pilota
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lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie lub voucherze, choroby lub
wypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, Klient zostaje
obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej, której wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi;
a. 50,‐ zł opłaty manipulacyjnej —jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło w terminie 30 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy,
b. 25% ceny imprezy —jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 30 a 14 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
c. 50% ceny imprezy —jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 13 a 7 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
d. 90% ceny imprezy ‐ jeżeli rezygnacja nastąpiła od 6 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy, chyba
że klient wskaże osoby(ę) zobowiązujące się wstąpić w wprawa i obowiązki Klienta”.
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