
UMOWA AGENCYJNA  
NA SPRZEDAŻ BILETÓW FIRMY MOKRZYCKI -BUS 

zawartaw dniu ................................................. w Radliniepomiędzy: 
 

Bogusław Mokrzycki Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą przy ul. Rybnickiej 78a,  
44-310 Radlin, NIP 639-113-28-54, Regon 276220584 wpisaną do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej pod numerem Z/7516/1998 zwaną w dalszej części umowy 
ZLECENIODAWCĄ reprezentowanym przez: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

a …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….  

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………….. 

nie posiadającą/posiadającą numer identyfikacji podatkowej …………………………….............................. 
 

zwaną w dalszej części umowy AGENTEM reprezentowany przez: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ZLECENIODAWCA i AGENT mogą być w dalszej części umowy łącznie zwani STRONAMI  
lub odpowiednio STRONĄ. 
AGENT składa w załączeniu do niniejszej umowy kopię swego wpisu do rejestru handlowego  
lub wpisu doewidencji 
działalnościgospodarczejorazzobowiązujesiędopowiadomieniaZLECENIODAWCYowszelkichzmiana
ch zachodzących w tychdokumentach, w terminie do 2 dni  
od ich zaistnienia. 

&1 
1. AGENTzobowiązujesiędosprzedażywimieniuinarzeczZLECENIODAWCYbiletów 
naprzejazdy autokarowe w komunikacji krajowej zgodnie z cennikiem, trasą i umownymi 
warunkami przewozu,które obowiązują w danym roku kalendarzowym, stanowiącym załącznik 
doumowy. 
2. Zmiany cen, terminów na wyjazd i warunków przewozu w trakcie obowiązywania 
niniejszejumowy podawane będą przez ZLECENIODAWCĘ w formiekomunikatów 
przesyłanych pocztą elektroniczną na ustalony adres, pocztą tradycyjną lub doręczanych 
osobiście. 
3. AGENT nie jest uprawniony do przenoszenia praw i zobowiązań z niniejszej umowy w całości 
lubczęści na osobytrzecie. 
4. AGENTjestzobowiązanydoprowadzeniaakwizycjibiletówwyłączniewewłasnychpunktachsprzedaż
y, które muszą być wyraźnie zaakceptowane przezZLECENIODAWCĘ. 

 
§ 2 

Pozyskane zamówienia (klienta) na bilet jak i jego sprzedaż w imieniu ZLECENIODAWCY, AGENT 
niezwłocznie zgłasza ZLECENIODAWCY w sposób pozwalający ustalić fakt pośrednictwa, podając 
telefonicznie, faksemlub pocztą elektroniczną: imię i nazwisko pasażera, miejscowość rozpoczęcia  
i zakończenia podróży, datę wyjazdu i powrotu, rodzaj zastosowanej taryfy, nazwę biura 
sprzedającego. 

§ 3 
Cena biletu wydrukowana w rozkładzie zawiera: 
a) prowizję w wysokości 10 %należną AGENTOWI z tytułu sprzedaży biletu, liczoną od kwotybrutto 
b) podatek VAT (według obowiązujących zasad istawki) 

 
§ 4 

1. Rozliczenie sprzedaży biletów odbywać się będzie dwa razy w miesiącuw cyklach 15-dniowych  
za okres od 1-15 dnia danego miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca,  
na podstawie „Zestawieniasprzedaży i zwrotów biletów” sporządzanych przez AGENTA  
i przekazywanych ZLECENIODAWCY do 5 dnipo pierwszym oraz drugim cyklu rozliczeniowym,  
w którym dokonano sprzedaży, anulowania bądźzwrotu. 
2. Rozliczenie obejmuje bilety sprzedane, anulowane, zwrócone w danym cyklurozliczeniowym. 



 
 
3. AGENT zobowiązuje się do terminowego rozliczenia ze ZLECENIODAWCĄ orazdo: 
a) odesłanianaadresZLECENIODAWCYpotwierdzonego1-goegzemplarzazestawieniawraz 
zwłaściwymi odcinkami biletów oraz fakturę VAT na uzyskanąprowizję 
b) uregulowania należności za sprzedane bilety zgodnie z zestawieniem, potrącając kwotę należnej 
muprowizji AGENT,co dokonuje przelewem na konto ZLECENIODAWCY prowadzonew: 
 

mBank S.A. 30 1140 2004 0000 3702 7477 4290 

4. Wraziezwłokiwzapłacienależności,októrejmowaw pkt 3bZLECENIODAWCYnależąsięodsetki 
ustawowe za opóźnienie. Ponadto po stwierdzeniu przez ZLECENIODAWCĘ 5-ciu dni  opóźnienia 
w zapłacie przez AGENTA sprzedaż biletów w systemie może zostać zablokowana przez 
ZLECENIODAWCĘ. 
5. ZLECENIODAWCAoświadcza,żeupoważniaale wyłącznie 
wokresieobowiązywanianiniejszejumowy, do wystawiania faktur VAT na kwoty należnych mu 
prowizji, bez podpisuZLECENIODAWCY. 

 
§ 5 

1. AGENT zobowiązuje się do bezpłatnego informowania potencjalnych klientów o przejazdach 
autokarowych będącychprzedmiotem niniejszej umowy oraz do wystawiania biletów na 
blankietachZLECENIODAWCY. 
2. Za skutki udzielenia błędnej informacji o obowiązujących taryfach, rozkładzie jazd, 
warunkachprzewozu odpowiedzialność ZLECENIODAWCY ponosiwyłącznie AGENT. 

 
§ 6 

W przypadku uchybienia AGENTA postanowieniom §4 i &5 ZLECENIODAWCA uprawniony jest do: 
a. wstrzymania sprzedażybiletów 
b. uzależnienia wznowienia dalszej sprzedaży biletów od wpłacenia przez AGENTA zabezpieczenia 
finansowego w ustalonej jednostronnie kwocie 
c. rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybienatychmiastowym) 

 
& 7 

1. Wszelkie reklamacje klientów związane z usługą przewozu zaistniałe w terminie wyjazdu rozpatruje 
ZLECENIODAWCA.  
2. AGENT zobowiązany jest przekazać ZLECENIODAWCY zgłoszoną u niego prze klienta reklamację  
nie później niż 2-dni od daty jej otrzymania, pod rygorem przejęcia w całości odpowiedzialności za skutki 
prawne i finansowe mogące z faktu zgłoszonej reklamacji wynikać. 

 
§ 8 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czasnieokreślony. 
2. Każda ze STRON ma prawo rozwiązać umowę za uprzednim 30-dniowym 
pisemnymwypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiącakalendarzowego, w którym 
upłynie okres wypowiedzenia. 
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy KodeksuCywilnego. 
4. Spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie.  
W przypadkubraku porozumienia STRON w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu każda ze 
STRON może oddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego 
właściwości miejscowej dla siedziby ZLECENIODAWCY. 

 
§ 9 

1. STRONY zgodnie postanawiają, że wszelkie informacje dotyczące niniejszej umowy mają 
charakterpoufny.W szczególności za informacje poufne STRONY uznają wszelkie informacje 
dotyczące drugiej STRONY umowy. 

2. Jako informacje poufne nie będą traktowane informacje,które: 
a. Zostały opublikowane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości, bez naruszenia 
postanowień niniejszej umowy lub publiczniedostępne 
b. Informacje dotyczące jednej ze STRON niniejszej umowy, które były znane drugiej 

STRONIE przed podpisaniem niniejszejumowy 
c. Zostały otrzymane przez którąkolwiek ze STRON niniejszej umowy od podmiotu posiadającego 

prawodo ich rozpowszechniania, a STRONA, która w tym trybie uzyskała te informacje posiada 
na tę okoliczność stosownedowody 

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania informacji poufnych w ścisłejtajemnicy,  
ich udostępnianie musi mieć podstawę prawną, a w szczególności wynikać z pisemnego żądania 
upoważnionych organów tj. sądu, prokuratury, policji, US lub ZUS. W takiej sytuacji STRONA 
udostępniająca dane poufne zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie STRONĘ, której 



dane udostępniła. 
 
4. STRONY zobowiązują się podjąć wszelkie niezbędne czynności techniczne i działania prawne 
zmierzające do zapewnienia, żeinformacje poufne oraz źródło ich uzyskania nie zostaną 
ujawnione w całości lub części osobomtrzecim, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 
poprzedniego. 
5. STRONY zobowiązują się zabezpieczyć w maksymalnie dostępny sposób informacje poufne 
przed nieautoryzowanym do nich dostępem,ich wykorzystywaniem, kopiowaniem 
lubrozpowszechnianiem. 

6. Obowiązek zachowania ścisłej tajemnicy informacji poufnych jest ważny w okresie 
obowiązywanianiniejszej umowy oraz w terminie roku po jejrozwiązaniu. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 
 
 
 

ZLECENIODAWCA AGENT 
 
 

KARTA AGENTA 
 

Pełna nazwa firmy  

Adres siedziby  

Adres korespondencyjny  

Nr wpisu do ewidencji/rejestru  

NIP  

Bank i nr konta  

Imię i nazwisko 
właściciela lub osoby 
odpowiedzialnej 

 

Nr telefonu fax  

Adres e-mail  

Strona www  

 
Zgoda na otrzymywanie poczty elektronicznej 

 
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie ofert oraz wszelkiego rodzaju informacji, wysyłanych przez 
Bogusław Mokrzycki Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą przy ul. Rybnickiej 78a,  
44-310 Radlin na nasze adresy e-mailowe: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
 
 



 
miejscowośćidata podpis osoby upoważnionej,pieczątka 


