
 

             IwTravel 

BIURO PODRÓŻY IWTRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

40 - 013 Katowice,  ul. Staromiejska 15,  
REGON: 241081954,    NIP: 954-26-57-876,     KRS 0000319973 

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego nr 771, 
Gwarancja  Signal Iduna - Polisa Signal Iduna  * Członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki   

 

Biuro Podróży 

TEL.: 

(+48) 32 710 58 88 
          508 400 663 

 
  

   www.iwtravel.com.pl     iwtravel@iwtravel.com.pl 

Santander Bank Polska S.A. nr: 73 1090 1825 0000 0001 1896 0450 
 

 
 

ANEKS DO UMOWY 
 
 
Z dnia…………………………. r. 
Pomiędzy: 
Biurem Podróży IwTravel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
40-013 Katowice, ul. Staromiejska 15 
NIP: 954-26-57-876, REGON: 241081954, KRS 0000319973 
reprezentowanym przez Iwonę Macherę, zwanym dalej 
ORGANIZATOREM, 
 
a 
.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

pełna nazwa i adres firmy używana w dokumentach prawnych 

............................................................................................................................................................................................. 

NIP telefony, fax, mail 

zwanym dalej AGENTEM. 
 
W związku z: 
- & 5.3 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z dnia 
15.03.2013 poz. 363) nakazującym podmiotom prowadzącym sprzedaż ewidencjonowaną na rzecz innej osoby do 
zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, 
- podpisaną umową agencyjną, zawartą dnia……………….., na mocy której Organizator zleca Agentowi stałe 
zawieranie umów z osobami trzecimi na świadczenie usług turystycznych w imieniu i na rzecz Organizatora (zwana 
dalej „Umową”). 
 

&1 
Strony postanawiają co następuje: 
1. Agent pośredniczący w sprzedaży oferty Organizatora zobowiązany jest do dokonywania ewidencji własnej 
sprzedaży i ewidencji prowadzonej na rzecz i w imieniu Organizatora przy użyciu własnej kasy rejestrującej 
działającej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 
z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą o VAT”, w szczególności z art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT oraz 
spełniającej kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 Ustawy  
o VAT 
2. Agent zobowiązuje się każdorazowo przy sprzedaży oferty Organizatora postępować zgodnie z przepisami Ustawy 
o VAT, w szczególności z art. 111 tej ustawy, a także aktami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. 
3. Agent zobowiązuje się także do kontrolowania, poddawania przeglądom technicznym i serwisowania kasy 
rejestrującej, zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w jej działaniu właściwemu podmiotowi, zgłoszenia każdej kasy 
rejestrującej ewidencjonującej sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora do właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego. 
4. Agent winien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdym przypadku, gdy nie może być prowadzona 
ewidencja sprzedaży na jego rzecz i w jego imieniu przy użyciu kasy rejestrującej. 
5. Agent będzie przechowywać kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz.U. z 2012 poz. 749 z późniejszymi zmianami) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 
września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 poz. 330). Kopie tych dokumentów będą udostępniane na każde 
żądanie Organizatora. 
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&2 
1. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku. 
2. Wszelkie zmiany niniejszego aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań wynikających lub mających związek z niniejszym aneksem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 
4. Aneks zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
  

ORGANIZATOR       AGENT 


