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I Ogólnopolskie
Forum Agentów
Biur Podróży
27 listopada 2012, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

PROGRAM
9.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00

Uroczyste otwarcie

10.15

Czy klasyczni agenci znikną z rynku? Dynamika sprzedaży on-line w Europie
dr Konstantin Korosides, szef działu badań i komunikacji w Unister Holding
(lider niemieckiego rynku turystyki internetowej)

Sesja 1
11.00

Prawdziwa wierność się opłaca
prof. Magdalena Kachniewska, Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa

11.45

Biznes turystyczny w nieustannym kryzysie
prof. Adam Noga, kierownik Katedry Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego

12.30-13.30

Przerwa, lunch

Sesja II
13.30

Jak podpisać dobrą umowę z organizatorem i nie dać się utopić?
Zbigniew Nowak, kancelaria Temidion

14.15

Chargeback w teorii i praktyce
Jakub Spalik, kancelaria e-prawnik.pl

15.00-15.30

Przerwa kawowa

Debata
15.30

Jaka jest przyszłosć relacji touroperatora z agentem?
debata z udziałem przedstawicieli środowisk:

Touroperatorzy:
Marek Andryszak (TUI), Piotr Henicz (Itaka), Krzysztof Piątek (PZOT, Neckermann),
Remigiusz Talarek (Rainbow Tours)
Agenci:
Artur Grocholski (OSAT, Szar), Katarzyna Kolanowska (World Tour),
Małgorzata Mastalerz (BP Orbital), Maciej Nykiel (Fly.pl), Iwona Sokołowska (Enovatis)
Wiodące tematy:
1. Coraz więcej touroperatorów rozwija własną sieć sprzedaży – czy zagraża to agentom?
2. Do kogo powinny traﬁać pieniądze klienta? Czy touroperatorzy powinni wziąć
na siebie przyjmowanie płatności?
3. Polityka cenowa – czy większa swoboda agentów podnosi sprzedaż?
4. Zabezpieczenia umów – czy stają się za bardzo wyśrubowane?
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Czy klasyczni agenci znikną
z rynku? Dynamika sprzedaży
on-line na rynku niemieckim
DR KONSTANTIN KOROSIDES

Wartość niemieckiego rynku podróży wynosi 97 mld euro, na które składają się wydatki związane z 69,5 mln wakacji realizowanych przez 53,6 mln podróżnych. 40 proc.
wyjazdów stanowią wycieczki zorganizowane. Niemcy
na zagraniczne podróże wydają rocznie ok. 60,7 mld euro. Na podróże krajowe przypada 67,1 mld euro. 76
proc. wszystkich Niemców podróżuje regularnie i odbywa przeciętnie 1,3 wyjazdu rocznie. Wyjazd trwa średnio
10,5 dnia. Z turystyką w Niemczech zawodowo związanych jest prawie 3 mln osób (2,9 mln), na rynku pracuje
ponad 2,5 tys. touroperatorów, których łączny obrót wynosi 23,3 mld euro.
Najwięksi niemieccy touroperatorzy w 2011 r.:
Firma
Ilość klientów
Obrót w euro
TUI Germany
8 mln
4,212 mln
REWE Group
6,681 mln
3,1 mln
Thomas Cook 5,7 mln
3 mln
FTI
2,7 mln
1,47 mln
Alltours
1,67 mln
1,32 mln
Agencyjne biura podróży są dla niemieckiego rynku
podróży bardzo ważne. W 2005 r. w Niemczech
pracowało 12639 stacjonarnych biur podróży, podczas
gdy w 2012 r. było ich „zaledwie” 9990. W 2010 r.
łączny obrót biur podróży wyniósł 20,4 mld euro, co
oznacza 7,4 proc. wzrostu w porównaniu z rokiem
poprzednim. W tym samym czasie internetowi
sprzedawcy osiągnęli wynik na poziomie 6,4 mld euro
(+20 proc. w porównaniu z 2009). Udział online’owych graczy zwiększył się na przestrzeni ostatnich
sześciu lat (2005-2011) o 214 proc. 31 mln Niemców
korzysta z możliwości zarezerwowania usług
turystycznych on-line. Na liczbę tę składa się 19,3 mln
rezerwacji przelotów, 15,2 mln noclegów w hotelach
oraz 9,1 mln wycieczek zorganizowanych. W tym
ostatnim segmencie zauważalny jest trend wzrostowy.
Spośród niemieckich turystów korzystających z usług
on-line 29,7 proc. wydaje między 1 tys. a 1,5 tys. euro,
24,5 proc. przeznacza 500-1 tys. euro, 17,7 proc. 1,5-2
tys. euro, a zaledwie 6,6 proc. decyduje się na zakup
wyjazdu w cenie przekraczającej 3 tys. euro.
Niemcy chętnie podróżują zarówno po własnym kraju

(32 proc.) jak i za granicę (37 proc. Basen Morza
Śródziemnego, 13 proc. Europa Zachodnia, 7 proc.
Europa Wschodnia, 7 proc. dalekie kraje, 4 proc.
Skandynawia).
Najpopularniejszym
kierunkiem
pozostaje Hiszpania, którą rocznie odwiedza 12,3 proc.
podróżnych. Dla porównania do popularnej Turcji
wyjeżdża 7,4 proc. osób.
Najpopularniejsze w Niemczech
(podróże powyżej 5 dni):
Hiszpania 12,3%
Włochy 8,2%
Turcja 7,4%
Austria 5,2%
Francja 3%
Chorwacja 2,7%
Grecja 2,6%
Polska 2,3%
Holandia 2,1%
Dania 1,8%

destynacje

Krótkie wypady i city breaks: (do 5 dni)
Destynacje zagraniczne – 18 mln podróży
Krajowe – 56,2 mln podróży
city breaks
Londyn, Paryż, Amsterdam, Wiedeń, Praga – 6,8 mln
podróży
Berlin, Hamburg, Monachium, Drezno, Kolonia, Lipsk –
25,3 mln podrózy
Razem: 74,2 mln krótkich wyjazdów
Najpopularniejsze destynacje w Polsce:
Gdańsk – 25%
Warszawa – 15%
Kraków – 6%
Jarosławiec – 2%
Wrocław – 2%
Szczecin – 1%
Darłowo – 0,2%
Poznań – 0,2%
Źródło: ab-in-den-urlaub.de, hotelreservierung.de,
reisen.de

ŚCISŁA
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ
W Niemczech współpraca agenta i touroperatora wygląda bardzo
podobnie jak w Polsce.
Ceny skalkulowane są
tak, by zawierały prowizję dla biura podróży,
która uzależniona jest od
wysokości sprzedaży,
przy czym średnio wynosi ona 10 proc.
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Trendy w rezerwacjach
Większość klientów w Niemczech nadal rezerwuje
wakacje w stacjonarnych agencjach, ale ich liczba
spada:
2005 – 12 639
2006 – 11 986
2007 – 11 404
2008 – 11 046
2009 – 10 717
2010 – 10 370
2011 – 10 240
2012 – 9 990
31 mln Niemców rezerwowało wakacje online:
19 mln lotów
15,2 mln pobytów w hotelach
9,1 mln pakietów
Gdzie Niemcy dokonują rezerwacji?
Stacjonarne biuro
2005 – 44%
2011 – 25%
Touroperator
2005 – 8%
2011 – 7%
Internet
2005 – 7%
2011 – 15%
Bezpośrednio w miejscu noclegu
2005 – 21%
2011 – 28%

PREZENTACJA

Struktura wydatków na rezerwacje online
>3000 – 6,6%
2 500 – 3 000 – 5,7%
2 000 – 2 500 – 9,5%
1 500 – 2 000 – 17,7%
1 000 – 1 500 – 29,7%
500 – 1 000 – 24,5%
0 – 500 – 6,2%
W Niemczech współpraca agenta i touroperatora
wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. Ceny
skalkulowane są tak, by zawierały prowizję dla biura
podróży, która uzależniona jest od wysokości sprzedaży,
przy czym średnio wynosi ona 10 proc. Różnica polega
m.in. na tym, że biura podróży są uprawnione do
udzielania zniżek klientom, znaną praktyką jest także
tworzenie ofert specjalnych dystrybuowanych przez
wybrane biura. W Niemczech popularne jest także
dynamiczne pakietowanie, które rządzi się nieco innymi
prawami. Ponieważ oferty tworzone są w czasie
rzeczywistym, może okazać się, że w momencie
rezerwacji taryfa na przeloty uległa zmianie, co skutkuje
nową ceną oferty.
Niemiecki rynek turystyczny w ogólnym zarysie nie
różni się specjalnie od polskiego. Dokładna analiza
pokazuje, że główne rozbieżności dotyczą liczb. Podczas
gdy za naszą zachodnią granicą regularnie podróżuje
prawie 2/3 społeczeństwa, u nas procent ten jest o wiele
niższy. Ta ogromna rzesza klientów pozwala na
koegzystencję wielu organizatorów i pośredników,
którzy nawet w ciężkich czasach potraﬁą wypracować
dodatnie wyniki ﬁnansowe.
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Dr Konstantin Korosides, szef
działu badań I komunikacji w Unister Holding, firmie będącej liderem niemieckiego rynku turystyki
internetowej. Poprzednio związany był z firmami z rynku mediowego, m. in. netzwelt.de, pełnił
funkcję szefa działu komunikacji w
Związku Wydawców Gazet Ogłoszeniowych (200 tytułów, nakład ponad 60 mln egz.).
publikował także w wielu uznanych niemieckich dziennikach i tygodnikach opinii (m.in. w Sueddeutsche Ze-

itung, Bild, Spiegel, Focus, Die Zeit).
Grupa Unister to lider rynku usług turystycznych w
Niemczech.
W swoim portfolio posiada takie firmy, jak jedno z największych niemieckich biur podróży www.ab-in-de-urlaub.de,
ale także, www.fluege.de, hotelreservierung.de, www.reisen.de, www.travel24.de i wiele innych. Miesięcznie strony z grupy Unistera odwiedza ponad 13,22 mln osób. Do
firmy należy także touroperator Urlaubstours, obecnie firma rozpoczyna budowę własnych hoteli miejskich.
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Prawdziwa wierność się opłaca
PROF. DR HAB MAGDALENA KACHNIEWSKA

Klient lojalny łatwiej akceptuje podwyżki, jego wybory są
powtarzalne, a obsługa tańsza, w dodatku chętniej poleca
firmę znajomym. Jednak kupiona lojalność nie będzie
opłacalna.
Jak wyjaśnia prof. Kachniewska, poszczególne rodzaje
lojalności trzeba odróżnić. Najbardziej przywiązująca, a co
za tym idzie opłacalna, jest lojalność emocjonalna. Dobre
skojarzenia, indywidualizacja oferty, natychmiastowa
odpowiedź na oczekiwania konsumenta – to rodzi stały
związek z przedsiębiorcą i bezpośrednio przekłada się na
efektywność sprzedaży. Lojalność klienta nie może być
oparta na kwestiach finansowych. Taka wierność kończy
się z końcem „opłacalności”. Podobnie jest z wszelkiego
rodzaju prezentami. Turyści będą wracali, bo oczekują

kolejnych prezentów. Istotne jest, żeby zaangażowanie w
działania firmy było całoroczne. Jeśli klient o danym biurze
podróży przypomina sobie raz do roku, to trudno mówić o
prawdziwej lojalności. Agencje turystyczne, dzięki temu że
są bliżej klienta i mogą budować z nim bezpośrednie relacje,
mogą łatwo podtrzymać kontakt z nim. W walce o klienta
wiele firm posiłkuje się programami lojalnościowymi, często
polegającymi na nagradzaniu klienta za zakupy. Coraz
częściej działania mające zapewnić wierność klienta oparte
są na idei rywalizacji – podtrzymaniu zaintereso- wania
konsumenta poprzez system zbierania punktów. Jednak w
gąszczu podobnych sobie programów trudno się wyróżnić
i nie znudzić odbiorcy.

PREZENTACJA

PIENIĄDZE TO
NIE WSZYSTKO
Lojalność klienta
nie może być oparta na
kwestiach finansowych.
Taka wierność kończy się
z końcem „opłacalności”.
Podobnie jest z wszelkiego rodzaju prezentami.
Turyści będą wracali, bo
oczekują kolejnych prezentów.
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prof. SGH, dr hab Magdalena
Kachniewska – pracownik Katedry Turystyki, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dziekan
Studium Magisterskiego SGH i wykładowca na Podyplomowym Studium Menedżerów Turystyki.
Zawodowo, naukowo i prywatnie
uzależniona od turystyki. Praktyczne doświadczenia w
branży turystycznej zaczęła gromadzić jako pilot biur podróży (Orbis, Almatur, ATAS) a następnie pracownik
wszystkich szczebli zarządzania w branży hotelarskiej.
Do końca czerwca 2009 r. prezes zarządu spółki Efekt
Hotele S.A oraz dyrektor generalny hoteli Best Western
Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie. W latach 2011-2012 – członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego hotelami Król

Kazimierz, Hotel Łeba, Hotel Masuria i Hotel Millenium.
Od 12 lat doradca i trener przedsiębiorstw branży turystycznej, konsultant na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce.
Autorka i współautorka licznych ekspertyz dotyczących
branży turystycznej w Polsce, realizowanych na zlecenie
Departamentu Turystki Ministerstwa Sportu i Turystyki
(wcześniej Min. Gospodarki), Polskiej Agencji Rozwoju
Turystyki, Instytutu Turystyki oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek: „Zarządzanie jakością usług turystycznych”,
„Uwarunkowania
konkurencyjności
przedsiębiorstwa hotelowego”, „Jak odnieść sukces w turystyce”. „Rynek Turystyczny”. Tłumacz poradników dla branży turystycznej (m.in. „Zarządzanie jakością obsługi w
restauracjach i hotelach”).
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Biznes turystyczny
w nieustannym kryzysie.
Kryzys jak cholesterol
– może pomóc lub zaszkodzić
PROF. ADAM NOGA

Załamanie gospodarki można wykorzystać jako czas odsiewu solidnych przedsiębiorstw od tych słabych.
Ci, którzy obawiają się, że nie przetrwają tej weryﬁkacji
powinni poszukać możliwości konsolidacji
z większym partnerem. Wbrew obiegowej opinii, kryzys
może pociągnąć za sobą również pozytywne skutki dla
gospodarki. Podczas Forum Agentów Biur Turystycznych
prof. Adam Noga z Akademii Leona Koźmińskiego w
Warszawie przypomniał, że etymologia słowa kryzys wywodzi je od greckiego „odsiew, wybór i rozstrzygnięcie”.
W praktyce oznacza to, że słaba sytuacja gospodarcza
kraju i konsumentów zmusi ﬁrmy do jeszcze większej
konsolidacji. W efekcie słabsze podmioty ustąpią miejsca
silniejszym – jednak nie poprzez rezygnację z ich istnienia,
lecz poprzez włączenie ich do większych, silniejszych
struktur. Bowiem – jak twierdzi prof. Adam Noga – nie
należy się bać konsolidacji, która wynika z potrzeb rynku,
a nie z odgórnej, centralnej organizacji. Podczas wykładu
prof. Adam Noga przypomniał również, czym motywowana jest konsumencka lojalność wobec konkretnej ﬁrmy. Wedle niego do tej pory klienci pozostawali przy raz
wybranej ﬁrmie głównie ze strachu. Znając już wartość

PREZENTACJA

oferty proponowanej przez sprawdzoną przez siebie ﬁrmę, nie chcieli ryzykować. To, co mogliby uzyskać od
konkurencji, jest zawsze obarczone niepewnością. Szacowana wartość produktu jest bardziej „oczekiwana” niż
„realnie sprawdzona”. Jednak na Zachodzie związek konsumenta z przedsiębiorcą coraz częściej jest porównywalny do hollywoodzkiego małżeństwa. – To nie to samo,
co nasz solidny, katolicki związek – wyjaśniał prof. Noga,
obrazując szybką fascynację romansami popularnych aktorów. A tempo odchodzenia od sprawdzonych rozwiązań sprawia, że konsumenci coraz częściej porównywani
są do motyli (tzw. butterﬂy consumers).
– Kryzys jako konieczność dokonywania ciągłych wyborów jest zjawiskiem pozytywnym – tłumaczy prof. Adam
Noga. Dodaje, że dwojaka natura załamania gospodarki
zmusza do oceny tego zjawiska tak, jak ocenia się cholesterol. Tylko w potocznym rozumieniu jest on zły. Znawcy tematu wiedzą jednak, że w organizmie występuje
zarówno ten pożyteczny, jak i szkodliwy dla zdrowia. Cała sztuka polega zaś na tym, by w swoich wyborach minimalizować obecność tego drugiego.
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KRYZYS ZMIENI
NAS NA ZAWSZE
Słaba sytuacja gospodarcza kraju i konsumentów zmusi firmy do
jeszcze większej konsolidacji. W efekcie słabsze
podmioty ustąpią miejsca silniejszym – jednak
nie poprzez rezygnację
z ich istnienia, lecz poprzez włączenie ich do
większych, silniejszych
struktur.
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Prof. Adam Noga, urodzony w 1955
r., doktor nauk ekonomicznych, obecnie
wykładowca i prorektor Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Członek Rad Nadzorczych i Komitetów
Audytu w Kredyt Banku, Asseco Poland,
TunŻ Warta i TuiR Warta.
W przeszłości przewodniczący Rady
Nadzorczej PAIiIZ, prorektor SGH, dyrektor Instytutu
Finansów, doradca prezesa Petrochemii Płock, wykładowca

uniwersytecki w SGH, UW, uczelni we Francji, Belgii i Kanadzie.
Pierwszy laureat w 1994 roku Nagrody Banku Handlowego za
wybitne osiągnięcia w teorii finansów i ekonomii, za książkę
„Dominacja a efektywna konkurencja”. W 2009 roku otrzymał
nagrodę na najlepszą książkę o przedsiębiorstwie pt. „Teorie
przedsiębiorstw” PWE, Warszawa 2009.
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Jak podpisać dobrą umowę
z organizatorem i nie dać się
utopić?
MEC. ZBIGNIEW NOWAK

Przypadki, w których touroperatorzy narzucili nowe
zapisy w umowach agencyjnych, wywołały pytanie, co tak
naprawdę agent może zrobić, by podpisać korzystną dla
siebie umowę?
Jak szybko się okazało, prosta i jednoznaczna odpowiedź
na postawione na wstępie pytanie nie istnieje. – Nie ma
kamienia filozoficznego, którego znajomość umożliwi
podpisanie dobrej umowy – twierdzi Zbigniew Nowak,
radca prawny z kancelarii Temidion. Mimo że umowy
agencyjne są zawierane między dwoma – z punktu
widzenia prawa – równymi podmiotami, to oczywiste jest,
że agenci nie dysponują takim samym aparatem prawnym
jak touroperatorzy. Nie oznacza to jednak, że stoją na z
góry straconej pozycji. Jednak najpierw muszą sobie
uświadomić kilka, niekoniecznie wygodnych, prawd.
Przede wszystkim: – Spory są wynikiem nieznajomości
umów – zauważa mecenas Nowak. Tymczasem
podpisanie dobrej umowy oznacza w pierwszej kolejności
pełną znajomość i akceptację każdego z jej postanowień.
A jeżeli jakikolwiek zapis w umowie budzi wątpliwość,
należy ją skonsultować z dobrym prawnikiem.
Ważnym elementem dobrej umowy jest również
możliwość negocjacji każdego z jej postanowień. – Jeżeli
nie będzie można negocjować umowy, nie powinno się
jej w ogóle podpisywać. Niestety w sytuacji rynkowej
przedsiębiorca jest czasami zmuszany, żeby przymykać
na to oko – zauważa Nowak. Jednocześnie agenci nie
powinni prowadzić indywidualnych negocjacji z dużymi
touroperatorami, gdyż ich pozycja wobec takich
organizatorów jest zbyt słaba. Wyjściem z negocjacyjnego
impasu jest stowarzyszenie, które przemawiałoby w
imieniu ogółu. – W takich stowarzyszeniach jak państwa,

jest siła – przekonuje mecenas Nowak, zwracając się do
przedstawicieli OSAT-u. – W pojedynkę trudno coś
wyegzekwować – racjonalizuje. Agenci, by stać się
równorzędnym partnerem w negocjacjach, muszą
przemawiać jednym, zdecydowanym głosem i umiejętnie
bronić swojego stanowiska. – Musimy wziąć sprawy w
swoje ręce i zapisać się do stowarzyszenia. Tylko w
jedności siła – przyznaje Katarzyna Kolanowska z World
Tour.
Co jednak w sytuacji, kiedy negocjacje nie przynoszą
spodziewanego efektu i touroperator wypowiada
umowę? Wówczas z pomocą może przyjść artykuł 764
kodeksu
cywilnego,
dotyczący
świadczenia
wyrównawczego: „Po rozwiązaniu umowy agencyjnej
agent może żądać od zleceniodawcy świadczenia
wyrównawczego, jeżeli w trakcie trwania umowy
agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do
istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami,
a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów
z tymi klientami”. Jednak choć przepis brzmi obiecująco,
to w praktyce jest niezwykle trudny do wyegzekwowania.
– Pytanie jest takie: czy mają państwo, mimo
zagwarantowania ustawowego, wgląd w wysokość tych
korzyści, które po zakończeniu umowy czerpie
zleceniodawca z waszych klientów? Czy w ogóle je
czerpie? Czy mają państwo wgląd w treść umów?
Odpowiedź brzmi: Nie! To jest jeden z tych przepisów,
które poprawia samopoczucie ustawodawcy –
komentuje. Dlatego, jak przekonują prawnicy, jedyną
skuteczną drogą do podpisania dobrej umowy jest
wspólne działanie agentów oraz konsultacje prawnicze.

Pojedynczy agent nie podważy umowy
1. POJĘCIE UMOWY AGENCYJNEJ
1. Ogół występujących w obrocie umów zobowiązaniowych można podzielić na dwie grupy: umowy nazwane i
nienazwane. Umowy nazwane charakteryzują się tym, że
dają się przyporządkować jakiemuś wyróżnionemu normatywnie typowi umowy. W przypadku zaś umów niena-

zwanych brakiem możliwości takiego przyporządkowania. Nie ma wątpliwości co do tego, że umowa agencyjna
stanowi wyróżniony przez prawodawcę abstrakcyjny typ
umowy, opatrzony własną nazwą i szczegółowo uregulowany w przepisach tytułu XXIII księgi trzeciej k.c. Stąd też
zawierane w praktyce umowy odpowiadające typowi

SZCZEGÓLNA
UMOWA –
SZCZEGÓLNE
ZOBOWIĄZANIA
Z zakwalifikowaniem
umowy agencyjnej jako umowy kreującej zobowiązanie starannego
działania wiążą się pewne konsekwencje praktyczne. W razie
dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania
starannego działania
wierzyciel znajduje się
w trudniejszej sytuacji
dowodowej niż w przypadku innych zobowiązań. Nie jest bowiem
wystarczające wykazanie
braku określonego
w umowie rezultatu.
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ustawowemu umowy agencyjnej uzyskują przymiot umowy nazwanej. Ocenie, czy konkretna umowa odpowiada
typowi normatywnemu, z reguły służy kategoria tzw. elementów przedmiotowo istotnych czynności prawnych
(essentialia negotii).
Są to cechy konstytutywne danego typu czynności prawnej,
wskazane w przepisach prawnych konstruujących dany typ
czynności prawnej”.
Cechy te stanowią treść pojęcia danej umowy. Stwierdzenie ich istnienia w konkretnym stanie faktycznym pozwala organowi stosującemu prawo uznać, że doszło do
zawarcia określonej umowy typowej.
2. Elementy przedmiotowo istotne umowy agencyjnej zostały wskazane
w art. 758 § 1 k.c.
Przepis ten stanowi: Przez umowę agencyjną przyjmujący
zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego
zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
Zatem cechami konstytutywnymi umowy agencyjnej są:
1. zobowiązanie się przyjmującego zlecenie (agenta) do
pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na
rzecz dającego zlecenie albo do zawierania ich w jego
imieniu;
2. stały charakter pośredniczenia;
3. zobowiązanie się dającego zlecenie do wynagrodzenia
czynności agenta polegających na pośredniczeniu;
4. zobowiązanie się agenta w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa;
5. posiadanie przez dającego zlecenie statusu przedsiębiorcy.
3. W odróżnieniu od prawa polskiego zarówno dyrektywa 86/653/EWG jak i niemiecki HGB nie zawierają definicji umowy o przedstawicielstwo handlowe,
lecz jedynie podają definicję przedstawiciela handlowego.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 86/653/EWG przedstawiciel handlowy oznacza
pośrednika pracującego na własny rachunek, któremu powierzono stałe pośredniczenie przy sprzedaży lub kupnie
towarów na rzecz innej osoby, zwanej dalej „zleceniodawcą”, lub zawarcie transakcji w imieniu i na rachunek zleceniodawcy.
4. W wyniku analizy cech konstytutywnych umowy
agencyjnej wskazanych
w art. 758 § 1 k.c. uznać należy, że:
1. pośredniczenie objęte obowiązkiem agenta polega na
dokonywaniu – co do zasady – czynności faktycznych
ukierunkowanych na zawarcie umowy między dającym zlecenie a klientem poprzez oddziaływanie na
decyzję klienta co do zawarcia umowy. Działania te
winny być tego rodzaju, aby umożliwiały klientom
identyfikację dającego zlecenie jako stronę przyszłej
umowy oraz podjęcie czynności zmierzających do jej

zawarcia, a także, aby pozwalały ustalić wpływ agenta na zawarcie konkretnej umowy. W przypadku
agenta zobowiązanego do zawierania umów jego
obowiązki nie mogą ograniczać się do samego składania oświadczeń woli w imieniu dającego zlecenie, lecz
winny ponadto obejmować działania odpowiadające
cechom pośredniczenia;
2. ocena stałości pośredniczenia winna być dokonywana metodą typologiczną. Na istnienie tej cechy mogą
wskazywać takie okoliczności jak: pośredniczenie
przy umowach w sposób powtarzalny zawieranych
przez dającego zlecenie; rodzajowe określenie przedmiotu umów objętych pośredniczeniem; brak oznaczenia liczby umów objętych pośredniczeniem (czyli
uzależnienie rozmiaru świadczenia pośrednika od
czynnika czasu); długi okres zamierzonej współpracy
stron;
3. wynagrodzenie należne agentowi może mieć różną
postać. Najbardziej typowym – i przez ustawodawcę traktowanym jako zasada – rodzajem wynagrodzenia jest prowizja, definiowana w art. 7581 § 2 k.c.
Spośród innych spotykanych w praktyce sposobów
wynagradzania, występujących najczęściej obok, niekiedy jednak zamiast prowizji, można przykładowo
wymienić: wynagrodzenie stałe, uniezależnione od
wyników działalności agenta, wynagrodzenie w postaci udziału w zysku lub obrocie dającego zlecenie
czy też tzw. gwarancję prowizji.
Dający zlecenie winien zawrzeć umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Agent zaś
winien zobowiązać się „w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa”. Oznacza to, że działalność usługowa
wykonywana na podstawie ocenianej umowy winna mieć
charakter działalności gospodarczej. Zwrot ten nie ustanawia natomiast wymogu, aby zawierana umowa pozostawała w związku z działalnością agenta prowadzoną w
chwili zawarcia umowy.
2. CHARAKTER PRAWNY UMOWY AGENCYJNEJ
Umowa agencyjna stanowi umowę konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatną, przysparzającą oraz
kauzalną. Należy ją również zakwalifikować jako umowę
wzajemną[, mimo zgłaszanych niekiedy wątpliwości wskazujących na okoliczność, że w razie ustalenia wynagrodzenia w formie prowizji obowiązek jej zapłaty uzależniony
jest od zawarcia przez dającego zlecenie umowy z klientem i zasadniczo także od jej wykonania.
Powszechnie wskazuje się na okoliczność, że zawarcie
umowy agencyjnej prowadzi do powstania stosunku zobowiązaniowego o charakterze ciągłym. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny zobowiązanie ma charakter
ciągły, jeżeli opiewa na świadczenie ciągłe lub okresowe.
W literaturze dotyczącej umowy agencyjnej jako ciągłe
charakteryzuje się świadczenie agenta, zaś jako okresowe
– świadczenie dającego zlecenie w postaci zapłaty wynagrodzenia.
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W odniesieniu do świadczenia agenta można przypisać mu
cechę ciągłości w tych wszystkich wypadkach (stanowiących regułę), w których brak jest oznaczenia liczby umów
objętych obowiązkiem pośredniczenia, przez co rozmiar
świadczenia wyznaczony jest przez czas trwania zobowiązania. Wpływu czynnika czasu na rozmiar świadczenia
agenta nie jest w stanie podważyć okoliczność, że rozmiar
ten zależy również od postawy potencjalnych klientów dającego zlecenie.
Jeżeli natomiast w umowie agencyjnej ograniczono liczbę
umów, przy których agent ma pośredniczyć, świadczenie
agenta należy zakwalifikować – z uwagi na brak uzależnienia jego rozmiaru od czynnika czasu – jako świadczenie
jednorazowe. W takich wypadkach stosunek agencyjny
może być uznany za ciągły tylko w razie istnienia możliwości zakwalifikowania świadczenia dającego zlecenie jako świadczenia ciągłego lub okresowego. Jeżeli umówione
wynagrodzenie przybiera postać prowizji w kształcie przewidzianym przez przepisy k.c. (art. 7581, 761-7616), to
chyba trudno uznać je za świadczenie okresowe (a tym
bardziej za ciągłe). Wprawdzie dostrzegalna jest periodyczność następowania stanu wymagalności roszczeń o
prowizję (art. 7613 § 3 k.c.), to brak jest koniecznego
związku między czasem trwania umowy a wysokością wynagrodzenia uzyskiwanego przez agenta.
Ustawodawca traktuje bowiem prowizję jako wynagrodzenie za poszczególne umowy zawierane przez dającego zlecenie (przy udziale agenta lub bez takiego udziału),
o czym świadczy okoliczność, że przesłanki powstania
roszczenia o prowizję winny być badane odrębnie w odniesieniu do każdej umowy (zob. art. 761-7614 k.c.).
Inaczej wypadnie ocena w sytuacji, gdy strony uzgodnią
wynagrodzenie stałe, płatne periodycznie. Ze względu na
periodyczność płatności oraz uzależnienie globalnej wysokości wynagrodzenia od czasu trwania zobowiązania można mówić w takim wypadku o świadczeniu okresowym.
W literaturze podejmowane są próby zakwalifikowania
umowy agencyjnej z punktu widzenia podziału zobowiązań na zobowiązania rezultatu i zobowiązania starannego
działania.
Dominuje pogląd, że chodzi tu o umowę kreującą zobowiązanie starannego działania, gdyż zobowiązaniem agenta nie jest objęte osiągnięcie rezultatu w postaci zawarcia
(i ewentualnie wykonania) umowy między dającym zlecenie a klientem. Spotkać można również wypowiedzi traktujące umowę agencyjną jako umowę rezultatu, lub też
wskazujące na niemożność dokonania jej kwalifikacji z
punktu widzenia omawianego podziału.
Wprawdzie nie jest możliwe wyróżnienie dwóch równoważnych grup zobowiązań (rezultatu i starannego działania), to jednak istnieją podstawy do wyodrębnienia
zobowiązań starannego działania na tle wszystkich stosunków obligacyjnych.
Specyfika zobowiązań starannego działania polega na określeniu treści świadczenia w sposób ogólny, poprzez wskazanie pożądanego celu aktywności dłużnika, którego
osiągnięcie nie jest jednak objęte treścią świadczenia. Ta-

kie opisanie treści świadczenia jest z reguły wynikiem braku możliwości określenia z góry wszystkich czynności, które są objęte zobowiązaniem dłużnika i których dokonanie
jest konieczne do osiągnięcia wskazanego w umowie celu. Treść poszczególnych działań składających się na świadczenie jest wyznaczana przez obiektywne reguły wiedzy i
doświadczenia normujące sposób postępowania w danej
dziedzinie działalności. Reguły te winny zostać zastosowane z uwzględnieniem zmieniających się w czasie wykonywania zobowiązania okoliczności faktycznych.
Stosunek agencyjny odpowiada wskazanym wyżej cechom
zobowiązania starannego działania.
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z agentem-pośrednikiem czy agentem-przedstawicielem, strony
określają przede wszystkim pożądany cel aktywności
agenta: skłonienie potencjalnego klienta do zawarcia umowy z dającym zlecenie. Osiągnięcie tego celu nie jest w
pełni uzależnione od agenta (gdyż uwarunkowane jest postawą potencjalnego klienta) i nie jest objęte treścią jego
świadczenia. Świadczenie to polega jedynie na podejmowaniu działań prowadzących do osiągnięcia wskazanego
w umowie celu, działań, które w umowie albo nie są w
ogóle precyzowane albo są opisywane dość ogólnie, poprzez wskazanie pewnych rodzajów wymaganych od
agenta czynności (np. składanie ofert, prowadzenie negocjacji, przekazywanie materiałów informacyjnych czy reklamowych). Nie jest bowiem możliwe ustalenie ex ante
wyczerpującego katalogu konkretnych czynności, które
agent winien podejmować w celu skłonienia osób trzecich
do zawarcia umowy z dającym zlecenie.
Z zakwalifikowaniem umowy agencyjnej jako umowy
kreującej zobowiązanie starannego działania wiążą się
pewne konsekwencje praktyczne. W razie dochodzenia
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania starannego działania wierzyciel
znajduje się w trudniejszej sytuacji dowodowej niż w przypadku innych zobowiązań. Nie jest bowiem wystarczające wykazanie braku określonego w umowie rezultatu.
Wierzyciel musi wykazać, po pierwsze, jakie konkretne
czynności winien był podjąć dłużnik (w tym wypadku
agent), co winno nastąpić przy uwzględnieniu obiektywnych reguł wiedzy z danej dziedziny i konkretnych okoliczności, w których zobowiązanie było lub miało być
wykonywane. Po drugie, konieczne jest wykazanie, że
dłużnik nie podjął wymaganej aktywności lub też, że podjęta aktywność była wadliwa.
3. AGENT TURYSTYCZNY – DEFINICJA USTAWOWA, PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI
AGENTA
Art. 3 pkt. 7 ustawy o usługach turystycznych zawiera definicję agenta turystycznego. Jest to: „przedsiębiorca, którego
działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu
umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju”.
Działalność agenta turystycznego nie podlega wpisowi do
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właściwego rejestru, odmiennie niż to ma miejsce w przypadku organizatorów turystyki, którzy taki wpis muszą
uzyskać (art. 4 ustawy). Każdy może założyć firmę i pośredniczyć w zawieraniu umów z touroperatorami na
podstawie ważnych umów agencyjnych.
(Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych przewiduje zmiany, które wprowadzą obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia takiej działalności do marszałka województwa. Takie
rozwiązanie jest oceniane negatywnie)
Agent – w stosunku do klienta - wykonuje swoje czynności zawsze w imieniu i na rzecz organizatora. W przypadku zatem odpowiedzialności kontraktowej z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, klient
zawsze będzie kierował roszczenia w stosunku do organizatora imprezy turystycznej. Agent, który faktycznie
„sprzedał” wycieczkę nie będzie odpowiedzialny, ponieważ dokonał tej czynności w imieniu i na rzecz organizatora.
Nie oznacza to jednak, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności bowiem odpowiada wobec organizatora za skutki
swych zaniedbań. Organizator nie może uwolnić się z odpowiedzialności wobec klienta albowiem, posługując się
agentem odpowiada za agenta i wszelkie jego działania w
tym również i przewinienia. Analogicznie przedstawia się
odpowiedzialność agenta turystycznego występującego jako pośrednik przy sprzedaży pojedynczych usług. (miejsce w hotelu, bilet lotniczy). Za świadczenie odpowiada
mocodawca (np. hotel, linie lotnicze). Agent odpowiada

Mec. Zbigniew Nowak, urodzony
w 1957 r. ukończył wydział Prawa i
Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1991 r. pracował w Departmencie Prawnym Ministerstwa
Obrony Narodowej. Od 1991 r. pracuje na własny rachunek, prowadząc
kancelarię prawniczą Temidion.

(wobec klienta) gdy udowodniona mu zostanie wina.
Szczególną uwagę należy zwrócić na regulacje zawarte w
art. 10 b ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Ten przepis statuuje odpowiedzialność agenta wobec klienta tak jak
organizatora o ile zostanie spełniona jedna z zawartych w
tym przepisie przesłanek. Przepis ten brzmi:
Art. 10b1. Przedsiębiorcę wpisanego do rejestru występującego wobec klientów jako agent turystyczny, który dopuszcza się następujących uchybień:
1) w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje
jednoznacznie właściwego organizatora turystyki,
którego reprezentuje, lub
2) zawiera umowy o organizowanie imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy, który nie uzyskał wpisu do rejestru, lub
3) działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza
jej zakres - marszałek województwa wykreśla w drodze decyzji z rejestru.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie może uzyskać ponownego wpisu do rejestru przed upływem 3
lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru
i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do
rejestru stała się ostateczna.
3. Przedsiębiorcę, który nie jest wpisany do rejestru, a
występując wobec klientów jako agent turystyczny dopuszcza się uchybień, o których mowa w ust. 1, uznaje
się za organizatora turystyki wykonującego działalność
bez wymaganego wpisu do rejestru.
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Chargeback w teorii i praktyce
JAKUB SPALIK, PRAWNIK

Chargeback to stosunkowo nowa procedura
reklamacyjna, która w tym roku dała się we znaki wielu
agentom. Byli oni obciążani kosztami reklamacji za
niezrealizowane wycieczki upadłych touroperatorów.
Najogólniej rzecz ujmując, chargeback (tzw. obciążenie
zwrotne) to procedura reklamacyjna, z której mogą
skorzystać osoby płacące za usługę kartą płatniczą. –
Chargeback wciąż jest swego rodzaju nowinką, mimo że
pojawił się już kilka lat temu. Jest to jednak dość
szczególna regulacja, gdyż jest oparta jedynie w
szczątkowym zakresie na przepisach prawa powszechnie
obowiązującego – tłumaczy Jakub Spalik z kancelarii eprawnik. W znacznej mierze obowiązki w zakresie
chargeback regulują dokumenty wydane przez
wydawców kart płatniczych Visa i MasterCard. Agenci
turystyczni realizujący usługi płatnicze z użyciem kart tych
wydawców mają obowiązek stosowania się do ich
procedur. Jeżeli klient zgłosi reklamację za niewykonaną
bądź źle wykonaną usługę do swojego banku, musi ona
zostać rozpatrzona przez agenta rozliczeniowego w ciągu
90 dni. – Przepis ten pokazuje niedoskonałość przepisów,
ponieważ niedotrzymanie tego obowiązku nie jest w
żaden sposób sankcjonowane – uważa Jakub Spalik.
Jednocześnie klient ma prawo żądać chargebacku w ciągu
dwóch lat od zawarcia transakcji. Oznacza to, że nawet
jeśli dana firma zrezygnuje z terminali, to w razie
reklamacji i tak może odpowiadać finansowo.
Co się dzieje po rozpoczęciu procedury chargeback?
Agent rozliczeniowy w momencie otrzymania reklamacji
automatycznie blokuje środki na koncie akceptanta i
przekazuje je od razu do wydawcy. Czyli już przed

merytorycznym rozpatrzeniem reklamacji dochodzi do
przesunięcia środków pieniężnych. Dzieje się tak,
ponieważ agent rozliczeniowy ponosi ryzyko, że
akceptant okaże się niewypłacalny i będzie musiał zwrócić
pieniądze z własnych środków. Niezależnie od tego, że
biuro agencyjne nie jest wykonawcą usługi, za którą
przyjmuje opłatę, to w świetle umów z organizacjami
płatniczymi,
jako
akceptant
ponosi
pełną
odpowiedzialność za zawartą transakcję. – Tej
odpowiedzialności nie da się uniknąć – przestrzega Jakub
Spalik. Dlatego zgodnie z prawem, może zostać obciążony
kosztami reklamacji. Agent może oczywiście starać się
dowodzić przed rozpatrującym reklamację, że nie on
ponosi odpowiedzialność za niewykonaną bądź źle
wykonaną usługę. Jednak praktyka ostatniego sezonu
pokazuje, że firmy rozliczeniowe rzadko stają po stronie
akceptanta. Pocieszający może być jedynie fakt, że agent
także za pomocą procedury chargeback może dochodzić
swoich roszczeń u touroperatora bądź innego
kontrahenta, jeżeli przekazał mu płatność kartą. Jedynym
rozwiązaniem, przy którym agent nie ponosiłby żadnego
ryzyka, jest udostępnianie mu przez organizatora
terminalu online. Jednak na takie rozwiązanie wciąż godzi
się niewielu touroperatorów, gdyż wówczas to oni
ponoszą koszty transakcji, które w Polsce wahają się od
1,5 do 3 proc. kwoty. Brak precyzyjnych przepisów
regulujących procedury chargeback działa niestety na
niekorzyść agentów. Jedynie silny lobbing na rzecz zmiany
przepisów może przynieść rozwiązanie sytuacji.
Tymczasem ci przyjmujący płatności kartami muszą liczyć
się z ryzykiem.

Potrzeba zmian w prawie bankowym
Wstęp,
Chargeback w tłumaczeniu na j. polski oznacza „obciążenie zwrotne”. W swoich instrukcjach dla Handlowców
VISA określa chargeback jako odwróconą procedurę
sprzedaży. Wydaje się, że w polskim słowniku sens tego
pojęcia najlepiej oddaje słowo „reklamacja”. Trzeba przy
tym od razu zaznaczyć, że jest to reklamacja szczególnego rodzaju. Jej wyjątkowość polega na przedmiocie reklamacji, którym jest operacja płatnicza oraz źródłach
prawnych regulacji.
Źródła prawa
Na wstępie należy wskazać, iż nie jest praktycznie moż-

liwe określenie zamkniętego katalogu źródeł prawa regulujących chargeback.
Wśród przepisów prawa polskiego należy wymienić:
ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych (z
dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych Dz.U.2012.1232 j.t.)
ustawę o usługach płatniczych (ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych Dz.U.2011.199.1175),
w ograniczonym zakresie ustawa brawo bankowe.
Chęć skorzystania z opcji chargeback jest zgłaszana
przez posiadacza karty do wydawcy karty płatniczej. Tym
samym do źródeł prawa tej instytucji należy zaliczyć także stosunek prawny umowy o kartę płatniczą łączący po-

DECYDUJĄ DWA
GLOBALNE
SYSTEMY
Transakcje zapłaty
kartami płatniczymi
(a więc kartami kredytowymi, debetowymi i obciążeniowymi) odbywają
się w systemach kart
płatniczych. Systemy te
zostały stworzone i są
prowadzone przez organizacje kart płatniczych.
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siadacza i wydawcę karty.
Wpływ na treść zobowiązań wynikających z umowy o
kartę płatniczą mają – w sposób niebezpośredni – również przepisy międzynarodowych organizacji płatniczych,
zrzeszające emitentów kart i inne podmioty uczestniczące w procesie zapłaty kartami płatniczymi. I z tego też
powodu należałoby je również zaliczyć do źródeł prawa
w tym zakresie.
Jak działa Chargeback?
Jak wspomniałem na wstępie procedura Chargeback jest
określana jako transakcja odwróconej sprzedaży. Z tego
też względu warto przybliżyć najpierw jak wygląda podstawowa transakcja sprzedaży z użyciem karty płatniczej, a w szczególności jakie podmioty biorą w niej
udział. Pozwoli to na lepsze zrozumienie przebiegu chargeback.
Transakcje zapłaty kartami płatniczymi (a więc kartami
kredytowymi, debetowymi i obciążeniowymi) odbywają się w systemach kart płatniczych. Systemy te zostały
stworzone i są prowadzone przez organizacje kart płatniczych. Ogólnie można powiedzieć, że system kart płatniczych to sieć powiązań organizacyjnych i prawnych
mająca na celu zapewnienie autoryzacji i rozliczeń dokonywanych karatami płatniczymi. Systemy te można podzielić na czterostronne i trójstronne w zależności od
liczby podmiotów w nich uczestniczących.
W skład systemu czterostronnego wchodzą:
- wydawca – karty płatniczej
- agent rozliczeniowy
- posiadacz
- akceptant
Do systemów tych należą Visa i MasterCard. Są to systemy najpowszechniejsze i dlatego w dalszej części te
właśnie systemy będą nas interesować.
Tytułem jedynie uzupełnienia wskaże, iż występują także systemy trójstronne, gdzie oprócz posiadacza i akceptanta mamy do czynienia z podmiotem (właścicielem
systemu), który pełni jednocześnie rolę wydawcy i agenta rozliczeniowego. Do systemów takich należą np. DinerśClub czy American Express.
System płatności w polskim prawie został zdefiniowany
w art. 2 pkt 27 u.u.p. - system transferu środków pieniężnych oparty na formalnych i znormalizowanych regułach i wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania,
rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, a w
szczególności system autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o
elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr
169, poz. 1385, z późn. zm.6)), zwanej dalej "ustawą o
elektronicznych instrumentach płatniczych", oraz system
płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743), zwanej dalej "ustawą o ostateczności rozrachunku";

Przytoczenie tej definicji nie posunie nas jednak naprzód. Istotnym jest natomiast to, że systemami płatności są także systemy autoryzacji i rozliczeń. Zgodnie z
art. 2 pkt 17 u.e.i.p. są to podlegające prawu polskiemu
prawne powiązania pomiędzy agentem rozliczeniowym, akceptantami i wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych, w ramach których określa się
wspólne zasady przyjmowania zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych i rozliczeń z tego tytułu.
W Polsce występują aktualnie występują trzy takie systemu autoryzacji i rozliczeń transakcji kartami płatniczymi:
Krajowy System Rozliczeń (KSR), będący własnością First
Data Polska S.A.
Europay Domestic Cleraing and Settlement System, prowadzony przez MasterCard Exchange i
Visa National Net Settlement System, prowadzony przez
Visa International.
Wydawca
Nie został prawnie zdefiniowany. Najczęściej będzie to
oczywiście bank. Obecnie na świecie wydawcy kart płatniczych są skupieni w dwóch międzynarodowych systemach. Jednym jest zdecentralizowany system bankowy,
do którego należą Visa International, MasterCard, Europay, Japan Credit Bureau. Drugi jest zdecentralizowany:
American Express czy Diners Club.
Wydawca karty jest jej właścicielem. Z kolei organizacja
wydawców kart jest właścicielem symbolu karty i
wszystkich praw do niej. Udziela ona prawa do emisji,
czuwa na całością polityki wizerunku karty, ustala wewnętrzne regulacje dotyczące działania systemu, świadczy usługi autoryzacyjne i rozliczeniowe, sama nie
wydając kart płatniczych i nie zawierając umów z akceptantami.
Agent rozliczeniowy
Krótko jest to bank lub inna osoba prawna zawierająca z
akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych.
Listę agentów rozliczeniowych można znaleźć na stronach Komisji Nadzoru Finansowego.
Akceptant
Przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym
umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych.
Posiadacz
Osoba fizyczna, osobę prawną lub inny podmiot, który
zawarł umowę o wydanie pieniądza elektronicznego z
wydawcą pieniądza elektronicznego;
Transakcja Zapaty
Transakcja zapłaty z użyciem karty płatniczej w punkcie
handlowo-usługowym składa się z dwóch etapów:
autoryzacji - ma na celu uzyskanie informacji potwierdzającej możliwość sfinalizowania transakcji daną kartą;
jej celem jest zapobiegnięcie użyciu karty przez osobę
nieuprawnioną: "autoryzacja ma na celu wyeliminowanie
sytuacji, kiedy to osoba nieuprawniona, np. złodziej, próbowałby użyć karty lub też sam posiadacz chciałby za-
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płacić kartą, która utraciła swoją ważność itd. Proces autoryzacji przeprowadzany jest przez centra autoryzacyjno-rozliczeniowe, czyli agentów rozliczeniowych
świadczących tzw. usługi autoryzacyjno-rozliczeniowe.
Z kolei zgodnie z ustawą o usługach płatniczych transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik
wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej albo kilku kolejnych transakcji płatniczych w formie i procedurze przewidzianej w umowie pomiędzy płatnikiem a jego
dostawcą,
2) rozliczenie - w trakcie tego etapu następuje rozrachunek związany z daną transakcją w efekcie którego na
konto sprzedawcy przelewana jest kwota transakcji.
Procedura Chargeback:
W pierwszej kolejności Posiadacz zwraca się do Wydawcy i zgłasza nieprawidłowość.
Wydawca po sprawdzeniu warunków formalnych nadaje mu odpowiedni kod Chargeback i przesyła zgłoszenie
do organizacji wydawców, np. Visa.
Visa sprawdza zgłoszenie pod względem technicznym
operacji i przesyła je dalej do agenta rozliczeniowego.
Agent rozliczeniowy akceptanta następnie blokuje środki objęte reklamacją na rachunku akceptanta i następnie
przelewa kwotę reklamacji na rachunek wydawcy.
w tym przejawia się ryzyko agenta rozliczeniowego
Dopiero potem zwraca się do akceptanta o przesłanie
dokumentów, mogących potwierdzić dokonanie i prawidłowość dokonania operacji. Te dokumenty to podpisany dowód dokonania transakcji oraz ewentualnie inne
dokumenty, potwierdzające dostarczenie towaru bądź
wykonanie usługi.
Nieprzesłanie dokumentów przez akceptanta, wina akceptanta skutkuje obciążeniem go kwotą reklamacji.
W przypadku przysłania w terminie odpowiednich dokumentów, spełniających wymogi poprawności, agent
rozliczeniowy odblokowuje zablokowane wcześniej
środki akceptanta oraz przesyła informację o tym do
międzynarodowej organizacji płatniczej, która z kolei
przekazuje reklamację wydawcy.
W przypadku uznania argumentów akceptanta wydawca nie zwraca posiadaczowi kwot objętych reklamacją.
W przypadku braku uznania argumentów akceptanta
wydawca może uruchomić kolejną procedurę rozpatrywania reklamacji, która – w przypadku braku porozumienia między zaangażowanymi podmiotami kończy się
ostatecznie arbitrażem przeprowadzanym przez międzynarodową organizację płatniczą. Decyzje podjęte w
arbitrażu są zwykle ostateczne.
W efekcie końcowym akceptant zostaje obciążony kwotą reklamacji bądź kwota ta jest odblokowana na jego rachunku. Natomiast w razie niewypłacalności lub
wystąpienia innych powodów skutkujących brakiem
możliwości zapłaty przez akceptanta reklamowanej
kwoty, z reguły kwotą reklamacji jest obciążany agent
rozliczeniowy akceptanta.
Przykładowo organizacja Visa przyczyny reklamacji
zestawia w sześciu następujących

grupach:
1) przyczyny związane z nieotrzymaniem przez wydawcę obowiązkowych informacji od akceptanta –
nieotrzymanie od akceptanta wystarczających dowodów dokonania transakcji (np. nieprzesłanie bądź przesłanie fałszywego dowodu dokonania transakcji);
2) przyczyny związane z podejrzeniem oszustwa
(Fraud Codes) – np. posiadacz reklamuje transakcję,
w której nie brał udziału, której nie autoryzował bądź
brak jest podpisu posiadacza albo jego podpis jest sfałszowany;
3) przyczyny związane z błędami w autoryzacji - np.
wydawca otrzymał transakcję, która przekraczała limit
dozwolony dla danej karty płatniczej, nastąpiła odmowa autoryzacji, a mimo to transakcja została przeprowadzona, upłynął termin ważności karty, numer
konta przesłany do wydawcy nie zgadzał się z numerami kont obsługiwanymi przez wydawcę;
4) przyczyny związane z błędami w przetwarzaniu
(Processing Errors) – np. akceptant przesłał do wydawcy dowód transakcji po upływie przeznaczonego
na tą czynność terminu (30 dni), numer konta, które obciążono, jest innym numerem od figurującego
na dowodzie przeprowadzenia transakcji, wydawca
otrzymał tą samą transakcję więcej niż jeden raz w celu
obciążenia konta posiadacza, wydawca otrzymał pisemną skargę posiadacza, stwierdzającą, iż dokonał on zapłaty w inny sposób, w szczególności poprzez zapłatę
gotówką, czekiem lub innym typem karty;
5) przyczyny dotyczące zwrotu lub unieważnienia
transakcji – np. akceptant był powiadomiony o żądaniu unieważnienia transakcji, ale mimo to obciążył
klienta, przysłane towary lub usługi zakupione poprzez
Internet lub drogą telefoniczną nie były towarami zgodnymi z zamówieniem, otrzymane towary były uszkodzone lubniezupełne, nie został dokonany zwrot zapłaty
za towary lub usługi zwrócone akceptantowi;
6) nieotrzymanie przez posiadacza dóbr lub usług, za
które została dokonana zapłata.
W praktyce agentów turystycznych oczywiście najpoważniejszym, który uwidocznił się w minionym sezonie
były liczne upadłości biur podróży. W przypadku klientów, którzy dokonali wcześniejszej zapłaty za wycieki a
te się nie odbyły lub musieli oni awaryjnie wracać z wakacji przysługują im roszczenia o zwrot zapłaconych pieniędzy, czasem odszkodowania itp. Jeżeli klient, który
znalazł się w podobnej sytuacji zapłacił za imprezę turystyczną kartą jednej z organizacji respektujących chargeback z powodu nieotrzymania przez posiadacza
świadczenia, za które zapłacił kartą, to może one stosunkowo szybko otrzymać zwrot pieniędzy. Nie będzie
musiał brać udziału w postępowaniu upadłościowym czy
domagać się zapłaty z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Nie będzie musiał ponosić ryzyka, że nie
otrzyma całości pieniędzy, które zapłacił. Nie będzie musiał przechodzić żmudnych procedur i spełniać wiele for-
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malności a także czekać nie raz latami na zwrot pieniędzy. Zgłaszając chargeback będzie mógł otrzymać pieniądze w przeciągu kilku miesięcy. U.e.i.p. wskazuje tu
ogólny termin 90 dni dla akceptanta agenta rozliczeniowego na rozpatrzenie reklamacji wystawcy. Jednakże
wewnętrzne regulacje organizacji wydawców kart płatniczych mogą ustalać krótsze terminy i zwykle tak jest.
W przypadku upadłości akceptanta największe ryzyko
ponosi agent rozliczeniowy. W razie bowiem braku zapłaty przez akceptanta. Zapłaci agent rozliczeniowy.
Stąd też aktualnie obserwowane działania agentów roz-

liczeniowych.
Wydaje się, że problem jest znacznie szerszy. Powodem
stosowania takich praktyk przez agentów rozliczeniowych jest niewątpliwie spadek zaufania do całej branży
turystycznej. Jest dalszy, bardziej pośredni efekt licznych
upadłości biur podróży jakie obserwowaliśmy w tym roku. Remedium – przywrócenie zaufania do branży i stabilności podmiotów tu występujących. Jak? To temat na
zupełnie inny referat.

Jakub Spalik, prawnik
Referent jest aplikantem radcowskim wpisanym na listę aplikantów
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie oraz absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w
Krakowie.
Zawodowo wchodzi w skład Zespołu prawników serwi-

su www.e-prawnik.pl. Na bieżąco zajmuje się obsługą
przedsiębiorców w zakresie doradztwa korporacyjnego,
prawa handlowego, umów, weksli i czeków, prawa konsumenckiego, negocjacji i sporów sądowych oraz dziedzin pokrewnych. Jest także autorem serii artykułów o
tematyce stosowania wzorców umownych z udziałem
konsumentów w branży turystycznej opublikowanych na
łamach dwutygodnika branży turystycznej „Wiadomości
Turystyczne".
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Jaka jest przyszłosć relacji
touroperatora z agentem?
DEBATA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI AGENTÓW I TOUROPERATORÓW
TOUROPERATORZY: MAREK ANDRYSZAK (TUI), PIOTR HENICZ (ITAKA), KRZYSZTOF PIĄTEK (PZOT,
NECKERMANN), REMIGIUSZ TALAREK (RAINBOW TOURS)
AGENCI: ARTUR GROCHOLSKI (OSAT, SZAR), KATARZYNA KOLANOWSKA (WORLD TOUR),
MAŁGORZATA MASTALERZ (BP ORBITAL), MACIEJ NYKIEL (FLY.PL), IWONA SOKOŁOWSKA (ENOVATIS)

I Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży było
okazją do spotkania się branży w szerszym gronie.
Uczestnicy przybyli z całej Polski, by podjąć dyskusję na
ważne dla nich tematy, powalczyć na argumenty i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Okazało się, że problemów
jest więcej niż może pomieścić dwugodzinna debata.
Uczestnicy forum zgodnie przyznali, że branża musi
zmierzyć się z kryzysem, który nie dość, że na dobre
zagościł na naszym rynku, to w dodatku przejawia się u
nas wieloaspektowo. Składają się na niego niekorzystny
wizerunek biur podróży, przyzwyczajenie klientów do
zbyt niskich cen, niezdolność touroperatorów do ściślejszej współpracy oraz wzmożona konkurencja w segmencie agencyjnym, sprowadzająca się w niektórych
przypadkach do zwykłej walki o przetrwanie. – Gdy
sprawdzić w internecie frazę „biuro podróży”, okazuje
się, że termin ten kojarzy się z bankructwami, oszustwami, zamiast z profesjonalnym doradztwem turystycznym – mówi Maciej Nykiel, dyrektor zarządzający Fly.pl.
– W naszym wspólnym interesie leży zmiana obecnego
wizerunku – dodaje. Dyrektor Fly.pl zwraca uwagę na
jeszcze jedną kwestię, która przyczynia się do tak zauważalnego obniżania zaufania do branży. – Ostatnio
pojawiła się praktyka – stosowana zarówno przez touroperatorów jak i agentów – prowadzenia potyczek
słownych na forach internetowych i blogach. Pamiętajmy, że dyskusje te, nierzadko szkalujące, czytają także
nasi wspólni klienci – podsumowuje Maciej Nykiel. Jednoznacznie pejoratywne skojarzenia mogą doprowadzić
do odpływu klientów z biur podróży. Jeśli dołożyć do
tego coraz lepszą edukację klientów skutkującą samodzielną organizacją imprez za pośrednictwem internetu,
problem zaczyna być coraz bardziej palący. – Jako klienci jesteśmy wyposażeni w różnorodne narzędzia porównujące ceny, wyszukujące oferty, które sprawiają, że
łatwo możemy sami (bez pomocy profesjonalistów –
przyp. red.) zarezerwować swoje wakacje – zauważa
Krzysztof Piątek, prezes Neckermann Polska. Zagrożenie odpływu klientów jest realne, pora więc złączyć siły i uświadomić konsumentom powody, dla których

warto korzystać z usług biur podróży. Niestety, w czasie debaty, poza nawoływaniem do podjęcia działań, nie
pojawiły się żadne deklaracje.
Touroperatorzy! Zepsuliście rynek!
Kolejny problem dotyczy zbyt niskich cen wycieczek
czarterowych. W trakcie debaty agenci podkreślali, że
touroperatorzy prześcigają się w obniżaniu cen. Jako
jednego z winowajców wskazano Itakę. – Kilka lat temu oferowaliście wakacje na Wyspy Kanaryjskie w cenie 1800 zł, klienci przyzwyczaili się do tego i nie
rozumieją, że w rzeczywistości wyjazdy te powinny być
droższe. Dziś nie chcą płacić więcej za analogiczne oferty – ubolewała Grażyna Kamasa z biura podróży Przygoda z Inowrocławia. Piotr Henicz, wiceprezes Itaki,
podkreślał, że dzięki atrakcyjnym ofertom Itaka wypromowała wśród polskich turystów nowe kierunki takie
jak Feurteventura czy Lanzarote uatrakcyjniając tym samym produkt, jakim klientów zachęcić mogą agenci. –
Być może popsuliśmy rynek, ale nie podpiszę się pod
stwierdzeniem, że jesteśmy jedynymi, którzy tego dokonali – argumentuje Piotr Henicz. – Był na rynku jeszcze jeden gracz, który przyzwyczaił turystów do niskich
cen, a dziś już nie istnieje. Różnica między nim a nami
jest taka, że on znajdował się w kiepskiej sytuacji ﬁnansowej, podczas gdy nasza pozycja staje się z każdym rokiem coraz lepsza – dodaje Piotr Henicz.
Agenci! Podcinacie gałąź, na której siedzimy!
Z problemem cen zmierzył się także Marek Andryszak,
prezes TUI Poland. – Od pięciu-sześciu lat mamy do
czynienia z “merlinizacją” branży – uważa Marek Andryszak. – Dziś większość agentów wyszukuje ofertę
według kryterium ceny, wspólnie doprowadziliśmy do
tego, że głównym atrybutem oferty stał się koszt wyjazdu, a nie inne jego składowe. „Merlinizacja” to nic innego jak podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy –
podsumowuje szef TUI Poland i dodaje, że ten stan rzeczy staje się coraz większym zagrożeniem dla biur podróży. Według Marka Andryszaka doradcy powinni
konkurować między sobą umiejętnościami sprzedażo-

MAREK
ANDRYSZAK, TUI
Dziś większość agentów
wyszukuje ofertę według kryterium ceny,
wspólnie doprowadziliśmy do tego, że głównym atrybutem oferty
stał się koszt wyjazdu,
a nie inne jego składowe. „Merlinizacja” to nic
innego jak podcinanie
gałęzi, na której wszyscy
siedzimy.
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IWONA
SOKOŁOWSKA,
ENOVATIS
Agenci powinni skupić
się na potrzebach klienta, a nie na cenie.

wymi, a nie kusić jedynie niskimi cenami. Piotr Henicz
zwrócił uwagę na jeszcze inny problem. Wiceprezes
Itaki za niedopuszczalną uznał sytuację, kiedy właściciel
punktu agencyjnego tworzy listę osób, które określają
za jaką kwotę wyjadą, w konsekwencji czego są informowane w jakim dniu, lub o której godzinie powinny
dzwonić, by utraﬁć najkorzystniejszą cenę wyjazdu. –
Musimy nauczyć się bronić ceny, nie wspominajmy, co
było przed laty, dostosujmy się do obecnych warunków
rynkowych – nawołuje szef Itaki i dodaje, że zamiast
skupiać się na wypełnianiu samolotów dużym kosztem,
lepiej sprzedawać po cenach umożliwiających zarobek.
– Z wyższej ceny rodzi się też wyższa prowizja dla
agenta – przekonywał Piotr Henicz. Zauważył też, że
miniony sezon letni pokazał, iż agenci potraﬁą przekonać klienta do zakupu imprezy po cenie adekwatnej do
jej wartości. – Latem stanęliśmy przed dwoma wyzwaniami. Pierwszym był krótki czas dzielący moment zakupu wycieczki w stosunku do jej rozpoczęcia, drugim
groźba konieczności obniżania cen. Na szczęście okazało się, że klienci płacili dobre pieniądze za wyjazdy w
lipcu, sierpniu, wrześniu, a nawet w październiku –
podsumowuje Piotr Henicz. Iwona Sokołowska, członek zarządu Enovatis, właściciela marek wakacje.pl i
EasyGo.pl podkreślała, że agenci powinni skupić się na
potrzebach klienta, a nie na cenie. – MerlinX to system
rezerwacji a nie narzędzie sprzedaży – przekonuje Iwona Sokołowska.
Czemu jest źle, skoro jest tak dobrze?
W czasie debaty pojawiły się także pytania o prognozy
dotyczące przyszłego sezonu letniego. – Przed nami dobry sezon – zapowiada Krzysztof Piątek. – Rynek będzie rósł, tak jak ma to miejsce dziś – dodał prezes
Neckermann Polska. Według szefa Neckermanna polski rynek czarterowy zwiększa się z każdym rokiem o
kilkanaście procent. Na sugestie, że chyba nie jest jednak tak dobrze, jak pokazują to statystyki Polskiego
Związku Organizatorów Turystyki Krzysztof Piątek odpowiedział – Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest
3,3 tys. ﬁrm, które posiadają status organizatora turystyki. W systemie rezerwacyjnym MerlinX w sezonie
Lato 2012 aktywnych było ok. 4 tys. agentów. W niskim
sezonie wyjazdy rezerwuje ok. 5-6 tys. klientów tygodniowo, co przy średniej 2,5 os. przypadających na jedną rezerwację, oznacza ok. 2 tys. rezerwacji
zakładanych przez MerlinX. Liczby te oznaczają, że do
przeciętnego agenta klient przychodzi średnio co drugi
tydzień – wylicza Krzysztof Piątek i dodaje, że MerlinX
posiada ok. 50-procentowy udział w rynku, w rzeczywistości konkuruje ze sobą na co dzień ok. 5-6 tys. biur
agencyjnych. Walka o klienta jest bardzo ostra. Według
Krzysztofa Piątka niektórzy touroperatorzy dokładają
kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, by utrzymać
atrakcyjne ceny, zaś agenci coraz częściej konkurują gadżetami. – Może jest nas zbyt wielu? – pyta prezes Neckermann Polska.

Wizerunek – odsłona druga
W trakcie rozmowy podsumowującej miniony sezon nie
można było nie wspomnieć o 12 bankructwach, których
branża doświadczyła w ciągu zaledwie kilku miesięcy. –
Upadki touroperatorów nie pomogły w budowaniu pozytywnego wizerunku branży – twierdzi Piotr Henicz i
dodaje, że dużym problemem dla sektora turystyki wyjazdowej jest promowanie przez agentów ﬁrm touroperatorskich, za którymi nic i nikt nie stoi. Małgorzata
Mastalerz z biura Orbital stwierdziła, że organizatorzy
także powinni zastanowić się nad przyczyną tego stanu.
– Być może to właśnie duzi touroperatorzy popychają
agentów do współpracy z takimi organizatorami, tworząc np. umowy stojące w kolizji z prawem lub będące
jedynie spisem obowiązków agentów – zastanawia się
Małgorzata Mastalerz. Przedstawiciele biur podróży
podnieśli wątek współpracy agenta z touroperatorem.
Przyczynkiem do ożywionej dyskusji stała się, czego
można się było spodziewać, nowa umowa agencyjna
przygotowana przez TUI Poland. – Nie czujemy się już
partnerami organizatorów – mówi Katarzyna Kolanowska z World Tour z Sopotu. – Powinniśmy porozmawiać
o kształcie naszej dalszej współpracy – dodaje szefowa
biura z Sopotu. Na jej apel odpowiedzieli praktycznie
wszyscy przedstawiciele dużych touroperatorów.
Krzysztof Piątek podkreślał, że relacja agent-touroperator jest prosta i taką pozostanie. – My jesteśmy producentami, wy – sprzedawcami. Jesteśmy na siebie
skazani – uważa szef Neckermann Polska. Prezes Piątek tłumaczy, że dochody po stronie obu partnerów
znajdują się na podobnym poziomie. – Marża w turystyce wynosi ok. 20 proc., z czego ok. 10 proc. przekazywane jest w postaci prowizji do biur agencyjnych –
wylicza Krzysztof Piątek.
Duże ryzyko, większe prawa?
Touroperatorzy podnieśli jeszcze jeden wątek, związany z ryzykiem prowadzenia swojej działalności. – Touroperatorka opiera się na zakupie miejsc w samolotach i
hotelach, a zakupy te generują ryzyko niesprzedania zakontraktowanych miejsc – wyjaśnia Marek Andryszak i
wylicza – Marża w turystyce waha się między 50 a 150
zł, natomiast puste miejsce w samolocie kosztuje ok. 1
tys. zł. By odrobić koszt każdego pustego miejsca, trzeba sprzedać dużo wycieczek. My, touroperatorzy, musimy mieć pewność, że w czasach trudnych uda się
wyprzedać te puste miejsca. Dlatego każdy touroperator, który ma przed sobą duże ryzyko, potrzebuje własnej sieci sprzedaży – twierdzi szef TUI Poland. Piotr
Henicz także odniósł się do ryzyka działalności touroperatorskiej. – Porównując dane z tego roku z poprzednim możemy wstępnie oszacować, że w tym roku Itaka
zwiększyła udział w rynku do ponad 30 proc., obsłużyliśmy ponad 30 tys. klientów więcej, nasz obrót wzrósł
o ponad 150 mln zł. Niestety wynik ﬁnansowy będzie
nieznacznie niższy niż w roku ubiegłym. Jednocześnie
dane Itaki pokazują, że 70 proc. współpracujących z na-

I OGÓLNOPOLSKIE FORUM AGENTÓW BIUR PODRÓŻY | 27

mi biur agencyjnych osiągnęło prowizję wyższą niż rok
temu. Kto poniósł większe ryzyko? Komu spadła rentowność? – pyta Piotr Henicz i nawołuje – Szanujmy się
nawzajem, nie prześwietlajmy sobie nawzajem tak dogłębnie strategii.
Agenci warci 50 proc.
Touroperatorzy przyznali, że bez sieci agencyjnej trudno byłoby im się na rynku rozwijać. – Agenci odpowiedzialni są za ok. 50 proc. sprzedaży touroperatora –
mówi Krzysztof Piątek. Podobne liczby przedstawił
Piotr Henicz. – Dziś Itaka posiada ponad 100 salonów
własnych, ale sprzedaż agencyjna utrzymuje się na poziomie 50 proc. Jeśli nie będziemy z wami współpracować, nie będziemy się rozwijać – konkluduje wiceprezes
Itaki. Remigiusz Talarek, wiceprezes Rainbow Tours także podkreśla, że bez agentów touroperator nie odnajdzie się na rynku. – Żaden touroperator nie może
pozwolić sobie na dystrybucję oferty w 100 proc. przez
własne kanały dystrybucji – twierdzi Remigiusz Talarek.
Marek Andryszak przyznał, że zadowolony jest z ilości
agentów, jaką obecnie posiada TUI Poland, dlatego w
odpowiedzi na pytanie agenta z Centrum Podróży z Ursynowa o sposób, w jaki za rok, po „wycięciu” sieci
agencyjnej zamierza przekonać zewnętrzne biura podróży do podjęcia ponownej współpracy z TUI Poland,
odpowiedział, że nie zamierza takich działań podejmować, ponieważ obecny stan jest dla TUI Poland zadowalający. Piotr Henicz podkreślał, że tak jak agent ma
prawo zadecydować z kim współpracuje, tak samo o
kooperacji z biurem decyduje touroperator. – Nigdzie
nie zostało zapisane, że każde biuro musi posiadać w
ofercie produkt wszystkich organizatorów. Wy decydujecie kogo sprzedajecie, my też mamy prawo wyboru.
Dajmy wolną rękę każdemu z nas, niech o wyborze zadecydują elementy, na których zależy klientowi – argumentuje Piotr Henicz. W podobnym tonie
wypowiedział się Marek Andryszak – Gdybym był agentem, wybierałbym na podstawie preferencji klienta i rodzaju produktu – twierdzi szef TUI Poland.
Do kogo należy klient?
Agenci podnieśli jeszcze jeden problem, a mianowicie
złą w ich mniemaniu praktykę przeciągania klientów
przez touroperatorów do własnych punktów sprzedaży. – Warto poruszyć tu kwestię „własności” danych
osobowych klientów – mówi Maciej Nykiel. – Kiedyś
touroperatorzy zwracali się do turystów w imieniu
punktu sprzedaży, w którym ostatnio zostali obsłużeni.
Być może warto wrócić do tej praktyki. Dziś coraz częściej stykamy się z sytuacjami, kiedy organizatorzy komunikują bezpośrednio do klientów – mówił dyrektor
zarządzający Fly.pl. Przedstawiciele biur podróży wyrazili też sprzeciw przeciwko zachęcaniu konsumentów
przez organizatorów do kupowania wyjazdów przez ich
strony internetowe. Do problemu tego ustosunkował
się Marek Andryszak. – Myślę, że obecni tu moi kole-

dzy touroperatorzy przyznają, że witryny największych
graczy rynkowych notują rocznie ruch na poziomie 1
mln unikalnych użytkowników. Ponieważ rynek turystyki czarterowej liczy 1,2-1,4 mln osób, oznacza to, że potencjalni klienci odwiedzają strony wszystkich dużych
touroperatorów. Jeśli z tej liczby uda nam się zatrzymać
choćby promil, to jest to już sukces – mówi Marek Andryszak.
Kolizja umowy z prawem
Anna Jędrocha z Krakowskiej Izby Turystyki poruszyła
temat umów agencyjnych i praktyk współpracy stosowanych na innych rynkach. – Czy umowy agencyjne w
krajach, w których pracują globalni touroperatorzy, odbiegają od polskich? – pyta Anna Jędrocha. Marek Andryszak stwierdził, że umowy z innych rynków są
zupełnie inne i podkreślił, że treść polskiej wersji jest
ściśle związana z wytycznymi ustawy o usługach turystycznych. Remigiusz Talarek przyznał rację prezesowi
TUI Poland – To, co znajduje się w umowie zależy od
obowiązujących nas przepisów. Pytanie tylko, czy
wszystko, co zawierają akty prawne musi być w umowie
powtórzone – uważa Remigiusz Talarek. Umowy agencyjne stały się gorącym tematem do dyskusji nie tylko z
powodu TUI Poland. Wzburzenie wywołały także zabezpieczenia, jakich od swoich agentów wymaga Itaka.
Przedstawiciele biur podróży, choć nie powiedzieli tego
na debacie głośno, wielokrotnie powtarzali, że boją się
wprowadzenia podobnych zapisów przez innych dużych
graczy rynkowych. Ta hipotetyczna sytuacja mogłaby
oznaczać dla wielu małych przedsiębiorców koniec
możliwości prowadzenia działalności agencyjnej. W stosunku do TUI Poland i Itaki pojawiły się też zarzuty o
niezgodność treści umów agencyjnych z polskim prawem. Problem ten poruszył Grzegorz Klehr, radca
prawny współpracujący z OSAT-em. Zarówno Piotr
Henicz jak i Marek Andryszak odpowiedzieli, że dokumenty reprezentowanych przez nie ﬁrm zostały przygotowane we współpracy z prawnikami, dlatego nie
obawiają się, by pojawiły się w nich zapisy niezgodne z
przepisami.
Na koniec wystąpił Edward Giecewicz z Dolnośląskiej
Izby Turystyki, który apelował do touroperatorów o ułatwienie pracy agentom. – Mamy prośbę o ujednolicenie
powiadomień, dużym problemem są też ciągłe zmiany
w warunkach uczestnictwa, takie informacje bardzo nas
absorbują – wymieniał. Przedstawiciel DIT podniósł też
kwestię systemu płatności, zwracał uwagę na potrzebę
wprowadzenia uogólnionych zasad, ponieważ w niektórych przypadkach są one zbyt skomplikowane. W podsumowaniu Artur Grocholski, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Agentów Turystycznych zauważył, że
agenci także powinni dołożyć większych starań, by podnieść poziom oferowanych usług. – Zacznijmy od siebie, od edukacji, jesteśmy na różnych poziomach –
wymienia Artur Grocholski. – OSAT będzie certyﬁkował biura podróży, stworzymy też kodeks dobrych

KSZTAŁT UMOWY
DEFINIUJE
POLSKIE PRAWO
Umowy pomiędzy agentami a organizatorami na
innych rynkach różnią
się zasadniczo od tych
stosowanych w Polsce.
Treść polskiej wersji jest
ściśle związana z wytycznymi ustawy o usługach turystycznych.
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praktyk. Np. jedną z rzeczy, której powinniśmy się wystrzegać, jest udzielanie rabatów. Dlatego wprowadzamy specjalną tabliczkę do zawieszenia w biurach
podróży – zapowiada Artur Grocholski. Na tabliczce napisano: „W przypadku pytań o rabat uprzejmie informujemy, iż jest to stolica Maroko”. Krzysztof Piątek pokusił
się o analizę bieżących trendów sprzedaży. – Z raportów PZOT wynika, że skumulowana sprzedaż Lata
2013 wykazuje poziom o 10 proc. niższy niż w roku
ubiegłym. To nie jest zły wynik – twierdzi Krzysztof Piątek. Dla porównania przypomina sytuację sprzed paru
miesięcy, kiedy do sprzedaży oddane zostały oferty zimowe. – Dwa, trzy miesiące temu notowaliśmy spadki
skumulowanej sprzedaży Zimy 2012/2013 na poziomie
30 proc. Wartość ta została jednak szybko wyrównana
– informuje prezes Neckermann Polska, ale przyznaje,
że w widoczny sposób przesunął się moment podejmowania decyzji przez klientów. – W październiku 50 proc.

turystów podejmowało decyzję o wyjeździe na siedem
dni przed rozpoczęciem podróży, 78 proc. klientów decydowało o zakupie podróży na mniej niż 14 dni przed
wyjazdem. Średnia w tym wypadku wynosi ok. 60 dni,
co oznacza, że wartość ta spadła o 10 proc. Trend przesuwania rezerwacji na okres bliżej wyjazdu jest już bardzo widoczny – podsumowuje prezes Piątek.
I Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży uznane
zostało za pierwszy krok do polepszenia współpracy
agentów z touroperatorami. W trakcie wydarzenia poruszono wiele problemów nękających branżę od kilku,
a nawet kilkunastu miesięcy. Uczestnicy mogli porozmawiać z szefami największych ﬁrm touroperatorskich
w Polsce, powalczyć na argumenty i zapytać o możliwe
rozwiązania palących problemów. Wszyscy orzekli
zgodnie, że tego typu spotkania muszą być organizowane cyklicznie. Być może nawet częściej niż tylko raz w
roku.
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Zgłoś się już dziś!
Już teraz zgłoś swoje uczestnictwo w przyszłorocznej edycji! To był dopiero początek. Niezbędna
jest kontynuacja branżowego dialogu, który rozpoczął się podczas I Ogólnopolskiego Forum
Agentów Biur Podróży. Wiadomości Turystyczne, organizator wydarzenia zamierza rozbudować
imprezę i wzbogacić ją merytorycznie tak, aby stała się niezbędnym punktem branżowego
kalendarza.
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