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Przedmiotem gwarancji jest: 
1) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, 
obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty 
poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub 
tego powrotu; 
2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy 
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy 
lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy 
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana; 
3) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej 
lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych 
odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub 
osób, które działają w ich imieniu. 

Suma gwarancyjna wynosi 268 870,00 PLN 
(słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 ) 

co stanowi równowartość kwoty 63.158,02 EUR (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem euro, 02/100), 
przeliczoną z zastosowaniem kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku 
wystawienia gwarancji, to jest w dniu 02.01.2020r. (1 EUR = 4,2571 PLN). 
 
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Zleceniodawcy w zakresie wymienionym w par. 11 gwarancji 
ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywana przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. 
 
Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Beneficjenta z roszczeniem. Certyfikat wydaje się na 
wniosek Zleceniodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa 
oryginału gwarancji. 
 

W imieniu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 

 

 

 

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych 

  
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. poświadcza niniejszym, iż działając na 

zlecenie  
 

Biura Podróży PL TRAVEL 
Krzysztof Stańczyk 

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 1/6 
 

udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze  06.193.082 
ważnej od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. 

 
Gwarancja spełnia wymogi Ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych Dz.U. 2017, poz. 2361.  
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego 

  


