
 

 
 

Bielsko-Biała, dnia 2 kwietnia 2020 roku 
 
Szanowni Państwo, 
 
Działając jako osoba uprawiona do reprezentacji BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. 

z siedzibą w Inwałdzie, z przykrością informujemy, w związku nadzwyczajną 
sytuacją jaką jest wybuch epidemii wirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 47 ust. 5 pkt 
2 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych jako organizator turystyki zmuszeni jesteśmy do rozwiązania 
umowy nr 24759 z dnia 10.02.2020 dotyczącej imprezy turystycznej, która miała odbyć 
się w terminie 24.04.2020 – 03.05.2020. 
Zgodnie z treścią art. 15k ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 
rozwiązanie o którym mowa powyżej stanie się  skuteczne z mocy prawa po upływie 
180 dni od dnia powiadomienia o rozwiązaniu.  
 
 W tym miejscu jako zespół BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. z uwagi na fakt, 
że działania organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej nie rozwiązują 
w całości  jakże trudnej i wyjątkowej sytuacji w której aktualnie znaleźliśmy się 
My - organizatorzy imprez turystycznych, jak i Wy - Nasi Klienci, zwracamy się do 
Państwa z ogromną prośbą skorzystania z możliwości wyrażenia zgody na 
otrzymanie vouchera o równowartości kwoty wpłaconej przez Państwa na rzecz 
realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. Voucher ten będą mogli 
Państwo wykorzystać na poczet realizacji przyszłych imprez turystycznych 
organizowanych przez BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. do końca przyszłego sezonu 
turystycznego (tj. do 03.10.2021 r.).  
 

Żywimy głęboką nadzieję, że dzięki Państwu i zaangażowaniu naszych 
pracowników uda Nam się wspólnie poradzić z ogromnym wyzwaniem, przed 
którym to zostaliśmy postawieni mimo woli. Wyrażenie przez Państwa zgody o której 
mowa powyżej, pozwoli Nam na przetrwanie tych ciężkich chwil. Jako zespół BUKSA 
TRAVEL Sp. z o.o. podejmujemy jedynie działania mające na celu ochronę naszego 
przedsiębiorstwa, jednocześnie dziękujemy Państwu za zrozumienie zaistniałej 
sytuacji, a przede wszystkim za to, że jesteście z Nami. 

 
Z poważaniem, 

Prezes Zarządu – Jakub Nieć   
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