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REKLAMACJA 

 
Szanowy Panie, 

 
Dnia 8 lipca 2008 r. następująca grupa osób (Tomasz Rzeźnik, Marlena Mazur, 

Sebastian Pawlak, Justyna Pawlak, Marcin Rzeźnik, Joanna Fliszkiewicz, Marcin Starzyk, 
Marek Sadowski, Radosław Nazaruk, Karolina Śmietanka oraz Elie Bonefeas (dalej 
„Uczestnicy”)) zawarła z Pańską firmą Direct Investments (dalej „Firma”) „umowy udziału 
w rejsie-szkoleniu morskim”(dalej „Umowa”). 

Przedmiotem Umowy miała być usługa szkoleniowa polegająca na przekazaniu 
Uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z praktycznymi aspektami żeglugi 
sportowym jachtem żaglowym, odbywająca się w okresie od 2 sierpnia 2008 r. do 9 sierpnia 
2008 r. 

Niestety, ale po kilku dniach Uczestnicy zmuszeni zostali do zrezygnowania z dalszej 
współpracy z Direct Investments i w dniu 6 sierpnia wrócili do portu zaokrętowania. Na 
decyzję tę wpłynął fakt niewywiązywania się przez Firmę w rażącym stopniu z postanowień 
Umowy, a w szczególności: 

a. Uczestnicy, zarówno przed jak i w trakcie rejsu, nie otrzymali żadnych 
instrukcji ani szkolenia na temat praktycznych aspektów żeglugi sportowym 
jachtem żaglowym po Morzu Adriatyckim, co było przedmiotem umowy 
(żaden z Uczestników nigdy wcześniej nie pływał jachtem żaglowym po 
morzu przez co mógł być nie do końca świadom związanego z tym ryzyka); 

b. w ciągu trzech (z pięciu) dni żeglugi kapitan statku, w osobie Pana Michała 
Sobkowiaka, nie odwiedził żadnego z wymienionych w Umowie portów 
leżących na planowanej trasie rejsu. Ponadto, Pan Sobkowiak, pomimo 
sprzeciwu uczestników, jednoosobowo podjął decyzję o spędzeniu dwóch 
następujących po sobie nocy w tym samym porcie z powodu przebywającej w 
nim dziewczyny narodowości chorwackiej. Drugiego dnia, gdy Uczestnicy 
poprosili o wyruszenie z portu Pan Sobkowiak oświadczył że jest zbyt 
zmęczony aby kierować jachtem, po czym udał się z Chorwatką na plażę o 
czym perfidnie poinformował Uczestników. Dodatkowym argumentem za 



pozostaniem w porcie były warunki atmosferyczne, które według Pana 
Sobkowiaka uniemożliwiały opuszczenie portu. Zdania tego nie podzielało 
dwóch innych kapitanów jachtów zacumowanych w naszym sąsiedztwie, 
którzy to ze względu na korzystne warunki atmosferyczne właśnie popłynęli 
do oddalonego o kilka godzin portu, do czego zachęcali również i 
Uczestników. Niestety Pan Sobkowiak nie zmienił zdania i postanowił 
odpoczywać u boku swojej chorwackiej koleżanki na plaży. Na pytania 
Uczestników odnośnie planów na kolejne dni Pan Sobkowiak odpowiadał 
zdawkowo: „poinformuję was gdy będę jakiś miał” (sic!). 

c. o ile Pan Sobkowiak, zgodnie z zapewnieniami Firmy, posiada uprawnienia do 
żeglugi sportowym jachtem żaglowym, o tyle jego umiejętności nie 
odzwierciedlały tego w czasie rejsu - przez większość czasu kiedy 
przebywaliśmy na morzu Pan Sobkowiak posługiwał się silnikiem spalinowym 
w przeciwieństwie do pływających obok nas na żaglach jachtów. Ponadto, Pan 
Sobkowiak miał wyjątkowe trudności podczas cumowania jachtu i gdyby nie 
pomoc Uczestników oraz osób trzecich cumowanie niejednokrotnie mogłoby 
się zakończyć przynajmniej poważnymi stratami materialnymi. 

 
W związku z powyższym trudno odnieść wrażenie że czas który spędziliśmy na 

Chorwacji można nazwać urlopem. Ani przez chwilę Uczestnicy nie poczuli się tak jakby w 
zamian za zapłacone pieniądze otrzymywali godziwy ekwiwalent w postaci usługi. Zamiast 
odpoczynku, komfortu psychicznego i przyjemności ze spędzenia czasu z przyjaciółmi 
Uczestnicy doświadczyli wielu nieprzyjemności ze strony Pana Sobkowiaka przez co musieli 
kontynuować urlop na lądzie, co wiązało się oczywiście z dodatkowymi kosztami. 

  
Mając powyższe na uwadze, celem polubownego załatwienia sprawy, proszę w 

imieniu zarówno swoim jak i pozostałych Uczestników o zwrot kosztów usługi w wysokości 
16.995 PLN (11 x 1.545 PLN ) co satysfakcjonowałoby obie strony i pozwoliło na uniknięcie 
czasochłonnego, kosztownego a przede wszystkim niepotrzebnego sporu sądowego. 

 
Liczę, iż ta nieprzyjemna sytuacja, w której znaleźli się Uczestnicy, zostanie przez 

Pana rozwiązana w sposób, który odbuduje nasze zaufanie do firmy Direct Investments.  
 

Uprzejmie proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na niniejszą reklamację. 
Równocześnie informuję, że w przypadku negatywnej odpowiedzi Uczestnikom pozostaje 
tylko droga postępowania sądowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


