
1. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 8 grudnia
2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy˝szym, usta-
wy o wy˝szych szko∏ach zawodowych, ustawy o trans-
porcie kolejowym i ustawy o us∏ugach turystycznych
oraz ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, usta-
wy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej — w zwiàzku z dosto-
sowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122,
poz. 1314) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 133,
poz. 884), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 158,
poz. 1043),

2) ustawà z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 113, poz. 714),

3) ustawà z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 40, poz. 401),

4) ustawà z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 43, poz. 486),

5) ustawà z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o szkolnictwie wy˝szym, ustawy o wy˝szych szko-
∏ach zawodowych, ustawy o transporcie kolejo-
wym i ustawy o us∏ugach turystycznych oraz usta-
wy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej — w zwiàzku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1314) 

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 46—48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏u-
gach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884), które
stanowià:

„Art. 46. W Kodeksie wykroczeƒ w art. 601 dodaje
si´ § 4 w brzmieniu:

«§ 4. Kto:

1) wykonuje bez wymaganych
uprawnieƒ zadania przewodnika
turystycznego lub pilota wycie-
czek,

2) Êwiadczàc us∏ugi hotelarskie u˝y-
wa nazw rodzajowych lub okre-
Êlenia kategorii obiektów hotelar-
skich bez decyzji lub niezgodnie
z decyzjà,

3) wbrew obowiàzkowi Êwiadczy
us∏ugi hotelarskie w obiekcie nie-
zg∏oszonym do ewidencji,

4) Êwiadczy us∏ugi hotelarskie
wbrew decyzji nakazujàcej
wstrzymanie ich Êwiadczenia

— podlega karze ograniczenia wol-
noÊci albo grzywny.»

Art. 47. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34,
poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31,
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321,
Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107,
poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47,
poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60,
poz. 310, Nr 83, poz. 426, Nr 90, poz. 446,
Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r.
Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz
z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117,
Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60,
poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554,
Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106,
poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114,
poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 124,
poz. 783) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 dodaje si´ pkt 4
w brzmieniu:

«4) wynajmowanie turystom przez rol-
ników pokoi lub miejsc na ustawie-
nie namiotów w obr´bie gospodar-
stwa, sprzeda˝ posi∏ków i Êwiadcze-
nie us∏ug z tym zwiàzanych.»;

2) w art. 11:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 20 i pkt 21
w brzmieniu:

«20) organizowania imprez tury-
stycznych, z wy∏àczeniem dzia-
∏alnoÊci okreÊlonej w art. 9
ust. 2 pkt 4,

21) poÊrednictwa w zawieraniu
umów o Êwiadczenie us∏ug tu-
rystycznych.»,

b) dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:

«12. Zasady udzielania koncesji, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 20
i pkt 21, okreÊlajà przepisy o
us∏ugach turystycznych.»
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Art. 48. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713
oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60,
poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 110, poz. 715)
w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

«2. Warunkiem otrzymania koncesji,
o której mowa w art. 17 pkt 3, jest po-
nadto:

1) posiadanie koncesji organizatora
turystyki lub poÊrednika turystycz-
nego, zgodnie z przepisami o us∏u-
gach turystycznych,

2) zatrudnienie przez organizatora tu-
rystyki osób, które z∏o˝à egzamin ze
znajomoÊci zasad wykonywania
polowania oraz zasad ochrony
przyrody.»”;

2) art. 2 ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie usta-
wy o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 158,
poz. 1043), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie usta-
wy o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 113,
poz. 714), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

4) art. 2—6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmia-
nie ustawy o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 40,
poz. 401), które stanowià:

„Art. 2. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34,
poz. 198, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41,
poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452,
Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127,
poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85,
poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700
i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177
i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44,
Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54,
poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471,
Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98,
poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733,
Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157,
poz. 1026) w art. 11 w ust. 1 pkt 20 i pkt 21
oraz ust. 12 skreÊla si´.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713,
z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369,
Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133,
poz. 884 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
w art. 19 w ust. 2 w pkt 1 wyraz «koncesji»
zast´puje si´ wyrazami «zezwolenia na
dzia∏alnoÊç».

Art. 4. 1. Sprawy o udzielenie koncesji, wszcz´te
do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie dotychczasowych przepi-
sów, Prezes Urz´du Kultury Fizycznej
i Turystyki przekazuje w∏aÊciwym woje-
wodom do dalszego rozpoznania we-
d∏ug nowych przepisów.

2. Sprawy o udzielenie koncesji, wszcz´te
do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie dotychczasowych przepi-
sów i zakoƒczone decyzjà ostatecznà,
w których strony z∏o˝y∏y wniosek o ich
ponowne rozpoznanie bàdê w których
post´powanie zosta∏o wznowione, Pre-
zes Urz´du Kultury Fizycznej i Turystyki
rozpoznaje wed∏ug nowych przepisów.

3. Wnioski o udzielenie koncesji z∏o˝one do
Prezesa Urz´du Kultury Fizycznej i Tury-
styki stajà si´ wnioskami o udzielenie ze-
zwolenia, a inne czynnoÊci dokonane
w post´powaniu koncesyjnym sà sku-
teczne w post´powaniu w sprawie
udzielenia zezwolenia, je˝eli odpowiada-
jà nowym przepisom.

Art. 5. 1. Koncesje udzielone w trybie dotychcza-
sowych przepisów stajà si´ zezwolenia-
mi, z zachowaniem ich dotychczasowe-
go przedmiotu i zakresu.

2. Prezes Urz´du Kultury Fizycznej i Tury-
styki przeka˝e wojewodom w∏aÊciwym
ze wzgl´du na siedzib´ (miejsce za-
mieszkania) przedsi´biorcy jego doku-
mentacj´ stanowiàcà podstaw´ udziele-
nia koncesji.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 2 i 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie
ustawy o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 43,
poz. 486), które stanowià:

„Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie upowa˝nieƒ zmienianych ustawà za-
chowujà moc obowiàzujàcà do czasu wy-
dania przepisów wykonawczych na podsta-
wie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym
ustawà, jednak przez okres nie d∏u˝szy ni˝
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 16 i 17 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o szkolnictwie wy˝szym, ustawy o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych, ustawy o transporcie
kolejowym i ustawy o us∏ugach turystycznych oraz
ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, usta-
wy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
i ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej —
w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Euro-
pejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1314), które stanowià:

„Art. 16. W stosunku do paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej przepis art. 2 ustawy,
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o której mowa w art. 4, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, traci moc z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 1, 2 i 5, art. 3 pkt 2, 4—7, art. 7 
i art. 10—13, które wchodzà w ˝ycie

z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej,
oraz art. 3 pkt 8 i 9, art. 4—6 i art. 8, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.”

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Go-
spodarki z dnia 21 marca 2001 r.
(poz. 578)

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o us∏ugach turystycznych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) Ustawa okreÊla warunki Êwiadczenia, przez
przedsi´biorców i przedsi´biorców zagranicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193
oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509), zwanych dalej „przedsi´-
biorcami”, us∏ug turystycznych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a tak˝e za granicà, je˝eli umowy
z klientami o Êwiadczenie tych us∏ug sà zawierane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.2) Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w imieniu przedsi´biorcy zagranicznego
umów z klientami o Êwiadczenie us∏ug turystycznych
jest dopuszczalne, je˝eli przedsi´biorca ten prowadzi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç go-
spodarczà na warunkach okreÊlonych w ustawie, o któ-
rej mowa w art. 1.

Art. 3. Przez u˝yte w ustawie okreÊlenia nale˝y ro-
zumieç:

1) us∏ugi turystyczne — us∏ugi przewodnickie, us∏ugi
hotelarskie oraz wszystkie inne us∏ugi Êwiadczone
turystom lub odwiedzajàcym,

2) impreza turystyczna — co najmniej dwie us∏ugi tu-
rystyczne tworzàce jednolity program i obj´te
wspólnà cenà, je˝eli us∏ugi te obejmujà nocleg lub
trwajà ponad 24 godziny albo je˝eli program prze-
widuje zmian´ miejsca pobytu,

3) wycieczka — rodzaj imprezy turystycznej, której
program obejmuje zmian´ miejsca pobytu jej
uczestników,

4)3) organizowanie imprez turystycznych — przygoto-
wywanie lub oferowanie, a tak˝e realizacja imprez
turystycznych,

5) organizator turystyki — przedsi´biorca organizujà-
cy imprez´ turystycznà,

6) poÊrednik turystyczny — przedsi´biorca, którego
dzia∏alnoÊç polega na wykonywaniu, na zlecenie
klienta, czynnoÊci faktycznych i prawnych zwiàza-
nych z zawieraniem umów o Êwiadczenie us∏ug tu-
rystycznych,

7)4) agent turystyczny — przedsi´biorca, którego dzia-
∏alnoÊç polega na sta∏ym poÊredniczeniu w zawie-
raniu umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych na
rzecz organizatorów turystyki posiadajàcych ze-
zwolenia w kraju lub na rzecz innych us∏ugodaw-
ców posiadajàcych siedzib´ w kraju,

7a)5) przewodnik turystyczny — osob´ zawodowo opro-
wadzajàcà grupy wycieczkowe po wybranych ob-
szarach, miejscowoÊciach i obiektach oraz udziela-
jàcà o nich informacji,

7b)5) pilot wycieczek — osob´ towarzyszàcà, w imieniu
organizatora turystyki, uczestnikom imprezy tury-
stycznej, sprawujàcà opiek´ nad nimi i czuwajàcà
nad sposobem wykonania na ich rzecz us∏ug,

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia

8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy˝-
szym, ustawy o wy˝szych szko∏ach zawodowych, ustawy
o transporcie kolejowym i ustawy o us∏ugach turystycz-
nych oraz ustawy — Kodeks post´powania cywilnego,
ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej — w zwiàzku z dostoso-
waniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122,
poz. 1314), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1. Przepis art. 2 utraci moc w stosunku
do paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej na podstawie
art. 16 ustawy, o której mowa w przypisie 1, z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej.

———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
5) Dodany przez art. 4 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.



8)6) us∏ugi hotelarskie — krótkotrwa∏e, ogólnie dost´p-
ne wynajmowanie domów, mieszkaƒ, pokoi,
miejsc noclegowych, a tak˝e miejsc na ustawienie
namiotów lub przyczep samochodowych oraz
Êwiadczenie, w obr´bie obiektu, us∏ug z tym zwià-
zanych,

9) turysta — osob´, która podró˝uje do innej miejsco-
woÊci poza swoim sta∏ym miejscem pobytu na
okres nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy, dla której ce-
lem podró˝y nie jest podj´cie sta∏ej pracy w odwie-
dzanej miejscowoÊci i która korzysta z noclegu
przynajmniej przez jednà noc,

10) odwiedzajàcy — osob´, która podró˝uje do innej
miejscowoÊci poza swoim sta∏ym miejscem poby-
tu, dla której celem podró˝y nie jest podj´cie sta∏ej
pracy w odwiedzanej miejscowoÊci oraz niekorzy-
stajàcà z noclegu,

11) klient — osob´, która zamierza zawrzeç lub zawar-
∏a umow´ o Êwiadczenie us∏ug turystycznych na
swojà rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej
umowy nie stanowi przedmiotu jej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, jak i osob´, na rzecz której umowa zo-
sta∏a zawarta, a tak˝e osob´, której przekazano pra-
wo do korzystania z us∏ug turystycznych obj´tych
uprzednio zawartà umowà,

12) (skreÊlony),7)

13) (skreÊlony).7)

Rozdzia∏ 28)

Organizatorzy turystyki, poÊrednicy i agenci
turystyczni

Art. 4. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza polegajàca na
organizowaniu imprez turystycznych oraz na poÊredni-
czeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych wymaga uzyskania
zezwolenia.

2. Nie wymaga uzyskania zezwolenia dzia∏alnoÊç
agentów turystycznych polegajàca na sta∏ym poÊred-
niczeniu w zawieraniu umów o Êwiadczenie us∏ug tu-
rystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiada-
jàcych zezwolenie lub na rzecz innych us∏ugodawców
posiadajàcych siedzib´ w kraju.

Art. 5. 1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1,
udziela si´ na czas nieoznaczony, je˝eli przedsi´biorca
spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) zapewnia kierowanie dzia∏alnoÊcià przedsi´bior-
stwa oraz dzia∏alnoÊcià jego jednostek organizacyj-

nych samodzielnie dokonujàcych czynnoÊci praw-
nych przez osoby:

a) posiadajàce odpowiednie wykszta∏cenie i prak-
tyk´, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2,

b) niekarane za przest´pstwa przeciwko zdrowiu
i ˝yciu, wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu
oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu,

2) przedstawi dowód zapewnienia pokrycia kosztów
powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organi-
zator turystyki wbrew obowiàzkowi nie zapewnia
tego powrotu, a tak˝e na pokrycie zwrotu wp∏at
wniesionych przez klientów w razie niewykonania
zobowiàzaƒ umownych, w formie:

a) umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczenio-
wej albo

b) umowy ubezpieczenia na rzecz klientów.

2. Obowiàzek posiadania gwarancji lub umowy
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy
ca∏ego okresu prowadzonej dzia∏alnoÊci.

3. TreÊç gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje upowa˝nienie dla
wojewody lub wskazanej przez niego jednostki do wy-
dawania dyspozycji wyp∏aty zaliczki na pokrycie kosz-
tów powrotu klienta do kraju.

4.9) Wojewoda jest uprawniony do wyst´powania
na rzecz klientów w sprawach wyp∏aty Êrodków z tytu-
∏u umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji
ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasa-
dach okreÊlonych w treÊci tych umów.

5.9) Z sumy okreÊlonej w umowie gwarancji banko-
wej, umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie
ubezpieczenia pokrywa si´ w pierwszej kolejnoÊci
koszty sprowadzenia do kraju klientów, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2. Je˝eli pozosta∏a suma gwarancji jest
niewystarczajàca na zwrot wszystkich wp∏at wniesio-
nych przez klientów, wyp∏aty obni˝a si´ proporcjonal-
nie do wysokoÊci pozosta∏ej sumy.

Art. 6. 1. Dzia∏alnoÊcià w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz dzia∏alnoÊcià w zakresie po-
Êrednictwa w zawieraniu umów o Êwiadczenie us∏ug
turystycznych, o której mowa w art. 4 ust. 1, mogà kie-
rowaç osoby posiadajàce:

1) 1 rok praktyki w obs∏udze turystów i ukoƒczone stu-
dia wy˝sze z zakresu turystyki i rekreacji, prawa,
ekonomii, zarzàdzania i marketingu,

2) 2 lata praktyki w obs∏udze turystów i ukoƒczonà
szko∏´ Êrednià z zakresu obs∏ugi turystów lub ukoƒ-
czone studia wy˝sze inne ni˝ wymienione w pkt 1,

3) 4 lata praktyki w obs∏udze turystów i ukoƒczonà
szko∏´ Êrednià innà ni˝ wymieniona w pkt 2,
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6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o us∏ugach turystycz-
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8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w przypisie 6.
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9) Dodany przez art. 4 pkt 4 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.



4)10) 6 lat praktyki w obs∏udze turystów, w pozosta∏ych
przypadkach.

2. Za praktyk´ w obs∏udze turystów, o której mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ samodzielne prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej w zakresie organizowania imprez
turystycznych lub poÊrednictwa w zawieraniu umów
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, kierowanie jed-
nostkami organizujàcymi imprezy turystyczne, prac´
na stanowiskach zwiàzanych z przygotowywaniem
i zawieraniem umów o Êwiadczenie us∏ug turystycz-
nych, samodzielne przygotowywanie programów im-
prez turystycznych, a tak˝e wykonywanie zadaƒ prze-
wodnika turystycznego i pilota wycieczek.

3. Potwierdzeniem praktyki, o której mowa w ust. 2,
jest zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji gospodar-
czej11) albo zaÊwiadczenie wydane przez jednostk´ or-
ganizacyjnà powierzajàcà zainteresowanemu czynno-
Êci przy obs∏udze turystów.

Art. 7. 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, cofni´cie
i ograniczenie zakresu zezwolenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1, nast´puje w formie decyzji administra-
cyjnej.

2. Organem w∏aÊciwym do udzielenia, odmowy
udzielenia, cofni´cia i ograniczenia zakresu zezwole-
nia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, jest wojewoda w∏a-
Êciwy dla siedziby przedsi´biorcy.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mo-
wa w art. 4 ust. 1, powinien zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorcy i jego siedziby (miejsca
zamieszkania),

2) okreÊlenie zakresu i rodzaju dzia∏alnoÊci wymaga-
jàcej zezwolenia,

3) wskazanie miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci obj´-
tej zezwoleniem,

4) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 5.

4.12) Wojewoda odmawia udzielenia zezwolenia al-
bo ogranicza jego zakres w stosunku do wniosku
o udzielenie zezwolenia, je˝eli przedsi´biorca nie spe∏-
nia wymagaƒ niezb´dnych do jego udzielenia.

Art. 8.13) 1. Wojewoda przesy∏a kopi´ zezwolenia,
o którym mowa w art. 4 ust. 1, oraz dane dotyczàce for-

my zapewnienia pokrycia kosztów i zwrotu wp∏at,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw turystyki.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw turystki, na podsta-
wie zezwoleƒ i danych dotyczàcych form zapewnienia
pokrycia kosztów i zwrotu wp∏at, o których mowa
w ust. 1, prowadzi centralny rejestr zezwoleƒ, zwany
dalej „rejestrem”.

3. Wpisu do rejestru dokonuje si´ z urz´du, na pod-
stawie zezwoleƒ i danych, o których mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊla szczegó∏owe zasady i tryb
prowadzenia centralnego rejestru zezwoleƒ, wskazu-
jàc w szczególnoÊci dokumenty i dane, na podstawie
których dokonuje si´ wpisu do rejestru, oraz zakres
danych gromadzonych w ksi´dze rejestrowej i jej
wzór.

5.14) Wojewoda prowadzi ewidencj´ wydanych na
terenie województwa zezwoleƒ i zwiàzanych z nimi
umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz udziela infor-
macji o wydanych zezwoleniach na zasadach ustalo-
nych dla rejestru.

Art. 9. 1.15) Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki
oraz wojewoda jest upowa˝niony do kontroli prowa-
dzonej przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie:

1) spe∏niania wymagaƒ niezb´dnych do uzyskania ze-
zwolenia,

2) zgodnoÊci prowadzonej dzia∏alnoÊci z wydanym ze-
zwoleniem,

3) przestrzegania warunków wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej okreÊlonych ustawà.

1a.16) Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki oraz
wojewoda jest upowa˝niony do kontroli dzia∏alnoÊci
agentów turystycznych w zakresie:

1) zgodnoÊci prowadzonej dzia∏alnoÊci z zawartymi
umowami agencyjnymi,

2) przestrzegania przez przedsi´biorców dajàcych zle-
cenie agentom warunków wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej okreÊlonych ustawà.

2. Wojewoda mo˝e wezwaç przedsi´biorc´ do usu-
ni´cia stwierdzonych uchybieƒ w wyznaczonym termi-
nie, pod rygorem cofni´cia lub ograniczenia zakresu
zezwolenia.
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10) Dodany przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
11) Obecnie: Krajowego Rejestru Sàdowego, stosownie do

art. 86 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o us∏ugach turystycz-
nych (Dz. U. Nr 43, poz. 486), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
9 czerwca 2000 r.

———————
14) Dodany przez art. 4 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 8 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
16) Dodany przez art. 4 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.



3.17) W razie stwierdzenia przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw turystyki w wyniku kontroli, o której mo-
wa w ust. 1 i 1a, uchybieƒ w sposobie prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wyst´puje on do w∏aÊciwe-
go wojewody o podj´cie dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 2.

Art. 10. 1. Organizator turystyki oraz poÊrednik tu-
rystyczny sà obowiàzani przedk∏adaç organowi udzie-
lajàcemu zezwolenia dokumenty potwierdzajàce za-
warcie kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, przed up∏ywem
terminu obowiàzywania umowy poprzedniej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, uwzgl´dniajàc zakres
i rodzaj dzia∏alnoÊci prowadzonej przez organizatorów
turystyki i poÊredników turystycznych, okreÊla:

1) minimalnà wysokoÊç sumy gwarancji, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a),

2) minimalnà wysokoÊç sumy gwarancyjnej na rzecz
jednego klienta z tytu∏u umowy ubezpieczenia,
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Art. 10a. 1. Wojewoda mo˝e cofnàç wydane zezwo-
lenie albo ograniczyç jego zakres w nast´pujàcych wy-
padkach:

1) prawomocnego orzeczenia sàdu zakazujàcego
przedsi´biorcy—osobie fizycznej prowadzenia
dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem,

2) naruszania obowiàzków okreÊlonych ustawà, gdy
powoduje to zagro˝enie bezpieczeƒstwa lub dóbr
osobistych klientów, a tak˝e powa˝ne zagro˝enie
interesów majàtkowych klientów,

3)18) nieusuni´cia przez przedsi´biorc´ stwierdzonych
uchybieƒ, pomimo wezwania, o którym mowa
w art. 9 ust. 2.

2. Przedsi´biorca, któremu cofni´to zezwolenie,
a tak˝e przedsi´biorca, który prowadzi∏ dzia∏alnoÊç
bez uzyskania wymaganego zezwolenia, nie mo˝e
uzyskaç ˝adnego z tych zezwoleƒ, o których mowa
w art. 4 ust. 1, w okresie 3 lat od daty cofni´cia zezwo-
lenia lub ujawnienia prowadzenia dzia∏alnoÊci bez ze-
zwolenia.

3.19) Przepis ust. 2 stosuje si´ tak˝e do osób kieru-
jàcych dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa w imieniu przed-
si´biorcy, któremu cofni´to zezwolenie lub który pro-
wadzi∏ dzia∏alnoÊç bez wymaganego zezwolenia. Oso-
by te w okresie wskazanym w ust. 2 nie mogà równie˝
kierowaç dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa lub jego jed-
nostek organizacyjnych w zakresie wymagajàcym ze-
zwolenia.

Art. 10b.20) Przedsi´biorc´ wyst´pujàcego wobec
klientów jako agent turystyczny uwa˝a si´ za organiza-
tora turystyki w rozumieniu ustawy, je˝eli:

1) w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje
jednoznacznie w∏aÊciwego organizatora turystyki,
którego reprezentuje, lub

2) dzia∏a jako agent organizatora turystyki, który nie
jest uprawniony do zawierania umów z klientami
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) dzia∏a bez wa˝nej umowy agencyjnej lub przekra-
cza jej zakres.

Rozdzia∏ 3

Ochrona klienta

Art. 11.21) W zakresie nieuregulowanym ustawà do
umów z klientami zawieranych przez organizatorów tu-
rystyki i poÊredników turystycznych stosuje si´ przepi-
sy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczàce
ochrony konsumenta.

Art. 11a.22) 1. Organizator turystyki odpowiada za
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, chyba ˝e niewyko-
nanie lub nienale˝yte wykonanie jest spowodowane
wy∏àcznie:

1) dzia∏aniem lub zaniechaniem klienta,

2) dzia∏aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie-
uczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug przewidzia-
nych w umowie, je˝eli tych dzia∏aƒ lub zaniechaƒ
nie mo˝na by∏o przewidzieç ani uniknàç, albo

3) si∏à wy˝szà.

2. Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci za niewykonanie
lub nienale˝yte wykonanie umowy, w przypadkach wy-
mienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turysty-
ki od obowiàzku udzielenia w czasie trwania imprezy
turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Art. 11b.22) 1. Nie mo˝na w drodze umowy wy∏à-
czyç lub ograniczyç odpowiedzialnoÊci okreÊlonej
w art. 11a, tak˝e w razie wyboru prawa obcego, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3.

2. OdpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà klien-
towi wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
nania umowy o Êwiadczenie us∏ug turystycznych mo-
˝e byç ograniczona tylko wówczas, gdy okreÊla to umo-
wa mi´dzynarodowa, której stronà jest Rzeczpospolita
Polska.

3. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami
mogà ograniczyç odpowiedzialnoÊç za niewykonanie
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17) Dodany przez art. 4 pkt 8 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
18) Dodany przez art. 4 pkt 9 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
19) Dodany przez art. 4 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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20) Dodany przez art. 4 pkt 10 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
22) Dodany przez art. 4 pkt 12 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.



lub nienale˝yte wykonanie us∏ug w czasie imprezy tu-
rystycznej do dwukrotnoÊci ceny imprezy turystycznej
wzgl´dem ka˝dego klienta.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie mo˝e
dotyczyç szkód na osobie.

Art. 12. 1. Organizator turystyki lub poÊrednik tury-
styczny, który proponuje klientom imprezy turystyczne
lub us∏ugi turystyczne, udost´pniajàc im odpowiednie
informacje pisemne, a w szczególnoÊci broszury, folde-
ry, katalogi, jest obowiàzany wskazaç w tych materia-
∏ach w sposób dok∏adny i zrozumia∏y:

1) cen´ imprezy turystycznej lub us∏ugi turystycznej
albo sposób jej ustalenia,

2) miejsce pobytu lub tras´ imprezy,

3) rodzaj, klas´, kategori´ lub charakterystyk´ Êrodka
transportu,

4) po∏o˝enie, rodzaj i kategori´ obiektu zakwaterowa-
nia, wed∏ug przepisów kraju pobytu,

5) iloÊç i rodzaj posi∏ków,

6) program zwiedzania i atrakcji turystycznych,

7) kwot´ lub procentowy udzia∏ zaliczki w cenie impre-
zy turystycznej lub us∏ugi turystycznej oraz termin
zap∏aty ca∏ej ceny,

8)23) termin powiadomienia klienta na piÊmie o ewen-
tualnym odwo∏aniu imprezy turystycznej lub us∏u-
gi turystycznej z powodu niewystarczajàcej liczby
zg∏oszeƒ, je˝eli realizacja us∏ug jest uzale˝niona od
liczby zg∏oszeƒ,

9) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne
wynikajàce z umowy,

10)24) ogólne informacje o obowiàzujàcych przepisach
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wy-
maganiach zdrowotnych dotyczàcych udzia∏u
w imprezie turystycznej.

1a.25) Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mo-
gà wprowadzaç klienta w b∏àd.

2. Je˝eli umowa zawarta z klientem nie zawiera od-
miennych postanowieƒ, to odpowiednie wskazania za-
warte w informacjach pisemnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—8, stajà si´ elementem umowy.

Art. 13. 1. Organizator turystyki lub poÊrednik tury-
styczny jest obowiàzany podaç klientowi, przed zawar-
ciem umowy:

1)26) ogólne informacje o obowiàzujàcych przepisach
paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szcze-
gólnoÊci o terminach oczekiwania na wydanie
paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych
dotyczàcych udzia∏u w imprezie turystycznej,

2) informacj´ o mo˝liwoÊci zawarcia umowy ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji z udzia∏u w imprezie
turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od na-
st´pstw nieszcz´Êliwych wypadków i kosztów le-
czenia.

2. Organizator turystyki jest obowiàzany poinfor-
mowaç klienta o szczególnych zagro˝eniach ˝ycia
i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o mo˝liwo-
Êci ubezpieczenia z tym zwiàzanego. Dotyczy to tak˝e
zagro˝eƒ powsta∏ych po zawarciu umowy.

3.27) Organizator turystyki jest obowiàzany we w∏a-
Êciwym czasie, przed rozpocz´ciem imprezy turystycz-
nej, podaç klientom:

1) nazwisko lub nazw´ lokalnego przedstawiciela or-
ganizatora turystyki (lub innej instytucji), do które-
go klient mo˝e zwracaç si´ w razie trudnoÊci, a tak-
˝e jego adres i numer telefonu,

2) w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci —
informacj´ o mo˝liwoÊci bezpoÊredniego kontaktu
z dzieckiem lub osobà odpowiedzialnà w miejscu
pobytu dziecka,

3) planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania
postojów,

4)28) szczegó∏owe informacje dotyczàce po∏àczeƒ ko-
munikacyjnych oraz miejsca, jakie klient b´dzie zaj-
mowa∏ w Êrodku transportu, w szczególnoÊci kabi-
ny na statku lub przedzia∏u sypialnego w pociàgu.

3a.29) Informacje, o których mowa w ust. 1—3, po-
winny byç podane klientowi na piÊmie.

4. Udzielenie informacji, o których mowa w
ust. 1—3, nie zwalnia organizatora turystyki od obo-
wiàzku opieki nad turystami.

Art. 14. 1. Umowa o Êwiadczenie us∏ug turystycz-
nych polegajàcych na organizowaniu imprez turystycz-
nych wymaga formy pisemnej.

2. Umowa powinna okreÊlaç:

1) organizatora turystyki i numer jego zezwolenia30)

oraz imi´ i nazwisko osoby, która w jego imieniu
umow´ podpisa∏a,
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23) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 13 lit. a) tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
24) Dodany przez art. 4 pkt 13 lit. a) tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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2) miejsce pobytu lub tras´ wycieczki,

3) czas trwania imprezy turystycznej,

4) program imprezy turystycznej obejmujàcy rodzaj,
jakoÊç i terminy oferowanych us∏ug, w tym:

a) rodzaj, charakter i kategori´ Êrodka transportu
oraz dat´, godzin´, miejsce wyjazdu i planowa-
nego powrotu,

b) po∏o˝enie, rodzaj i kategori´ obiektu hotelarskie-
go zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis
wyposa˝enia obiektów niezaliczanych do rodza-
jów i kategorii,

c) iloÊç i rodzaj posi∏ków,

d) program zwiedzania i inne us∏ugi wliczone w ce-
n´ imprezy turystycznej,

5) cen´ imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnie-
niem wszelkich koniecznych nale˝noÊci, podatków
i op∏at, je˝eli nie sà one zawarte w cenie, oraz wy-
raêne sformu∏owanie okolicznoÊci, które mogà
spowodowaç podwy˝szenie ceny zgodnie z art. 17,

6) sposób zap∏aty,

7)31) rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz na-
zw´ i adres ubezpieczyciela,

7a)32) termin powiadomienia klienta na piÊmie
o ewentualnym odwo∏aniu imprezy turystycznej
lub us∏ugi turystycznej z powodu niewystarczajà-
cej liczby zg∏oszeƒ, je˝eli realizacja us∏ug jest uza-
le˝niona od liczby zg∏oszeƒ,

7b)32) termin zawiadomienia o przeniesieniu upraw-
nieƒ i przej´ciu obowiàzków, o którym mowa
w art. 16 ust. 2,

8) sposób zg∏aszania reklamacji zwiàzanych z wyko-
nywaniem us∏ug przez organizatora turystyki lub
osob´ z nim wspó∏pracujàcà wraz z podaniem ter-
minu zg∏aszania takich reklamacji,

9) wymagania specjalne, o których klient powiadomi∏
organizatora turystyki lub poÊrednika turystyczne-
go i na które strony umowy wyrazi∏y zgod´,

10) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne
wynikajàce z umowy.

2a.33) Osoba, która zawar∏a z klientem umow´
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, jest obowiàzana
niezw∏ocznie dostarczyç klientowi jeden egzemplarz tej
umowy.

3. Organizatorzy turystyki, organizujàcy imprezy tu-
rystyczne za granicà, majà obowiàzek zawarcia na
rzecz osób uczestniczàcych w tych imprezach umów

ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków i kosztów leczenia.

4.34) Organizator turystyki jest obowiàzany wydaç
klientowi wp∏acajàcemu nale˝noÊç za imprez´ tury-
stycznà lub zaliczk´ przekraczajàcà 10% tej sumy:

1) pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji,
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), wraz ze
wskazaniem sposobu ubiegania si´ o wyp∏at´
Êrodków z tej gwarancji w wypadkach okreÊlonych
ustawà, lub

2) pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpie-
czenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b),
wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania si´ o wy-
p∏at´ Êrodków z umowy ubezpieczenia.

5.35) Organizator, który przed rozpocz´ciem impre-
zy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego nie-
zale˝nych, zmieniç istotne warunki umowy z klientem,
z zastrze˝eniem art. 17, powinien niezw∏ocznie o tym
powiadomiç klienta. W takiej sytuacji klient powinien
niezw∏ocznie poinformowaç organizatora, czy:

1) przyjmuje proponowanà zmian´ umowy albo

2) odst´puje od umowy za natychmiastowym zwro-
tem wszystkich wniesionych Êwiadczeƒ i bez obo-
wiàzku zap∏aty kary umownej.

6.35) Je˝eli klient, zgodnie z ust. 5, odst´puje od
umowy lub je˝eli organizator odwo∏uje imprez´ tury-
stycznà z przyczyn niezale˝nych od klienta, klient ma
prawo, wed∏ug swojego wyboru:

1) uczestniczyç w imprezie zast´pczej o tym samym
lub wy˝szym standardzie, chyba ˝e zgodzi si´ na
imprez´ o ni˝szym standardzie za zwrotem ró˝nicy
w cenie,

2) ˝àdaç natychmiastowego zwrotu wszystkich wnie-
sionych Êwiadczeƒ.

7.35) W wypadkach okreÊlonych w ust. 6 klient mo-
˝e dochodziç odszkodowania za niewykonanie umowy,
chyba ˝e odwo∏anie imprezy turystycznej nastàpi∏o
z powodu:

1)36) zg∏oszenia si´ mniejszej liczby uczestników ni˝
liczba minimalna okreÊlona w umowie, a organiza-
tor powiadomi∏ o tym klienta na piÊmie w uzgod-
nionym terminie,

2) si∏y wy˝szej.

Art. 15. 1.37) Niedope∏nienie obowiàzków okreÊlo-
nych w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 i art. 16a mo˝e byç,
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wy, o której mowa w przypisie 1.



zgodnie z art. 10a ust. 1 pkt 2, uznane przez wojewod´
za podstaw´ cofni´cia lub ograniczenia zezwolenia.
Nie ogranicza to mo˝liwoÊci dochodzenia przez klienta
odszkodowania.

2.38) Powierzenie przez organizatora turystyki sa-
modzielnego wykonania zadaƒ przewodnika turystycz-
nego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej lub
nieznajàcej odpowiedniego j´zyka mo˝e stanowiç rów-
nie˝ podstaw´ cofni´cia lub ograniczenia zezwolenia
organizatora turystyki.

Art. 16.39) 1. Klient mo˝e bez zgody organizatora tu-
rystyki przenieÊç na osob´ spe∏niajàcà warunki udzia-
∏u w imprezie turystycznej wszystkie przys∏ugujàce mu
z tytu∏u umowy o Êwiadczenie us∏ug turystycznych
uprawnienia, je˝eli jednoczeÊnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikajàce z tej umowy obowiàzki.

2. Przeniesienie uprawnieƒ i przej´cie obowiàzków,
o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec organi-
zatora turystyki, je˝eli klient zawiadomi go o tym przed
rozpocz´ciem imprezy turystycznej w terminie okreÊlo-
nym w umowie.

3. Za nieuiszczonà cz´Êç ceny imprezy turystycznej
oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki
w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej
klient i osoba przejmujàca jego uprawnienia odpowia-
dajà solidarnie.

Art. 16a.40) 1. Organizator turystyki, który w czasie
trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje prze-
widzianych w umowie us∏ug, stanowiàcych istotnà
cz´Êç programu tej imprezy, jest obowiàzany, bez ob-
cià˝ania klienta dodatkowymi kosztami, wykonaç w ra-
mach tej imprezy odpowiednie Êwiadczenia zast´pcze.
Je˝eli jakoÊç Êwiadczenia zast´pczego jest ni˝sza od ja-
koÊci us∏ugi okreÊlonej w programie imprezy tury-
stycznej, klient mo˝e ˝àdaç odpowiedniego obni˝enia
ceny imprezy.

2. Je˝eli wykonanie Êwiadczeƒ zast´pczych, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest niemo˝liwe albo klient z uza-
sadnionych powodów nie wyrazi∏ na nie zgody i odstà-
pi∏ od umowy, organizator turystyki jest obowiàzany,
bez obcià˝ania klienta dodatkowymi kosztami z tego
tytu∏u, zapewniç mu powrót do miejsca rozpocz´cia
imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego
miejsca w warunkach nie gorszych ni˝ okreÊlone
w umowie.

3. W razie odstàpienia od umowy, o którym mowa
w ust. 2, organizator turystyki nie mo˝e ̋ àdaç od klien-
ta ˝adnych dodatkowych Êwiadczeƒ z tego tytu∏u,
w szczególnoÊci zap∏aty kary umownej. Klient mo˝e
˝àdaç naprawienia szkody wynik∏ej z niewykonania
umowy.

4. W razie niemo˝noÊci wykonania Êwiadczenia za-
st´pczego, o której mowa w ust. 2, klient mo˝e ˝àdaç
naprawienia szkody wynik∏ej z niewykonania umowy,
chyba ˝e niemo˝noÊç wykonania Êwiadczenia zast´p-
czego jest spowodowana wy∏àcznie:

1) dzia∏aniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie-
uczestniczàcych w wykonywaniu Êwiadczenia za-
st´pczego, je˝eli tych dzia∏aƒ lub zaniechaƒ nie
mo˝na by∏o przewidzieç ani uniknàç, albo

2) si∏à wy˝szà.

Art. 16b.40) 1. Je˝eli w trakcie imprezy turystycznej
klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powi-
nien niezw∏ocznie zawiadomiç o tym wykonawc´ us∏u-
gi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni
dla rodzaju us∏ugi.

2. Umowa powinna jednoznacznie okreÊlaç obo-
wiàzek klienta w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 17. 1. Cena ustalona w umowie nie mo˝e byç
podwy˝szona, chyba ˝e umowa wyraênie przewiduje
mo˝liwoÊç podwy˝szenia ceny, a organizator turystyki
udokumentuje wp∏yw na podwy˝szenie ceny jednej
z nast´pujàcych okolicznoÊci:

1) wzrostu kosztów transportu,

2)41) wzrostu op∏at urz´dowych, podatków lub op∏at
nale˝nych za takie us∏ugi, jak lotniskowe, za∏adun-
kowe lub prze∏adunkowe w portach morskich i lot-
niczych,

3) wzrostu kursów walut.

2. W okresie 20 dni przed datà wyjazdu cena usta-
lona w umowie nie mo˝e byç podwy˝szona.

Art. 18. (skreÊlony).42)

Art. 19. 1. Postanowienia umów zawieranych przez
organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne dla
klientów ni˝ postanowienia niniejszej ustawy sà nie-
wa˝ne.

2. W miejsce postanowieƒ umowy mniej korzyst-
nych dla klienta obowiàzujà przepisy ustawy.

Art. 19a.43) Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ odpowiednio do przedsi´biorcy dzia∏ajàcego
w okolicznoÊciach okreÊlonych w art. 10b.

Rozdzia∏ 4

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Art. 20. 1. Przewodnikiem turystycznym lub pilo-
tem wycieczek mo˝e byç osoba, która posiada upraw-
nienia okreÊlone ustawà.
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2. Do zadaƒ przewodnika turystycznego nale˝y
oprowadzanie wycieczek, fachowe udzielanie ich
uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miej-
scowoÊciach, obszarach i obiektach oraz sprawowanie
opieki nad uczestnikami wycieczki.

3. Do zadaƒ pilota wycieczek nale˝y sprawowanie,
w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestni-
kami imprezy turystycznej w niezb´dnym zakresie, wy-
nikajàcym z charakteru imprezy, oraz czuwanie nad
sposobem wykonywania us∏ug Êwiadczonych na rzecz
uczestników podczas imprezy, a tak˝e reprezentowanie
organizatora turystyki wobec kontrahentów Êwiadczà-
cych us∏ugi w trakcie trwania imprezy.

Art. 21. 1. Przewodnicy turystyczni otrzymujà
uprawnienia nast´pujàcych rodzajów:

1) przewodników górskich dla okreÊlonych obszarów
górskich,

2) przewodników miejskich dla poszczególnych
miast,

3) przewodników terenowych dla poszczególnych
województw lub regionów.

2. Uprawnienia przewodników górskich dzielà si´
na trzy klasy w zale˝noÊci od stopnia trudnoÊci tras
i wycieczek.

3.44) Uprawnienia przewodnika terenowego obej-
mujà równie˝ miasta po∏o˝one w obr´bie wojewódz-
twa lub regionu.

4.45) Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki, w dro-
dze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç wykaz miast, w któ-
rych wykonywanie zadaƒ przewodnika turystycznego
wymaga posiadania uprawnieƒ przewodnika miejskie-
go, uwzgl´dniajàc szczególne walory turystyczne tych
miast.

Art. 22. Uprawnienia przewodnika turystycznego
lub pilota wycieczek otrzymuje osoba, która:

1) ukoƒczy∏a 18 lat,

2) ukoƒczy∏a szko∏´ Êrednià,

3) posiada stan zdrowia umo˝liwiajàcy wykonywanie
zadaƒ przewodnika turystycznego lub pilota wycie-
czek,

4) nie by∏a karana za przest´pstwa umyÊlne lub inne
pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

5) odby∏a szkolenie i praktyk´ oraz zda∏a egzamin na
przewodnika turystycznego lub na pilota wycie-
czek.

Art. 23. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie uprawnieƒ
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek pod-
lega badaniom lekarskim wst´pnym, a osoba posiada-
jàca uprawnienia — badaniom okresowym, w trybie
i zakresie okreÊlonym w przepisach o badaniach lekar-
skich pracowników.

Art. 24. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 22 
pkt 5, mogà prowadziç jednostki organizacyjne lub
osoby upowa˝nione na podstawie decyzji administra-
cyjnej wojewody, które:

1) dysponujà kadrà wyk∏adowców posiadajàcych wy-
kszta∏cenie wy˝sze oraz praktyk´ — w zakresie za-
gadnieƒ obj´tych programem,

2) zapewnià warunki umo˝liwiajàce realizacj´ zaj´ç,
w tym tak˝e praktycznych, oraz odpowiednià ob-
s∏ug´ biurowà wraz z przechowywaniem i udost´p-
nianiem dokumentacji szkolenia.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
si´ na przeprowadzenie jednego szkolenia lub na sta-
∏e. Upowa˝nienie wydane na sta∏e mo˝e zostaç cofni´-
te, je˝eli upowa˝niona jednostka organizacyjna lub
osoba przesta∏a spe∏niaç warunki okreÊlone w ust. 1
lub gdy szkolenie jest prowadzone niezgodnie z obo-
wiàzujàcym programem.

Art. 25. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzami-
nacyjna powo∏ywana przez wojewod´ w∏aÊciwego ze
wzgl´du na:

1) obszar uprawnieƒ — dla przewodników turystycz-
nych,

2) miejsce organizacji kursu — dla pilotów wycieczek.

2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnych, o których mo-
wa w ust. 1, wchodzà przedstawiciele stowarzyszeƒ
zrzeszajàcych przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek oraz organizacji biur podró˝y.

3. Wojewoda, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e
odmówiç dopuszczenia do egzaminu osoby, która nie
spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 22. Odmowa ta
nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 26. 1. Uprawnienia przewodnika turystycznego
lub pilota wycieczek mogà byç zawieszone za powta-
rzajàce si´ uchybienia w wykonywaniu zadaƒ lub po-
st´powaniu przewodnika turystycznego albo pilota
wycieczek:

1) je˝eli uchybienie stwierdzà osoby uprawnione do
kontroli,

2) w wypadku skarg potwierdzonych co do ich s∏usz-
noÊci.

2. Zawieszenie uprawnieƒ przewodnika turystycz-
nego lub pilota wycieczek mo˝e nastàpiç na okres do
12 miesi´cy. Przywrócenie zawieszonych uprawnieƒ
wojewoda mo˝e uzale˝niç od zdania egzaminu spraw-
dzajàcego, obejmujàcego cz´Êç lub ca∏oÊç zakresu
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umiej´tnoÊci wymaganych od przewodnika turystycz-
nego lub pilota wycieczek.

3. Egzamin sprawdzajàcy przeprowadza komisja
egzaminacyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1.

Art. 27. Uprawnienia przewodnika turystycznego
lub pilota wycieczek cofa si´, je˝eli przewodnik tury-
styczny lub pilot wycieczek:

1) przesta∏ spe∏niaç warunki, o których mowa w art. 22
pkt 3 i 4,

2) nie zda∏ egzaminu sprawdzajàcego, o którym mo-
wa w art. 26 ust. 2.

Art. 28. 1. Uprawnienia przewodnikom turystycz-
nym i pilotom wycieczek wydajà, odmawiajà wydania,
zawieszajà i przywracajà oraz cofajà wojewodowie,
w∏aÊciwi dla miejsca zamieszkania przewodnika tury-
stycznego lub pilota wycieczek, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej.

2. Ewidencj´ nadanych uprawnieƒ przewodnikom
turystycznym i pilotom wycieczek prowadzi wojewoda.

Art. 29. 1. Osoby wykonujàce zadania przewodnika
turystycznego lub pilota wycieczek podlegajà kontroli.
Kontrola obejmuje:

1) posiadanie uprawnieƒ co do ich obszaru i wa˝noÊci,

2) poprawnoÊç wykonywania zadaƒ przewodnika tu-
rystycznego i pilota wycieczek.

2. Kontroli podlega tak˝e zapewnienie przez orga-
nizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego
lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy tury-
stycznej, przewidzianej w art. 30 i art. 31.

3.46) Kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonujà
osoby imiennie upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw turystyki oraz przez wojewodów.

4. Osoby dokonujàce kontroli powiadamiajà
o stwierdzonych uchybieniach wojewod´ w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce dokonanej kontroli.

5. Wojewoda, o którym mowa w ust. 4, otrzymane
wyniki kontroli przekazuje odpowiednio:

1) wojewodzie, który nada∏ uprawnienia przewodni-
kowi turystycznemu lub pilotowi wycieczek,

2)47) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw turystyki
w sprawach dotyczàcych dzia∏alnoÊci organizatora
turystyki.

Art. 30.1.48) Organizatorzy turystyki podlegajàcy
obowiàzkowi uzyskania zezwolenia, okreÊlonego

w art. 4 ust. 1, organizujàcy wycieczki w kraju i za gra-
nicà, w których uczestniczy co najmniej 10 osób reali-
zujàcych wspólny program, sà obowiàzani, je˝eli umo-
wa nie stanowi inaczej, zapewniç uczestnikom opiek´
osób posiadajàcych uprawnienia:

1) przewodnika turystycznego — dla wycieczek w kra-
ju,

2) pilota wycieczek — dla wycieczek w kraju, z wyjàt-
kiem wymagajàcych udzia∏u przewodnika tury-
stycznego zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz
dla wycieczek za granicà.

2. Przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 1, sà obo-
wiàzani wystawiç przewodnikowi turystycznemu i pilo-
towi wycieczek pisemne zlecenie, okreÊlajàc w nim
miejsce (obszar) i czas us∏ugi przewodnickiej lub pilo-
tarskiej, oraz upowa˝nienie do dzia∏ania w imieniu or-
ganizatora w zakresie niezb´dnym do prowadzenia im-
prezy turystycznej.

Art. 31. 1. Organizator turystyki organizujàcy wy-
cieczki za granicà jest obowiàzany zapewniç opiek´ pi-
lota posiadajàcego znajomoÊç j´zyka powszechnie
znanego w kraju odwiedzanym lub j´zyka uzgodnione-
go z kontrahentem zagranicznym.

2. Organizator turystyki organizujàcy wycieczki dla
turystów z zagranicy jest obowiàzany zapewniç opiek´
przewodnika turystycznego i pilota wycieczek posiada-
jàcych znajomoÊç j´zyka umo˝liwiajàcego swobodny
kontakt z uczestnikami lub j´zyka uzgodnionego z kon-
trahentem zagranicznym.

Art. 32. 1. ZnajomoÊç j´zyka obcego dokumentuje
si´ dyplomem ukoƒczenia studiów filologicznych, na-
uczycielskiego kolegium j´zyków obcych lub Êwiadec-
twem ukoƒczenia szko∏y z obcym j´zykiem wyk∏ado-
wym za granicà.

2. Osoby, które nie legitymujà si´ dokumentami
wymienionymi w ust. 1, mogà z∏o˝yç egzamin ze zna-
jomoÊci j´zyka obcego przed komisjà egzaminacyjnà
j´zyków obcych, o której mowa w ust. 3.

3.49) Komisje egzaminacyjne j´zyków obcych po-
wo∏ujà wojewodowie spoÊród osób znajdujàcych si´
na liÊcie ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki, og∏o-
szonej w formie obwieszczenia w dzienniku urz´do-
wym urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw turystyki.

4.50) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania51), w drodze rozporzàdzenia, mo˝e uznaç za udo-
kumentowanà znajomoÊç j´zyka obcego potwierdzonà
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46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 13.
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51) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 15 i art. 94 ustawy z dnia
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z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r.



Êwiadectwem wystawionym przez inne instytucje ni˝
wymienione w ust. 1.

Art. 33. 1. Przewodnicy turystyczni mogà po prze-
szkoleniu oprowadzaç obs∏ugiwane wycieczki po mu-
zeach, wystawach i zabytkach, gdy zadania tego nie
wykonuje uprawniony pracownik etatowy.

2. W programie szkolenia przewodników turystycz-
nych uwzgl´dnia si´ znajomoÊç muzeów po∏o˝onych
na obszarze wa˝noÊci ich uprawnieƒ.

3.52) Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊla zasady szkolenia i wykonywania funkcji prze-
wodnika turystycznego w muzeach i zabytkach.

Art. 33a.53) Za sprawdzenie kwalifikacji osób ubie-
gajàcych si´ o uprawnienia przewodnika turystyczne-
go i pilota wycieczek oraz sprawdzenie znajomoÊci j´-
zyka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota
wycieczek pobiera si´ op∏aty.

Art. 34. 1.54) Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla
w∏aÊciwoÊç terytorialnà organów powo∏ujàcych komi-
sje egzaminacyjne dla przewodników górskich.

2.55) Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki, w dro-
dze rozporzàdzenia, okreÊla:

1) warunki, jakim powinien odpowiadaç wniosek
o nadanie uprawnieƒ przewodnika turystycznego
i pilota wycieczek,

2) warunki, jakim powinien odpowiadaç wniosek
o upowa˝nienie, o którym mowa w art. 24 ust. 1,

3) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie kwalifikacji osób
ubiegajàcych si´ o uprawnienia przewodnika tury-
stycznego i pilota wycieczek, sprawdzenie znajo-
moÊci j´zyka obcego przez przewodnika turystycz-
nego i pilota wycieczek oraz wysokoÊç wynagro-
dzenia egzaminatorów,

4) miasta i obszary, na których organizatorzy turysty-
ki majà obowiàzek zapewnienia udzia∏u przewod-
nika turystycznego,

5) programy szkolenia i zasady egzaminowania kan-
dydatów na przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek,

6) warunki uzyskiwania poszczególnych klas prze-
wodników górskich, zakres terytorialny uprawnieƒ

przewodników górskich i stopieƒ trudnoÊci tras
oraz wycieczek prowadzonych przez przewodni-
ków górskich posiadajàcych uprawnienia odpo-
wiedniej klasy,

7) sk∏ad, sposób powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnych, o których mowa
w art. 25,

8) sk∏ad i zasady dzia∏ania komisji egzaminacyjnych
j´zyków obcych, o których mowa w art. 32 ust. 3,
oraz wzory Êwiadectw wydawanych przez te komi-
sje,

9) wzory dokumentów potwierdzajàcych posiadanie
uprawnieƒ przewodnika turystycznego i pilota wy-
cieczek.

Rozdzia∏ 5

Us∏ugi hotelarskie

Art. 35. 1. Us∏ugi hotelarskie mogà byç Êwiadczone
w obiektach hotelarskich, które spe∏niajà:

1) wymagania co do wielkoÊci obiektu, jego wyposa-
˝enia, kwalifikacji personelu oraz zakresu Êwiad-
czonych us∏ug, ustalone dla rodzaju i kategorii, do
których obiekt zosta∏ zaszeregowany,

2) wymagania sanitarne, przeciwpo˝arowe oraz inne
okreÊlone odr´bnymi przepisami.

2. Us∏ugi hotelarskie mogà byç Êwiadczone rów-
nie˝ w innych obiektach, je˝eli obiekty te spe∏niajà mi-
nimalne wymagania co do wyposa˝enia, o których mo-
wa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania okreÊlone w ust. 1
pkt 2.

Art. 36. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje obiektów
hotelarskich:

1) hotele — obiekty posiadajàce co najmniej 10 pokoi,
w tym wi´kszoÊç miejsc w pokojach jedno- i dwu-
osobowych, Êwiadczàce szeroki zakres us∏ug zwià-
zanych z pobytem klientów,

2) motele — hotele po∏o˝one przy drogach, zapewnia-
jàce mo˝liwoÊç korzystania z us∏ug motoryzacyj-
nych i dysponujàce parkingiem,

3) pensjonaty — obiekty posiadajàce co najmniej
7 pokoi, Êwiadczàce dla swoich klientów ca∏odzien-
ne wy˝ywienie,

4) kempingi — obiekty strze˝one, umo˝liwiajàce noc-
leg w namiotach i przyczepach samochodowych,
domkach turystycznych lub innych obiektach sta-
∏ych, oraz przyrzàdzanie posi∏ków i parkowanie sa-
mochodów,

5) domy wycieczkowe — obiekty posiadajàce co naj-
mniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do sa-
moobs∏ugi klientów oraz Êwiadczàce minimalny
zakres us∏ug zwiàzanych z pobytem klientów,
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nionej w przypisie 44 jako pierwsza oraz przez art. 1 pkt 5
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6) schroniska m∏odzie˝owe — obiekty przeznaczone
do indywidualnej i grupowej turystyki m∏odzie˝o-
wej, dostosowane do samoobs∏ugi klientów,

7) schroniska — obiekty zlokalizowane poza obszara-
mi zabudowanymi, przy szlakach turystycznych,
Êwiadczàce minimalny zakres us∏ug zwiàzanych
z pobytem klientów,

8) pola biwakowe — obiekty niestrze˝one, umo˝liwia-
jàce nocleg w namiotach.

Art. 37. Ustala si´ dla:

1) hoteli, moteli i pensjonatów — pi´ç kategorii ozna-
czonych gwiazdkami,

2) kempingów — cztery kategorie oznaczone gwiazd-
kami,

3) domów wycieczkowych i schronisk m∏odzie˝owych
— trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.

Art. 38. 1. Zaszeregowania obiektów hotelarskich
do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategori´ na-
daje oraz prowadzi ich ewidencj´ wojewoda w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia obiektu hotelarskie-
go, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Ewidencj´ pól biwakowych prowadzi wójt (bur-
mistrz, prezydent) w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce ich
po∏o˝enia.

3. Wójt (burmistrz, prezydent) w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia obiektów, o których mowa
w art. 35 ust. 2, prowadzi ich ewidencj´.

4. Przed wydaniem decyzji w zakresie rodzajów
i kategorii obiektów hotelarskich organy wymienione
w ust. 1 mogà zwracaç si´ o opini´ do wyspecjalizowa-
nych stowarzyszeƒ.

5. Zadania okreÊlone w ust. 2 i 3 sà zadaniami zle-
conymi z zakresu administracji rzàdowej.

6. Zadania zlecone gminom, okreÊlone w ustawie,
sà finansowane ze Êrodków b´dàcych w dyspozycji
w∏aÊciwego wojewody, który przekazuje je gminom.

Art. 39. 1. Przed rozpocz´ciem Êwiadczenia us∏ug
hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa
w art. 35 ust. 1, przedsi´biorca jest obowiàzany uzy-
skaç zaszeregowanie tego obiektu hotelarskiego do
odpowiedniego rodzaju i kategorii.

2. Przed rozpocz´ciem Êwiadczenia us∏ug hotelar-
skich w obiekcie, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przed-
si´biorca jest obowiàzany zg∏osiç ten obiekt do ewi-
dencji wymienionej w art. 38 ust. 3.

3. Przedsi´biorcy Êwiadczàcy us∏ugi hotelarskie
w obiektach, o których mowa w art. 35, majà obowià-
zek informowania w∏aÊciwego organu o okoliczno-
Êciach powodujàcych zmian´ rodzaju lub kategorii
obiektu hotelarskiego oraz o zakoƒczeniu Êwiadczenia
us∏ug hotelarskich.

Art. 40. 1. (skreÊlony).56)

2. (skreÊlony).56)

3. Organy wymienione w art. 38 majà prawo kon-
trolowaç, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci miejscowej,
przestrzeganie wymagaƒ, okreÊlonych w art. 35,
w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i in-
nych obiektów, w których sà Êwiadczone us∏ugi hote-
larskie. Je˝eli obiekt, pozostajàcy poza ewidencjà or-
ganu dokonujàcego kontroli, nie spe∏nia wymagaƒ
przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których zo-
sta∏ zaszeregowany, lub minimalnych wymagaƒ dla
innych obiektów Êwiadczàcych us∏ugi hotelarskie, or-
gan kontrolujàcy zawiadamia organ prowadzàcy ewi-
dencj´ obiektu.

4.57) Organy, o których mowa w art. 38, mogà wy-
konywaç nast´pujàce czynnoÊci kontrolne:

1) dokonywaç kontroli wszystkich pomieszczeƒ i urzà-
dzeƒ wchodzàcych w sk∏ad kontrolowanych obiek-
tów,

2) ˝àdaç od kierownika obiektu oraz od wszystkich
osób, które sà w tym obiekcie zatrudnione, pisem-
nych i ustnych informacji w sprawach obj´tych
kontrolà,

3) ˝àdaç okazania dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nienie przez obiekt wymagaƒ, o których mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 2.

5.58) Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki mo˝e
dokonywaç kontroli w zakresie spe∏niania przez obiekt
hotelarski wymagaƒ przewidzianych dla rodzaju i kate-
gorii, do których zosta∏ zaszeregowany. Do kontroli wy-
konywanej przez ministra w∏aÊciwego do spraw tury-
styki stosuje si´ odpowiednio ust. 3 i 4.

6.58) W razie stwierdzenia, ˝e obiekt hotelarski nie
spe∏nia wymagaƒ przewidzianych dla rodzaju i kate-
gorii, do których zosta∏ zaszeregowany, minister w∏a-
Êciwy do spraw turystyki wyst´puje do w∏aÊciwego
organu o dokonanie zmiany rodzaju lub kategorii
obiektu.

Art. 41. 1. Je˝eli obiekt hotelarski przesta∏ spe∏niaç
wymagania okreÊlone dla rodzaju i kategorii, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w∏aÊciwy organ dokonuje
z urz´du zmiany rodzaju lub kategorii obiektu bàdê
uchyla decyzj´ o zaszeregowaniu obiektu do okreÊlo-
nego rodzaju.

2. Je˝eli obiekt, w którym sà Êwiadczone us∏ugi ho-
telarskie, nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w art. 35
ust. 1 pkt 2 lub w art. 35 ust. 2, organ prowadzàcy ewi-
dencj´ obiektu mo˝e nakazaç wstrzymanie Êwiadcze-
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pisie 1.



nia us∏ug hotelarskich do czasu usuni´cia stwierdzo-
nych uchybieƒ.

3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnieƒ innych or-
ganów, wynikajàcych z odr´bnych przepisów.

Art. 42. Zaszeregowanie, odmowa zaszeregowania
bàdê zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego do
okreÊlonego rodzaju, nadanie, odmowa nadania lub
zmiana kategorii, a tak˝e nakazanie wstrzymania
Êwiadczenia us∏ug hotelarskich nast´puje w drodze de-
cyzji administracyjnej.

Art. 43. 1. Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii
obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36
i art. 37, podlegajà ochronie prawnej i mogà byç stoso-
wane wy∏àcznie w odniesieniu do obiektów hotelar-
skich w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nazw rodzajów u˝ywa-
nych w kontekÊcie, z którego jednoznacznie wynika, ˝e
obiekty te nie sà obiektami hotelarskimi w rozumieniu
niniejszej ustawy.

3. Przedsi´biorcy Êwiadczàcy us∏ugi hotelarskie
mogà do oznaczenia obiektów hotelarskich, obok nazw
rodzajów okreÊlonych w ustawie, stosowaç inne na-
zwy.

Art. 44. 1. W obiektach hotelarskich nale˝y umie-
Êciç na widocznym miejscu:

1) nazw´ oraz siedzib´ lub imi´ i nazwisko, a tak˝e ad-
res przedsi´biorcy Êwiadczàcego us∏ugi hotelar-
skie w tym obiekcie,

2) tablic´ okreÊlajàcà rodzaj i kategori´ obiektu,

3) informacj´ o zakresie Êwiadczonych us∏ug wraz
z podstawowymi cenami,

4) informacj´ o przystosowaniu obiektu do obs∏ugi
osób niepe∏nosprawnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nale-
˝y umieÊciç równie˝ na zewnàtrz obiektu hotelarskiego.

3. Przedsi´biorcy Êwiadczàcy us∏ugi hotelarskie
w obiektach hotelarskich mogà, w celu zapewnienia
porzàdku oraz bezpieczeƒstwa klientów i ich mienia,
wydawaç regulaminy porzàdkowe wià˝àce wszystkie
osoby przebywajàce na terenie obiektu.

4. Wykaz wymagaƒ dla obiektów hotelarskich, od-
powiadajàcy rodzajowi i kategorii obiektu, a tak˝e pe∏-
ny cennik us∏ug powinny byç udost´pnione na ̋ àdanie
klienta.

Art. 44a.59) 1. Za dokonanie oceny spe∏niania przez
obiekt hotelarski wymagaƒ niezb´dnych do zaszerego-
wania obiektu do okreÊlonego rodzaju i kategorii po-
biera si´ op∏aty.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at zwiàzanych
z dokonywaniem ocen okreÊlonych w ust. 1 oraz tryb
pobierania tych op∏at.

Art. 45.60) Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊla:

1) wymagania dla poszczególnych rodzajów i kate-
gorii obiektów hotelarskich co do wyposa˝enia,
kwalifikacji personelu oraz zakresu Êwiadczo-
nych us∏ug, w tym us∏ug gastronomicznych, oraz
warunki dopuszczenia odst´pstw od tych wyma-
gaƒ,

2) szczegó∏owe zasady i tryb zaliczania obiektów ho-
telarskich do poszczególnych rodzajów i katego-
rii,

3) sposób dokumentowania spe∏nienia wymagaƒ,
o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2,

4) minimalne wymagania co do wyposa˝enia obiek-
tów Êwiadczàcych us∏ugi hotelarskie, o których
mowa w art. 35 ust. 2,

5) tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem
w poszczególnych obiektach wymagaƒ co do wy-
posa˝enia i Êwiadczenia us∏ug, odpowiadajàcych
rodzajowi i kategorii obiektu, o których mowa
w art. 40,

6) sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelar-
skich oraz innych obiektów, w których sà Êwiadczo-
ne us∏ugi hotelarskie.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 46. (pomini´ty).61)

Art. 47. (pomini´ty).61)

Art. 48. (pomini´ty).61)

Art. 49. 1. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy:

1) posiada∏y uprawnienia przewodnika turystycznego
lub pilota wycieczek krajowych, nadane im przez
terenowe organy administracji rzàdowej,

2) zda∏y egzamin na przewodnika turystycznego
w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznaw-
czym albo u innego organizatora szkolenia w zakre-
sie obowiàzujàcym w Polskim Towarzystwie Tury-
styczno-Krajoznawczym,

3) posiada∏y uprawnienia plota wycieczek zagranicz-
nych, nadane im przez centralny organ administra-
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cji rzàdowej do spraw turystyki lub przez instytucj´
uprawnionà przez ten organ,

— stajà si´ odpowiednio przewodnikami turystyczny-
mi lub pilotami wycieczek w rozumieniu ustawy, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane,
pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnieƒ, do
wystàpienia, w terminie dwóch lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, z wnioskiem o potwierdzenie posiada-
nych uprawnieƒ oraz ich udokumentowanie.

3.60) Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki, w dro-
dze rozporzàdzenia, okreÊla sposób i tryb zaliczania
uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, do zakresu
uprawnieƒ przewodników turystycznych i pilotów wy-
cieczek ustalonego ustawà.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 2, wydaje
si´ decyzj´ administracyjnà.

Art. 50. 1. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich
do poszczególnych rodzajów i kategorii na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowuje wa˝noÊç, o ile
rodzaj i kategoria obiektu odpowiada wymaganiom
ustalonym w ustawie.

2. Je˝eli do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy obiekt ho-
telarski nie zosta∏ zaszeregowany do okreÊlonego ro-
dzaju i kategorii lub dotychczasowy rodzaj i kategoria
obiektu nie odpowiada wymaganiom ustalonym
w ustawie, przedsi´biorca Êwiadczàcy us∏ugi hotelar-
skie w tym obiekcie jest obowiàzany wystàpiç, w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie aktów wyko-
nawczych do ustawy, o których mowa w art. 45, do
w∏aÊciwego organu o zaszeregowanie obiektu wed∏ug
nowych przepisów.

Art. 51. 1. Wpisy do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie organizowania imprez turystycz-
nych lub poÊrednictwa w zawieraniu umów o Êwiad-
czenie us∏ug turystycznych zachowujà wa˝noÊç:

1)62) w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.,

2) do czasu uprawomocnienia si´ decyzji wydanej
na wniosek o udzielenie zezwolenia30), z∏o˝ony
w terminie okreÊlonym w pkt 1, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do up∏ywu 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

2.63) Organ zezwalajàcy zawiadomi w∏aÊciwy organ
ewidencyjny o uprawomocnieniu si´ decyzji, o której
mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Przedsi´biorcy niepodlegajàcy wpisowi do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, a prowadzàcy w dniu

wejÊcia w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç w zakresie organi-
zowania imprez turystycznych lub poÊrednictwa w za-
kresie zawierania umów o Êwiadczenie us∏ug tury-
stycznych, majà obowiàzek wystàpienia o wydanie od-
powiedniego zezwolenia30) w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Do czasu udzielenia lub odmowy udzielenia ze-
zwolenia30), przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 3,
majà prawo dzia∏aç na dotychczasowych zasadach.

Art. 51a.64) 1. Wojewodowie tworzà Êrodki specjal-
ne przeznaczone na finansowanie zadaƒ zwiàzanych ze
sprawdzaniem kwalifikacji kandydatów na przewodni-
ków turystycznych i pilotów wycieczek, sprawdzaniem
znajomoÊci j´zyka obcego przez przewodników tury-
stycznych i pilotów wycieczek oraz dokonywaniem
oceny spe∏niania przez obiekty hotelarskie wymagaƒ
przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których zo-
sta∏y zaszeregowane, zwane dalej „Êrodkami specjal-
nymi”.

2. Przychodem Êrodków specjalnych sà wp∏ywy
z op∏at, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 3
i art. 44a ust. 2.

3. Ze Êrodków specjalnych mogà byç finansowane:

1) wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnych
dla przewodników turystycznych i pilotów wycie-
czek oraz komisji egzaminacyjnych j´zyków ob-
cych, a tak˝e cz∏onków zespo∏ów oceniajàcych
obiekty hotelarskie,

2) podró˝e s∏u˝bowe cz∏onków komisji egzaminacyj-
nych dla przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek oraz cz∏onków zespo∏ów oceniajàcych
obiekty hotelarskie,

3) wydatki materia∏owe, w szczególnoÊci zwiàzane
z wydawaniem legitymacji dla przewodników tury-
stycznych i pilotów wycieczek.

4. Dysponentem Êrodków specjalnych jest woje-
woda.

5. Dla Êrodków specjalnych sporzàdza si´ roczny
plan finansowy, który obejmuje planowane:

1) przychody,

2) wydatki na wynagrodzenia,

3) wydatki na podró˝e s∏u˝bowe,

4) wydatki materia∏owe.

Art. 52.65) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1998 r.
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———————
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o us∏ugach turystycz-
nych (Dz. U. Nr 158, poz. 1043), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 24 grudnia 1997 r.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w przypisie 6.

———————
64) Dodany przez art. 4 pkt 25 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w przypisie 62.


