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I. Wprowadzenie  
 
Zało�enia nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr  223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z  2005 Nr  175, poz. 1462, oraz z 2006 r. Nr 
220, poz. 1600) przygotowywane s� na podstawie opracowanych we wcze�niejszym 
dokumencie „Kierunków i zakresu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych”,  
przedstawionych do informacji zainteresowanych �rodowisk w formie prezentacji, w kwietniu 
2008 r. W pracach nad zało�eniami uwzgl�dniono tak�e wyniki szerokiej dyskusji oraz 
ankiety udost�pnionej na stronach internetowych Departamentu Turystyki Ministerstwa 
Gospodarki w  2007 r.  
 
Dokument niniejszy okre�la ogólne kierunki projektowanej nowelizacji, wraz z jej celami, 
oraz zało�enia szczegółowe nowelizacji, odnosz�ce si� do zagadnie� uj�tych 
w poszczególnych rozdziałach ustawy. 
 
1. Ocena stanu istniej�cego. 
 
Ustawa o usługach turystycznych zapewniła wprowadzenie na rynku tych usług systemu 
standardów, dzi�ki któremu tak klienci, jak i przedsi�biorcy turystyczni, mog� komunikowa� 
si� w sposób wzgl�dnie uporz�dkowany. Ustawa zapewniła tak�e implementacj� do 
polskiego prawa standardu ochrony interesów klienta wymaganego przepisami Dyrektywy 
90/314/EEC o imprezach turystycznych. Jednak stosowanie jej przepisów napotyka szereg 
problemów, zarówno o charakterze prawnym, wynikaj�cych z w�tpliwo�ci interpretacyjnych 
czy niedoskonało�ci regulacji, jak i organizacyjnych – powodowanych niewystarczaj�cymi 
�rodkami lub niesprawno�ci� organów administracji. 
 
2. Wskazanie słabych stron istniej�cej regulacji. 
 
Do słabych stron istniej�cej regulacji nale�y zaliczy�: 

-  nieskuteczny system zabezpiecze� finansowych na rzecz klientów, wynikaj�cy zarówno 
z niewystarczaj�cych �rodków uzyskiwanych z zabezpiecze� w formie gwarancji, jak 
i z funkcjonowania na rynku podmiotów o złej sytuacji finansowej, zadłu�onych, których 
system zabezpiecze� z tego rynku nie eliminuje odpowiednio wcze�nie. System 
zabezpiecze� jest dodatkowo mało elastyczny, nie znany klientom i bardzo dla nich 
nieprzyjazny na etapie realizacji �wiadcze�; 

-  poza systemem ochrony przewidzianej ustaw� pozostaje liczna grupa klientów 
korzystaj�cych z usług nabywanych za po�rednictwem agentów lub bezpo�rednio od 
podmiotów działaj�cych poza systemem ustawy, czy uczestnicz�cych w imprezach 
organizowanych przez podmioty niekomercyjne; ustawa nie uwzgl�dnia tak�e specyfiki 
ochrony klienta na dynamicznie rozwijaj�cym si� rynku umów o usługi turystyczne 
zawieranych na odległo��, czy szerzej działalno�ci organizatorów turystyki prowadzonej 
w Internecie; 

-  system standaryzacji obiektów hotelarskich, w obiektach juz istniej�cych, a tak�e w 
obiektach adaptowanych wdra�any jest bardzo powoli, głównie za spraw� 
skomplikowanych przepisów innych ustaw, m.in. o zagospodarowaniu przestrzennym i 
budowlanych. Zadania zwi�zane ze standaryzacj� obci��aj� przede wszystkim jeden 
szczebel administracji samorz�dowej, regionalny, co dla małych obiektów (pensjonatów, 
schronisk) oznacza nadmiern� centralizacj�. Tym samym wielu przedsi�biorców i ich 
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potencjalnych klientów nie mo�e korzysta� z udogodnie� przy zawieraniu umów 
zwi�zanych ze stosowaniem standaryzacji; 

-  na administracj� samorz�dow� szczebla regionalnego nało�ono bardzo wiele 
ró�norodnych zada� zwi�zanych z wykonywaniem ustawy, o ró�nym stopniu 
szczegółowo�ci i pracochłonno�ci, co powoduje, �e organy te nie zawsze skutecznie 
realizuj� zadania kluczowe dla celu ustawy; 

-  system zdobywania uprawnie� przewodników turystycznych i pilotów wycieczek jest 
bardzo skomplikowany i czasochłonny, a �ródłem konfliktów jest nakładanie si� zakresów 
uprawnie� a tak�e obowi�zek korzystania z opieki przewodnika przy zwiedzaniu 
wybranych miast; poza tym systemem pozostaje nadal prowadzenie licznych imprez 
turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, kajakowej, �eglarskiej itp.); nie uwzgl�dnia 
tak�e otwarcia rynku dla przewodników z innych pa�stw europejskich; 

-  stosowanie ustawy napotyka trudno�ci zwi�zane z brakiem harmonizacji jej przepisów ze 
zmieniaj�cym si� otoczeniem prawnym – dotyczy to terminologii, stosowanych procedur i 
sankcji wynikaj�cych z przepisów o działalno�ci gospodarczej, o�wiatowych, o kulturze 
fizycznej, ochronie konsumenta i innych; 

-  system finansowania zada�, których terminów realizacji i rozmiarów nie mo�na 
przewidzie� (oceny obiektów hotelarskich, egzaminy itp.) wynikaj�cych z ustawy, z opłat 
wnoszonych przez zainteresowane podmioty jest niesprawny, bowiem opłaty s� zaliczane 
na dochód bud�etu pa�stwa a wydatki finansowane z dotacji musz� by� planowane w 
roku poprzedzaj�cym. 

 
3. Cel nowelizacji 
 

Podstawowym celem nowelizacji jest ograniczenie zakresu regulacji, poprzez eliminowanie 
rozwi�za� szczegółowych, uci��liwych i pracochłonnych w realizacji, które nie maja 
podstawowego znaczenia dla realizacji celów ustawy. Ograniczenie to powinno dotyczy� 
tak�e rozwi�za� z zasady słusznych, ale w praktyce mało efektywnych. Zaw��enie zakresu 
regulacji pozwoli na skoncentrowanie działa� organów administracji na kontroli i egzekucji 
wykonywania obowi�zków podstawowych, decyduj�cych o ochronie interesów klientów 
np. zabezpiecze� finansowych na ich rzecz.  

Nowelizacja powinna prowadzi� do wyeliminowania sytuacji dublowania zakresów 
czynno�ci i uprawnie� pomi�dzy ró�nymi organami administracji i kontroli. Dotyczy to w 
szczególno�ci takich zagadnie�, jak badanie tre�ci umów zawieranych z konsumentami, 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego, sanitarnych i przeciwpo�arowych, spełnienia 
wymaga� z zakresu prawa pracy, prawa o�wiatowego itp. 

Za niezgodne z celami ustawy nale�y uzna� przepisy wymuszaj�ce korzystanie z okre�lonych 
usług turystycznych. Natomiast celowe i uzasadnione jest tworzenie mechanizmów 
zapewniaj�cych �wiadczenie tych usług przez podmioty posiadaj�ce odpowiednie 
przygotowania, których zamawiaj�cy, przede wszystkim klienci, �wiadomie wybior� i b�d� 
mogli im zaufa�. 

Ze wzgl�du na konieczno�� umacniania zaufania do pa�stwa, nowelizacja powinna w 
maksymalnym stopniu uszanowa� wysiłek przedsi�biorców i innych podmiotów, 
podlegaj�cych dotychczas jej przepisom, w zakresie uzyskanych ju� wpisów do rejestrów, 
standaryzacji obiektów czy urz�dowego potwierdzenia uprawnie� zawodowych. 
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4. Rozwa�enie innych, sposobów osi�gni�cia celów nowelizacji. 
 
Cele nowelizacji mog� zosta� osi�gni�te, ale jedynie cz��ciowo, przez nast�puj�ce działania: 

-  zmiany w tre�ci aktów wykonawczych dotycz�cych: 1) sumy gwarancji bankowej 
i ubezpieczeniowej, 2) wymaga� dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich i 
ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a tak�e minimalnych wymaga� co 
do wyposa�enia dla wszystkich obiektów w których s� �wiadczone usługi hotelarskie, 
3) okre�lenia obszarów, na których organizator ma obowi�zek zapewnienia opieki 
przewodnika turystycznego; Jednak ograniczenie si� do zmiany przepisów 
wykonawczych pozwoli� mo�e na wyeliminowanie niektórych jedynie słabych stron 
istniej�cej regulacji, i nie zapewni przedsi�biorcom �adnych ułatwie� w prowadzeniu 
działalno�ci; 

-  zintensyfikowanie działa� administracji rz�dowej i samorz�dowej, przede wszystkim 
poprzez zwi�kszenie liczby i zakresu kontroli wobec podmiotów działaj�cych na rynku w 
celu wyeliminowania podmiotów, które działaj� bezprawnie, skutecznego egzekwowania 
informacji udzielanej klientom o przysługuj�cych im zabezpieczeniach finansowych, 
kontrolowania pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek (i rezydentów 
imprez pobytowych), kontroli „innych” obiektów w których �wiadczone s� usługi 
hotelarskie w zakresie korzystania z nazw rodzajowych chronionych i oznacze� kategorii; 
Działania te s� potrzebne bez wzgl�du na nowelizacje ustawy, jednak odst�pienie od 
nowelizacji wymagało b�dzie zaanga�owania wi�kszych nakładów, je�eli kontrola ma by� 
prowadzona w tak szerokim zakresie, jakiego wymaga obecna ustawa; praktyka 
zaostrzonych kontroli b�dzie tak�e uci��liwa dla wszystkich przedsi�biorców, tak�e 
przestrzegaj�cych przepisów ustawy. 



5 Zało�enia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych ���� � � �� � 	 ����
 �

 

II Zagadnienia ogólne 
 
1. Zakres podmiotowy. 
 
Zakres podmiotowy stosowania przepisów ustawy powinien zosta� rozszerzony o podmioty 
nie b�d�ce przedsi�biorcami, które podejmuj� si� organizowania imprez turystycznych, lub 
�wiadczenia usług turystycznych nawet okazjonalnie ale odpłatnie, a tak�e w w��szym 
zakresie organizuj�ce imprezy turystyczne nieodpłatnie. Do tych podmiotów stosowa� nale�y 
odpowiednio wybrane przepisy ustawy, przede wszystkim w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej opieki turystom. 
 
Celem tego rozszerzenia jest zapewnienie ochrony uczestnikom zorganizowanych wyjazdów 
zagranicznych, zagro�onych w podobnym stopniu jak klienci biur podró�y, w przypadku 
niezapewnienia powrotu do kraju, a tak�e w przypadku zachorowa� lub wypadków. Dlatego 
proponuje si�, aby osoby lub jednostki organizuj�ce wyjazdy zagraniczne, za które pobieraj� 
od uczestników jak�kolwiek odpłatno��, były zobowi�zane do przedstawienia uczestnikom 
pisemnej informacji, obejmuj�cej co najmniej nast�puj�ce elementy: 1) wskazanie 
organizatora wyjazdu, 2) okre�lenie celu, trasy i podstawowych �wiadcze� zapewnianych w 
trakcie wyjazdu, 3) okre�lenie zakresu posiadanego ubezpieczenia NWiKL i OC, 
4) wskazanie osoby lub jednostki, która zapewni pokrycie kosztów powrotu do kraju w 
przypadku trudno�ci, a w braku takiej osoby – dowód zawarcia odpowiedniej umowy 
ubezpieczenia, 5) informacje o kwalifikacjach osób zapewniaj�cych opiek� uczestnikom (czy 
posiadaj� uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, inne uprawnienia 
wynikaj�ce z przepisów odr�bnych).  Nie przewiduje si� obowi�zku zgłaszania tego rodzaju 
wyjazdów do odr�bnych rejestrów, czy uzyskiwania jakichkolwiek zezwole�, natomiast 
proponuje si� uzna� zaniedbania w zakresie tego obowi�zku za wykroczenie przeciwko 
interesom konsumenta.  
 
Okre�lony powy�ej obowi�zek nie jest bezpo�rednim instrumentem eliminowania tzw. „szarej 
strefy” usług turystycznych, rozumianej, jako ukrywanie działalno�ci gospodarczej pod 
pozorem wyjazdów niekomercyjnych. Zjawisko to b�dzie łatwiej eliminowa� po 
jednoznacznym sformułowaniu przepisów dotycz�cych kontroli organizatorów turystyki, 
umo�liwiaj�cych kontrol� tak�e tych, którzy uchylaj� si� od zgłoszenia do rejestru. Jednak 
konieczno�� udzielenia uczestnikom zorganizowanego wyjazdu zagranicznego 
jednoznacznych informacji o organizatorach takich wyjazdów, uzasadniona przede wszystkim 
ochron� interesów tych uczestników,  przyczyni� si� mo�e tak�e  po�rednio do eliminowania 
wyjazdów o charakterze komercyjnym, ukrywanych pod pozorem działalno�ci 
niekomercyjnej.  
 
2. Zakres przedmiotowy. 
 
Zakres przedmiotowy ustawy tak�e wymaga rozszerzenia. Obecnie ustawa dotyczy tylko 
usług �wiadczonych w Polsce oraz usług �wiadczonych za granic�, na podstawie umów 
zawieranych w Polsce. Z tego punktu widzenia pozbawieni s� ochrony klienci nabywaj�cy za 
granica usługi fakultatywne, pozostaj�ce w zwi�zku z usługami podstawowymi, nabywanymi 
w kraju. Dlatego przewiduje si� objecie przepisami ustawy tak�e �wiadcze� fakultatywnych 
zapewnianych przez organizatorów turystyki lub osoby z nimi współpracuj�ce. 
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Elementem ochrony interesów klientów jest obowi�zuj�cy obecnie zakaz, adresowany 
głównie do agentów turystycznych, zawierania umów na rzecz przedsi�biorców 
zagranicznych, pochodz�cych z krajów nie nale��cych do Unii Europejskiej, którzy nie 
prowadz� w Polsce działalno�ci gospodarczej zgodnie z przepisami o działalno�ci 
gospodarczej. Klienci zawieraj�cy u  agentów turystycznych w Polsce umowy o �wiadczenie 
usług turystycznych za granic� nie s� �wiadomi trudno�ci w dochodzeniu ewentualnych 
roszcze� (według prawa obcego, w s�dzie zagranicznym). Jednak sformułowanie ustawy w 
tym zakresie budzi w�tpliwo�ci interpretacyjne, które nale�y wyja�ni� poprzez nowe 
brzmienie przepisów. Praktyka zawierania umów na rzecz przedsi�biorców zagranicznych, 
nie posiadaj�cych w Polsce oddziałów, wywiera na polskim rynku tak�e niekorzystne skutki 
podatkowe, naruszaj�ce zasady uczciwej konkurencji, co mo�e by� dodatkowym argumentem 
za utrzymania omawianej regulacji. 
 
3. Definicje ustawowe. 
 
Do�wiadczenia stosowania ustawy, a tak�e do�wiadczenie implementacji innych ni� 
Dyrektywa 90/314/EEC przepisów prawa europejskiego, wymagaj� ponownego 
zdefiniowania poj�� podstawowych dla ustawy. Dotyczy to w szczególno�ci definicji imprezy 
turystycznej, organizowania imprez turystycznych, organizatorów turystyki i innych. Zmiany 
te powinny eliminowa� obecne w�tpliwo�ci interpretacyjne, dotycz�ce zakresu 
obowi�zywania ustawy. Postulat ten obejmuje tak�e harmonizacje poj�� i instrumentów 
prawnych z rozwi�zaniami innych ustaw. W szczególno�ci: 
-  impreza turystyczna powinna zosta� zdefiniowania w sposób zbie�ny z definicj� w 

dyrektywie 90/314/EEC; dotyczy to w szczególno�ci przyj�cia kryterium równorz�dno�ci 
lub podporz�dkowania usług, składaj�cych si� na imprez� turystyczn�, jako podstawy 
odró�nienia imprez od pojedynczych usług przewozowych, hotelarskich, rekreacyjnych 
itp.; rozwa�a si� tak�e uzupełnienie definicji o okre�lenie „pakiet” usług, wyst�puj�ce w 
definicjach obcoj�zycznych; zmiana ta ograniczy formalno�ci zwi�zane z 
organizowaniem wycieczek jednodniowych, jednak rozwa�enia wymaga zabezpieczenie 
interesów klientów w pojawiaj�cych si� na rynku imprezach jednodniowych 
obejmuj�cych przelot samolotem; 

-  organizowanie imprez turystycznych, powinno zosta� powi�zane z zawieraniem we 
własnym imieniu, bezpo�rednio lub za po�rednictwem innych osób,  umów z klientami o 
imprezy turystyczne; zrezygnowa� nale�y ze stawiania takich samych wymaga� 
przedsi�biorcom, którzy przygotowuj� i realizuj� imprezy turystyczne na rzecz 
organizatorów turystyki, jak organizatorom zawieraj�cym umowy z klientami; 

-  ustawa wprowadza równolegle poj�cia turysta i odwiedzaj�cy, oraz klient, konsument, 
uczestnik, których zakresy w wielu miejscach si� krzy�uj�; nale�y ograniczy� liczb� 
stosowanych poj�� i ponownie je zdefiniowa�; 

-  definicja agenta turystycznego wymaga dostosowania do regulacji umowy agencji w 
kodeksie cywilnym, w szczególno�ci w zakresie odró�nienia modelu agenta-po�rednika i 
agenta-pełnomocnika; 

-  definicja usług hotelarskich powinna dopuszcza� ich �wiadczenie tak�e poza obiektem, 
ale z poszanowaniem wymaga� dotycz�cych organizowania imprez turystycznych – nie 
jest celem nowelizacji umo�liwienie hotelarzom organizowania imprez turystycznych bez 
spełnienia warunków okre�lonych w ustawie; definicja wymaga tak�e dostosowania do 
projektowanych zmian w rozdziale szczegółowym ustawy; 

-  definicja przewodnika turystycznego b�dzie dostosowana do nowego modelu 
przewodnictwa, okre�lonego w kolejnym rozdziale zało�e�, 
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-  definicja przedsi�biorcy odwołuj�ca si� do sformułowania ustawy o swobodzie 
działalno�ci gospodarczej powinna uwzgl�dnia� fakt, �e przepisy ustawy reguluj� równie� 
kwestie cywilnoprawne, w zwi�zku z czym nale�y w tym zakresie zachowa� zgodno�� z 
definicj� przedsi�biorcy w kodeksie cywilnym; ró�nice dotycz� przede wszystkim 
wył�cze� spod działania ustawy o swobodzie działalno�ci gospodarczej rolników.   
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III. Organizatorzy turystyki, po�rednicy i agenci turystyczni 
 
1. Ograniczenie ingerencji administracyjnej. 
 
Podstawowa zmiana ingerencji administracyjnoprawnej w działalno�� organizatorów 
turystyki, po�redników turystycznych, a w cz��ci tak�e agentów turystycznych, polega na 
rezygnacji z administracyjnej kontroli warunków wykonywania działalno�ci innych, ni� 
zapewnienie zabezpiecze� finansowych na rzecz klientów. Dotyczy to w szczególno�ci 
rezygnacji z kontrolowania przez marszałków województwa spełniania wymaga� w zakresie 
kwalifikacji osób kieruj�cych działalno�ci� organizatora turystyki lub po�rednika 
turystycznego, zatrudniania kwalifikowanych przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek (wraz z aktualno�ci� posiadanych przez nich bada� lekarskich), kompletno�ci i 
rzetelno�ci materiałów informacyjnych przekazywanych klientom a tak�e warunków umów 
zawieranych z klientami. Niektóre z tych obowi�zków zostaj� z przedsi�biorców  zdj�te, inne 
s� kontrolowane przez organy ochrony konsumenta, natomiast wi�kszo�� mo�e by� 
skutecznie egzekwowana przez samych klientów, na drodze cywilnoprawnej. 
 
2. Utrzymanie rejestru działalno�ci regulowanej. 
 
Przewiduje si� pozostawienie rejestru działalno�ci regulowanej dla organizatorów turystyki i 
po�redników turystycznych, ale ograniczenie warunków wykonywania działalno�ci 
regulowanej do spełnienia obowi�zków zwi�zanych z posiadaniem odpowiednich 
zabezpiecze� finansowych. Tym samym rezygnuje si� np. z obowi�zku dokumentowania 
kwalifikacji zatrudnianych. 
 
Proponuje si� ograniczenie wymagania wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej do tych 
po�redników, którzy po�rednicz� w zawieraniu na rzecz klientów umów o imprezy 
turystyczne, lub oferuj� ł�czenie usług, co mo�e faktycznie zmierza� do tworzenia pakietów 
turystycznych. 
 
3. Zmiany w systemie zabezpiecze� finansowych. 
 
W zakresie modelu zabezpiecze� finansowych, wymaganych przepisami dyrektywy 
90/314/EEC, a obejmuj�cych zapewnienie pokrycia kosztów powrotu do kraju klientów, 
którym organizatorzy turystyki wbrew obowi�zkowi powrotu takiego nie zapewniaj�, a tak�e 
zapewnienie zwrotu klientom wniesionych wpłat w przypadku niewykonania umowy, 
przewiduje si� nast�puj�ce zmiany: 

1)  wprowadzenie, obok ju� istniej�cych,  nowych, równorz�dnych form zabezpiecze� na 
rzecz klientów, z zachowaniem dotychczasowego zakresu przedmiotowego tych 
zabezpiecze�; zmiana ta powinna ułatwi� przedsi�biorcom wybór formy zabezpieczenia 
odpowiadaj�cych specyfice prowadzonej przez nich działalno�ci, przy zapewnieniu 
wystarczaj�cej ochrony interesów klientów; system obejmowałby zatem nast�puj�ce 
formy zabezpiecze�: 
a)  gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, 
b)  ubezpieczenie na rzecz klientów, 
c)  por�czenie dobrowolnego funduszu gwarancyjnego (składkowego) uzupełniaj�ce 

gwarancje, tym samym przedsi�biorca uczestnicz�cy w takim funduszu 
przedstawiałby gwarancj� na sum� ni�sz� ni� wymagane minimum, a ró�nic� 
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uzupełniałoby por�czenie funduszu; w tym systemie działaj�cym w innych pa�stwach 
gwarancje wymagane od przedsi�biorców ograniczane s� nawet do 2% przychodów. 

d)  rachunek powierniczy, na który klienci wnosz� wpłaty przed rozpocz�ciem imprezy, 
a z którego organizator mo�e pobra� wynagrodzenie po wykonaniu umowy (tylko w 
odniesieniu do organizatorów organizuj�cych imprezy turystyczne w kraju); 

e) dora�ne ubezpieczenia kosztów powrotu dla organizatorów niekomercyjnych, 
organizuj�cych wyjazdy zagraniczne za odpłatno�ci�, nie przedstawiaj�cych 
por�czenia instytucji odpowiedzialnej za zapewnienie powrotu uczestników w razie 
trudno�ci; 

Wprowadzenie dodatkowych form zabezpiecze� ma na celu ułatwienie przedsi�biorcom 
spełnienia wymaga� ustawy; przewiduje si� tak�e honorowanie zabezpiecze� 
wystawianych przez instytucje finansowe innych pa�stw nale��cych do Unii Europejskiej; 
ograniczenie mo�liwo�ci korzystania z rachunków powierniczych tylko do organizatorów 
organizuj�cych imprezy w kraju podyktowane jest trudno�ci� w uruchomieniu �rodków z 
zabezpieczenia tego rodzaju, na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju; 
Przewiduje si� zawarcie w ustawie wytycznych co do minimum tre�ci dokumentów 
zabezpieczenia, jako podstawy decyzji marszałka o akceptacji przedkładanych 
dokumentów; 

2)  zró�nicowanie wysoko�ci minimalnych sum zabezpiecze�, w zale�no�ci od rodzaju 
prowadzonej działalno�ci (szczególnie dotyczy to czarterów lotniczych i morskich); 

3)  dla wszystkich form zabezpiecze� przewiduje si� pozostawienie odpowiedzialno�ci 
wobec ka�dego klienta korzystaj�cego z zabezpieczenia do pełne wysoko�ci wniesionych 
wpłat i kosztów powrotu do kraju, ale ograniczenie całkowitej sumy odpowiedzialno�ci 
podmiotu udzielaj�cego zabezpieczenia do 12% planowanych przychodów rocznych (lecz 
nie mniej ni� 12% przychodów ubiegłorocznych) w odniesieniu do organizatorów 
turystyki zagranicznej wyjazdowej i odpowiednio 6% planowanych przychodów rocznych 
w odniesieniu do organizatorów turystyki w kraju; nale�y rozwa�y� mechanizm 
podwy�szenia tych sum, gdyby w praktyce okazały si� niewystarczaj�ce, ewentualnie 
harmonogram dochodzenia do docelowych wy�szych sum zabezpieczenia (15-20%) 
rozło�ony na lata i powi�zany z upowszechnieniem udziału w funduszu gwarancyjnym; 

proponowana zmiana oznacza podwy�szenie wysoko�ci wymaganych gwarancji 
bankowych lub ubezpieczeniowych dla organizatorów turystyki zagranicznej wyjazdowej, 
bowiem jak pokazuje praktyka, s� one zdecydowanie niewystarczaj�ce, ale równocze�nie 
oznacza zwi�kszenie dost�pno�ci ubezpiecze� na rzecz klientów; obecnie umowa 
ubezpieczenia chroni 100% rocznych przychodów organizatorów turystyki, co jest 
przyczyn� rezygnacji przez zakłady ubezpieczeniowe z oferowania tego typu 
zabezpieczenia – najkorzystniejszego dla klienta;  

rozwa�enia wymaga wprowadzenie obowi�zku zabezpieczenia uzupełniaj�cego dla 
podmiotów, u których przyrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego, lub do 
poziomu przychodów planowanych, powodowa� mo�e niewystarczaj�cy poziom 
zabezpieczenia (np. przez nało�enie obowi�zku dodatkowego zabezpieczenia z ko�cem 
miesi�ca, w którym przychody przekrocz� o�miokrotnie posiadane zabezpieczenie), 

4)  wprowadzenie powy�szego ograniczenia wymusza zapewnienie mechanizmu kontroli 
przychodów, opartego na ewidencji prowadzonej przez przedsi�biorców; podstaw� 
zabezpieczenia jest przychód z umów zawieranych z klientami w zwi�zku z czym 
umo�liwienie przedsi�biorcom wyodr�bnienia ksi�gowego tego przychodu pozwoli na 
dostosowanie wysoko�ci zabezpieczenia do rzeczywistych potrzeb; 
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5)  zabezpieczenie, limitowane do 12% warto�ci rocznego przychodu, powinno uprawnia� do 
pobierania przedpłat przekraczaj�cych 10% ceny imprezy nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce 
przed jej rozpocz�ciem; podmiot pobieraj�cy przedpłaty wcze�niej powinien dysponowa� 
proporcjonalnie wy�szym zabezpieczeniem; ograniczenie to nie dotyczy przedpłat 
deponowanych na rachunku powierniczym; 

6)  formułowanie dokumentów dor�czanych klientom, potwierdzaj�cych posiadanie 
zabezpieczenia i instruuj�cych o mo�liwo�ci ubieganie si� o �wiadczenia z zabezpieczenia 
jest obowi�zkiem instytucji udzielaj�cych zabezpiecze�; ustawa okre�la wytyczne co do 
minimalnej tre�ci tego dokumentu;  

zmienia to dotychczasow�, zł�, praktyk�, gdy obowi�zek ten spoczywał na organizatorach 
turystyki i po�rednikach turystycznych, ale był powszechnie naruszany, a klienci nie 
mogli przez to podejmowa� racjonalnych decyzji co do sposobu wykorzystania 
zabezpieczenia – np. na opłacenie usług w miejscu pobytu wakacyjnego, w zamian za 
zwrot wniesionej wpłaty, zamiast niepotrzebnego powrotu do kraju; 

7)  likwidacja skutków zdarze� obj�tych zabezpieczeniami jest obowi�zkiem daj�cego 
zabezpieczenie; obowi�zek ten mo�e zosta� powierzony przez daj�cego zabezpieczenie 
innej instytucji, wskazanej w informacji o zabezpieczeniu przygotowanej dla klientów; 
tym samym rezygnuje si� z dotychczasowego udziału marszałka województwa w 
sprowadzaniu klientów korzystaj�cych z zabezpieczenia finansowego, do kraju; stan 
obecny nie pozwalał marszałkowi, dysponuj�cemu cudzymi �rodkami, na elastyczne 
reagowanie, np. na wspomniane wy�ej opłacanie usług zast�pczych, czy negocjowanie z 
klientami kwot niezb�dnych dla likwidacji skutków zdarzenia obj�tego zabezpieczeniem; 

8)  dor�czanie dokumentu potwierdzaj�cego posiadanie zabezpieczenia finansowego staje si� 
obowi�zkiem ka�dej osoby zawieraj�cej z klientem umow�, zarówno we własnym 
imieniu, jak i na zlecenie klienta lub w imieniu organizatora turystyki; uchybienie temu 
obowi�zkowi powodowa� powinno sankcje m.in. z kodeksu wykrocze�; 

9)  organ rejestrowy kontroluje nie tylko tre�� umowy stanowi�cej podstaw� zabezpieczenia 
ale tak�e tre�� dokumentu potwierdzaj�cego posiadanie zabezpieczenia, przedstawianego 
klientom; brak dokumentu jest równoznaczny z nieprzedło�eniem zabezpieczenia; 

10) przy utrzymaniu obecnej zasady, �e obowi�zkiem przedsi�biorcy jest przedkładanie 
kolejnych dokumentów zabezpieczenia w odpowiednim czasie, przed upływem wa�no�ci 
dokumentów dotychczasowych, przewiduje si� zwolnienie z tego obowi�zku 
przedsi�biorców, którzy w odpowiednim terminie powiadomi� o zaprzestaniu działalno�ci 
(art. 5 ust. 1 pkt 3). 

 
4. Sankcje za naruszenia obowi�zków ustawowych. 
 
Sankcji szczególnej, za ra��ce naruszenie warunków wykonywania działalno�ci regulowanej, 
polegaj�cej na zakazie wykonywania działalno�ci regulowanej przez okres trzech lat, powinni 
podlega� przedsi�biorcy, którzy: 

-  zawieraj� z klientami umowy bez posiadania odpowiedniego zabezpieczenia, 

-  pomimo wezwania nie przedkładaj� marszałkowi dokumentów zabezpieczenia,  

-  przyjmuj� przedpłaty wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed rozpocz�ciem imprezy, je�eli nie 
posiadaj� zabezpieczenia proporcjonalnie zwi�kszonego, 

-  wykonuj� działalno�� poza zakresem terytorialnym okre�lonym we wniosku; 
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Powy�szy wykaz jest istotnie ograniczony w stosunku do stanu obecnego, gdy za ra��ce 
naruszenie warunków wykonywania działalno�ci uwa�a si� tak�e ka�de naruszenie 
obowi�zków okre�lonych w rozdziale 3 ustawy, naruszenie obowi�zków zwi�zanych z 
zatrudnianiem kwalifikowanych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych czy 
powoływanie si� na wpis do rejestru przy zawieraniu umów typu timesharing.  
 
Uzupełnienia wymaga� b�dzie system sankcji na podstawie kodeksu wykrocze�. Sankcje 
takie powinny dotyczy� w szczególno�ci: 

-  nie zgłoszenie przez agenta turystycznego działalno�ci do marszałka województwa, 

-  nie wydanie dokumentu o posiadaniu zabezpieczenia klientowi, z którym zawiera si� 
umow� – wykroczenie to powinno zosta� usytuowane  jako wykroczenie przeciwko 
interesom konsumentów; 

-  nie przedło�enie marszałkowi, w wymaganym terminie, posiadanego dokumentu 
zabezpieczenia, 

-  w przypadku organizatorów niekomercyjnych, o których mowa w pkt II. 1. Zało�e�, – nie 
udzielenie uczestnikom informacji na pi�mie o organizatorze wyjazdu, �wiadczeniach 
zwi�zanych z wyjazdem, por�czeniach, ubezpieczeniach i kwalifikacji osób sprawuj�cych 
opiek� nad uczestnikami. 

Uzasadnione jest wprowadzenie mo�liwo�ci nakładania za wymienione wy�ej wykroczenia 
grzywien w drodze mandatu karnego. 
 
5. Ewidencja organizatorów turystyki i po�redników turystycznych. 
 
Zakłada si� utrzymanie centralnej ewidencji organizatorów turystyki i po�redników 
turystycznych, dobrze słu��cej interesom klientów. Jednak proponuje si� rozszerzy� zakres 
ewidencji o informacje o wszcz�ciu post�powania w sprawie wykre�lenia z rejestru 
działalno�ci regulowanej. Post�powania administracyjne w tych sprawach trwaj� co najmniej 
kilka miesi�cy, w trakcie których klienci mog� by� pozbawieni ochrony. 
 
6. Zgłoszenia agentów turystycznych. 
 
Proponuje si� wprowadzenie obowi�zku zgłaszania, przez agenta turystycznego 
zawieraj�cego z klientami umowy o imprezy turystyczne, rozpocz�cia działalno�ci w zakresie 
zawierania tych umów, do marszałka województwa wła�ciwego dla miejsca prowadzonej 
działalno�ci. Zgłoszenie powinno zawiera� okre�lenie przedsi�biorcy (wraz z miejscem 
zamieszkania lub siedzib�, ew. NIP) oraz wskazanie miejsca wykonywania działalno�ci. 
Zgłoszenie powinno ułatwi� kontrol� wydawania klientom przez agentów dokumentów 
potwierdzaj�cych posiadanie zabezpieczenia finansowego. 
 
Na podstawie zgłosze�, o których mowa wy�ej, mo�liwe b�dzie uzupełnienie centralnej 
ewidencji organizatorów i po�redników turystycznych o wykaz punktów agencyjnych, dzi�ki 
czemu klienci jednoznacznie b�d� mogli oceni�, czy biuro podró�y, w którym zawieraj� 
umow� o imprez� turystyczn�, działa zgodnie z przepisami prawa. 
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IV. Ochrona klienta 
 
Problematyka ochrony klienta, zawarta w rozdziale 3 ustawy, wynika z implementacji 
przepisów dyrektywy 90/314/EEC o imprezach turystycznych. Sposób tej implementacji i 
relacja problematyki cywilnoprawnej zawartej w ustawie do innych ustaw chroni�cych 
interesy konsumenta, w tym tak�e do kodeksu cywilnego, jest przedmiotem dyskusji w 
�rodowiskach prawniczych. Przedstawiane były mi�dzy innymi koncepcje uregulowania 
umowy o podró� w kodeksie cywilnym. W ka�dym z dotychczasowych projektów zakładano 
jednak�e pozostawienie szeregu zagadnie� w ustawie szczególnej. Ze wzgl�du na brak 
ostatecznych propozycji w tym zakresie, proponuje si� co do zasady pozostawienie 
dotychczasowej regulacji, z nast�puj�cymi, pilnymi zmianami. 
 
1. Post�powanie reklamacyjne.  

Kompleksowe uregulowanie spraw dotycz�cych praw i obowi�zków klienta zwi�zanych z 
powiadamianiem wytwórcy usługi i organizatora imprezy  o niedoci�gni�ciach oraz składania 
reklamacji powinno mie� miejsce w rozdz. 3 ustawy „Ochrona klienta”. Art. 5.ust 4 jak i  art. 
6 dyrektywy 90/314 dotycz�  jedynie „zaniedba� jakie mog� wyst�pi� przy realizacji umowy 
o imprez� turystyczn�” zatem zasadnym jest jego umieszczenie w tej cz��ci ustawy o 
usługach turystycznych która wdra�a postanowienia dyrektywy dotycz�ce umowy o imprez� 
turystyczn�. Obecnie kwestie te regulowane s�  w art. 14 ust. 2 pkt 8, art. 16b (rozdział 3) 
oraz art. 20 ust 3-6 (rozdział 4) ustawy o usługach turystycznych. Zaproponowane 
rozwi�zanie umo�liwi likwidacj� rozproszenia a tym samym poprawi przejrzysto�� ustawy. 

Wyra�nie nale�y  rozró�ni� obowi�zki klienta zwi�zane z powiadomieniem wytwórcy usługi i 
organizatora imprezy o „zauwa�onym na miejscu jakimkolwiek zaniedbaniu w wykonaniu 
umowy” od reklamacji - gdy na skutek tych zaniedba�  klient zgłasza wobec organizatora 
konkretne ��dania spełnienia obowi�zków, które winien on spełni� w zwi�zku z nienale�ytym 
wykonaniem umowy. Rozró�nienie to uzasadnione jest przepisami dyrektywy - obowi�zek 
powiadomienia wynika z art. 5 pkt 4 „Konsument ma obowi�zek zawiadomienia danego 
usługodawcy oraz organizatora i/lub punktu sprzeda�y detalicznej o zauwa�onym na miejscu 
jakimkolwiek zaniedbaniu w wykonaniu umowy. Zawiadomienie to ma by� dokonane przy 
najbli�szej sposobno�ci na pi�mie lub w innej wła�ciwej formie. Obowi�zek ten musi by� 
jasno i wyra�nie okre�lony w umowie”, natomiast art. 6 dotyczy obowi�zków organizatora w 
przypadku zło�enia przez klienta reklamacji. Rozró�nienie takie pozwoli tak�e wyra�nie 
okre�li� skutki reklamacji wobec organizatora turystyki. 

Jednoznacznego rozstrzygni�cia wymaga stwierdzenie fakultatywnego charakteru reklamacji, 
a w konsekwencji dopuszczalno�ci drogi s�dowej przed zako�czeniem post�powania 
reklamacyjnego.  

Rozwa�a si� rezygnacj� ze szczególnej sankcji „automatycznego” uznawania reklamacji, na 
któr� organizator turystyki nie odpowiedział w terminie 30 dni od jej zło�enia lub od dnia 
zako�czenia imprezy. Skuteczno�� tej sankcji mo�e by� kwestionowana przez s�dy, które nie 
znajduj� podstawy do rezygnacji z merytorycznego rozpatrywania podstawy reklamacji. 
 
2. Milczenie klienta 

Orzecznictwo w sprawie niedozwolonych klauzul umownych ujawniło problem braku 
wskaza� interpretacyjnych co do milczenia klienta, gdy zgodnie z przepisami ustawy 
powinien on zaj�� stanowisko, czy przyjmuje zmiany umowy, do których dokonania 
zmuszony jest organizator turystyki, czy od umowy odst�puje. Wobec stanowiska S�du 
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Ochrony Konkurencji i Konsumenta zakazuj�cego stosowania klauzul przyjmuj�cych 
milcz�c� zgod� klienta na zmian� umowy, konieczne jest rozstrzygni�cie tego problemu 
zapisem ustawy. 
 
3. Odpowiedzialno�� agenta „zast�pcy po�redniego” za wykonanie umowy.  

Nowe sformułowanie zasad wykonywania działalno�ci regulowanej i odpowiedzialno�ci 
agenta turystycznego za wydawanie klientom potwierdzenia posiadania zabezpieczenia mo�e 
powodowa�, �e odesłanie do przepisu rozdziału 2 w zakresie okre�lenia sytuacji, w których 
przedsi�biorca wyst�puj�cy jako agent turystyczny b�dzie nieaktualne. W zwi�zku z tym 
celowe jest nowe uj�cie tej zasady (w art. 19a ustawy) i wyra�nie okre�lenie, które z 
obowi�zków organizatora turystyki powinien wykona� agent turystyczny nie wskazuj�cy 
wyra�nie w umowie z klientem organizatora turystyki, działaj�cy na rzecz organizatora, który 
nie wykonuje w Polsce działalno�ci zgodnie z ustaw� o swobodzie działalno�ci gospodarczej 
(ani na terenie Unii Europejskiej – według wła�ciwych przepisów krajowych), a tak�e działa 
bez wa�nej umowy agencyjnej lub z przekroczeniem jej zakresu. 
 
4. Ustalenie zakresu regulacji i terminologii. 
Celem rozdziału 3 ustawy jest okre�lenie praw i obowi�zków zwi�zanych z zawieraniem 
umów o imprez� turystyczn�. Jednak ustawodawca stosuje zamiennie okre�lenie „umowa o 
�wiadczenie usług turystycznych”, „umowa o �wiadczenie usług polegaj�cych na 
organizowaniu imprezy turystycznej” itp. Tym samym, zakres regulacji jest bezzasadnie 
rozszerzany. Proponuje si� przyj�cie jednolitej terminologii – obowi�zki dotycz� umów o 
imprez� turystyczn�. 
 
5. Zawieranie umów o imprezy turystyczne z wykorzystaniem Internetu. 

Oferowanie imprez turystycznych z wykorzystaniem Internetu jest ju� praktyk� powszechn�, 
a prognozuje si�, �e w niedalekiej przyszło�ci mo�e zdominowa� rynek, podobnie jak to si� 
stało w odniesieniu do biletów lotniczych. Obowi�zuj�ce w tym zakresie regulacje nie s� 
wystarczaj�ce – ustawa o �wiadczeniu usług drog� elektroniczn� reguluje jedynie usługi 
po�redników turystycznych wykonywane w tej formie, natomiast regulacje dotycz�ce umów 
zawieranych na odległo�� wył�czaj� obowi�zki informacyjne przy umowach o �wiadczenie 
usług (tak�e turystycznych) w �ci�le okre�lonym czasie w przyszło�ci. Dlatego celowe jest 
okre�lenie obowi�zków informacyjnych obci��aj�cych przedsi�biorców oferuj�cych usługi t� 
drog�, ewentualnie wyja�nienie kwestii zachowania pisemnej formy informacji i o�wiadcze� 
woli składanych w zwi�zku z zawieraniem umów. 

Obowi�zki informacyjne powinny wyczerpa� zakres okre�lony w ustawie o usługach 
turystycznych oraz w przepisach o umowach zawieranych na odległo��. Dla unikni�cia 
manipulacji, ci��ar dowodu dostarczenia kompletnej informacji klientowi nale�y wyra�nie 
przypisa� przedsi�biorcy oferuj�cemu imprezy turystyczne w Internecie. Proponowana 
regulacja jest zgodna z dyrektyw� o handlu elektronicznym, wyra�nie wskazuj�c� 
konieczno�� zachowania poziomu ochrony konsumenta wynikaj�cego z dyrektyw 
szczegółowych, w tym dyrektywy 90/314/EEC. 
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V. Przewodnictwo turystyczne, opieka nad turystami 
 
1. Model docelowy przewodnictwa turystycznego. 

Zakłada si� jedno, podstawowe uprawnienie przewodnika turystycznego, obejmuj�ce 
dotychczasowe kompetencje pilotów wycieczek i zakres metodyczny przygotowania 
przewodników turystycznych. Uprawnienie tego rodzaju pozwala na prowadzenie wycieczek 
krajowych i zagranicznych a tak�e pozwala na oprowadzanie wycieczek na wszystkich 
obszarach, nieznajduj�cych si� na li�cie obszarów wył�czonych i niektórych terenach 
górskich. 

Przewiduje si� pozostawienie odr�bnego uprawnienia przewodnika górskiego, uzyskiwanego 
przez przewodników turystycznych, zwi�zanego z prowadzeniem wycieczek na szlakach 
górskich, bez wyodr�bniania obszarów tych uprawnie�. Zakres tych uprawnie� koresponduje 
z zakresem okre�lonym przepisami o bezpiecze�stwie w górach. 

Oprowadzanie na obszarach wył�czonych wymaga uzyskania dodatkowego uprawnienia, 
potwierdzanego w dokumentach przewodnika turystycznego. Obszary wył�czone okre�lane 
b�d� rozporz�dzeniem ministra wła�ciwego do spraw turystyki. Na list� powinny zosta� 
wpisane obiekty o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, wskazane obszary parków 
narodowych i rezerwaty przyrody, a tak�e miejsca stwarzaj�ce szczególne zagro�enia dla 
zwiedzaj�cych oraz obszary szczególnej koncentracji unikalnych walorów historycznych i 
kulturowych, nadaj�ce si� do wyodr�bnienia. 

Uprawnienia dla obszarów wył�czonych wydaj� jednostki odpowiedzialne za ich 
udost�pnianie. Prawa i obowi�zki  przewodników obszarach wył�czonych okre�laj� 
regulaminy tych obszarów, lub inne dokumenty okre�laj�ce ich udost�pnianie. Szczególnego 
rodzaju obszarem wył�czonym b�d� Tatry, w granicach Tatrza�skiego Parku Narodowego, co 
umo�liwi zachowanie odr�bno�ci przewodnictwa tatrza�skiego. W podobny sposób, w 
miastach o wyj�tkowych walorach historycznych uzasadniaj�cych utworzenie obszaru 
wył�czonego, mo�liwego do wyodr�bnienia, władze miejskie mog� kształtowa� szczególne 
uprawnienie dla wyspecjalizowanych przewodników. 

Zwiedzanie obiektów prywatnych odbywa si� na zasadach okre�lonych przez ich wła�cicieli. 
Wyj�tki od tej zasady mog� wynika� z umów wła�cicieli z organami pa�stwowymi lub 
samorz�dowymi. 
 
2. Przewodnicy wysokogórscy. 

Celowe jest okre�lenie odr�bnego uprawnienia przewodników wysokogórskich, zwi�zanego z 
prowadzeniem turystów w górach wysokich, typu alpejskiego, trasami wymagaj�cymi 
przygotowania alpinistycznego lub innego podobnego typu. Uprawnienia w tym zakresie 
tak�e nie s� zwi�zane z konkretnym obszarem górskim. 
 
3. Uznawanie dotychczasowych uprawnie�. 
Dotychczasowe uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek b�d� 
honorowane w ich obecnym zakresie bez ograniczenia w czasie i bez konieczno�ci 
uzyskiwania potwierdze�. Dotyczy to tak�e oprowadzania po obszarach wył�czonych. 

Nie przewiduje si� utrzymywania w dalszym ci�gu systemu potwierdzania „starych” 
uprawnie�, dotychczas nie zweryfikowanych (art. 22a i 49 ustawy). 
 



15 Zało�enia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych ���� � � �� � 	 ����
 �

 

4. Tryb i zakres szkolenia. 
Przewiduje si� pozostawienie odr�bnego (w stosunku do ogólnego systemu kształcenia 
zawodowego i ustawicznego) systemu kształcenia przewodników turystycznych. Kształcenie 
powinno uwzgl�dnia� nie tylko formy kursów (pozaszkolne), ale tak�e regularne kształcenie 
w szkołach wy�szych i policealnych. 

Dotychczasowa decyzja upowa�niaj�ca do szkolenia powinna zosta� zast�piona zgłoszeniem 
jednostki szkol�cej, podlegaj�cej kontroli w tym zakresie. Jako uzasadnione pozostaje  
uprawnienie marszałka do wydania zakazu szkolenia w przypadku naruszania wymaga� tym 
zakresie przez jednostk� szkol�c�. Proponuje si� rozwa�y� uwzgl�dnienie, w zakresie kontroli 
merytorycznej szkolenia, kompetencji komisji egzaminacyjnych. 

Uzasadnione jest wprowadzenie centralnej ewidencji jednostek szkol�cych – na podstawie 
zgłosze�.  

System szkolenie przewodników turystycznych nadzorowanego przez marszałków 
województwa obejmowa� powinien nast�puj�ce moduły: 
-  szkolenie podstawowe przewodnika turystycznego, 
-  szkolenie dodatkowe przewodnika górskiego. 

Dodatkowo, dla umo�liwienia zainteresowanym dostosowania dotychczasowych uprawnie� 
do nowego ich modelu przewiduje si�: 
-  szkolenie uzupełniaj�ce dla pilotów wycieczek ubiegaj�cych si� o uprawnienie 

przewodnika turystycznego w nowym zakresie, (rozwa�a si� tak�e ograniczenie do 
egzaminu uzupełniaj�cego), 

-  szkolenie uzupełniaj�ce dla przewodnika turystycznego nie posiadaj�cego uprawnie� 
pilota wycieczek – dla uzyskania uprawnienia przewodnika turystycznego w nowym 
zakresie (tak�e rozwa�a si� ograniczenie do egzaminu uzupełniaj�cego). 

W nowym, ujednoliconym systemie uprawnie� zawodowych przewodników turystycznych 
uzasadnione jest opracowanie standardu wymaga� egzaminacyjnych, jednolitego dla całego 
kraju. 

Ponadto, poza systemem nadzorowanym przez marszałków przewiduje si�: 
-  szkolenia w obiektach i obszarach wył�czonych, prowadzone przez jednostki 

udost�pniaj�ce te obiekty i obszary, 
-  szkolenie przewodników wysokogórskich – prowadzone przez odpowiednie 

stowarzyszenia, afiliowane przy organizacji mi�dzynarodowej. 
 
5. Nadawanie uprawnie�. Ewidencja. 

Organem wła�ciwym do prowadzenia spraw zwi�zanych z przewodnictwem turystycznym 
pozostaje marszałek województwa.  

W trybie administracyjnym, przy nadawaniu uprawnie�, kontrolowane powinny by� jedynie 
badania lekarskie wst�pne. Za kontrol� bada� lekarskich okresowych i kontrolnych 
odpowiada przedsi�biorca zatrudniaj�cy przewodnika turystycznego lub sam przewodnik 
działaj�cy na własny rachunek. Zakres i cz�stotliwo�� tych bada� odpowiada� powinny 
rodzajowi czynno�ci podejmowanych przez przewodników. Brak wymaganych bada� 
lekarskich b�dzie podstaw� dochodzenia roszcze� wzgl�dem przedsi�biorcy �wiadcz�cego 
usług� przewodnick� w przypadku, gdy stan zdrowia przewodnika negatywnie wpłyn�ł na 
sposób �wiadczenia przez niego usług, mo�e tak�e uzasadnia� odpowiedzialno�� karn�, w 
przypadku nara�enia turystów na niebezpiecze�stwo. 
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Wprowadza si� centraln� ewidencj� uprawnie�, zarówno dotychczasowych, jak i nowych, 
prowadzon� w systemie informatycznym na potrzeby wewn�trzne administracji pa�stwowej. 
Dane osób uprawnionych wprowadzaj� do tej ewidencji urz�dy marszałkowskie, bez 
obci��ania przewodników turystycznych �adnymi obowi�zkami z tym zwi�zanymi. Dane 
ewidencji mog� zosta� uzupełnione o informacje o deklarowanej przez przewodników 
turystycznych znajomo�ci j�zyka obcego. Informacja o nadawaniu uprawnie� na obszary 
wył�czone powinna by� przekazywana przez jednostki nadaj�ce te uprawnienia do urz�dów 
marszałkowskich i ujmowane w prowadzonej przez nie ewidencji.  

Natomiast pełne informacje o kwalifikacjach przewodników turystycznych, ich specjalizacji, 
poziomie do�wiadczenia i ewentualnie o dodatkowym przygotowaniu, stanowi�ce podstaw� 
oferowania ich usług klientom i organizatorom turystyki, powinny zwiera� bazy danych 
udost�pniane przez organizacje przewodników lub wyspecjalizowanych przedsi�biorców. 
 
6. Odpowiedzialno�� dyscyplinarna przewodników turystycznych. 

Pozostaje w dotychczasowym zakresie odpowiedzialno�� administracyjna i kontrola 
administracyjna przewodników. Proponuje si� wprowadzi� sankcj� 3 lat zakazu 
wykonywania zawodu w przypadku cofni�cia uprawnie�. Szczególna podstaw� 
odpowiedzialno�ci powinno sta� si� wprowadzanie klientów w bł�d co do posiadanych 
uprawnie� zawodowych. 

Proponuje si� na nowo okre�li� jakie przest�pstwa dyskwalifikuj� do posiadania uprawie� 
przewodnika turystycznego, bowiem dotychczasowe okre�lenie zakresu tych przest�pstw 
budzi w�tpliwo�ci. 
 
7. Obowi�zek zapewnienia opieki przewodnika turystycznego. 

Bezwzgl�dny obowi�zek korzystania z usług przewodnika dotyczy� mo�e tylko obszarów 
wył�czonych, w przypadku szczególnych zagro�e� dla turystów. 

Obowi�zek zapewnienia opieki przewodnika turystycznego przez organizatora imprezy 
turystycznej, tak�e nie b�d�cego przedsi�biorc�, zostaje ustalony jako domniemanie, dotyczy 
imprez turystycznych o charakterze wycieczek, i mo�e zosta� wył�czony umow�.  

W przypadku imprez pobytowych organizator imprezy ma obowi�zek poinformowa� 
klientów, kto b�dzie sprawował nad nimi opiek� i jakie kwalifikacje ta osoba posiada (czy 
posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, posiada kwalifikacje 
lokalne, jest jedynie pracownikiem organizatora turystyki lub inne). W razie w�tpliwo�ci 
nale�y przyjmowa�, ze zapewnienie w umowie opieki rezydenta bez okre�lenia kwalifikacji, 
oznacza zobowi�zanie si� do zapewnienia opieki przewodnika turystycznego lub pilota 
wycieczek. 
 
8. Znajomo�� j�zyka obcego. 
Organizator turystyki ma obowi�zek zatrudniania przewodników turystycznych (pilotów 
wycieczek) znaj�cych odpowiedni j�zyk obcy na poziomie biegło�ci B2 Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia J�zykowego Rady Europy. Katalog dokumentów potwierdzaj�cych 
znajomo�� j�zyka obcego powinien by� otwarty, co uzasadnia zlikwidowanie delegacji dla 
ministra wła�ciwego do spraw edukacji do okre�lenia listy �wiadectw i certyfikatów 
potwierdzaj�cych znajomo�� j�zyka obcego w tym zakresie. Przewiduje si� pozostawienie 
komisji j�zykowych powoływanych przez marszałków województwa, jednak bez tworzenia 
centralnej listy egzaminatorów. W razie sporu, ci��ar udowodnienia kompetencji j�zykowych 
obci��a organizatora turystyki. 
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9. Ograniczenie kontroli. 
Kontrola organizatorów turystyki w zakresie posiadania przez zatrudnianych przez nich 
przewodników turystycznych uprawnie�, bada� lekarskich i potwierdzenia znajomo�ci j�zyka 
zostaje wył�czona z zakresu działania administracji. Kontrola taka dokonywana jest w 
post�powaniu cywilnym  na wniosek klienta, ewentualnie w post�powaniach dotycz�cych 
ochrony konsumenta, je�eli organizator bezpodstawnie powołuje si� na kwalifikacje 
posiadane przez zatrudnianych przez niego przewodników. 

Bez ogranicze� pozostaje zakres kontroli osób wykonuj�cych zadania przewodników 
turystycznych, ze wzgl�du na posiadane uprawnienia, a tak�e ze wzgl�du na poprawno�� 
wykonywanych zada�. Kontrola powinna ujawnia� w szczególno�ci osoby wprowadzaj�ce 
klientów w bł�d co do posiadanych uprawnie�. 
 
10. Wykonywanie funkcji przewodnika turystycznego przez cudzoziemców. 

Cudzoziemcy, towarzysz�cy grupom turystów z krajów ich pochodzenia, nie musz� 
uzyskiwa� dodatkowych uprawnie� na wykonywanie swoich zada�, poza obszarami 
wył�czonymi. Zasady wykonywania tych zada� na obszarach wył�czonych okre�laj� osoby 
zarz�dzaj�ce tymi obszarami. 

Zasady stałego wykonywania funkcji przewodnika przez obcokrajowców reguluj� przepisy 
odr�bne. Sytuacja przewodników posiadaj�cych odpowiednie uprawnienia w innych 
pa�stwach Unii Europejskiej jest odmienna, ni� sytuacja osób nie posiadaj�cych takich 
uprawnie�, które powinny uzyskiwa� je na warunkach okre�lonych w ustawie. Uznaje si� za 
celowe wprowadzenie dla przewodników, posiadaj�cych równowa�ne polskim uprawnienia 
uzyskane w innych pa�stwach UE, obowi�zku zgłoszenia do polskich władz. Zgłoszenie 
zamiaru wykonywania zawodu mo�e by� podstaw� uwidocznienia przewodnika w polskiej 
ewidencji uprawnionych. 
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VI. Usługi hotelarskie 
 
1. Utrzymanie dotychczasowego systemu standaryzacji obiektów. 

Zakłada si� pozostawienie, zasadniczo w niezmienionym kształcie, obecnego systemu 
standaryzacji i kategoryzacji obiektów hotelarskich. Korekta tego systemu powinna 
obejmowa� rezygnacj� z pola biwakowego, jako odr�bnego rodzaju obiektu hotelarskiego i 
poddanie obiektów tego typu re�imowi wła�ciwemu dla tzw. „innych obiektów” w których 
�wiadczone s� usługi hotelarskie. Rozwa�a si� tak�e podobn� korekt� w odniesieniu do 
domów wycieczkowych. 
 
2. Proponowane ułatwienia. 

Nowelizacja ustawy w zakresie obiektów hotelarskich powinna prowadzi� do ograniczania 
barier w dost�pie do kategoryzacji dla małych przedsi�biorców, prowadz�cych niewielkie 
obiekty. Przykładem takiego rozwi�zania mo�e by� zmiana definicji motelu (przez rezygnacj� 
z odwołania w tej definicji do poj�cia hotelu) i okre�lenie na nowo wymaga� 
kategoryzacyjnych dla moteli, gdy� wymagania dla moteli s� obecnie nadmiarowe i 
nieadekwatne do oczekiwa� przy tego rodzaju obiektach. 

System standaryzacji obiektów hotelarskich jest bardzo powoli wdra�any w obiektach ju� 
istniej�cych, a tak�e w obiektach adaptowanych, głównie za spraw� skomplikowanych 
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i budowlanych. Dlatego proponuje si� 
dopuszczenie do �wiadczenia usług hotelarskich, tak�e kategoryzowanych, w małych 
obiektach (do 20 miejsc), w budynkach o podstawowej funkcji mieszkalnej. Obiekty tej 
wielko�ci nie stwarzaj� szczególnych zagro�e� budowlanych, przeciwpo�arowych czy 
sanitarnych, a musz� w chwili obecnej uzyskiwa� decyzje o zmianie sposobu u�ytkowania 
budynku i spełnia� współczesne (inne ni� w okresie budowy) wymagania budowlane. 

Zadania zwi�zane ze standaryzacj� obci��aj� przede wszystkim jeden szczebel administracji 
samorz�dowej, regionalny, co dla małych obiektów (pensjonatów, schronisk) oznacza 
nadmiern� centralizacj�. Tym samym wielu przedsi�biorców i ich potencjalnych klientów nie 
mo�e korzysta� z udogodnie� przy zawieraniu umów zwi�zanych ze stosowaniem 
standaryzacji. W zwi�zku z powy�szym proponuje si� stworzenie mo�liwo�ci przekazywanie 
zada� w zakresie kategoryzacji, przede wszystkim pensjonatów i schronisk, organom gmin. 
Rozwi�zanie to mo�e by� szczególnie uzasadnione w gminach turystycznych. Przekazywania 
zada� dokonywałoby si� w trybie porozumienia, jedynie zainteresowanym jednostkom. 
 
3. Dostosowanie obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Nowe uj�cie powinno dotyczy� obowi�zku dostosowania obiektów do potrzeb 
niepełnosprawnych. Obecne rozwi�zanie, w którym obowi�zek dostosowania zwi�zany jest z 
kategoryzacj� obiektów powoduje, �e nie s� dostosowywane obiekty nie podlegaj�ce 
kategoryzacji, a równocze�nie obowi�zek dostosowywania obiektów ju� istniej�cych do 
nowych wymaga� prawa budowlanego zniech�ca przedsi�biorców do zaszeregowania 
obiektów do okre�lonego rodzaju i uzyskiwania kategorii. Przewiduje si� odesłanie w 
zakresie wymaga� konstrukcyjnych i komunikacyjnych do przepisów odr�bnych (prawa 
budowlanego w zakresie obowi�zuj�cym konkretnego przedsi�biorc� w konkretnym 
obiekcie) a pozostawienie jedynie szczególnych elementów wyposa�enia hotelowego dla 
wszystkich obiektów, które wymagaj� dostosowania. 
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4. Zmiana definicji usług hotelarskich. 
Nowelizacja powinna tak�e doprowadzi� do zmiany definicji usług hotelarskich, dla obj�cia 
t� definicj� miejsc na ustawienie samochodów mieszkalnych, a tak�e dla umo�liwienia 
�wiadczenia usług poza obiektem, je�eli usługi te podporz�dkowane s� podstawowej usłudze 
zakwaterowania. W obecnym brzmieniu definicji takie dodatkowe usługi poza obiektem 
hotelarskim, jak np. transfer na lotnisko, mog� kwalifikowa� cał� usług� hotelarsk� jako 
imprez� turystyczn�. 
 
5. Centralna ewidencja obiektów kategoryzowanych. 
Przewiduje si� stworzenie podstawy do prowadzenia centralnej bazy danych – informacji o 
obiektach hotelarskich kategoryzowanych. Informacja taka jest poszukiwana, jednak w 
istniej�cym stanie prawnym prowadzenie centralnej, ogólnodost�pnej ewidencji, nie znajduje 
oparcia. Podstaw� wpisów do tej ewidencji b�d� informacje o decyzjach wydawanych przez 
urz�dy marszałkowskie, a zatem ewidencja w �adnym stopniu nie stwarza dodatkowych 
obci��e� dla przedsi�biorców. 
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VII. Pozostałe 
 
Podstawy finansowe wykonywania zada� okre�lonych ustaw�. 

Szereg zada� przewidzianych w ustawie dla marszałków województw finansowanych jest z 
opłat wnioskodawców. Dotyczy to w szczególno�ci: 
a)  sprawdzania kwalifikacji osób ubiegaj�cych si� o nadanie uprawnie� przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek, 
b)  sprawdzenia znajomo�ci j�zyka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 
c)  dokonania oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymaga� niezb�dnych do 

zaszeregowania obiektu do okre�lonego rodzaju i kategorii. 

Proponuje si� wprowadzenie do ustawy  podstawy prawnej dla uznawania wpływów z tych 
opłat za dochody bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego realizuj�cej te zadania, z 
okre�leniem, i� wpływy te przeznacza si� na pokrycie kosztów zwi�zanych z za wraz 
wykonywaniem tych zada� tj. na:  
a) pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia egzaminów na przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek oraz egzaminów ze znajomo�ci j�zyków obcych 
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz 

b) pokrycie kosztów zwi�zanych z dokonywaniem przez zespół oceniaj�cy oceny spełniania 
przez obiekt hotelarski wymaga� niezb�dnych do zaszeregowania obiektu do okre�lonego 
rodzaju i kategorii.   

Proponuje si� ponadto umocowanie w ustawie kompetencji jednostki samorz�du 
terytorialnego przeprowadzaj�cej kategoryzacje obiektów hotelarskich  w zakresie 
mo�liwo�ci powołania zespołu oceniaj�cego obiekty hotelarskie, w którego skład mog� by� 
powołani:  
a)  przedstawiciele samorz�du terytorialnego, 
b) osoby posiadaj�ce kwalifikacje zawodowe i praktyk� w zakresie usług hotelarskich, 

wskazane przez jednostki samorz�du gospodarczego i stowarzyszenia działaj�ce w 
zakresie turystyki i hotelarstwa, 

c)  przedstawiciele Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej, 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz innych jednostek,  

wraz z okre�leniem, i� członkom zespołu, nieb�d�cym pracownikami jednostki samorz�du 
terytorialnego, przeprowadzaj�cej kategoryzacje, przysługuje wynagrodzenie za 
przeprowadzenie czynno�ci zwi�zanych z dokonywaniem oceny spełniania przez obiekt 
hotelarski wymaga� niezb�dnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i 
kategorii, a tak�e  wprowadzenie upowa�nienia ustawowego dla  ministra wła�ciwego ds. 
turystyki do okre�lenia, w drodze rozporz�dzenia, wysoko�ci  tego wynagrodzenia.  

W aktualnym stanie prawnym  wpływy z ww. opłat w 95 % stanowi� dochód bud�etu 
pa�stwa, a ww. zadania nie mog� by� finansowane ze �ródeł dochodów tj. z ww. opłat. 
Wnioskowane umocowanie znajduje si� obecnie w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy z  dnia 19 sierpnia 2004 r. w  sprawie obiektów  hotelarskich i innych obiektów, w  
których s� �wiadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169). Przeniesienie tej 
normy kompetencyjnej z ww. rozporz�dzenia do ustawy, co da mo�liwo�� wprowadzenia 
upowa�nienia ustawowego  dla  ministra wła�ciwego ds. turystyki do okre�lenia, w drodze 
rozporz�dzenia, wysoko�ci   wynagrodzenia przysługuj�cego członkom zespołu, nieb�d�cym 
pracownikami jednostki samorz�du terytorialnego, przeprowadzaj�cej kategoryzacje. 
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VIII. Przewidywane skutki regulacji 
 
Przewidywane korzy�ci: 
 
1) dla przedsi�biorców: 
 
Proponowana nowelizacja powinna przynie�� korzy�ci przedsi�biorcom turystycznym, w 
zwi�zku z ograniczeniem nakładanych na nich obowi�zków administracyjnych. Korzy�ci te 
polegaj� zarówno na ograniczeniu czasochłonno�ci, jak i obni�eniu kosztów prowadzonej 
działalno�ci. 
 
Dotyczy to w pierwszej kolejno�ci ograniczenia konieczno�ci dokumentowania kwalifikacji 
osób kieruj�cych działalno�ci� a tak�e osób, którym powierza si� zadania przewodnika 
turystycznego i pilota wycieczek. 
 
Działalno�� przedsi�biorców organizuj�cych imprezy jednodniowe, po�redników 
turystycznych ograniczaj�cych si� do po�rednictwa w zawieraniu umów o pojedyncze usługi 
hotelarskie  oraz niektórych hotelarzy oferuj�cych usługi zwi�zane z pobytem go�ci w hotelu 
zostaje wył�czona z zakresu działalno�ci regulowanej i w zwi�zku z powy�szym nie wymaga 
uzyskiwania wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej i zapewnienia zabezpiecze� 
finansowych – w sytuacji wymienionych wy�ej podmiotów, niepotrzebnych. 
 
Zmiany w systemie zabezpiecze� pozwalaj� na dostosowanie rodzaju zabezpieczenie do 
specyfiki działalno�ci organizatora turystyki. Równocze�nie radykalnie zwi�ksza si� 
dost�pno�� ubezpieczenia na rzecz klientów, jako formy zabezpieczenia finansowego, wobec 
wielokrotnego obni�enia wymaganej sumy zabezpieczaj�cej cał� działalno�� organizatora 
turystyki.  
 
Efektem proponowanej nowelizacji b�dzie tak�e zmniejszenie ryzyka prowadzenia przez 
przedsi�biorców (organizatorów turystyki i po�redników turystycznych) działalno�ci 
gospodarczej, zwi�zane z wył�czeniem ewentualnego zakazu jej wykonywania w przypadku 
przypadkowych lub mniej istotnych narusze� obowi�zków ustawowych.  
 
Uproszczenie systemu uprawnie� przewodników turystycznych mo�e spowodowa� 
zmniejszenie kosztów organizowania imprez turystycznych przez racjonalne wykorzystanie 
kwalifikacji zatrudnianych osób. Równocze�nie zast�pienie na wielu obszarach 
bezwzgl�dnego obowi�zku zatrudniania przewodnika turystycznego obowi�zkiem rzetelnego 
informowania o kwalifikacjach osób sprawuj�cych opiek� nad turystami powoduje 
zwi�kszenie swobody przedsi�biorców turystycznych w zakresie doboru osób 
zapewniaj�cych opiek� nad turystami, co tak�e mo�e przyczyni� si� do racjonalnego 
kształtowania kosztów obsługi.  
 
Bezpo�rednio dla przewodników turystycznych korzy�ci� nowej regulacji jest zwi�kszenie 
obszaru i zakresu uprawnie�, stwarzaj�ce szersze mo�liwo�ci uzyskiwania zlece� przez 
przewodników o poszerzonych kompetencjach. Zmiana ta wyrównuj� szanse konkurencyjne 
przewodników polskich i zagranicznych, a przede wszystkim otwiera przewodnikom polskim 
mo�liwo�� wykonywania zada� przewodnika turystycznego za granic�. Znacznemu 
ułatwieniu podlega� b�dzie dokumentowanie znajomo�ci j�zyków obcych. 
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Przedsi�biorcy �wiadcz�cy usługi hotelarskie uzyskaj� łatwiejszy dost�p do kategoryzacji 
moteli – dzi�ki zmianie definicji i wymaga� co do wyposa�enia i zakresu �wiadczonych 
usług, pensjonatów – dzi�ki mo�liwo�ci ich prowadzenia tak�e w budynkach mieszkalnych, a 
tak�e do kategoryzacji pozostałych obiektów hotelarskich wzniesionych przed 1995 r., dzi�ki 
odesłaniu w zakresie wszelkich wymaga� o charakterze budowlanym, do przepisów prawa 
budowlanego obowi�zuj�cych w odniesieniu do tych obiektów. 
 
2) dla klientów: 
 
Interesy klientów b�d� lepiej chronione poprzez zapewnienie realnego i wystarczaj�cego 
poziomu zabezpiecze� i zwi�kszenie elastyczno�ci korzystania z tych zabezpiecze�, dzi�ki 
otrzymywaniu informacji o sposobie ubiegania si� o �rodki z zabezpieczenia i mo�liwo�ci 
porozumienia w tym zakresie z zabezpieczaj�cym. 
 
Interesy klientów chronione b�d� lepiej tak�e poprzez obowi�zek informacji o kwalifikacjach 
osób sprawuj�cych opiek� i domniemanie kwalifikowanej opieki przewodnika turystycznego 
w trakcie imprezy turystycznej. 
 
Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy na organizatorów turystyki nie b�d�cych 
przedsi�biorcami, ale organizuj�cych wyjazdy zagraniczne za odpłatno�ci� i zwi�zane z tym 
nało�enie na nich obowi�zków informacyjnych wzgl�dem uczestników, oznacza dla tych 
uczestników zwi�kszenie bezpiecze�stwa. 
 
3) dla administracji; 
 
Zmiany ograniczaj� ryzyko ponoszenia kosztów organizowania powrotu klientów 
organizatorów turystyki z zagranicy przez urz�dy marszałkowskie. 
 
Wprowadzenie obowi�zków informacyjnych dla organizatorów wyjazdów zagranicznych, nie 
b�d�cych przedsi�biorcami, a tak�e dla agentów turystycznych, mo�e przyczyni� si� do 
zalegalizowania  dotychczas nie ujawnianej działalno�ci gospodarczej. Zmiany te mog� 
przyczyni� si� tak�e do zwi�kszenia wpływów podatkowych, poprzez ograniczenie szarej 
strefy i lokalizowanie w Polsce działalno�ci przedsi�biorców zagranicznych oferuj�cych 
imprezy turystyczne na rynku polskim. 
 
Przewidywane koszty i obci��enia: 
 
Proponowane zmiany nie spowoduj� istotnych zmian w kosztach funkcjonowania 
administracji rz�dowej i samorz�dowej. Zasadniczy zakres zada� i podział kompetencji 
pomi�dzy te organy nie ulegaj� zmianie. Co prawda ograniczenie obowi�zków 
administracyjnych nakładanych na przedsi�biorców oznacza równocze�nie ograniczenia 
zwi�zanych z tym zada�, ale nowelizacja przewiduje równocze�nie wzmo�enie działania 
administracji w innych obszarach – przede wszystkim zapewnienia skutecznej egzekucji 
zabezpiecze� finansowych i oraz gromadzenia i udost�pniania informacji o przedsi�biorcach, 
w tym przyjmowanie zgłosze� agentów turystycznych. 
 
Proponowane przekazywanie zada� w trybie porozumienia nie powoduje istotnych skutków 
dla bud�etów samorz�dowych, bowiem zadania s� przewidziane do finansowania z wpłat 
zainteresowanych przedsi�biorców. 
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Rozszerzenie zakresu centralnie prowadzonych ewidencji b�dzie wymagało poniesienia 
dodatkowych kosztów, jednak niewielkich, bowiem system informatyczny niezb�dny w tym 
celu, został juz stworzony, a równocze�nie ogranicza si� zakres przetwarzanych dotychczas 
informacji. 
 
Po stronie przedsi�biorców korzystaj�cych z zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, zmiany oznacza� b�d� konieczno�� poniesienie wy�szych kosztów 
zabezpieczenia. Jednak zabezpieczenia w tej formie nie jest mo�liwe do utrzymania, bez 
podniesienia sum gwarancyjnych. 
 
Dla organizatorów imprez turystycznych za granic� nie b�d�cych przedsi�biorcami, którzy 
nie dysponuj� wystarczaj�cym zapleczem organizacyjnym w kraju, konieczno�� zawarcia 
umowy ubezpieczenia kosztów powrotu, mo�e nieznacznie wpłyn�� na koszty wyjazdu. 
 
Osoby ubiegaj�ce si� o uzyskanie uprawnie� przewodnika turystycznego b�d� musiały 
ponie�� wy�sze koszty kształcenia, bowiem rozszerzony zakres kompetencji przewodnika 
turystycznego, w stosunku do dotychczasowych kompetencji pilota wycieczek lub 
przewodnika miejskiego i terenowego, wymaga poszerzenia zakresu i obowi�zkowego 
wymiaru godzin kształcenia. 
 
 
 


