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Bezpieczny wypoczynek w 
świetle Ustawy o usługach 
turystycznych
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Podstawa prawna

� Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

� Ustawa określa warunki świadczenia przez 
przedsiębiorców usług turystycznych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
za granicą, jeżeli umowy z klientami o 
świadczenie tych usług są zawierane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Najważniejsze poj ęcia

� usługi turystyczne – usługi przewodnickie, 
usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi 
świadczone turystom lub odwiedzającym; 

� impreza turystyczna – co najmniej dwie 
usługi turystyczne tworzące jednolity program 
i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te 
obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny 
albo je żeli program przewiduje zmian ę

miejsca pobytu ; (półkolonie!!!!)
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Najważniejsze poj ęcia

� wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, 
której program obejmuje zmianę miejsca 
pobytu jej uczestników; 

� organizowanie imprez turystycznych –
przygotowywanie lub oferowanie, a także 
realizacja imprez turystycznych; 

� organizator turystyki – przedsiębiorca 
organizujący imprezę turystyczną; 
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Organizator turystyki

� Działalność gospodarcza w zakresie organizowania 
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na 
zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych jest działalnością regulowaną w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga 
uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych �
http://turystyka.gov.pl/
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Organizator turystyki

� Przedsiębiorca wykonujący działalność
gospodarczą w zakresie organizowania 
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na 
zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych jest 
obowiązany spełniać następujące warunki: 
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Umowa ubezpieczenia

� Każdy organizator turystyki zobowiązany jest 
do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz 
swoich klientów albo umowy gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej 
zapewniającej pokrycie kosztów powrotu 
klienta do kraju. Jest to na wypadek nie 
zapewnienia powrotu turystów przez 
organizatora oraz zwrot wpłat wniesionych 
przez klientów w razie niewykonania 
zobowiązań umownych. 
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Wpis do rejestru
� Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek 

województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
� Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, 

zawierający następujące dane: 
- firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy 

przedsiębiorca jest osobą fizyczną – adres zamieszkania; 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
- określenie przedmiotu działalności; 
- określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności 

(obszar kraju, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie); 
- wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej 

wpisem do rejestru oraz oddziałów; 
- imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania 

działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów 



10

Wpis do rejestru

� Rejestr � Centralna Ewidencja 
Organizatorów Turystyki i Pośredników 
turystycznych JEST JAWNY i znajduje się
pod adresem internetowym 
https://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html

� Termin załatwienia sprawy – 7 dni; opłata za 
wydanie zaświadczenia 514 zł.
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Przed zawarciem umowy z 
klientem

� Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany 
podać klientowi, przed zawarciem umowy: 

- ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, 
wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach 
oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach 
zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej; 

- informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o 
zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
i kosztów leczenia. 

- Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o 
szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych 
obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. 
Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy. 
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Umowa  

� Umowa o świadczenie usług turystycznych 
polegających na organizowaniu imprez 
turystycznych wymaga formy pisemnej.

� Umowa powinna określać: 
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Umowa 

� organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego 
imieniu umowę podpisała; 

� miejsce pobytu lub trasę wycieczki; 
� czas trwania imprezy turystycznej; 
� program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy 

oferowanych usług, w tym:  rodzaj, charakter i kategorię środka 
transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego 
powrotu,  położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego 
zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia 
obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,  ilość i rodzaj 
posiłków,  program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę
imprezy turystycznej; 
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Umowa 
� cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych 

należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne 
sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny;

� sposób zapłaty; 
� rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela; 
� termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy 

turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, 
jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; 

� sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez 
organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu 
zgłaszania takich reklamacji; 

� wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub 
pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę; 

� podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy. 
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Działania WIT

� Strona internetowa www.wit.com.pl – zakładka 
„Porady przed wakacjami” oraz „Ważne adresy”

� Strona na portalu społecznościowym Facebook
� Ulotki informacyjne
� Informacja na stronie Kuratorium Oświaty 

http://www.ko.poznan.pl/?page=turystyka
� Informacje prasowe – Wiadomości Turystyczne, 

Tur-Info



17



18

Kupiec Wielkopolski –
kwiecie ń 2016
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Dziękuj ę za uwag ę

Wielkopolska Izba Turystyczna
Zwierzyniecka 13/9

60-813 Poznań
www.wit.com.pl
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