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Wprowadzenie  
 
 Wykonywanie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie 
usług turystycznych, wymaga od przedsiębiorców spełnienia wielu wymogów natu-
ry prawnej. Dla ich spełnienia nie bez znaczenia jest przyjęta forma prawna.  
W działalności turystycznej najczęściej występującym podmiotem wśród operato-
rów turystycznych są biura podróży.  
 Jeżeli chodzi o tworzenie i funkcjonowanie biur podróży, generalnie można by 
w tym względzie odwołać się do prawa Unii Europejskiej. Do tej kategorii należy 
bowiem zaliczyć cały pakiet uregulowań prawnych, które służą usprawnieniu m.in. 
ochrony konsumenta we Wspólnotach Europejskich. Odnosi się to w szczególności 
do turystyki, jak i transportu z nią związanego. Jedną z najistotniejszych jest dyrek-
tywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych 
podróży, wakacji i wycieczek1. W tej regulacji niezwykle ważne jest to, że konsu-
ment otrzymuje kompletny pakiet usług liczony w jednej cenie i obejmuje on tym 
samym nie mniej niż dwie oferowane usługi, a przy tym łączny czas ich trwania nie 
może być krótszy niż 24 godziny bądź jako taki obejmuje nocleg. Kolejna równie 
ważna regulacja to dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 października 1994 roku w sprawie ochrony nabywców, w odniesieniu do niektó-
rych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieru-
chomości w oznaczonym czasie2. Na jej podstawie do obrotu prawnego weszło 

                                                 
1  Dz. Urz. UE L nr 158 z dnia 23 czerwca 1990 r. 
2  Dz. Urz. UE L nr 280 z dnia 29 października 1994 r., akt ten już nie obowiązuje, przyto-

czono go tutaj ze względów poznawczych. 
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pojęcie time-sharingu3, które polega na korzystaniu z nieruchomości według po-
działu czasowego4. Dyrektywa ta została zmieniona nową dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/128/WE w sprawie ochrony konsumentów w odniesie-
niu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty 
wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany5. Owa zmiana miała się przyczynić 
do zwiększenia ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi 
przez przedsiębiorców turystycznych.  
 Ze względu na tak skomplikowaną formę prowadzenia działalności należy 
zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w krajach Unii Europejskiej tego rodzaju 
działalnością (w tym pośrednictwem i organizacją turystyki) zajmują się profesjo-
nalnie podmioty, odpowiednio przygotowane i z właściwym zapleczem. Są to wła-
ściwe formy organizacyjne, posiadające także stosowne uprawnienia oraz niezbęd-
ne zaplecze finansowe i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Ze względu na ro-
snące zapotrzebowanie i jakość usług oferowanych przez biura turystyczne dnia 29 
sierpnia 1997 roku uchwalono ustawę o usługach turystycznych6, która implemen-
towała do polskiego systemu prawnego dyrektywę nr 90/314/EWG z dnia 13 
czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek7, jak 
również dyrektywę Rady 82/470/EWG z dnia 29 czerwca 1982 roku w sprawie 
środków ułatwiających skuteczne stosowanie przepisów o swobodzie przedsiębior-
czości i swobodzie świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne 
firmy w zakresie pewnych usług występujących w transporcie oraz usług biur tury-
stycznych (grupa ISIC 718), magazynowania i składowania (grupa ISIC 720)8. 
Najistotniejszy wniosek, jaki zdaje się wypływać z treści regulacji europejskich, 
sprowadza się do tego, że każdy podmiot, który zamierza prowadzić działalność  
w postaci biura podróży, musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami za-
wodowymi, a przede wszystkim nie może być karany. Biura podróży mogą być 
prowadzone w kraju przez zarejestrowane podmioty w różnych formach prawnych, 
oczywiście ich działalność musi być regulowana, a więc zasadniczo ma charakter 
administracyjno-prawny. W tym zakresie mogą to być przede wszystkim przedsię-
biorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, spółki komandytowe, spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również i spółki akcyjne. Tryb rejestracji dla 
tego rodzaju podmiotów jest uregulowany przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 

                                                 
3  J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 

2006, s. 61. 
4  M. Wajgner, R. Tylińska, Ekonomia i prawo w turystyce, Wydawnictwo REA, Warsza-

wa 2009, s. 87. 
5  Dz. Urz. UE L nr 33 z dnia 3 lutego 2009 r. 
6  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. 2004, nr 223, poz. 

2268 z późn. zm. (tekst jednolity). 
7  Dz. Urz. UE L nr 158 z dnia 23 czerwca 1990 r. 
8  Dz. Urz. UE L nr 213 z dnia 29 czerwca 1982 r. 
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roku o Krajowym Rejestrze Sądowym9. 
 Poza tym zakresem przedmiotowym przede wszystkim zajmują się osoby 
fizyczne lub spółki cywilne, działające w oparciu o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej, dla których rejestracji dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej10. 
 Coraz częściej spotykamy się z takim oto zjawiskiem, że podmiotami zajmu-
jącymi się działalnością turystyczną są podmioty, których siedziba znajduje się 
poza granicami kraju. Podmioty te mogą również prowadzić w Polsce działalność 
związaną z prowadzeniem biur turystycznych, pod warunkiem że odbywa się to na 
zasadzie wzajemności w ich kraju pochodzenia. Niezależnie od tego wszyscy oni  
w każdym przypadku muszą spełniać takie same warunki jak przedsiębiorcy krajo-
wi. W przypadku braku przesłanki wzajemności, osoby te – w myśl art. 13 ust. 3 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – mogą również prowadzić działal-
ność gospodarczą w jednej ze wskazanych tam form organizacyjnych, do których 
należą bez wątpienia spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki akcyjne. Niezależnie od posiada-
nych uprawnień mogą także przystępować do już istniejących spółek oraz obejmo-
wać w nich udziały.  
 Niezależnie od wyżej wskazanych możliwości prowadzenia biur podróży lub 
pośrednictwa turystycznego zainteresowany podmiot, oczywiście przy zachowaniu 
zasady wzajemności, może utworzyć w kraju oddział biura podróży już istniejącego 
w kraju pochodzenia z siedzibą w Polsce. Przy czym świadczenie usług w tym 
przypadku musi się odbywać w oparciu o ustawę o usługach turystycznych (zwana 
dalej: uut). Płynie stąd wniosek, że także i w tym przypadku przedsiębiorca będzie 
musiał każdorazowo spełniać takie same warunki, jakie przewidziane zostały dla 
podmiotów krajowych wykonujących ten sam rodzaj regulowanej działalności go-
spodarczej11. 
 Poza wspomnianymi obowiązkami przedsiębiorca turystyczny na prowadzenie 
działalności turystycznej musi uzyskać specjalne zezwolenie oraz wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonego zgodnie z art. 
4 ust. 1 uut przez marszałka województwa właściwego na siedzibę podmiotu podle-
gającego temu obowiązkowi. 
 

                                                 
9  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. 2007, nr 168, 

poz. 1186 z późn. zm. (tekst jednolity). 
10  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2007, nr 

155, poz. 1095 z późn. zm. (tekst jednolity). 
11  M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003,  

s. 23–24. 
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1. Warunek legalności funkcjonowania biur podróży 
 
 Ze względu na szczególną materię związaną z rodzajem wykonywanej dzia-
łalności gospodarczej ten jej rodzaj aktywności podmiotów gospodarczych zajmuje 
się przede wszystkim organizowaniem imprez turystycznych oraz pośrednictwa na 
zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, jak już 
wspomniano, jest działalnością regulowaną i dla swojej legalności wymaga uprzed-
niego uzyskania zezwolenia, co wynika wprost z art. 4 ust 1 uut. Obowiązek ten 
dotyczy zarówno podmiotów prowadzących działalność turystyczną na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy też podlegających wpisowi do 
Krajowego Rejestru Sądowego.  
 W tym miejscu należy rozważyć obowiązki, jakie zdają się wypływać z treści 
art. 7 i 8 uut, a więc chociażby kolejności ubiegania się o wpis do rejestru przedsię-
biorców prowadzących działalność turystyczną. Wydaje się, że podmiot ubiegający 
się o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka musi w pierwszej kolejności 
zarejestrować swoją działalność gospodarczą, a w dalszej – wystąpić z wnioskiem  
o wpis do rejestru. Przemawia za tym kilka względów, a mianowicie art. 7 ust. 3 
uut. wymaga, aby podmiot ubiegający się o wpis posiadał szereg atrybutów – jako 
przedsiębiorca zarejestrowany. Tak więc dla potrzeb rejestracji i uzyskania wpisu  
w szczególności posiadać musi numer identyfikacji podatkowej (bądź REGON, 
jeśli jest spółką prawa handlowego) oraz wskazać m.in. przedmiot działalności. 
Fakt ten nie jest możliwy w przypadku, gdy procedura rejestracyjna jeszcze się nie 
zakończyła i niezależnie od tego, przed którym z podmiotów będzie ona prowadzo-
na – czy to będzie organ gminy, czy też Krajowy Rejestr Sądowy. Wynika to  
z konieczności wypełnienia kryteriów zawartych w treści rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści (PKD)12.  
 Niezależnie od powyższych rozważań należy zauważyć, że w ramach udzielo-
nego zezwolenia biura podróży mogą się zajmować przede wszystkim organizowa-
niem imprez turystycznych. Dla bliższego wyjaśnienia tego pojęcia należy posłużyć 
się treścią art. 3 pkt 2 uut, w którym pod pojęciem imprezy turystycznej należy 
rozumieć co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte 
wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo 
jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. W związku z tym ważne jest, by 
impreza posiadała ustalony odpowiednio do potrzeb klientów program oraz ogólną 
kwotę stanowiącą cennik dla wszystkich oferowanych usług. Istotna jest również 
okoliczność, aby podmiot biorący udział w organizowanej imprezie nie znał po-
szczególnych składników oferty. Kwestią więc zasadniczą w tym przypadku jest 

                                                 
12  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfika-

cji Działalności (PKD), Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885. 
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bowiem sytuacja polegająca na tym, aby to organizator imprezy odpowiednio wcze-
śniej, a więc z reguły przed sprzedażą określonej usługi, skalkulował jej wartość  
i włączył do katalogu oferowanych przez siebie usług13. 
 Niezwykle ważną kwestią, z punktu widzenia prowadzenia działalności tury-
stycznej, jest także to, iż zgodnie z art. 9 uut minister właściwy do spraw turystyki 
wraz z marszałkiem województwa są upoważnieni do kontroli prowadzonej przez 
przedsiębiorcę działalności odnośnie do jej legalności i rzetelności. Jest to ważki 
problem, jeśli bowiem w następstwie ustaleń pokontrolnych okaże się, iż owa dzia-
łalność jest prowadzona w sposób niewłaściwy, a w szczególności nastąpią uchy-
bienia w sposobie jej wykonywania polegające na prowadzeniu biura podróży bez 
odpowiedniego zezwolenia, minister właściwy do spraw turystyki winien wystąpić 
do właściwego marszałka województwa o wydanie decyzji administracyjnej stwier-
dzającej, że prowadzona działalność gospodarcza jest wykonywana nielegalnie. 
Konsekwencją takiej decyzji jest to, że w jej następstwie marszałek jest zobligowa-
ny do wydania zakazu wykonywania tego rodzaju działalności na okres trzech lat. 
Dotyczy to także podmiotów, którym zezwolenie cofnięto, a pomimo to w dalszym 
ciągu prowadzą działalność turystyczną. Sankcja za tego rodzaju działania jest więc 
dość dotkliwa i najczęściej powoduje eliminację takiego podmiotu z rynku, choć  
z punktu widzenia przeciętnego klienta za bardzo skoncentrowana na działaniach 
władz centralnych. Wydaje się, że odpowiednią decyzję winien w takich przypad-
kach podejmować samodzielnie marszałek województwa, a w dalszej konsekwencji 
powinien na nim spoczywać jedynie obowiązek informowania w formie corocznych 
sprawozdań właściwego ministra do spraw sportu. 
 
 
2. Biuro podróży jako forma prowadzenia działalności turystycznej 
 
 Z prawnego punktu widzenia brak jest wyraźnej definicji biura podróży  
w polskich regulacjach prawnych. Wobec tego należy ustalić jego zakres przedmio-
towy. Tak więc pod pojęciem biura podróży należy rozumieć przede wszystkim 
przedsiębiorcę, który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodar-
czej prowadzi jednocześnie kilka usług jednocześnie, a więc jest organizatorem 
turystyki, pośrednikiem turystycznym bądź też wykonuje zadania agenta turystycz-
nego.  
 W ramach poszczególnych składowych opisanego pojęcia można wskazać 
ponadto, że przedsiębiorca turystyczny, oferując i sprzedając usługi, może być ich 
organizatorem. Poza tym może być zleceniobiorcą i na podstawie zawartej umowy- 
-zlecenia wyszukiwać dla swoich zleceniodawców interesujące ich imprezy tury-
styczne, negocjując jednocześnie z ich organizatorem ceny finalnej usługi. Nie 

                                                 
13  M. Nesterowicz, op.cit. 
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mniej ważną formą świadczenia usług turystycznych jest wykonywanie umowy 
agencyjnej, a więc pośrednictwa polegającego na zbywaniu swoim klientom prawa 
udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez inny podmiot, którym może 
być również przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne.  
 Szczególnie ważny jest tu fakt, że zasadniczo w pierwszych dwóch przypad-
kach mamy do czynienia z tzw. działalnością regulowaną, natomiast w ostatnim  
– a więc odnośnie do działalności agentów turystycznych – ta forma działalności 
funkcjonuje jako działalność pozareglamentacyjna, a więc wolna. Choć zgodnie  
z art. 5 uut zdaje się wypływać zgoła inny wniosek, bowiem marszałek wojewódz-
twa sprawuje nadzór nad wykonywaniem umów agencyjnych, a więc przede 
wszystkim dba o zabezpieczenie właściwego ich wykonywania, biorąc za wyznacz-
nik szczególny interes klientów takich podmiotów, a w przypadkach skrajnych  
– włącznie z możliwością zaliczkowego pokrycia kosztów powrotu turystów do 
kraju. 
 Niejako przy okazji należy wspomnieć, że podmioty prowadzące biura podró-
ży występują w obrocie prawnym i gospodarczym jako przedsiębiorcy. Pojęcie to 
jest dość istotne dla właściwego zrozumienia omawianych zagadnień, bez jego 
zdefiniowania trudno bowiem mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej,  
w tym zwłaszcza turystycznej. W świetle uregulowań art. 3 pkt 14 uut pojęcie 
przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy zagranicznego, należy rozumieć tak, jak to 
zostało uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej14. Kwestią 
dyskusyjną jest okoliczność występowania dwóch pojęć przedsiębiorcy i ich wza-
jemnego stosunku. Dotyczy to regulacji zawartej w art. 431 k. c. oraz definicji funk-
cjonującej w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zwana dalej: 
usdg). W tym rozumieniu pod pojęciem przedsiębiorcy należy rozumieć osobę 
fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym 
przyznawana jest zdolność prawna, wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą. Przy czym należy zauważyć, iż pojęciem tym objęci są również 
wspólnicy spółki cywilnej. Biorąc pod uwagę treść obu tych definicji, należy uznać, 
że definicja przedsiębiorcy przewidziana w usdg jest właściwsza i bardziej precy-
zyjna dla określenia przedsiębiorcy od tej, jaka została przyjęta do kodeksu cywil-
nego.  
 Nie bez znaczenia dla świadczenia usług turystycznych jest również to, że ma 
ono charakter zarobkowy, a tym samym stanowi działalność gospodarczą w rozu-
mieniu usdg. Tak więc w myśl jej zapisów (art. 2) pod wskazanym pojęciem należy 
rozumieć działalność przede wszystkim zarobkową o charakterze wytwórczym, 
budowlanym, handlowym, usługowym i poszukiwawczym oraz mającą na celu 

                                                 
14  K. Marak, Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej  

w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycz-
nych z 25 marca 2009 r., w: Transformacje prawa turystycznego, red. P. Cybula, Wydawnictwo 
Proksenia, Kraków 2009, s. 77–78. 
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wydobywanie i rozpoznawanie kopalin ze złóż, ale przede wszystkim jest to dzia-
łalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W tym wzglę-
dzie zdaje się nasuwać wniosek, iż z prowadzonych rozważań najważniejsza jest ta 
część definicji działalności gospodarczej, która odnosi się właśnie do świadczenia 
usług. Opierając się na tym wyróżniku, należy wskazać, że według Polskiej Klasy-
fikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 29 października 2008 roku15, do pojęcia działalności usługowej należy 
zaliczać takie spośród nich, które polegają w szczególności na wykonywaniu 
wszelkich czynności na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludno-
ści; które są przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz dla 
celów konsumpcji. Pojęcie to odbiega nieco od poprzedniej definicji działalności 
usługowej, choć w dalszym ciągu należy łączyć ją z działalnością wykonywaną  
w celach zarobkowych, gdyż właśnie nieodłącznym atrybutem prowadzonej dzia-
łalności jest jej element dotyczący zarobkowania. 
 Aby definicja działalności gospodarczej byłą pełna, należy poczynić jeszcze 
kilka uwag odnoszących się do konieczności jej wykonywania w sposób zorgani-
zowany i ciągły, które to przymioty nie są już tak łatwe do zdefiniowania, gdyż  
w przepisach prawnych brak jest już tak jednoznacznego wyjaśnienia, co pod tymi 
pojęciami należy rozumieć i jak je stosować. Dlatego też należy podejść do nich 
dość szeroko, nie tracąc w tym kontekście obranej przez przedsiębiorcę formy or-
ganizacyjno-prawnej, przy czym dla pełności obrazu nie można tracić z pola wie-
dzenia jeszcze dodatkowo dwóch dalszych elementów, a mianowicie zarządzania  
i nadzoru nad podmiotem prowadzącym biuro podróży. W tym miejscu nasuwa się 
oczywista uwaga, że podejmowanie czynności w formie przypadkowej nie oznacza 
działalności gospodarczej. Już chociażby z tego względu należy wskazać, że dzia-
łalność ta nie może być podejmowana w innych celach niż zarobkowe, a więc nie 
będzie się odnosić do tzw. pomocy sąsiedzkiej lub koleżeńskiej czy nawet pomocy 
okazjonalnej. Wobec tego jasno należy powiedzieć, iż działalność tego typu dodat-
kowo musi się charakteryzować względną stałością i powtarzalnością działań, choć 
w pewnych dziedzinach działalności turystycznej może być wykonywana sezono-
wo16. Stąd też wnosić należy, że świadczenie usług turystycznych, rozumiane rów-
nież jako działalność turystyczna, będzie polegać na prowadzeniu działalności go-
spodarczej spełniającej wszystkie kryteria z tym związane. 
 
 

                                                 
15  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kla-

syfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. 2008, nr 207, poz. 1293 z późn. zm. 
16  J. Gospodarek, op.cit., s. 100–101. 
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3. Procedura rejestracyjna podmiotów zajmujących się świadczeniem usług 
turystycznych 
 
 Podmioty zamierzające założyć działalność gospodarczą w formie biur podró-
ży, oprócz wymagań przewidzianych w usdg (wpis do ewidencji działalności go-
spodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego), muszą również wypełnić wymaga-
nia przewidziane w uut, odnoszące się do uzyskania stosownego zezwolenia na 
prowadzenie tego rodzaju usług. O ile w pierwszym przypadku procedura jest  
w sposób dość powszechny znana, o tyle w tym drugim jest ona nieco odmienna. 
Aby taki wpis otrzymać, należy w pierwszym rzędzie mieć już zarejestrowaną dzia-
łalność, a poza tym należy złożyć stosowny wniosek wpisu do rejestru organizato-
rów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonych przez właściwych ze 
względu na siedzibę przedsiębiorcy do marszałków województw. W przypadku 
przedsiębiorcy zagranicznego, który otworzył oddział na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, organem uprawnionym do dokonania wpisu będzie również marszałek 
województwa, właściwy ze względu na siedzibę oddziału. Poza tym zainteresowane 
podmioty muszą spełnić wiele innych przesłanek. We wniosku o wpis do rejestru 
zgodnie z art. 7 ust 3 uut wskazać należy: 

 firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku kiedy przedsię-
biorca jest osobą fizyczną, jego adres zamieszkania, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer po-
siada, 

 określić przedmiot działalności, 
 określić zasięg terytorialny wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje 

europejskie, kraje pozaeuropejskie), 
 wskazać główne miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do re-

jestrów oraz oddziałów, 
 imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przed-

siębiorstwa oraz działalnością jego oddziałów. 
 Jeśli natomiast chodzi o spółkę cywilną, stowarzyszenia, fundacje czy spółki 
prawa handlowego, a więc spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, to oprócz wymienionych ele-
mentów muszą one do wniosku załączyć numer REGON oraz wskazać, czy są płat-
nikami podatku VAT. 
 Aby właściwie chronić interesy kontrahentów, istnieje ustawowy wymóg, aby 
biuro podróży w trakcie swojego istnienia i prowadzenia działalności operacyjnej 
posiadało właściwą umowę gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej lub też 
umowę ubezpieczenia na rzecz klientów. Wszystkie te wymogi mają zapewnić 
możliwość bezproblemowego powrotu do kraju, gdyby operator nie zapewnił po-
wrotu. 
 Poza tym w trakcie procedury rejestracyjnej zainteresowany przedsiębiorca 
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ma obowiązek złożyć stosownie do art. 7 ust. 4 i 5 uut oświadczenie w odpowied-
niej treści i formie. Jego brak uniemożliwia dokonanie rejestracji.  
 Niezwykle ważkim dla rejestracji zagadnieniem jest wymóg niekaralności za 
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz 
przeciwko obrotowi gospodarczemu w stosunku do osób, które będą pełnić funkcje 
kierownicze w takich jednostkach. Nadto muszą się one legitymować odpowiednim 
wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 uut 
działalnością w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych mogą kierować osoby, które posiadają: 

 rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu tu-
rystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu; 

 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu 
obsługi turystów lub ukończone studia wyższe inne niż wymienione w ww. 
punkcie; 

 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią inną niż 
wymieniona w cyt. wyżej punkcie; 

 6 lat praktyki w obsłudze turystów w pozostałych przypadkach. 
 Procedura rejestracyjna kończy się wraz z wpisaniem przedsiębiorcy do reje-
stru działalności regulowanej, co winno nastąpić w terminie do 7 dni od dnia wpły-
nięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. W jego wyniku zainteresowanemu 
podmiotowi wydawane jest stosowane zaświadczenie17, które jest dokumentem 
potwierdzającym legalność prowadzonej działalności turystycznej. W tym miejscu 
zaznaczyć należy, że ewidencja ta ma charakter otwarty, a dostęp do niej mają 
wszystkie podmioty mające w tym interes prawny. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zajmowanie się prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od for-
my organizacyjnej podmiotu, jest zajęciem wysokiego ryzyka, gdyż nie na wszyst-
kie czynniki przedsiębiorca jest w stanie zwrócić uwagę, by nie narazić się na za-
rzut prowadzenia działalności gospodarczej w sposób nielegalny, a więc i niezgod-
ny z prawem. Prowadzone rozważania nie dały jednoznacznej wskazówki co do 
formy organizacyjnej podmiotów, które byłyby najwłaściwsze dla prowadzenia 
działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych. Każda z nich bowiem 
ma swoje zalety i mankamenty. W tym kontekście nakreślone zostały te elementy, 
które decydują o legalności prowadzenia działalności biur podróży. Poza tym wska-
zano, jak szeroką i pojemną dziedziną jest świadczenie usług turystycznych, a zna-
jomość przepisów prawnych obejmujących treść ustawy o usługach turystycznych 

                                                 
17  M. Wajgner, R. Tylińska, op.cit., s. 103–105.  
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nie wystarczy, aby działalność turystyczną wykonywać w sposób jasny i przejrzy-
sty. Szczególnymi utrudnieniami w tym zakresie jest rozbieżność pojęciowa stoso-
wana w jej treści i interpretacyjna. Dodatkowym utrudnieniem była w związku  
z tym konieczność dokonywania samodzielnej wykładni pozajęzykowej zapisów 
ustawowych. Nie zapominajmy wszakże, że od momentu przystąpienia Polski do 
struktur europejskich niektóre elementy ustawodawstwa europejskiego wymagają 
od teoretyków i praktyków znajomości tajników i tej gałęzi prawa. 
 
 

LEGAL FORM ENTITIES PERFORMING TOURIST SERVICES 
 
 

Summary 
 
 Using a wide range of providers of tourist services at the present time has become 
so common that this should not arouse any emotion. However, the element of universal-
ity, and hence the risk of coming to the clients of travel agencies may not pose any 
problems. Therefore, because of the expectations of society has been necessary to intro-
duce certain legal and organizational forms to the proper government supervision over 
implementation of the stakeholders of tourism. Undertaken by the Polish legislature 
steps in this regard, the principle aim in two directions. Firstly, to fulfill the commit-
ments it to the Polish result from the fact of membership in European structures, for 
which consumer protection is often a matter of utmost importance. Secondly, because of 
the worrying signals about the reliability of the services performed by incompetent 
operators. This work is in some way to answer that in both cases, the protective system 
designed for customers of travel agents to protect against illegal activities on the part of 
business travel. Trivial in this role to have legal status and supervision of a control pop-
ulation of the marshal. 
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