
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

 

 

(druk nr 641) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 

1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966 i 1941) 

 

Art. 60
1
. 

§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej 

koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji 

działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem. 

§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, 

podlega karze grzywny. 

§ 4. Kto:  

1)   wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla 

określonego obszaru górskiego, 

1a)  prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego 

wpisu do rejestru organizatorów szkoleń, 

2)   świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii 

obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją, 

2a)  świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w 

błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, 

3)   wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do 

ewidencji, 

4)   świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia, 
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[5)   nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od 

dnia tego zawieszenia] 

<5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 

o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 7 dni od dnia tego 

zawieszenia;> 

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 5. (uchylony) 

§ 6. (uchylony) 

§ 7. (uchylony) 

Art. 138d. 

§ 1. Kto, podejmując zadania przewodnika górskiego na określonym obszarze górskim 

wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności 

albo grzywny. 

[§ 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki, który wprowadza klientów w błąd co do 

uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.] 

<§ 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający 

nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd 

co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika 

górskiego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

z późn. zm.) 

Art. 92c. 

1. Organizatorami wypoczynku mogą być: 

1)   szkoły i placówki; 

[2)   przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334);] 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 

22 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. …);> 

3)   osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu: 

a)  niezarobkowym albo 

[b)  zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.] 

<b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o 

której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. …).> 

2. Organizator wypoczynku zapewnia: 

1)   bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje 

wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone 

w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym 

do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku; 

2)   kadrę wypoczynku, którą stanowią: 

a)  kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których 

mowa w art. 92p ust. 1-6; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do 

liczby uczestników wypoczynku, 

b)  w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć - trenerzy i instruktorzy 

sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby 

prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki: 

–  mają ukończone 18 lat, 

–  
(700)

 posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

–  posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć; 

3)   dostęp do opieki medycznej: 
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a)  w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych lub 

b)  na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym; 

4)   program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności; 

5)   żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 

1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579 i 1760); 

6)   bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 656); 

7)   bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich 

zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7). 

3. Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana przez właściwego miejscowo 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez 

okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub 

terenu nie uległy zmianie. 

4. W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą: 

1)   organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o 

ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

2)   co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

 

Art. 92d. 

1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar 

zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1. 
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2. Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi 

oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku. 

3. Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w formie zgłoszenia wypoczynku, które 

zawiera: 

1)   nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe: 

adres siedziby lub adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, w tym 

województwo, powiat, gminę, oraz adres do korespondencji, numer telefonu i faksu, 

adres poczty elektronicznej, a także, jeżeli posiada: 

a)  numer identyfikacyjny REGON, 

b)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

[d)  numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych;] 

<d) numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o 

którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. …),> 

2)   wskazanie: 

a)  formy wypoczynku, 

b)  terminu wypoczynku, 

c)  adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z 

podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, 

d)  rodzaju zakwaterowania, 

e)  liczby uczestników wypoczynku, w tym liczby uczestników ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

f)  numeru telefonu kierownika wypoczynku; 

3)   ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas 

wypoczynku; 

4)   informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki 

medycznej; 
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5)   imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a 

także informację o spełnianiu przez te osoby odpowiednio warunków, o których mowa 

w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b; 

6)   oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku 

warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b, 

potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem; 

[7)   w przypadku organizatora wypoczynku, o którym mowa w art. 92c ust. 1 pkt 3 - 

oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu 

odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do 

rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;] 

<7) w przypadku organizatora wypoczynku, o którym mowa w art. 92c ust. 1 pkt 3 – 

oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu 

odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu 

do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych;> 

8)   wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 92t; 

9)   datę i podpis organizatora wypoczynku. 

4. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku 

kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub 

usunięcia w wyznaczonym terminie. 

5. Zgłoszenie wypoczynku uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie wywołuje 

skutki od chwili jego przedstawienia. 

6. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie i przepisach wydanych 

na podstawie art. 92t, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, o 

której mowa w art. 92h ust. 1, udostępniając do publicznej wiadomości następujące 

informacje: 

1)   numer zgłoszenia wypoczynku; 

2)   datę umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku; 
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3)   nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku; 

4)   dane teleadresowe organizatora wypoczynku, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 

5)   termin wypoczynku; 

6)   adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę 

kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą; 

7)   liczbę uczestników; 

8)   ramowy program wypoczynku; 

9)   sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej; 

[10)  numer zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d, albo informację o złożeniu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 7.] 

<10) numer wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d albo informację o 

złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 7.> 

7. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie 

wypoczynku. 

8. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, organizator wypoczynku nie uzupełnił 

braków lub nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszeniu wypoczynku, 

kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia umieszczenia zgłoszenia 

wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)  

Art. 6j. 

1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 

1)   liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2)   ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3)   powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić 

jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego. 
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2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu 

mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów 

z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. 

3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. 

3a. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2, na których są świadczone 

usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. [o usługach 

turystycznych] <o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych> (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 oraz z 2017 r. poz. 60), 

dopuszcza się aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn 

ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1. 

3b. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3c. Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających 

na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie 

pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. 

4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 

6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 

1-3. 

4a. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności 

gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach 

opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1. 

5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć uchwałę 

stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z ust. 1, 
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2 lub 3, z tym że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty zgodnie z ust. 1 pkt 3 

dla części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, uwzględnia się 

powierzchnię użytkową lokalu. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1553)  

 

[o usługach turystycznych] 

<o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych> 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   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; 

2)   zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa warunki świadczenia usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za 

granicą, jeżeli umowy z turystami o świadczenie tych usług są zawierane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

[Art. 2. 

Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego 

nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej umów z 

klientami o organizowanie imprez turystycznych jest dopuszczalne, jeżeli przedsiębiorca 

ten prowadzi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 
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gospodarczą w formie oddziału, na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

[Art. 2b. 

Minister właściwy do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 3, w art. 24 ust. 1, w 

art. 28 ust. 1, w art. 39a ust. 3, w art. 42 ust. 1, oraz od decyzji marszałka województwa o 

odmowie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1.] 

 

<Art. 2b. 

Minister właściwy do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 28 ust. 1, 

art. 39a ust. 3 oraz art. 42 ust. 1.> 

Art. 3. 

<1.> Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć: 

 [1)   usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi 

świadczone turystom lub odwiedzającym; 

2)   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 

jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu; 

3)   wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu 

jej uczestników; 

4)   organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie lub oferowanie, a także 

realizacja imprez turystycznych; 

5)   organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną; 

6)   pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na 

zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o 

świadczenie usług turystycznych; 

7)   agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki 

posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających 

siedzibę w kraju;] 
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7a)  przewodnik turystyczny - osobę zawodowo oprowadzającą turystów lub odwiedzających 

po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielającą o nich fachowej 

informacji oraz sprawującą nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie 

wynikającym z umowy; 

7b)  pilot wycieczek - osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom 

imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania 

na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego 

kraju i miejsca; 

8)   usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, 

pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 

samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych; 

9)   turysta - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem 

pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie 

stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez 

jedną noc; 

10)  odwiedzający - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym 

miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej 

miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu; 

11)  klient - osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług 

turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi 

przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została 

zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych 

objętych uprzednio zawartą umową; 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

14)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

15)  (uchylony). 

<2. Ilekroć w ustawie jest mowa o usłudze turystycznej, imprezie turystycznej oraz 

organizatorze turystyki, należy przez to rozumieć usługę turystyczną, imprezę 

turystyczną lub organizatora turystyki, o których mowa odpowiednio w art. 4 pkt 1, 

2 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. …).> 
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[Rozdział 2 

Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni 

Art. 4. 

1. 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, zwanego dalej "rejestrem". 

2. Działalnością regulowaną, o której mowa w ust. 1, nie jest działalność gospodarcza 

agentów turystycznych, polegająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o 

świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do 

rejestru, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. 

 

Art. 5. 

1. 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: 

1)   (uchylony); 

2)   zapewnić klientom na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu z 

imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 

turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, 

transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku gdy organizator 

turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a 

także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, 

w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub 

nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych 

tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która 

nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki 

lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, przez: 

a)  zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub 

b)  zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub 
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c)  przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi 

turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży właściwemu marszałkowi województwa 

oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy, oraz 

d)  dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 2a; 

3)   składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je 

podpisały, odpisy kolejnych umów, o których mowa w pkt 2, nie później niż 14 dni przed 

upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający 

działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka 

województwa o zaprzestaniu działalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego; 

4)   prowadzić wykaz zawartych: 

a)  umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez 

turystycznych, 

b)  umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie 

usług turystycznych 

-   zwany dalej "wykazem umów 

5)   składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje, 

zawierające wyliczenie wysokości należnej składki do Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 2a, liczbę i rodzaj zawartych umów o 

świadczenie usług turystycznych oraz liczbę klientów objętych umowami zawartymi w 

danym miesiącu, informacje o zabezpieczeniach finansowych, o których mowa w pkt 2 lit. 

a-c, oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w 

okresie, za jaki jest składana deklaracja, a także informację na temat liczby klientów, w 

przypadku których składka została już wniesiona do Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja 

usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub 

odstąpienia od umowy przez klienta. 

1a. W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej za spełnienie warunków prowadzenia działalności, o których 
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mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, uznaje się posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie, 

która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę. 

1b. W wypadku gdy równoważność zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1a, 

jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy 

posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określona w 

przepisach wydanych na podstawie art. 10, przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, 

przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość 

posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, 

wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przedsiębiorca będący organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym, który w 

ramach wykonywanej działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny, jest 

obowiązany: 

1)   wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru; 

2)   w umowie zawieranej z klientem wskazywać jednoznacznie właściwego organizatora 

turystyki, którego reprezentuje; 

3)   działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej. 

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-2, dotyczą całego okresu wykonywania działalności. 

3a. Wykaz umów zawiera następujące dane: 

1)   numer rezerwacji; 

2)   termin zawarcia umowy; 

3)   termin imprezy turystycznej; 

4)   liczbę osób objętych umową; 

5)   cenę usług objętych umową; 

6)   miejsce wykonania umowy; 

7)   rodzaj środka transportu; 

8)   terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat; 

9)   termin i wysokość zwrotu wpłat klientowi w przypadku rozwiązania umowy. 

3b. Wykaz umów może być prowadzony w postaci elektronicznej. 

3c. Marszałek województwa i minister właściwy do spraw turystyki, w trybie kontroli, mają 

prawo dostępu do danych zawartych w wykazie umów. 

3d. Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępnia się dane zawarte w 

wykazie umów, bez wskazywania danych identyfikujących klientów. Ubezpieczeniowy 
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Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w wykazie 

umów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 2a. 

3e. W przypadku niewypłacalności organizator turystyki lub pośrednik turystyczny przekazuje 

właściwemu marszałkowi województwa: 

1)   oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem 

w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami w 

okresie od dnia ... do dnia ... oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 

turystycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty 

za imprezę turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych."; 

2)   wykaz umów ograniczony do umów, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane; do 

wykazu umów dołącza się informację zawierającą imiona i nazwiska oraz numery 

telefonów kontaktowych osób objętych umową. 

3f. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3e pkt 1, 

marszałek województwa wydaje dyspozycję wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b i d, bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli 

okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że organizator turystyki lub pośrednik 

turystyczny nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych 

zawartych z klientami oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 

turystycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty 

za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana. 

3g. Dokumenty, o których mowa w ust. 3e, marszałek województwa niezwłocznie przekazuje 

podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a 

lub b. 

4. Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje 

upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do 

wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju. 

5. Marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach 

wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej 

lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w 

sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w 

rozdziale 2a. 
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5a. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 

marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania 

dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, o której mowa 

w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu klientów z imprezy 

turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli 

organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego 

powrotu. 

5b. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, 

po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji marszałka województwa lub wskazanej przez 

niego jednostki upoważnionej do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie 

kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, o której mowa w ust. 4, bezwarunkowo, 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, 

przekazuje wnioskowaną zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy 

turystycznej. Marszałek województwa przedstawia podmiotowi udzielającemu 

zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, pisemne rozliczenie 

otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty pod rygorem obowiązku 

zwrotu zaliczki. 

5c. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, 

lub właściwy marszałek województwa, po uprzednich uzgodnieniach między nimi w 

każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, 

przyjmuje zgłoszenia od klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 

którzy nie otrzymali zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w 

wypadku gdy: 

1)   impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, 

2)   zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą 

części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana 

-   z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, 

które działają w ich imieniu. 

5d. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5c, zawiera imiona i nazwiska oraz adresy do 

korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub 

niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia dołącza się: 

1)   kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, 

zawartej między klientem a organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym; 
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2)   kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 

należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie; 

3)   oświadczenie klienta organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego stwierdzające 

niewykonanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zobowiązań 

umownych o określonej wartości; 

4)   oświadczenie klienta organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zawierające 

wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia 

finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub d, albo wskazanie innego sposobu 

wypłaty z tego zabezpieczenia. 

5e. W przypadku gdy zgłoszenia, o których mowa w ust. 5c, przyjmuje marszałek 

województwa, przekazuje on niezwłocznie zgłoszenia podmiotowi, który udzielił 

organizatorowi turystyki lub pośrednikowi turystycznemu zabezpieczeń finansowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, w celu wyliczenia należnych klientom kwot zwrotu 

wniesionych przez nich wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

5f. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia klienta, dokonuje jego 

weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 5d oraz ze stanem 

faktycznym i przekazuje właściwemu marszałkowi województwa informację o 

szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej klientowi albo informację o nieuwzględnieniu 

danego zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku 

konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin 

przekazania informacji marszałkowi województwa ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak 

niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia klienta. 

5g. Po otrzymaniu dokonanego przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, szczegółowego wyliczenia kwot należnych 

poszkodowanym klientom marszałek województwa wydaje dyspozycję wypłaty środków, a 

podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat należnych kwot 

bezpośrednio poszkodowanym klientom, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

otrzymania dyspozycji. 

5h. W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, 

okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, 

podmiot udzielający tych zabezpieczeń niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwego 

marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
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5i. Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania 

dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, 

o której mowa w ust. 4, występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o 

wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy 

zabezpieczenia finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, okażą się 

niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

5j. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa 

lub wskazanej przez niego jednostce upoważnionej do wydawania dyspozycji wypłaty 

zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, o której mowa w 

ust. 4, środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w ust. 5i, w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego w ust. 5a. Marszałek województwa 

przedstawia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu pisemne rozliczenie 

środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 60 dni od dnia otrzymania 

wypłaty pod rygorem obowiązku zwrotu środków. 

5k. W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, 

okażą się niewystarczające na dokonanie klientom zwrotu wpłat, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, podmiot udzielający tych zabezpieczeń, niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji 

zgłoszeń klientów, przekazuje właściwemu marszałkowi województwa zgłoszenia zebrane 

od klientów, którzy nie otrzymali całości zwrotu wpłat, wraz z informacją dotyczącą 

wysokości wypłaconych tym klientom kwot z zabezpieczeń finansowych oraz z wyliczeniem 

kwot, których zabrakło na zwrot wpłat w stosunku do każdego klienta. Podmiot 

udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, 

przekazuje informacje o tych zgłoszeniach do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

5l. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji 

właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, wypłaca 

należne klientom środki zgodnie z otrzymaną dyspozycją, o czym informuje właściwego 

marszałka województwa oraz podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b. 

5m. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, okaże się 

niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej lub na 

dokonanie klientom zwrotu wpłat, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, klient niezwłocznie 
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informuje o tym właściwego marszałka województwa. Do wypłaty środków stosuje się 

odpowiednio ust. 5i, 5k i 5l. 

6. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy 

umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy 

ubezpieczenia na rzecz klienta, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, kierując się 

potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów umowy. 

 

Art. 6. 

(uchylony). 

Art. 7. 

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który 

utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do 

prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę 

oddziału. 

2. W wypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność 

organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie utworzył 

oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować imprezy 

turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia 

rejestru jest wybrany przez niego marszałek województwa. 

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą 

fizyczną - adres zamieszkania; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3)   określenie przedmiotu działalności; 

4)   określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje 

europejskie lub kraje pozaeuropejskie); 

5)   wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz 

oddziałów; 
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6)   imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz 

działalnością jego oddziałów. 

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 

oraz oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania 

imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 

świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych.". 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

5a. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi 

przyjmować na rachunek powierniczy, składa, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że imprezy turystyczne będę świadczył 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem 

wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na rachunek 

powierniczy.". 

5b. W wypadku gdy dokumenty zabezpieczenia finansowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 1a i 1b, są sformułowane w języku obcym, dołącza się do wniosku także ich 

tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Ten sam obowiązek dotyczy 

przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego. 

6. Wpis do rejestru obejmuje dane, określone w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, 

jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 

7. Rejestr jest jawny. 

8. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

9. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór wniosku o wykreślenie z rejestru, w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
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informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114). 

Art. 7a. 

1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 

14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przez 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego na okres krótszy niż 24 miesiące, 

przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 24 miesięcy. 

2. O zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca 

jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr w terminie 7 dni od dnia 

zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. 

2a. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór zawiadomienia o zawieszeniu 

wykonywania oraz wzór zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z umów 

zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora turystyki 

lub pośrednika turystycznego. 

4. Obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1-1b, nie mają zastosowania do przedsiębiorcy w 

okresie zawieszenia przez niego wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego. 

5. W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, po upływie okresu 

zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, 

przedsiębiorcę z rejestru. 

Art. 8. 

1. Marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopie: 

1)   zaświadczeń o wpisie do rejestru; 

2)   dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a i 1b; 
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3)   decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru lub o zakazie wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru wydawanych z urzędu; 

3a)  decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru wydawanych na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego; 

4)   decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru wydawanych na wniosek przedsiębiorcy; 

5)   decyzji o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru; 

6)   zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru; 

7)   decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru; 

8)   zawiadomień o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu przez 

przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego; 

9)   oświadczeń o niewypłacalności przedsiębiorcy, o których mowa w art. 5 ust. 3e pkt 1, lub 

dyspozycji marszałka województwa, o których mowa w art. 5 ust. 3f. 

2. Minister właściwy do spraw turystyki, na podstawie kopii dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, prowadzi Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych, zwaną dalej "Ewidencją". 

3. Wpisu do Ewidencji, o której mowa w ust. 2, dokonuje się z urzędu, na podstawie kopii 

dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

4. W ramach Ewidencji prowadzi się także wykazy przedsiębiorców: 

1)   wykreślonych z rejestru z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 

2)   którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru; 

3)   wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru. 

5. Podstawą umieszczenia w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest ostateczna decyzja 

marszałka województwa o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem do rejestru. 

6. Podstawą umieszczenia w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest ostateczna decyzja 

marszałka województwa o stwierdzeniu wykonywania działalności bez wymaganego wpisu 

do rejestru lub w wypadku decyzji, której marszałek województwa nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności - taka decyzja. 
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7. Podstawą umieszczenia w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, jest zawiadomienie 

pisemne lub w formie elektronicznej o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z 

rejestru. 

7a. W wykazach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, wskazuje się termin obowiązywania 

zakazu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. 

7b. Z wykazów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, wykreśla się przedsiębiorcę po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 7a. 

7c. Z wykazu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wykreśla się przedsiębiorcę z dniem, w którym 

decyzja o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do 

rejestru albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru stały się 

ostateczne. 

7d. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do Ewidencji przez złożenie 

zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców. 

7e. Marszałek województwa ma prawo dostępu do informacji zawartych w Ewidencji, 

niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest 

osobą fizyczną - miejsca jego zamieszkania. 

7f. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada dostęp do danych zawartych w Ewidencji 

i jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa 

w rozdziale 2a. 

7g. Na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego oraz organizacji 

zajmujących się ochroną praw konsumenta udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w 

Ewidencji. 

7h. Dla celów naukowo-badawczych udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w Ewidencji, 

bez wskazywania danych identyfikujących przedsiębiorców. 

8. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określa organizację, 

szczegółowy sposób prowadzenia Ewidencji oraz tryb udzielania informacji o danych 

objętych wpisem, uwzględniając w szczególności dokumenty i dane, na podstawie których 

dokonuje się wpisu do Ewidencji. 

9. Marszałek województwa udziela informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach 

ustalonych dla Ewidencji. 
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Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w zakresie: 

1)   zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

7 ust. 4; 

2)   zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru; 

3)   przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą; 

4)   zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi; 

5)   przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków 

wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. 

1a. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia 

na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, prowadzonej 

przez przedsiębiorców i inne osoby niezgłoszone do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 

1, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność jest działalnością 

regulowaną. 

1b. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z klientami 

umowy o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia 

przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą. 

1c. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 

prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych z art. 7, art. 8 

ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów 

podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010". 

1d. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 

prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych z art. 9, art. 10 

ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie 

autobusowym i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. 

Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 181/2011". 
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2. W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli, o 

której mowa w ust. 1, uchybień w sposobie wykonywania działalności gospodarczej, 

występuje on do właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. 

3. Marszałek województwa wydaje: 

1)   z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w wypadkach, o których mowa 

w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

1a)  na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego decyzje o wykreśleniu 

przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do 

rejestru przez okres 3 lat - w wypadku rażącego naruszenia warunku wykonywania 

działalności, o którym mowa w art. 10a pkt 1a; 

2)   na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru, decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru; 

3)   z urzędu decyzje o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego przez okres 3 lat; 

4)   decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zawierają w szczególności datę stwierdzenia 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez 

wymaganego wpisu do rejestru. 

Art. 10. 

1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

minimalną wysokość sumy gwarancji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 

uwzględniając zakres i rodzaj działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych oraz termin i wysokość przyjmowanych przedpłat. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw turystyki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 lit. b, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 

gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanej działalności oraz 

jej zakres. 

Art. 10a. 

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest: 
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1)   proponowanie klientowi zawarcia lub zawarcie z klientem umowy o imprezę turystyczną 

bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz ust. 1a 

i 1b, lub bez złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c; 

1a)  uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku terminowego składania deklaracji lub 

opłacania należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; 

1b)  uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku prowadzenia wykazu umów, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4; 

1c)  zawieranie przez przedsiębiorcę kolejnych umów o imprezy turystyczne lub umów w 

zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych i przyjmowanie od klientów wpłat na poczet tych umów mimo złożenia 

oświadczenia o niewypłacalności lub w przypadku wydania przez marszałka województwa 

dyspozycji wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 lit. a, b i d, bez tego oświadczenia, zgodnie z art. 5 ust. 3f; 

1d)  zawieranie umów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, na kwoty 

zabezpieczenia finansowego niższe niż minimalne wysokości sum gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych lub minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczeń obowiązkowych 

określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10; 

2)   nieprzedłożenie, mimo wezwania, marszałkowi województwa oryginału lub 

potwierdzonego przez podmioty, które go podpisały, odpisu aktualnego dokumentu, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a i 1b; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wniosku; 

7)   przyjmowanie od klientów wpłat z pominięciem rachunku powierniczego, mimo złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

 

Art. 10b. 

1. Przedsiębiorcę wpisanego do rejestru występującego wobec klientów jako agent 

turystyczny, który dopuszcza się następujących uchybień: 

1)   w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwego 

organizatora turystyki, którego reprezentuje, lub 
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2)   zawiera umowy o organizowanie imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy, który nie 

uzyskał wpisu do rejestru, lub 

3)   działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres 

- marszałek województwa wykreśla w drodze decyzji z rejestru. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie może uzyskać ponownego wpisu do rejestru 

przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru i o zakazie 

wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru stała się ostateczna. 

3. Przedsiębiorcę, który nie jest wpisany do rejestru, a występując wobec klientów jako agent 

turystyczny dopuszcza się uchybień, o których mowa w ust. 1, uznaje się za organizatora 

turystyki wykonującego działalność bez wymaganego wpisu do rejestru.] 

 

[Rozdział 2a 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Art. 10c. 

1. Tworzy się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej "Funduszem", stanowiący 

wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, o którym mowa 

w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia obsługę Funduszu. 

 

Art. 10d. 

1. Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

2. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   wpłat przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d; 

2)   odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa 

w ust. 1; 

3)   przychodów z lokat środków Funduszu dokonywanych z zachowaniem jak najwyższego 

stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności środków Funduszu, przy jednoczesnym 

zachowaniu ich płynności; 

4)   środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów 

na rzecz Funduszu; 
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5)   innych wpływów. 

3. W przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu niezbędnych do jego właściwego 

funkcjonowania, w tym realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 5j i 5l, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić Funduszowi zwrotnego 

finansowania na warunkach odpowiadających stopie oprocentowania lokat uzyskiwanych 

przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w danym okresie, przy uwzględnieniu 

bezpieczeństwa i płynności środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Wysokość zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny na rzecz Funduszu nie może przekroczyć wysokości 5% wartości lokat 

funduszu statutowego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w okresie 

finansowania do jednego roku. 

4. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo dochodzenia od 

przedsiębiorcy zwrotu wypłaconych kwot, o których mowa w art. 5 ust. 5j, 5l i 5m, w 

przypadku gdy: 

1)   po złożeniu oświadczenia o niewypłacalności, o którym mowa w art. 5 ust. 3e pkt 1, albo 

2)   po wydaniu przez marszałka województwa dyspozycji, o której mowa w art. 5 ust. 3f 

-   przedsiębiorca w dalszym ciągu wykonuje działalność organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego. 

5. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje roszczenie do masy 

upadłości organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego o zwrot wypłaconych 

środków, o których mowa w art. 10e ust. 1. 

6. Wierzytelności, o których mowa w ust. 5, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może 

zgłaszać syndykowi do czasu prawomocnego wykonania planów podziału funduszu masy. 

 

Art. 10e. 

1. Środki Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów i zwrot wpłat, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki finansowe pochodzące z zabezpieczeń finansowych, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, okażą się niewystarczające. 

2. Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 10d 

ust. 2 pkt 4, wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek. Spłata 

kredytów i pożyczek nie może być dokonywana ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 10d ust. 1. 
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3. Ze środków Funduszu pokrywa się koszty związane z realizacją wypłat z Funduszu, o 

których mowa w ust. 1, oraz koszty jego obsługi przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny. Roszczenia i zobowiązania Funduszu nie mogą być pokrywane ze środków 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku, o 

którym mowa w art. 10d ust. 1. 

Art. 10f. 

1. Składka na Fundusz jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z 

tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu 

imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w 

zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka jest należna z dniem 

zawarcia umowy. 

2. Składka przekazana na Fundusz nie podlega zwrotowi. W przypadku składki 

odprowadzonej za imprezę turystyczną, która została odwołana przez organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli 

realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania 

umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta, składka podlega zarachowaniu na poczet 

następnej należnej do przekazania składki. 

3. Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki na Fundusz, 

uwzględniając miejsce realizacji imprezy turystycznej i rodzaj zapewnianego środka 

transportu oraz potrzeby finansowe Funduszu związane z realizacją zadań wynikających z 

ustawy, przy czym minimalna stawka może być określona na poziomie 0 zł. 

 

Art. 10g. 

1. Podmioty obowiązane do naliczania i przekazywania składek na Fundusz bez wezwania: 

1)   obliczają kwotę należną z tytułu składki na rzecz Funduszu za okres jednego miesiąca i 

przekazują tę kwotę, 

2)   składają do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 5 

-   w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie. 

2. W przypadku niewykonania obowiązku terminowego składania deklaracji lub opłacania 

należnych składek Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa pisemnie organizatora 
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turystyki lub pośrednika turystycznego do złożenia deklaracji lub dokonania płatności, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do 

dochodzenia należnych składek wraz z odsetkami. Wezwanie jest wysyłane do wiadomości 

właściwego marszałka województwa. 

3. W przypadku niedochowania terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje do właściwego marszałka 

województwa z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1a. 

4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi i przetwarza dane zawarte w deklaracji, 

o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, w celu weryfikacji prawidłowości wysokości 

odprowadzanych składek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzenia analiz, oceny 

ryzyka i adekwatności posiadanych środków. 

5. Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 5, mając na względzie umożliwienie identyfikacji podmiotu 

obowiązanego do naliczania i przekazywania składki, a także zapewnienie możliwości 

weryfikacji wysokości składki. 

6. Deklaracje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, mogą być składane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Art. 10h. 

1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 30 dni od ostatniego dnia każdego 

kwartału, przekazuje kwartalną informację o wykorzystaniu środków Funduszu ministrowi 

właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych. 

2. Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu w ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres kwartalnej informacji, o 

której mowa w ust. 1, uwzględniając wymogi kompletności informacji dotyczących 

funkcjonowania Funduszu.] 

 

[Rozdział 3 

Ochrona klienta 
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Art. 11. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów z klientami zawieranych przez organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 

 

Art. 11a. 

1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o 

świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

spowodowane wyłącznie: 

1)   działaniem lub zaniechaniem klienta; 

2)   działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług 

przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć 

ani uniknąć, albo 

3)   siłą wyższą. 

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w 

przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku 

udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi. 

 

Art. 11b. 

1. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej w art. 

11a, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych może być ograniczona 

tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. 

3. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do 

dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. 

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie może dotyczyć szkód na osobie. 

 

Art. 12. 

1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klientom imprezy 

turystyczne lub usługi turystyczne, udostępniając im odpowiednie informacje pisemne, a w 
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szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach w 

sposób dokładny i zrozumiały: 

1)   cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia; 

2)   miejsce pobytu lub trasę imprezy; 

3)   rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu; 

4)   położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju 

pobytu; 

5)   ilość i rodzaj posiłków; 

6)   program zwiedzania i atrakcji turystycznych; 

7)   kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi 

turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny; 

8)   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; 

9)   podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy; 

10)  ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i 

sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie 

turystycznej. 

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą wprowadzać klienta w błąd. 

2. Jeżeli umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie 

wskazania zawarte w informacjach pisemnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, stają się 

elementem umowy. 

Art. 13. 

1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi, przed 

zawarciem umowy: 

1)   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; 

2)   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. 
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2. 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. 

3. Organizator turystyki jest obowiązany we właściwym czasie, przed rozpoczęciem imprezy 

turystycznej, podać klientom: 

1)   nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej 

instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i 

numer telefonu; 

2)   w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości 

bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu 

dziecka; 

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

4)   szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient 

będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału 

sypialnego w pociągu. 

3a. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, powinny być podane klientowi na piśmie. 

4. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1-3, nie zwalnia organizatora turystyki od 

obowiązku opieki nad turystami. 

Art. 14. 

1. Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez 

turystycznych wymaga formy pisemnej. 

2. Umowa powinna określać: 

1)   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; 

2)   miejsce pobytu lub trasę wycieczki; 

3)   czas trwania imprezy turystycznej; 

4)   program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w 

tym: 

a)  rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i 

planowanego powrotu, 

b)  położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub 

opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii, 
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c)  ilość i rodzaj posiłków, 

d)  program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej; 

5)   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 zgodnie z art. 17; 

5a)  wysokość składki do Funduszu, jeżeli dotyczy; 

6)   sposób zapłaty; 

7)   rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela; 

7a)  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; 

7b)  termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków, o którym 

mowa w art. 16 ust. 2; 

8)   sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora 

turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich 

reklamacji; 

9)   wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę; 

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

2a. Osoba, która zawarła z klientem umowę o świadczenie usług turystycznych, jest 

obowiązana niezwłocznie dostarczyć klientowi jeden egzemplarz tej umowy. 

3. Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek 

zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

4. Organizator turystyki i pośrednik turystyczny wydają klientowi wpłacającemu należność z 

tytułu zawartej umowy lub zaliczkę przekraczającą 10% tej sumy pisemne potwierdzenie 

posiadania zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz ze 

wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w przypadkach 

określonych ustawą. 

5. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od 

niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art. 17, 

powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien 

niezwłocznie poinformować organizatora, czy: 
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1)   przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo 

2)   odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i 

bez obowiązku zapłaty kary umownej. 

6. Jeżeli klient, zgodnie z ust. 5, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę 

turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru: 

1)   uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że 

zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; 

2)   żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 

7. W wypadkach określonych w ust. 6 klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie 

umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu: 

1)   zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a 

organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie; 

2)   siły wyższej. 

Art. 15. 

(uchylony). 

Art. 16. 

1. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki 

udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie 

usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie 

wynikające z tej umowy obowiązki. 

2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne 

wobec organizatora turystyki, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem 

imprezy turystycznej w terminie określonym w umowie. 

3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora 

turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego 

uprawnienia odpowiadają solidarnie. 

 

Art. 16a. 

1. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje 

przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest 

obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej 

imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest 
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niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, klient może żądać 

odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. 

2. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe albo 

klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, 

organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z 

tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do 

innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. 

3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, organizator turystyki nie może 

żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty 

kary umownej. Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. 

4. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa w ust. 2, klient 

może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność 

wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: 

1)   działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu 

świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani 

uniknąć, albo 

2)   siłą wyższą. 

Art. 16b. 

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, 

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, 

w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 

2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa w 

ust. 1. 

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi 

turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy 

oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 

imprezy. 

4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany 

szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. 

5. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z 

ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie 

trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, 

uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. 
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Art. 16c. 

1. Klient może wnieść skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie przez 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązków określonych w art. 9, 

art. 10 ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 rozporządzenia nr 181/2011. 

2. Do skargi klient dołącza dokumenty potwierdzające naruszenie przepisów rozporządzenia 

nr 181/2011, o ile takie dokumenty posiada. 

3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa, w drodze 

decyzji administracyjnej, stwierdza: 

1)   brak naruszenia przepisów rozporządzenia nr 181/2011 albo 

2)   naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011, określając jego zakres. 

 

Art. 17. 

1. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje 

możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na 

podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: 

1)   wzrostu kosztów transportu; 

2)   wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, 

załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; 

3)   wzrostu kursów walut. 

2. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. 

 

Art. 18.  

(uchylony). 

Art. 19. 

1. Postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej 

korzystne dla klientów niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne. 

2. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują przepisy ustawy. 

 

Art. 19a. 

Przedsiębiorca występujący wobec klientów jako agent turystyczny, który: 

1)   w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwego 

organizatora turystyki, którego reprezentuje, lub 
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2)   zawiera umowy o organizowanie imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy 

zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, który nie prowadzi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalności gospodarczej w formie oddziału, lub 

3)   działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres 

- odpowiada wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie 

usług turystycznych tak jak organizator turystyki.] 

 

[Rozdział 5a 

Kary pieniężne i przepis karny 

Art. 45a. 

1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który działa z naruszeniem obowiązków 

lub warunków określonych w art. 7, art. 8 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 

rozporządzenia nr 1177/2010, podlega karze pieniężnej do 50 000 zł. 

1a. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który działa z naruszeniem obowiązków 

lub warunków określonych w art. 9, art. 10 ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 

rozporządzenia nr 181/2011, podlega karze pieniężnej do 30 000 zł. 

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 1a, określa marszałek województwa, z 

uwzględnieniem zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub korzyści finansowych 

uzyskanych z tytułu naruszenia. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, ustala marszałek województwa, w drodze 

decyzji administracyjnej. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. 

Art. 45b. 

1. Kary ustalone na podstawie art. 45a, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają, 

wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. 
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Art. 45c. 

1. Nie można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat. 

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od daty wydania ostatecznej 

decyzji o nałożeniu kary.] 

[Art. 51b. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1771)  

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne 

w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem 

wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru skonsolidowanego, w 

tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)   stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)   instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części trzeciej 

rozporządzenia nr 575/2013; 
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1d)  
(26)

 innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)  
(27)

 innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 92ba 

ust. 3; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie niniejszej 

ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o którym mowa w art. 

139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w 

zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)  
(28)

 sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244 i 768), zwanej dalej "Kodeksem 

karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w celu weryfikacji 

zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą bankową, 



- 41 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  
(29)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego w 

trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie działalności osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest 

posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych, 

l)  
(30)

 Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich 

równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), 
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la)  
(31)

 Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i 768), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych 

zadań, 

ła)  
(32)

 Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu do 

spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu 

zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia 

wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 

59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 23 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1310), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę władzę 

nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej władzy 

nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f ust. 3, 
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r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. 

poz. 99, z 2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach 

o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), 

t)  
(33)

 (uchylona), 

u)   podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji wypłat 

środków gwarantowanych, 

v)  
(34)

 administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, 

liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem 

wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i 

odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także 

obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z 

tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia 

ich spłaty, 

--   depozytowych, 
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--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub 

innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawowych 

zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 

406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w 

zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 892) w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych 

zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie sprawowanego 

nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z wykonywaniem tego 

nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tym organem 

porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960); 

za) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 
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identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa 

albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 

czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.
24)

); 

<zb) marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. …) w związku z 

turystycznym rachunkiem powierniczym posiadanym przez organizatorów turystyki 

lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;> 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem 

danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji 

inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do pośredniczenia w dokonywaniu 

przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z 

nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893). 

2. 
(35)

 Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, organom 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1771), regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 
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1)    bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te 

są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)   instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 

stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej 

konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 
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4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 
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6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 

z późn. zm.)  

Art. 14a. 

1. 
(86)

 (uchylony). 

2. 
(87)

 (uchylony). 

3. 
(88)

 (uchylony). 

4. 
(89)

 (uchylony). 

5. 
(90)

 Do skargi, o której mowa w art. 13 ust. 3c pkt 4, pasażer powinien dołączyć następujące 

dokumenty: 

[1)   kopię skargi lub reklamacji skierowanej do przewoźnika kolejowego, operatora stacji 

pasażerskiej, sprzedawcy biletów, organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 187 i 1334);] 

<1) kopię skargi lub reklamacji skierowanej do przewoźnika kolejowego, operatora 

stacji pasażerskiej, sprzedawcy biletów, organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. poz. …);> 

2)   odpowiedź podmiotu, o którym mowa w pkt 1, na skargę lub reklamację, jeżeli została 

udzielona; 
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3)   bilet na daną trasę, a w przypadku biletu elektronicznego - dane umożliwiające 

identyfikację warunków zawartej umowy przewozu, w szczególności numer biletu, datę i 

godziny przewozu oraz rodzaj pociągu, lub potwierdzenie rezerwacji; 

4)   inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażerów w ruchu kolejowym. 

5a. 
(91)

 Do skargi pasażer może dołączyć wniosek o wszczęcie postępowania przed 

Rzecznikiem, o którym mowa w art. 16a, w zakresie i trybie określonych w rozdziale 3a. 

W takim przypadku Prezes UTK przekazuje Rzecznikowi, o którym mowa w art. 16a, 

dokumentację sprawy w zakresie niezbędnym do rozpoznania wniosku. 

6. 
(92)

 (uchylony). 

Art. 66. 

1. 
(207)

 Karze pieniężnej podlega: 

1)   przedsiębiorca, który: 

a)  prowadzi działalność bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17e lub art. 43, 

b)  wykonuje przewozy na drodze kolejowej, której zarządca nadał status infrastruktury 

nieczynnej, 

c)  nie zastosował się do postanowień decyzji Prezesa UTK w sprawie przeprowadzenia 

badań na sieci kolejowej, o której mowa w art. 23b ust. 8a; 

2)   zarządca, który: 

a)  nie nadał drodze kolejowej wykorzystywanej wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej 

właściciela lub zarządcy statusu infrastruktury prywatnej; 

b)  nie przedstawił organizatorowi publicznego transportu kolejowego informacji, o których 

mowa w art. 5b, 

c)  eksploatuje drogę kolejową bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17d, 

d)  nie zapewnił niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów, 

e)  nie dokonał modyfikacji odmowy albo nie cofnął odmowy rozpatrzenia wniosku o 

przydzielenie zdolności przepustowej zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa 

UTK w decyzji, o której mowa w art. 30a ust. 2, 

f)  nie opublikował regulaminu sieci w terminie określonym w art. 32 ust. 3 lub nie 

uwzględnił w nim wszystkich wymaganych elementów, 

g)  nie przekazał Prezesowi UTK w terminie określonym w art. 33 ust. 14 projektu cennika, o 

którym mowa w art. 33 ust. 13, 

h)  nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o ustaleniach, o których mowa w 

art. 36p ust. 2, 
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i)  nie umożliwił aplikantom wyrażenia swoich poglądów dotyczących treści planu 

biznesowego zarządcy; 

3)   przewoźnik kolejowy, który nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o 

zmianie mającej wpływ na jego sytuację prawną, o której mowa w art. 48 ust. 1; 

4)   zarządca lub przewoźnik kolejowy, który: 

a)  nieterminowo przedłożył Prezesowi UTK raport w sprawie bezpieczeństwa, o którym 

mowa w art. 17a ust. 4, 

b)  uniemożliwia szkolenie lub dostęp do zaplecza szkoleniowego pracownikom innego 

przewoźnika kolejowego lub zarządcy, 

c)  nie zgłosił Komisji i Prezesowi UTK wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 28g ust. 

1, o zaistniałym poważnym wypadku, wypadku lub incydencie, 

d)  utrudnia pracę Komisji i komisji kolejowej; 

5)   zarządca, przewoźnik kolejowy lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie 

bocznicy kolejowej, którzy nie przekazali w terminie Prezesowi UTK oświadczeń, o 

których mowa w art. 22ca ust. 1 pkt 1; 

[6)   zarządca, przewoźnik kolejowy, operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, 

organizator turystyki, pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o usługach turystycznych, który nie przestrzega lub narusza obowiązujące go przepisy 

art. 4, art. 5 i art. 7-29 rozporządzenia nr 1371/2007/WE;] 

<6) zarządca, przewoźnik kolejowy, operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, 

organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 

turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który nie przestrzega lub 

narusza obowiązujące go przepisy art. 4, art. 5 i art. 7–29 rozporządzenia nr 

1371/2007/WE;> 

7)   zarządca, przewoźnik kolejowy lub operator stacji pasażerskiej, który: 

a)  nie podaje rozkładu jazdy dla przewozu osób lub jego zmiany do publicznej wiadomości w 

terminie i na zasadach, o których mowa w art. 30e, 

b)  naruszył zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy 

pasażerów w transporcie kolejowym, o którym mowa w art. 14b ust. 1, 

c)  utrudnia Prezesowi UTK lub pisemnie upoważnionym osobom wykonywanie czynności, o 

których mowa w art. 15; 
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8)   dysponent, który, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25ga ust. 3, nie poinformował 

Prezesa UTK o wszelkich zmianach danych dotyczących pojazdu kolejowego 

zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych w zakresie danych objętych 

tym rejestrem, w tym o zaistnieniu okoliczności powodującej konieczność wykreślenia 

pojazdu kolejowego z prowadzonego przez siebie rejestru pojazdów kolejowych; 

9)   podmiot, który nie udzielił informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3a pkt 3, albo 

udzielił tej informacji z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3b. 

2. 
(208)

 Za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w 

drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, 

osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ust. 2a i 2d. 

2a. 
(209)

 Prezes UTK odstępuje od nałożenia kary, o której mowa w ust. 2, jeżeli skutki 

naruszenia przez przedsiębiorcę przepisu ust. 1 zostały przez niego usunięte niezwłocznie. 

2aa. Prezes UTK, uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu 

oraz jego możliwości finansowe, może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości stanowiącej równowartość do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu: 

1)   
(210)

 decyzji, o których mowa w art. 13b ust. 1, art. 14 ust. 1-3 oraz art. 25m ust. 1 i 2, 

albo, 

2)   wyroków sądowych w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 1. 

2ab. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2aa, nakłada się, licząc od daty wskazanej w 

decyzji nakładającej karę. 

2ac. 
(211)

 (uchylony). 

2b. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UTK uwzględnia zakres naruszenia przepisu, 

dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. 

[2c. 
(212)

 Nie nakłada się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli przewoźnik kolejowy, 

zarządca, operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, organizator turystyki, 

pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych, przed dniem wydania decyzji, o której mowa w art. 13b ust. 1, dobrowolnie 

usunął naruszenie lub wypełnił obowiązki wynikające z rozporządzenia nr 

1371/2007/WE.] 

<2c. Nie nakłada się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli przewoźnik kolejowy, 

zarządca, operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, organizator turystyki, 

przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i 
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powiązanych usługach turystycznych, przed dniem wydania decyzji, o której mowa 

w art. 13b ust. 1, dobrowolnie usunął naruszenie lub wypełnił obowiązki wynikające 

z rozporządzenia nr 1371/2007/WE.> 

2d. 
(213)

 Wysokość kary, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie może przekraczać 

równowartości 20 000 euro. 

2e. 
(214)

 Wartość euro, o której mowa w ust. 2aa i 2d, podlega przeliczeniu na złote według 

przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 i 2 Prezes UTK może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika zarządcy i przewoźnika kolejowego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego wynagrodzenia miesięcznego. 

4. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym i stanowią 

dochód budżetu państwa. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1926) 

 

[Art. 98a. 

 Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334).] 

 

<Art. 98a. 

Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 119. 

1. Fundusz jest obowiązany, w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, 

sporządzić roczne sprawozdanie z działalności, które podlega badaniu przez biegłego 

rewidenta. 
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[1a. Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, przedstawia 

wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych.] 

<1a. Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, 

przedstawia wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych.> 

2. Zgromadzenie Członków Funduszu zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 

3. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Funduszu sprawozdanie, o którym mowa w 

ust. 1, Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, 

ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz organowi nadzoru. 

3a. W zakresie rachunkowości Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady 

rachunkowości Funduszu, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji 

dodatkowej oraz szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań, o których mowa w 

ust. 1 i w art. 98 ust. 5, w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny 

zawierać te sprawozdania, uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości i 

przejrzystości sporządzanych sprawozdań. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)  

 

Art. 33b. 

1.W przypadku gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga wykonywania procedur 

medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania 

całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio 
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urządzonych, stałych pomieszczeniach podmiotu leczniczego, świadczeniodawca 

zapewnia bezpłatnie na wniosek świadczeniobiorcy zakwaterowanie w innym miejscu, w 

którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. [o usługach turystycznych] <o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych> (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) w zakresie 

krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań i pokoi. Informację 

tę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

2. Świadczeniobiorcy, który korzysta z zakwaterowania na podstawie ust. 1, przysługuje 

bezpłatnie, na jego wniosek, transport z miejsca tego zakwaterowania do miejsca 

udzielania świadczeń. Informację tę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

3. Świadczeniodawca, który zapewnił zakwaterowanie na podstawie ust. 1, ponosi 

odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wynikające wyłącznie z udzielania lub 

zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 

oraz z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543 i 1566)  

 

 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW  

OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności 

urzędowej 

    

  1. Sporządzenie aktu 

małżeństwa 

84 zł   

  2. Inne czynności kierownika 11 zł 1) sporządzenie aktu urodzenia 
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urzędu stanu cywilnego lub zgonu 

      2) przyjęcie oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa lub 

oświadczeń małżonków, że 

dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi 

albo nosiłoby ich wspólne 

dziecko 

  3. (uchylony)     

  4. (uchylony)     

  5. Protokół zawierający 

ostatnią wolę 

spadkodawcy, sporządzony 

przez osoby wymienione w 

art. 951 § 1 Kodeksu 

cywilnego 

22 zł   

  6. (uchylony)     

  7. Decyzja o zmianie nazwiska 

i imienia (imion) albo 

nazwiska lub imienia 

(imion) 

37 zł   

  8. Decyzja o warunkach 

zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

107 zł   

  9. Przeniesienie decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

na rzecz innej osoby 

56 zł   

  9a. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 

1 pkt 1a ustawy z dnia 7 

- 1 zł za każdy 

m
2 

niemieszkal

nej 

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego 

budynku zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 
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lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U z 2016 

r. poz. 290, 961, 1165 i 

1250), od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

powierzchn

i użytkowej 

- nie więcej niż 

539 zł 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

     9b. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy sieci, 

o których mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 19a ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane: 

    

1) o długości powyżej 1 

kilometra, 

2143 zł   

2) o długości do 1 kilometra 105 zł   

- od którego właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu 

    

  9c. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego przebudowy, 

o której mowa w art. 29 

ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

50% stawki 

określonej 

w ust. 9a 

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego 

budynku zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

      9d. Przyjęcie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy 

dotyczącego: 

  przyjęcie zawiadomienia 

dotyczącego zakończenia 

budowy obiektu budowlanego 

zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

1) warsztatów 

rzemieślniczych, stacji 

obsługi pojazdów, myjni 

samochodowych, garaży 

25% stawki 

określonej 

w części III 

ust. 9 pkt 1 
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do pięciu stanowisk 

włącznie, placów 

składowych, postojowych i 

parkingów oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i 

wiatami - przeznaczonych 

na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

innej niż rolnicza i leśna 

lit. a lub klęsk żywiołowych 

     

2) placów składowych, 

postojowych i parkingów 

oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i 

wiatami - służących celom 

gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 

25% stawki 

określonej 

w części III 

ust. 9 pkt 1 

lit. b 

3) budynków kolejowych, 

takich jak: nastawnie, 

podstacje trakcyjne, 

lokomotywownie, 

wagonownie, strażnice 

przejazdowe i myjnie 

taboru kolejowego 

25% stawki 

określonej 

w części III 

ust. 9 pkt 1 

lit. c 

4) stawów rybnych 

- od którego właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu 

25% stawki 

określonej 

w części III 

ust. 9 pkt 1 

lit. e 
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  10. Zatwierdzenie projektu 

budowlanego 

47 zł   

  11. Przeniesienie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub 

decyzji o pozwoleniu na 

wznowienie robót 

budowlanych na rzecz 

innego podmiotu 

90 zł   

  11a. Decyzja o przeniesieniu 

na rzecz innego podmiotu 

praw i obowiązków 

wynikających ze 

zgłoszenia dotyczącego 

robót budowlanych, o 

których mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 

2 pkt 1b ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

90 zł   

  12. (uchylony)     

  13. Przyjęcie wymaganego 

przepisami o ochronie 

środowiska zgłoszenia 

instalacji, z której emisja 

nie wymaga pozwolenia, 

mogącej negatywnie 

oddziaływać na 

środowisko 

120 zł   

  14. Wymagane przepisami o 

ochronie środowiska: 
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  1) zatwierdzenie raportu o 

bezpieczeństwie 

1069 zł   

  2) zatwierdzenie zmian w 

raporcie o bezpieczeństwie 

214 zł   

  15. Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego 

w podatku akcyzowym 

170 zł   

  16. Potwierdzenie 

zarejestrowania podatnika 

podatku od towarów i 

usług jako podatnika VAT 

czynnego lub podatnika 

VAT zwolnionego 

170 zł   

  17. Zgoda wydawana przez 

organ podatkowy na 

podstawie przepisów 

prawa podatkowego 

30 zł   

  18. (uchylony)     

  19. Dokonanie wpisu do 

rejestru zwierząt 

26 zł   

  20. Przyrzeczenie wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

98 zł   

  21. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana 

warunków przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

44 zł   

  22. Wydanie duplikatu 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) lub przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

24 zł   
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(pozwolenia, koncesji) 

  23. (uchylony)     

  23a. Wydanie informacji o 

nadaniu numeru 

identyfikacji podatkowej 

podmiotowi, o którego 

numer identyfikacji 

podatkowej wystąpiono 

21 zł   

  24. Wydanie duplikatu 

książeczki wojskowej 

28 zł   

  25. (uchylony)     

  26. Decyzja o nabyciu 

obywatelstwa polskiego 

219 zł   

  27. Decyzja stwierdzająca 

posiadanie lub utratę 

obywatelstwa polskiego 

58 zł   

  28. Dokonanie wpisu 

zaproszenia cudzoziemca 

na pobyt w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

do ewidencji zaproszeń 

27 zł   

  29. Dokonanie wpisu 

przedstawicielstwa 

przedsiębiorcy 

zagranicznego do rejestru 

przedstawicielstw 

przedsiębiorców 

zagranicznych 

1000 zł   

  30. Decyzja w sprawie 

dokonania wpisu statku 

rybackiego do rejestru 

statków rybackich 

200 zł   
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  31. Decyzja w sprawie 

dokonania zmiany wpisu w 

rejestrze statków rybackich 

100 zł   

  32. (uchylony)     

  33. (uchylony)     

  34. Dokonanie wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych 

110 zł   

  35. Zmiana wpisu do rejestru 

agentów 

ubezpieczeniowych: 

  zmiana wpisu do rejestru agentów 

ubezpieczeniowych 

obejmująca: 

  1) jeżeli zmiana nastąpi na 

wniosek zakładu 

ubezpieczeń w związku z 

zawarciem umowy 

agencyjnej z agentem 

ubezpieczeniowym, który 

został wpisany do rejestru 

na uprzedni wniosek 

innego zakładu 

ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

110 zł 

      

55 zł 

1) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, gdy ten nie został 

nadany, numer paszportu, 

dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, adres 

zamieszkania, numer 

identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer w rejestrze 

przedsiębiorców, firmę 

przedsiębiorcy, pod którą 

wykonywana jest działalność 

gospodarcza, siedzibę i adres - 

w przypadku agenta 

ubezpieczeniowego będącego 

osobą fizyczną 

      2) nazwę podmiotu lub firmę, 

siedzibę i adres, numer w 

rejestrze przedsiębiorców - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego będącego 
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osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej 

      3) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, gdy ten nie został 

nadany, numer paszportu, 

dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, adres 

zamieszkania - w przypadku 

osób fizycznych, przy pomocy 

których agent 

ubezpieczeniowy wykonuje 

czynności agencyjne 

      4) numer polisy potwierdzającej 

zawarcie umowy 

obowiązkowego 

ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, 

datę obowiązywania tej 

umowy ubezpieczenia oraz 

nazwę zakładu ubezpieczeń, z 

którym zawarto tę umowę - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego 

działającego na rzecz więcej 

niż jednego zakładu 

ubezpieczeń w zakresie tego 

samego działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności 
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ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

      5) wykreślenie agenta 

ubezpieczeniowego na 

wniosek zakładu ubezpieczeń 

 
<35a. Dokonanie wpisu do 

rejestru organizatorów 

turystyki i 

przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług 

turystycznych: 

1) jeżeli wniosek składa 

organizacja pożytku 

publicznego w 

rozumieniu 

przepisów o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

2) pozostałe podmioty 

 

 

 

 

 

 

 

30  zł 

 

 

 

 

 

 

355 zł 

 

 
35b. Zmiana wpisu do 

rejestru organizatorów 

turystyki i 

przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług 

turystycznych> 

17 zł   

  36. Dokonanie wpisu do 

rejestru działalności 

regulowanej: 

  1) dokonanie wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 
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  1) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o ruchu 

drogowym 

412 zł 2) dokonanie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej 

podmiotu produkującego 

tablice rejestracyjne 

  2) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 

    

  a) wyrobu alkoholu etylowego 11 610 zł   

  b) wyrobu alkoholu 

etylowego, w przypadku 

gdy przedsiębiorca 

zadeklaruje roczną 

wielkość produkcji do 

10 000 litrów 100% 

alkoholu 

1005 zł   

  c) oczyszczania alkoholu 

etylowego 

11 610 zł   

  d) skażania alkoholu 

etylowego 

11 610 zł   

  e) odwadniania alkoholu 

etylowego 

jeżeli treścią wpisu jest więcej 

niż jeden rodzaj 

działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

11 610 zł   

  3) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie 

wytwarzania wyrobów 

tytoniowych 

11 610 zł   

  4) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 

    

  a) wyrobu napojów 11 610 zł   
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spirytusowych 

  b) rozlewu napojów 

spirytusowych 

11 610 zł   

  c) wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych, w 

przypadku gdy 

przedsiębiorca zadeklaruje 

roczną wielkość produkcji 

do 10 000 litrów 100% 

alkoholu 

jeżeli treścią wpisu jest więcej 

niż jeden rodzaj 

działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

1005 zł   

  5) podmiotu wykonującego 

działalność kantorową 

1087 zł   

  [6) podmiotu wykonującego 

działalność gospodarczą 

na podstawie przepisów o 

usługach turystycznych w 

zakresie organizowania 

imprez turystycznych oraz 

pośredniczenia na zlecenie 

klientów w zawieraniu 

umów o świadczenie usług 

turystycznych 

514 zł]   

  7) (uchylony)     

  8) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o środkach 

ochrony roślin w zakresie: 
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  a) wprowadzania środków 

ochrony roślin do obrotu 

lub konfekcjonowania tych 

środków 

1135 zł   

  b) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do 

stosowania środków 

ochrony roślin 

220 zł   

  c) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony 

roślin 

616 zł   

  9) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

ustawy - Prawo pocztowe 

412 zł   

  9a) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach 

50 zł   

  10) podmiotu wykonującego 

działalność gospodarczą 

niewymienioną w 

niniejszym ustępie 

616 zł   

  36a. Dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

niebędących 

przedsiębiorcami w 

rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności 

gospodarczej, podmiotu 

wykonującego działalność 
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na podstawie przepisów o 

środkach ochrony roślin w 

zakresie: 

  1) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do 

stosowania środków 

ochrony roślin 

220 zł   

  2) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony 

roślin 

616 zł   

  36b. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia 

do prowadzenia badań 

skuteczności działania 

środka ochrony roślin 

5000 zł   

  36c. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia 

do prowadzenia badań 

skuteczności działania 

środków ochrony roślin 

1000 zł   

  36d. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia 

do opracowywania oceny 

lub uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

ochrony roślin 

1000 zł   

  36e. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia 

do opracowywania oceny 

lub uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

500 zł   
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ochrony roślin 

  37. Zmiana wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, 

jeżeli: 

  zmiany wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

  1) dotyczy ona rozszerzenia 

zakresu działalności 

50% stawek 

określonych 

od wpisu 

  

  2) treścią zmiany wpisu, o 

którym mowa w ust. 36 pkt 

2 lub 4, jest kolejny rodzaj 

działalności 

100% stawek 

określonych 

od wpisu 

  

  38. (uchylony)     

  39. Zgoda na chów i hodowlę 

zamkniętą zwierząt 

niebędących zwierzętami 

gospodarczymi do celów 

zasiedleń lub eksportu 

zwierzyny żywej 

105 zł   

  40. (uchylony)     

  41. Zatwierdzenie programu 

szkolenia osób 

wykonujących określone 

czynności w ruchu zakładu 

górniczego - od każdego 

programu 

105 zł   

  42. Zatwierdzenie planów 

ruchu: 

1) podziemnych zakładów 

górniczych 

1005 zł   

  2) odkrywkowych zakładów 

górniczych lub zakładów 

górniczych 

805 zł   
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wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi 

  3) innych zakładów 505 zł   

  43. Nadanie uprawnień 

rzeczoznawcy do spraw 

ruchu górniczego: 

    

  1) osobie prawnej 1005 zł   

  2) osobie fizycznej 505 zł   

  44. (uchylony)     

  45. Decyzja o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody 

na realizację 

przedsięwzięcia 

205 zł   

  46. Przeniesienie decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody 

na realizację 

przedsięwzięcia na rzecz 

innej osoby 

105 zł   

  47. Decyzja zatwierdzająca 

instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów 

505 zł   

  48. (uchylony)     

  48a. Zgoda na podjęcie 

wstrzymanej działalności 

posiadacza odpadów 

100 zł   

  48b. Zgoda na wznowienie 

użytkowania składowiska 

odpadów 

100 zł   

   48c. Zgoda na wydobywanie 

odpadów: 

     

500 zł 
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1) z zamkniętego składowiska 

odpadów nieposiadającego 

instrukcji prowadzenia 

składowiska odpadów 

2) ze zwałowiska odpadów 

  

  48d. Zgoda na zamknięcie 

składowiska odpadów lub 

jego wydzielonej części 

500 zł   

  48e. Decyzja o przeniesieniu 

praw i obowiązków 

wynikających z decyzji 

dotyczących składowiska 

odpadów na rzecz 

podmiotu 

zainteresowanego 

przejęciem składowiska 

odpadów 

259 zł   

  49. Decyzja w sprawie uznania 

wyrobu budowlanego za 

regionalny wyrób 

budowlany 

155 zł   

  50. Udostępnienie 

rzeczoznawcy 

majątkowemu przez 

naczelnika urzędu 

skarbowego informacji 

zawierającej dane o 

wartości nieruchomości - 

od każdej nieruchomości 

5 zł udzielenie informacji w związku 

z wyceną dokonywaną przez 

rzeczoznawcę majątkowego 

na zlecenie organu 

administracji publicznej 

  51. Wydanie wypisu lub 

wyrysu ze studium lub 
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planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

  1) od wypisu:     

  a) do 5 stron 30 zł   

  b) powyżej 5 stron 50 zł   

  2) od wyrysu:     

  a) za każdą wchodzącą w skład 

wyrysu pełną lub 

rozpoczętą część 

odpowiadającą stronie 

formatu A4 

20 zł   

  b) nie więcej niż 200 zł   

  52. Decyzja w sprawie 

zwolnienia od obowiązku 

każdorazowego zdawania 

odpadów i pozostałości 

ładunkowych przed 

opuszczeniem portu 

100 zł   

  52a. (uchylona)     

  52b. (uchylona)     

  52c. Decyzja o przyznaniu 

dodatkowej zdolności 

połowowej 

45 zł   

  53. Decyzja inna, niż 

wymieniona w niniejszym 

załączniku, do której mają 

zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania 

administracyjnego 

10 zł 1) decyzja umarzająca 

postępowanie lub wydawana 

w postępowaniu 

odwoławczym albo w trybie 

szczególnym 

2) decyzja w sprawie przyznania 

dodatku mieszkaniowego 

2a) decyzja w sprawie przyznania 

dodatku energetycznego w 
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rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.) 

      3) decyzja w sprawie dotacji 

przedmiotowej na zadania w 

dziedzinie rolnictwa 

      4) decyzja wydana przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w ramach 

realizacji jego zadań w 

zakresie telekomunikacji 

      5) decyzja w sprawie skargi 

pasażera lotniczego na 

naruszenie przez przewoźnika 

lotniczego przepisów 

rozporządzenia nr 

261/2004/WE z dnia 11 lutego 

2004 r. ustanawiającego 

wspólne zasady 

odszkodowania i pomocy dla 

pasażerów w przypadku 

odmowy przyjęcia na pokład 

albo odwołania lub dużego 

opóźnienia lotów, 

uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. 

UE L 46 z 17.02.2004, s. 1, z 

późn. zm.) 

      6) decyzja o przyznaniu zwrotu 

podatku akcyzowego 
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zawartego w cenie oleju 

napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

      7) decyzja zwalniająca z 

obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przejazd 

pojazdu nienormatywnego, 

wykonującego przejazd w 

ramach pomocy humanitarnej 

lub medycznej 

 

(część II, III i IV pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683)  

 

Art. 3. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: 

1)   dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla 

rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki 

długoterminowej, z wyjątkiem art. 7a; 

2)   dotyczących gier hazardowych; 

3)    zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, 

podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, 

przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca 

zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, z wyjątkiem art. 7a; 

4)    dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 7a, art. 10 i art. 17; 

5)   zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów 

sprzedaży; 

6)   zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 
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1948, 1954 i 2003) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego 

aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, 

internetowego lub faksowego przez konsumenta; 

7)   dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia 

pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z 

przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz 

wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem 

placówek opieki zdrowotnej; 

[8)   o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 oraz z 2017 r. poz. 60);] 

<8) o udział w imprezie turystycznej, o której mowa w ustawie z dnia 27 

października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. poz. …), z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 

16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2;> 

9)   o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. 

poz. 1370); 

10)   zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do 

zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, z wyjątkiem art. 7a. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu 

egzekucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy 

upadłości. 

 


