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Źródło: - Dyrektywa PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2015/2302 

z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie imprez turystycznych i 

powiązanych usług turystycznych, 

zmieniająca rozporządzenie  

(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz 

uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG 

(Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, s.1) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów:    

Lp.:  UC75 w Wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów  

  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 W dniu 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych 

i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Nowe regulacje zastąpią dyrektywę 

z 1990 r. która nie odpowiada już realiom rynkowym. Państwa członkowskie, w tym Polska, są zobowiązane 

do uchwalenia i publikacji przepisów krajowych wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r. Niedostosowanie 

aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych do zmieniającego się 

otoczenia prawnego, w tym nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych wskazuje na potrzebę stworzenia nowej 

ustawy w obszarze imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

  

Szeroki zakres zmian wynikający z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, jak i z potrzeby 

dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się realiów funkcjonowania rynku turystycznego, wymaga 

opracowania projektu nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jednocześnie 

nowa ustawa uchyli przepisy obecnej ustawy o usługach turystycznych w zakresie dotyczącym organizatorów turystyki, 

pośredników turystycznych i agentów turystycznych. Pozostały zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o usługach 

turystycznych, dotyczący świadczenia usług przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz świadczenia 

usług hotelarskich zostanie utrzymany w mocy. W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy proponuje się: 

a) zmianę zakresu podmiotowego i przedmiotowego w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji  poprzez:  

 objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony podróżnego przez podmioty oferujące tzw. „pakiety dynamiczne”, 

w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),  

 objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w 

roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach 

niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych, 

 wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) 

zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej, 

 wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, 

o ile nie przewidują noclegu, 

b) wdrożenie przepisów w zakresie: obowiązków informacyjnych, treści umowy o udział w imprezie turystycznej, zmian w 

umowie przed rozpoczęciem imprezy oraz realizacji imprezy i odpowiedzialności organizatora turystyki oraz 

uporządkowanie niejasnych przepisów związanych z ochroną nabywców imprez turystycznych,  
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c) dostosowanie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy do wymogów nowej 

dyrektywy m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji, 

d)  wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz 

sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz  ułatwiających nabywanie 

PUT, 

e) zmiana dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych, która stanie się Centralną Ewidencją Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności 

akceptacji przez MSiT, 

f) ujednolicenie konstrukcji ustawy w zakresie już wprowadzonych zmian wynikających z prawa UE (rozporządzenia UE 

nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz rozporządzenia UE 

nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym) oraz w zakresie przepisów 

dotyczących wzorów wniosków i zawiadomień w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. 

zm.) - zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją 

niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822). 

Szczegółowe zmiany są opisane w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu OSR. 

Oczekiwanym efektem przygotowania projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

będzie wdrożenie do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 

listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. 

 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W 1990 r. przyjęto dyrektywę 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, która wprowadziła 

istotne prawa dla podróżnych nabywających zorganizowane wakacje, obejmujące zazwyczaj transport i zakwaterowanie. 

Dyrektywa wymagała minimalnej harmonizacji, co pozwoliło państwom członkowskim na przyjęcie bardziej 

rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Doprowadziło to do rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawa poszczególnych państw członkowskich i nie przyczyniało się do ujednolicenia przepisów na poziomie UE.  

Ww. rozbieżności oraz zmiany na rynku usług turystycznych stały się również impulsem do podjęcia przez Komisję 

Europejską prac nad zmianą przepisów unijnych w obszarze organizacji imprez turystycznych. Efektem prac (w latach 

2013-2015 na poziomie Rady UE i Parlamentu Europejskiego oraz konsultacji w latach wcześniejszych) jest nowa 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych 

i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Państwa członkowskie, w tym Polska, są zobowiązane 

do uchwalenia i publikacji nowych przepisów krajowych wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizatorzy 

turystyki i pośrednicy 

turystyczni 

                4247 Centralna Ewidencja 

Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych 

(stan na dzień 11.01.2017 r.) 

Bezpośrednie 

Doprecyzowanie zasad 

i warunków działalności tych 

podmiotów. Pośrednicy 

turystyczni staną się 

organizatorami turystyki. 

Podmioty oferujące 

pakiety dynamiczne, 

nieobjęte 

dotychczasową 

regulacją (nowi 

organizatorzy 

turystyki) 

Łączna szacowana liczba 

polskich podmiotów 

oferujących pakiety 

dynamiczne i mogących być 

traktowani jako organizatorzy 

turystyki: 468 

1) turystyczne obiekty 

noclegowe; 

2) linie lotnicze; 

3) wypożyczalnie 

samochodów; 

4) podmioty świadczące usługi 

transportu pasażerskiego 

wyliczenie w załączniku nr 2. 

Wyliczenie liczby podmiotów 

oferujących pakiety 

dynamiczne  

Bezpośrednie 

Określenie zasad i warunków 

działalności tych podmiotów. 

Nałożenie na te podmioty 

obciążeń regulacyjnych, które 

dotyczą podmiotów objętych 

aktualnie obowiązującą 

regulacją. 
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lądowego; 

5) agenci turystyczni. 

 

Podmioty niebędące 

przedsiębiorcami, 

a zajmujące się 

nieokazjonalnie 

(w sposób ciągły, 

częściej niż kilka razy 

w roku) 

organizowaniem 

imprez turystycznych 

dla dużej grupy 

podróżnych 

 

Liczebność grupy niemożliwa 

do oszacowania 

1) jednostki organizacyjne 

kościołów i związków 

wyznaniowych; 

2) stowarzyszenia i fundacje; 

3) szkoły; 

4) kluby sportowe. 

Potencjalna grupa spośród 

której wielce prawdopodobne 

jest to, że będą znajdowały 

podmioty organizujące 

imprezy turystyczne znajduje 

się w załączniku nr 3. Dane 

statystyczne dotyczące 

podmiotów niebędących 

przedsiębiorcami 

Bezpośrednie 

Określenie zasad i warunków 

działalności tych podmiotów. 

Nałożenie na te podmioty 

obciążeń regulacyjnych, które 

dotyczą podmiotów objętych 

aktualnie obowiązującą 

regulacją  

Podmioty ułatwiające 

nabywanie 

powiązanych usług 

turystycznych 

1 164 wyliczenie w załączniku nr 2. 

Wyliczenie liczby podmiotów 

oferujących pakiety 

dynamiczne 

Bezpośrednie 

Określenie zasad i warunków 

działalności tych podmiotów. 

Nałożenie na te podmioty 

obciążeń regulacyjnych 

zgodnie z treścią dyrektywy. 

Podmioty oferujące 

podróże służbowe 

(imprezy turystyczne 

i powiązane usługi 

turystyczne) 

zakupione na 

podstawie umowy 

generalnej/ogólnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczebność grupy niemożliwa  

do oszacowania 

- Bezpośrednie  

Wyłączenie tej grupy spod 

regulacji. 

Podmioty oferujące 

imprezy turystyczne i 

powiązane usługi 

turystyczne trwające 

krócej niż 24 h, o ile 

nie przewidują 

noclegu 

 

Liczebność grupy niemożliwa  

do oszacowania 

- Bezpośrednie  

Wyłączenie tej grupy spod 

regulacji. 

Obywatele:  

1) korzystający z 

imprez turystycznych 

dotychczas objęci 

ochroną; 

2) korzystający 

z pakietów 

dynamicznych (imprez 

turystycznych oraz 

powiązanych usług 

turystycznych) 

1) Liczba turystów 

korzystających z imprez 

turystycznych organizowanych 

przez biura podróży: 2,88 mln; 

 

2) Liczba pakietów 

dynamicznych zakupionych 

przez obywateli, którzy nie są 

dotychczas objęci regulacją: 

5,05 mln; 

 

1) Szacując liczebność grupy 

wzięto pod uwagę wyjazdy 

zagraniczne oraz wyjazdy 

krajowe długoterminowe 

i krajowe krótkoterminowe, 

w przypadku których 

konsumenci korzystają 

z usług biur podróży. MSiT, 

na podstawie badań GUS, 

szacuje, że w 2015 r. Polacy 

w wieku 15 i więcej lat 

Bezpośrednie: 

1) Doprecyzowanie zasad 

i warunków sprzedaży 

i realizacji imprez 

turystycznych. 

2) Objęcie pełną ochroną 

korzystających z pakietów 

dynamicznych, w tym 

powiązanych usług 

turystycznych. 

3) Objęcie ochroną 
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dotychczas 

nieobjętych ochroną; 

3) korzystający z 

imprez turystycznych 

i powiązanych usług 

turystycznych 

oferowanych przez 

podmioty niebędące 

przedsiębiorcami, 

a zajmujące się 

nieokazjonalnie 

(w sposób ciągły, 

częściej niż kilka razy 

w roku) 

organizowaniem 

imprez turystycznych 

dla dużej grupy 

podróżnych. 

 

3) liczebność grupy niemożliwa  

do oszacowania. 

uczestniczyli w 10,9 mln 

turystycznych podróży  

za granicę (w tym 22,6% 

korzystało z usług biur 

podróży) oraz w 15,7 mln 

krajowych podróży 

długoterminowych (w tym 

1,9% korzystało z usług biur 

podróży) i w 24,2 mln 

krajowych podróży 

krótkoterminowych (w tym 

0,5% korzystało z usług biur 

podróży). 

2) Szacując liczebność grupy 

wzięto pod uwagę wyjazdy 

zagraniczne (10,9 mln) oraz 

wyjazdy krajowe 

długoterminowe (15,7 mln). 

Komisja Europejska podaje, 

że w Polsce 19% rynku 

turystycznego stanowią 

pakiety dynamiczne - czyli 

ok. 5,05 mln podróży 

realizowanych jest w Polsce 

jako pakiety dynamiczne 

(imprezy turystyczne i PUT). 

3) patrz załącznik nr 3 Dane 

statystyczne dotyczące 

podmiotów niebędących 

przedsiębiorcami 

 

korzystających z imprez 

turystycznych i powiązanych 

usług turystycznych 

oferowanych przez podmioty 

niebędące przedsiębiorcami, 

a zajmujących się 

nieokazjonalnie (w sposób 

ciągły, częściej niż kilka razy 

w roku) organizowaniem 

imprez turystycznych dla 

dużej grupy podróżnych 

Marszałkowie 

województw 

16 

 

 Bezpośrednie 

1) wprowadzenie uprawnień 

kontrolnych wobec 

podmiotów oferujących 

powiązane usługi turystyczne;  

2) zwiększenie liczby 

podmiotów podlegających 

regulacjom dotyczącym 

prowadzenia działalności 

organizatora turystyki oraz 

rozszerzenie regulacji na 

podmioty oferujące 

powiązane usługi turystyczne. 

Minister właściwy ds. 

turystyki 

1  Bezpośrednie: 

1) wprowadzenie uprawnień 

kontrolnych wobec 

podmiotów oferujących 

powiązane usługi turystyczne; 

2) zwiększenie liczby 

podmiotów podlegających 

regulacjom dotyczącym 

prowadzenia działalności 

organizatora turystyki oraz 

rozszerzenie regulacji na 

podmioty oferujące 

powiązane usługi turystyczne; 

3) stworzenie nowego 

systemu informatycznego 

obsługującego rejestr 
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dotyczący podmiotów 

oferujących imprezy 

turystyczne lub PUT. 

Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny 

prowadzący 

Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 

1  Bezpośrednie: 

Objęcie pakietów 

dynamicznych i PUT 

zabezpieczeniami 

wynikającymi 

z wprowadzenia 

Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego Zwiększenie 

liczby zadań dla UFG. 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych projekt ustawy zostanie przekazany do marszałków województw oraz podmiotów 

branży turystycznej, transportowej i bankowo-ubezpieczeniowej, do organizacji zajmujących się ochroną konsumentów 

oraz organizacji reprezentujących podmioty niebędące przedsiębiorcami, a organizujące okazjonalnie i nieokazjonalnie 

imprezy turystyczne.  

Należy jednocześnie zaznaczyć, że w 2015 roku odbył się już etap konsultacji przedlegislacyjnych w ramach prac nad 

Białą księgą ustawy o usługach turystycznych. W części trzeciej Białej księgi znalazły się pytania do partnerów 

społecznych, które pozwoliły usystematyzować ich opinie na temat zaprezentowanych propozycji rozwiązań. 31 lipca 2015 

r. rozesłano Białą księgę ustawy o usługach turystycznych do przedstawicieli branży turystycznej, ubezpieczeniowej i 

bankowej, do instytucji zajmujących się ochroną konsumentów oraz do urzędów marszałkowskich z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na pytania zawarte w części trzeciej dokumentu, o ewentualne propozycje uzupełnienia Białej księgi oraz o 

komentarze do opracowania. Dokument rozesłano do 68 podmiotów, w tym do 16 urzędów marszałkowskich oraz do 

52 innych podmiotów (przedstawicieli branży turystycznej, ubezpieczeniowej, bankowej oraz instytucji zajmujących się 

ochroną konsumentów – pełna lista w Załączniku nr 1). Na zgłaszanie uwag do dokumentu wyznaczono termin do 31 

sierpnia 2015 r. Do 14 października 2015 r. do Departamentu Turystyki MSiT wpłynęły uwagi od 41 podmiotów, w tym od 

12 urzędów marszałkowskich oraz od 29 innych podmiotów. W ostatecznej wersji Białej księgi nie uległy zmianie treści 

zawarte w wersji pierwotnej Białej księgi z 31 lipca 2015 r. przekazanej do konsultacji. Dokument został jednak 

rozszerzony o podsumowanie wyników konsultacji Białej księgi. W części trzeciej dokumentu pod pytaniami 

skierowanymi do partnerów społecznych oraz pod opisem przyszłych regulacji umieszczono wyniki konsultacji. 
Ponadto, w latach 2012-2013 dokonano analizy funkcjonowania ustawy, w tym poprzez konsultacje społeczne. Efektem 

tych analiz były m.in. Rekomendacje do zmiany ustawy o usługach turystycznych, które zostały zaprezentowane na 

posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. turystyki, w dniu 4 kwietnia 2013 r. Dokument został wykorzystany przy 

opracowywaniu ww. Białej księgi. 

Podsumowując, dokonane analizy z lat 2012-2013 oraz konsultacje przedlegislacyjne świadczą o tym, że 

zgromadzono już bardzo dużo opinii zainteresowanych stron, które pomogą w przygotowaniu projektu ustawy. 

Jednocześnie, ze względu na szeroki zakres planowanych zmian, planowane konsultacje pozwolą uzyskać ostateczne opinie 

pomiotów w zakresie przygotowanego projektu ustawy.  

W ramach prac nad wdrożeniem dyrektywy w dniach 16-18 listopada 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie z 

przedstawicielami branży turystycznej i marszałkami województw. Podczas spotkania został omówiony projekt rozesłany w 

drodze elektronicznej do ww. partnerów w dniu 8 listopada 2016 r. Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje postulaty i sugestie 

zmian zaproponowanych przepisów, wśród uwzględnionych propozycji znalazły się m.in.: 

1) uzupełnienie wyłączeń o imprezy turystyczne trwające krócej niż 24 h; 

2) uzupełnienie definicji zbieżnie z dyrektywą; 

3) uwzględnienie adresu e-mail, numeru telefon we wpisie; 

4) uzupełnienie sankcji karnych za niedotrzymanie warunków prowadzenia działalności określonych ustawą (w tym 

naruszanie I filaru); 

5) doprecyzowanie katalogu osób karanych za nielegalne prowadzenie działalności; 

6) doprecyzowanie wysokości kar i sankcji za poszczególne naruszenia; 

7) doprecyzowanie regulacji związanych z umowami generalnymi; 

8) utrzymanie ważności dotychczasowych zabezpieczeń finansowych w przepisach przejściowych. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

Ceny stałe z ……….r. Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Łączni

e (0-
10) 

Dochody ogółem -0,141 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -2,971 

budżet państwa -0,141 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -0,283 -2,971 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem 0,429 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 8,999 

budżet państwa 0,047 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,977 

JST (finansowanie 

z budżetu państwa 
0,382 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 8,022 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Saldo ogółem -0,57 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -11,97 

budżet państwa -0,188 -0,376 -0,376 -0,376 -0,376 -0,376 -0,376 -0,376 -0,376 -0,376 -0,376 -3,948 

JST (finansowanie 

z budżetu państwa 
-0,382 -0,764 -0,764 -0,764 -0,764 -0,764 -0,764 -0,764 -0,764 -0,764 -0,764 -8,022 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
 Budżet państwa 

  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń. 

Koszty związane z procedowaniem aktu prawnego wiążą się ze stworzeniem systemu 

teleinformatycznego obsługującego m.in. rejestr dotyczący organizatorów turystyki  

i podmiotów oferujących powiązane usługi turystyczne, dla którego podstawę prawną stanowi 

przedmiotowa ustawa. Koszty te jednak zostaną poniesione przed wejściem w życie ustawy, 

ponieważ od dnia jej wejścia w życie system musi już funkcjonować. Koszty budowy systemu 

szacowane są na ok. 1,5 mln zł i zostaną pokryte z cz. 40 budżetu państwa - turystyka. 

W kolejnych latach konieczne będzie utrzymanie systemu, a także możliwe jest pojawienie się 

potrzeby modernizacji co związane będzie m.in. z przestrzeganiem zaleceń KRI oraz 

zapewnieniem standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Koszty związane ze zwiększeniem liczby podmiotów podlegających regulacjom (organizatorzy 

turystyki i podmioty oferujące powiązane usługi turystyczne) dotyczącym prowadzenia 

działalności w tym zakresie będą miały niewielki wpływ na budżet państwa. 

W przypadku JST, szacując wpływ projektowanej ustawy należy wziąć pod uwagę dodatkowe 

obowiązki, jakie zostaną przypisane marszałkom województw. Obowiązki te będę wynikały z 

pojawienia się nowych podmiotów na rynku, których liczba została oszacowana na 1632. 

Obecnie do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 4239 biur podróży, we wszystkich 

urzędach marszałkowskich w kraju zatrudnionych jest ok. 25 osób (w przeliczeniu na pełne 

etaty). Przyjęto założenie, że do obsługi nowych podmiotów niezbędne będzie utworzenie 

łącznie 10 dodatkowych etatów, a miesięczny koszt związany z obsługą 1 etatu to 6 368,45 zł. 

Roczny koszt utworzenia 10 nowych etatów w urzędach marszałkowskich oszacowano 

zatem na poziomie 764 213,9 zł. 

Do wyliczenia tej kwoty wzięto pod uwagę dane publikowane na stronach internetowych 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 

urzędach marszałkowskich wahało się od 4 375 zł (woj. warmińsko-mazurskie) do 5 901 zł 

(woj. mazowieckie), natomiast średnia dla Polski została oszacowana na poziomie 4 906 zł. 

Wyliczając koszt utworzenia 1 etatu wzięto pod uwagę średnie miesięczne wynagrodzenie 

pracownika urzędu marszałkowskiego (4 906 zł) pochodne od wynagrodzeń finansowane przez 

pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (6,5%), wypadkowe 
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(0,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) oraz dodatkowe wynagrodzenie  roczne (8,5%) co daje kwotę 

6 368,45 zł miesięcznie. 

4 906 zł * 8,5% + 4 906 zł = 417,01 zł + 4 906 zł = 5 323,01 zł 

5 323,01 zł * 19,64% + 5 323,01 zł = 1 045,44 zł + 5 323,01 zł = 6 368,45 zł 

6 368,45 zł  * 12 miesięcy * 10 etatów = 764 213,9 zł (rocznie) 

 

Projektowana ustawa nakłada również dodatkowe obowiązki na ministra właściwego do spraw 

turystyki. Przyjęto, że realizacja nowych zadań wymagać będzie zaangażowania 1 pracownika, 

co będzie wiązało się z potrzebą stworzenia dodatkowego 1 etatu, a miesięczny koszt związany 

z obsługą 1 etatu to 7 749,62 zł. Szacuje się, że koszt utworzenia 1 etatu w Departamencie 

Turystyki MSiT w skali roku wyniesie 92 995,45 zł. 

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie sprawozdania RB-70 (cz. 40 – Turystyka) za 

III kwartał 2016 r. i obejmuje: średnie miesięczne wynagrodzenie brutto członka korpusu 

służby cywilnej (5 970 zł), pochodne od wynagrodzeń finansowane przez pracodawcę, tj. 

składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (6,5%), wypadkowe (0,93%) i Fundusz 

Pracy (2,45%) oraz dodatkowe wynagrodzenie  roczne (8,5%) co daje kwotę 7 749,62 zł 

miesięcznie. 

5 970 zł * 8,5% + 5 970 zł = 507,45 zł + 5 970 zł = 6 477,45 zł 

6 477,45 zł * 19,64% + 6 477,45 zł = 1 272,17 zł + 6 477,45 zł = 7 749,62 zł 

7 749,62 zł  * 12 miesięcy * 1 etat = 92 995,45 zł (rocznie) 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy działalność w zakresie organizowania imprez 

turystycznych i ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych nie będzie 

działalnością regulowaną, a rejestr organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych nie będzie rejestrem działalności regulowanej. 

Z uwagi na powyższe zaświadczenia o wpisie do ww. rejestru nie będą podlegały opłacie 

skarbowej określonej dla wpisu do rejestru działalności regulowanej. W związku z tym wpływy 

do budżetu państwa zostaną pomniejszone o ok. 300 tys. zł/rok. Kwota ta została oszacowana 

na podstawie danych przekazanych przez urzędy marszałkowskie, z których wynika, że w 2015 

r. wydano ok. 1 tys. różnych zaświadczeń (o wpisie, o zmianie polegającej na rozszerzeniu 

zasięgu terytorialnego i innych), od których pobierana była opłata skarbowa w wysokości 

odpowiednio 514 zł, 257 zł i 17 zł. W 2015 r. łączne roczne wpływy z tego tytułu były na 

poziomie ok. 300 tys. zł. W projektowanych przepisach wpis do rejestru organizatorów 

turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych będzie 

potwierdzany zaświadczeniem, od którego opłata skarbowa wynosi 17 zł. Przyjmując 

założenie, że liczba wydawanych zaświadczeń będzie również na poziomie ok. 1 tys. rocznie, 

to wpływy do budżetu państwa z tego tytułu oszacowano na poziome ok. 17 tys. zł rocznie. 

Podsumowując, projektowana zmiana skutkować będzie zmniejszeniem wpływów do budżetu 

państwa, w związku z tym w tabeli powyżej zostało to uwzględnione po stronie dochodów (z 

minusem). 

W roku wejścia w życie ustawy (rok 0) przyjęto 50% oszacowanych rocznych 

kosztów/dochodów. Polska, jest zobowiązana do uchwalenia i publikacji ustawy do 1 stycznia 

2018 r., a przepisy wchodzą w życie po 6 miesiącach od dnia publikacji, tj. od 1 lipca 2018 r. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 
0 1 2 3 5 10 

Łączn

ie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 

32,78 65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 688,38 
sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 
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W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Wzrost przychodów z działalności: wzrost zaufania konsumentów usług 

turystycznych do podmiotów świadczących te usługi powinien przyczynić  

się do wzrostu koniunktury na rynku usług turystycznych, a co za tym idzie  

do wzrostu rentowności działalności przedsiębiorców.  

Wzrost konkurencyjności powinien przełożyć się na wzrost przychodów 

z działalności (wartość jest niemożliwa do oszacowania). 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Wzrost przychodów z działalności: wzrost zaufania konsumentów usług 

turystycznych do podmiotów świadczących te usługi powinien przyczynić  

się do wzrostu koniunktury na rynku usług turystycznych, a co za tym idzie  

do wzrostu rentowności działalności przedsiębiorców.  

Wzrost konkurencyjności powinien przełożyć się na wzrost przychodów 

z działalności (wartość jest niemożliwa do oszacowania). 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Regulacja pozytywnie wpłynie na  ochronę interesów klientów organizatorów 

turystyki i podmiotów oferujących powiązane usługi turystyczne. Szacuje się 

jednak niewielki wzrost cen (w zakresie imprez turystycznych i powiązanych 

usług turystycznych). 

budżet państwa Zwiększenie liczby podmiotów podlegających regulacjom (organizatorzy 

turystyki i podmioty oferujące powiązane usługi turystyczne) dotyczącym 

prowadzenia działalności w tym zakresie  będą miały incydentalny wpływ na 

budżet państwa. 

 Jednostki samorządu 

terytorialnego 

Zmiana liczby podmiotów podlegających regulacjom dotyczącym prowadzenia 

działalności w tym zakresie (objęcie regulacjami podmiotów oferujących 

powiązane usługi turystyczne), przy jednoczesnym wyłączeniu z zakresu 

regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług 

turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej oraz 

imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 

24h, o ile nie przewidują noclegu. 

Niemierzalne budżet państwa, 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

Wzrost przejrzystości przepisów prawa powinien usprawnić pracę ministra 

właściwego ds. turystyki i marszałków województw (np. zmniejszenie liczby 

problemów związanych z interpretacją przepisów). 

organizatorzy turystyki 

i pośrednicy 

turystyczni  

Regulacja pozytywnie wpłynie na  zwiększenie zaufania klientów do 

organizatorów turystyki i podmiotów oferujących powiązane usługi 

turystyczne. 

 obywatele 

korzystający z imprez 

turystycznych 

Regulacja pozytywnie wpłynie na  zwiększenie zaufania klientów do 

organizatorów turystyki i podmiotów oferujących powiązane usługi 

turystyczne oraz na wzrost poziomu ochrony klientów korzystających z usług 

organizatorów turystyki i podmiotów oferujących powiązane usługi 

turystyczne.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Szacując wpływ projektowanej ustawy na funkcjonowanie przedsiębiorców należy wziąć pod 

uwagę wysokość składek, jakie będą płacili przedsiębiorcy na zabezpieczenie w I filarze, w II 

filarze (TFG) oraz koszty administracyjne związane z tymi obowiązkami. Dodatkowymi 

kosztami obciążone będą tylko podmioty, które dotychczas nie były objęte regulacjami 

projektowanej ustawy tj. podmioty, które mogą oferować pakiety dynamiczne (imprezy 

turystyczne oraz powiązane usługi turystyczne). Liczbę tych podmiotów oszacowano na 

poziomie 1 632. 

 

 Składki odprowadzane przez przedsiębiorców do I filaru -  38 499 646 zł/rok 

Szacując wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do I filaru zabezpieczeń 

przyjęto założenie, że przeciętna roczna składka jest na poziomie 23,6 tys. zł. Kwota ta 

odpowiada średnim składkom płaconym obecnie przez organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, a do jej wyliczenia wzięto pod uwagę wysokości składek płaconych na 

zabezpieczenie, które są uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy. 

Na podstawie dostępnych danych, roczne przychody wszystkich biur podróży w Polsce zostały 

oszacowane na poziomie ok. 10 mld zł, natomiast suma zabezpieczenia na poziomie ok. 1 mld 

zł. - wysokość zabezpieczenia stanowi od 3% do 20% przychodów, w zależności od wielkości 

tych przychodów. Na potrzeby OSR przyjęto, że wysokość zabezpieczenia to 10% przychodów 

(1 mld zł.). Wysokość składki natomiast stanowi od 3% do 15% sumy zabezpieczenia - w 

naszym przypadku jest to kwota od 30 mln zł do 150 mln zł. Do dalszych obliczeń przyjęto, że 
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łączna składka płacona przez wszystkich przedsiębiorców to 100 mln zł. Liczba 

przedsiębiorców, która obecnie ma obowiązek odprowadzać składkę to 4 239. 

100 000 000 zł ÷ 4 239 = 23 590,47 zł rocznie 

1 632 * 23 590,47 zł = 38 499 646 zł rocznie 

 

 Składki odprowadzane przez przedsiębiorców do II filaru (TFG) – 25 887 500 

zł/rok 

Szacując wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do TFG przyjęto 

założenie, że średnia składka wynosi 12,5 zł i jest naliczana od każdego wyjazdu 

zagranicznego. Liczbę umów od których odprowadzane będą składki oszacowano na poziomie 

2 071 tys. – wyjazdy w ramach pakietów dynamicznych. 

Według szacunków Komisji Europejskiej, ok. 19% rynku stanowią podróże realizowane w 

ramach pakietów dynamicznych. W 2015 r. liczba wyjazdów zagranicznych była na poziomie 

10,9 mln, w tym ok., 2,07 mln stanowiły wyjazdy organizowane w ramach pakietów 

dynamicznych. 

12,5 zł * 2 071 000 = 25 887 500 zł rocznie 

 

 Koszty administracyjne związane z odprowadzaniem składki do I filaru - 293 760 

zł/rok 

Dodatkowe obowiązki, które będą nałożone na podmioty to m.in.: zawarcie umowy, przelew 

składki. Przyjęto założenie, że na czynności te należy poświęcić 12h rocznie, będą one 

realizowane przez 1 osobę, za stawkę za godz. 15 zł brutto.  

12h x 15 zł = 180 zł rocznie/przedsiębiorcę    

180 zł x 1 632 = 293 760 zł rocznie 

 

 Koszty administracyjne związane z odprowadzaniem składki do II filaru (TFG) -– 

 881 280 zł/rok 

Dodatkowe obowiązki, które będą nałożone na podmioty to m.in.: składanie deklaracji, 

obliczanie składki, wyliczenie liczby klientów. Przyjęto założenie, że na czynności te należy 

poświęcić 3h miesięcznie, będą one realizowane przez 1 osobę, za stawkę za godz. 15 zł brutto.  

(3h x 15 zł x 12 mies.) = 540 zł rocznie/przedsiębiorcę    

540 zł x 1 632 = 881 280 zł rocznie 

 

KOSZTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW RAZEM: 65 562 186 zł rocznie 

 

W roku wejścia w życie ustawy (rok 0) przyjęto 50% oszacowanych rocznych kosztów (32,8 

mln zł.). Polska, jest zobowiązana do uchwalenia i publikacji ustawy do 1 stycznia 2018 r., a 

przepisy wchodzą w życie po 6 miesiącach od dnia publikacji, tj. od 1 lipca 2018 r. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

  nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  

 

Zmniejszenie liczby procedur nastąpi w przypadku: 

 uporządkowania niejasnych przepisów związanych z ochroną konsumentów korzystających z imprez 

turystycznych oraz PUT; 

Zwiększenie liczby procedur oraz liczby dokumentów wystąpi natomiast w przypadku:  
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 uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania 

i zakresu kontroli podmiotów oferujących imprezy turystyczne;  

 wprowadzenia przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli 

oraz sankcji wobec podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wzrost przychodów z działalności: wzrost zaufania konsumentów usług turystycznych do podmiotów świadczących te 

usługi powinien przyczynić się do wzrostu koniunktury na rynku usług turystycznych, a co za tym idzie do wzrostu 

rentowności działalności przedsiębiorców. Wzrost konkurencyjności powinien przełożyć się na wzrost przychodów 

z działalności (wartość jest niemożliwa do oszacowania). 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

             ochrona klienta 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

- wzrost zaufania konsumentów usług turystycznych do podmiotów świadczących te usługi, 

- poprawa konkurencyjności na rynku usług turystycznych poprzez wprowadzenie 

równorzędnych warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców świadczących usługi 

turystyczne, 

- wzrost przejrzystości przepisów prawa powinien ułatwić prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Prace nad projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych muszą być 

skorelowane z terminem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 

listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Państwa członkowskie są 

zobowiązane do uchwalenia i publikacji nowych przepisów krajowych (ustawodawczych, wykonawczych) wdrażających 

dyrektywę do 1 stycznia 2018 r. W II kwartale 2017 r. projekt ustawy powinien zostać przedłożony Radzie Ministrów, 

następnie trafić do prac w Sejmie RP. Nowe przepisy – zarówno ustawowe jak i wykonawcze – powinny zostać uchwalone 

i opublikowane do dnia 1 stycznia 2018 r. W zakresie przepisów wdrażających dyrektywę vacatio legis musi wynosić min. 

6 miesięcy, tak aby przepisy weszły w życie 1 lipca 2018 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 Po pierwsze, należy wskazać, że w zakresie przepisów wdrażających nową dyrektywę stosowna ewaluacja przepisów 

zostanie dokonana na szczeblu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 26 dyrektywy (Sprawozdanie Komisji i przegląd): 

 do dnia 1 stycznia 2019 r. (tj. 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów krajowych) Komisja przedstawi 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące przepisów niniejszej dyrektywy mających 

zastosowanie do rezerwacji online dokonywanych w różnych punktach sprzedaży oraz uznawania takich rezerwacji 

za imprezy turystyczne, powiązane usługi turystyczne lub odrębne usługi turystyczne, w szczególności zaś 

dotyczące definicji imprezy turystycznej określonej w art. 3 pkt 2 lit. b) ppkt (v) i tego, czy zasadna jest korekta lub 

rozszerzenie tej definicji, 

 do dnia 1 stycznia 2021 r. (tj. 2,5 roku od wejścia w życie przepisów krajowych) Komisja przedłoży Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie ogólne sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy, 

 w razie konieczności do sprawozdań, o których mowa powyżej, załącza się wnioski ustawodawcze. 

Po drugie, niezależnie od powyższych ewaluacji na poziomie europejskim zostaną dokonane analizy ex-post na poziomie 

krajowym. Po dwóch latach od dnia wejścia w życie (tj. do 1 lipca 2020 r.) ustawy zakłada się przeprowadzenie ewaluacji 

zgodnie z regułami oceny przeprowadzania bieżącego przeglądu prawa na formularzu OSR ex-post. Przygotowany materiał 

posłuży jako wkład do sprawozdania przygotowywanego przez Komisję Europejską. W trakcie ewaluacji nastąpi ocena 

wpływu regulacji na sektor turystyczny w Polsce i zostaną zastosowane m.in. następujące kryteria: 

1) ilościowe: liczba nowych podmiotów objętych regulacją w zakresie imprez turystycznych i powiązanych usług 

turystycznych; liczba niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców oferujących PUT; wysokość 

roszczeń klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i przedsiębiorców oferujących PUT; liczba 

zastosowanych sankcji wobec przedsiębiorców, którzy dopuścili się naruszeń wykonywanej działalności;  

2) jakościowe: problemy w zakresie funkcjonowania nowych przepisów; opinie na temat skuteczności systemu 
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zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

   Załącznik 1. Wyciąg z Białej Księgi ustawy o usługach turystycznych w zakresie propozycji rozwiązań w obszarze 

działalności podmiotów oferujących imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne, 30 października 2015 r., 

Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

Załącznik nr 2. Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne – imprezy turystyczne oraz powiązane usługi 

turystyczne; 

Załącznik nr 3. Dane statystyczne dotyczące podmiotów niebędących przedsiębiorcami oraz stowarzyszeń i fundacji 

mających zarejestrowaną działalność gospodarczą. 

 


