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Kurs dla Pilotów Wycieczek Krajowych i Zagranicznych

Lekcja 31

Temat:

Przepisy prawne w turystyce i
ubezpieczenia turystyczne

Rozdział 1 :

Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów
prawnych

Autor: Maria Chomka

W tej lekcji dowiesz się:
1. kim jest pilot wycieczek
2. poznasz zadania pilotów
3. poznasz uwarunkowania administracyjnoprawne pracy pilota
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1. Organy administracyjne odpowiedzialne za działalność pilota wycieczek w Polsce

W związku z tzw. ustawą deregulacyjną, na polskim rynku turystycznym od 2014 roku, nie ma
prawnego obowiązku uzyskania licencji pilota wycieczek. Rynek pracy pilotów jest wolny od
regulacji urzędowych – nie ma państwowych egzaminów ani obowiązkowych kursów, a biura podróży
mogą zatrudniać jako pilota każdego kto zainteresowany jest taką pracą.
Obecnie piloci rozpoczynający pracę w zawodzie i chcący potwierdzić swoje kwalifikacje mogą
przystąpić do egzaminu certyfikującego dla kandydatów na pilotów wycieczek prowadzonego
przez organizacje branżowe lub inne podmioty. Po zdaniu egzaminów wewnętrznych otrzymują
certyfikat kompetencji zawodowych i identyfikator pilota wycieczek.
Mimo deregulacji działalność kadry turystycznej - pilotów jest uwzględniona w pracach Ministerstwa
Sportu i Turystyki jako administracji państwowej odpowiedzialnej za rozwój turystyki w naszym kraju.
Departament Turystyki, który z kolei jest jednostką wyodrębnioną do zadań związanych z
turystyką odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawnoekonomicznych turystyki, wyznaczanie kierunków i priorytetów oraz sprawuje nadzór nad realizacją
zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym.
Do zakresu działań Departamentu powiązanych z pracą pilota należą w szczególności następujące
zadania:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mechanizmów regulacji rynku turystycznego, w
szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony
konsumentów usług turystycznych oraz dokonywaniem oceny funkcjonowania gospodarki
turystycznej;
2) prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych
ustawą o usługach turystycznych;
3) prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki w zakresie
uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodu regulowanego „przewodnik turystyczny" oraz do podejmowania lub wykonywania działalności
„pilot wycieczek";
4) inspirowanie i wspieranie procesu kształcenia kadr dla turystyki w systemie edukacji formalnej;
5) realizacja zadań w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych
turystyki w dostosowaniu do zmieniającego się turystycznego rynku pracy;

i społecznych

Natomiast, podstawowym aktem prawnym normującym wykonywanie obowiązków pilota wycieczek w
Polsce jest Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o usługach turystycznych (nowelizacja 2014 rok) (Dz.
U. z 2014 r. poz. 196) załącznik nr 1 (pilk jako załącznik do lekcji) Główne aspekty dotyczące pilotów
zawarte są w Rozdziale 4.

Art. 3. Pilot wycieczek – osoba 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
Czyli do zadań pilota wycieczek należy:
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czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz
klientów, tzn. że pilot musi dopilnować aby wszystkie usługi świadczone na rzecz klienta były
zgodne z warunkami umowy zawartej miedzy biurem a turystą np. pokój z klimatyzacją nie
może być wyposażony tylko w wentylator;
przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, w wiarę możliwości
dążenie do natychmiastowej zmiany świadczeń na zgodne z umową;
sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy,
wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących
odwiedzanego kraju i miejsca.

Według Art. 22. pilotem wycieczek może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem
zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
3) posiada wykształcenie średnie.

2. Uprawnienia pilota wycieczek do obsługi grup zagranicznych

Żaden akt prawny nie wyszczególnia rodzajów pilota wycieczek , jednakże w branży turystycznej
zwyczajowo występują dwie formy pilotów: krajowy i zagraniczny. W przypadku krajowych imprez
turystycznych
według Art. 30. 1. organizator turystyki jest obowiązany zapewnić klientowi
uczestniczącemu w imprezie turystycznej opiekę osoby reprezentującej organizatora turystyki. Zakres
tej opieki wynika z umowy organizatora turystyki z klientem. Niekoniecznie musi być to pilot tylko np.
delegowana osoba z biura. Jednakże organizator turystyki jest obowiązany wystawić osobie
sprawującej opiekę, pisemne zlecenie, określając w nim miejsce lub obszar oraz czas świadczenia
usługi, a także, jeżeli jest to konieczne, upoważnienie do działania w imieniu organizatora w zakresie
niezbędnym do prowadzenia imprezy turystycznej. W przypadku wyjazdów zagranicznych oprócz
powyższego zgodnie z Art. 31. 1. organizator turystyki jest obowiązany zapewnić opiekę pilota
wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka
uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Podobnie jest w przypadku gdy organizator turystyki
obsługuje imprezy dla turystów z zagranicy. Wtedy jest zobowiązany zapewnić usługi przewodnika
turystycznego i opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą
swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.
Piloci tzw. „zagraniczni” muszą mieć udokumentowaną
znajomość języka obcego poprzez
świadectwo
ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych,
świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem
poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Osoby, które nie legitymują się
dokumentami wymienionymi Art. 32. 1., mogą złożyć egzamin ze znajomości języka obcego przed
komisją egzaminacyjną języków obcych, powoływaną przez marszałków województw.
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień
przewodnika górskiego (Dz.U. poz. 868) i Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25
czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek (Dz.U. poz. 869) szczegółowo omawia te zagadnienie. załącznik nr 2, załącznik nr 3 (pilk
jako załącznik do lekcji).
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Z aktów prawnych wynika, że obsługiwać grupę np. do Grecji może pilot z udokumentowaną
znajomością np. języka angielskiego czy chińskiego. Jednakże należy pamiętać czy porozumiewanie
się w języku nie miejscowym sprawdzi się w sytuacjach awaryjnych. Język angielski jest stosowany w
turystyce powszechnie, ale czy pilotowi uda się „dogadać” np. na posterunku policji w Argos?!
Znajomość choć podstaw docelowego bądź tranzytowego języka ułatwi i usprawni pilotowi pracę!

Rozdział 2 :

Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów
prawa

Pilot wycieczek może podjąć pracę praktycznie z każdym organizatorem turystyki.
Charakter pracy pilota wycieczek polega na starannym działaniu w imieniu biura podróży. Nie można
wskazać konkretnego rezultatu, z osiągnięcia którego podmiot zatrudniający pilota wycieczek mógłby
go rozliczyć. Dlatego najczęsciej przy zatrudnienu pilotów stosuje się umowy zlecenia, czyli
zatrudnienie pilota wycieczek powinno mieć charakter umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie
z art. 750 K.c., stosuje się przepisy o zleceniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy pilot wycieczek będzie
świadczył usługi z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, czy występuje jako osoba
fizyczna. W obu przypadkach biuro podróży ma możliwość zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej.
Rodzaje umów dotyczących współpracy pilota wycieczek z biurem podróży:
– Stała umowa o pracę (pracownik etatowy)
– Umowa zlecenie
– Pilot – jako przedsiębiorcy - niezależny podmiot gospodarczy
Kodeks pracy (Art.25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998r., Nr 21,
poz. 94 - j.t.) wyróżnia następujące możliwości zawarcia stałej umowy o pracę z pilotem:
–

1. Umowa o pracę na czas nieokreślony - nie zawiera w swej treści daty ani terminu
rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn.

–

2. Umowa na czas określony – jej charakterystyczną cechą jest podanie przez strony w
treści umowy konkretnej daty jej rozwiązania, np. na pięć dni, na rok - nie zawiera żadnych
ograniczeń długości trwania umowy.

–

3. Umowa na czas wykonywania określonej pracy – dotyczy sytuacji, gdy pracodawca
przyjmuje pracownika na czas trwania konkretnej pracy.

–

4. Umowa na okres próbny - może być podpisana przed zawarciem każdej z umów. Czas
trwania okresu próbnego został przez kodeks pracy określony precyzyjnie: dwa tygodnie dla
większości pracowników oraz trzy miesiące dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
samodzielnych, kierowniczych i związanych z odpowiedzialnością materialną.
Umowa-zlecenie – polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania
określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, za których efekt nie jest ostatecznie
odpowiedzialny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.64.16.93 z
późniejszymi zmianami).
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Stosunek prawny, między biurem a pilotem jest zasadniczo dowolny. Większe biura podróży
zatrudniają pilotów na umowę o pracę w wymiarze całego etatu lub jego części. Taka umowa jest
korzystna dla pracownika, ponieważ przysługuje mu pełna ochrona i uprawnienia przewidziane w
kodeksie pracy, ale jest to gorsze rozwiązanie dla pracodawcy, który musi także ponosić pełne koszty
składek ZUS dla takiego pracownika, co podnosi koszty organizacji imprez turystycznych i
prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast zatrudnianie pilotów wycieczek na podstawie
umowy zlecenia jest znaczenie korzystniejsze dla biura podróży, ponieważ pozwala na dostosowanie
liczby zleceń do faktycznej liczby imprez turystycznych i ogranicza koszty podatkowe. Dodatkowo
pracodawca nie jest zobowiązany kodeksem pracy do obowiązku np. świadczeń podczas urlopu.
Często piloci prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą i jako przedsiębiorcy
zawierają z biurami podróży umowy o świadczenie usług turystycznych. Jest to rozwiązanie
najkorzystniejsze dla organizatora, ponieważ łączy go w tym wypadku umowa z uczestnikiem
profesjonalnego obrotu, na którego może on „przerzucić” część odpowiedzialności za organizację
imprezy turystycznej i nie jest on zobowiązany do przestrzegania kodeksu pracy.
Nigdy nie można nie zawrzeć jakiejkolwiek z wyżej wymienionych umów!!!
Pilot reprezentując biuro podróży, odpowiadając często za powierzone mu finanse musi być
związany z biurem umową prawną! Daje mu to gwarancję otrzymania wynagrodzenia z tytułu
prawidłowo wykonanej pracy.
W załączniku nr 4 przedstawiona jest umowa zlecenia zawarta pomiędzy biurem a pilotem, która
zalecana jest przez Polską Federacją Pilotażu i Przewodnictwa. Umowa zawiera szereg punktów,
które zabezpieczają obie strony. Jednakże w praktyce bardzo rzadko jest stosowana. W załączniku nr
5 natomiast, znajduje się umowa, z którą pilot najczęściej może się spotkać. Zawiera ona wszystkie
niezbędne elementy. Z punktu widzenia pilota, należy pamiętać aby w umowie znalazły się
następujące dane: termin wykonania pracy, zakres obowiązków pilota, sposób rozliczenia,
wynagrodzenie.
Piloci wycieczek niestety nie mają wypracowanego żadnego systemu wynagradzania, nie występują
również urzędowe stawki. Zazwyczaj piloci otrzymują wynagrodzenie za dzień pracy, dodatkowo
czasami (niestety coraz rzadziej) otrzymują jedną stawkę dzienną za przygotowanie do wyjazdu.
Wysokość wynagrodzenia zależy od indywidualnych negocjacji pilota z biurem Oczywiście piloci
doświadczeni, znani na rynku jako profesjonaliści otrzymują znacznie większe wynagrodzenie od
kolegów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Pilot ma także prawo do zwrotu kosztów
poniesionych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków (np. dojazdy, wykonywane telefony).
Musi to być uzgodnione w umowie lub regulaminie pracy pilota .
Pamiętaj! Umowa musi być podpisana przez obie strony zawsze przed wyjazdem!!!

Rozdział 3 :

Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu
podpisania umów o podróż z turystami
Usługi turystyczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(Dz. U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła szczególny system ochrony klienta firm
turystycznych w Polsce. Jest to regulacja zgodna z prawem Unii Europejskiej w sprawach imprez
turystycznych.
Działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga uzyskania wpisu do Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Można tutaj sprawdzić
wiarygodność biura podróży. Brak wpisu jednoznacznie potwierdza działalność w tak zwanej „szarej
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strefie” (nielegalnej z punktu widzenia polskiego prawa) wiec nie należy ani kupować u takiego
podmiotu wyjazdów, ani zatrudniać się jako pilot wycieczek.
Organizatorzy i pośrednicy turystyczni mają obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, które w razie niewykonania
umowy przez daną firmę będą gwarantowały środki finansowe na zapewnienie klientom powrotu do
kraju, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, lub przyjmowania wpłat klientów
wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonują usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i
złożą Marszałkowi Województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie o świadczenie usług turystycznych
nie może być zmieniona.
Przed zawarciem umowy firma turystyczna ma obowiązek podać klientowi ogólne informacje o
przepisach paszportowych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w
imprezie turystycznej.
Firmy turystyczne organizujące imprezy turystyczne mają obowiązek zawarcia na rzecz klientów
umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
1. Odpowiedzialność organizatora turystyki

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie
usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest wyłącznie:
- działaniem lub zaniechaniem konsumenta,
- działaniem lub zaniechaniem osób trzecich,
- siłą wyższą.
Wyłączenie odpowiedzialności
poszkodowanym uczestnikom.

nie

zwalnia

organizatora

z

obowiązku

udzielenia

pomocy

2. Obowiązki informacyjne

Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi, przed zawarciem
umowy ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w
szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach
zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej oraz informację o możliwości zawarcia
umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i
zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
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,
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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.
3. Zmiana istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej

Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego
niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić
klienta. W takiej sytuacji konsument powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy:
1. przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
2. odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez
obowiązku zapłaty kary umownej.
Jeżeli konsument odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn
niezależnych od konsumenta, konsument 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.
Konsument może także dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie
imprezy turystycznej nastąpi to z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba
minimalna określona w umowie, a organizator powiadomi o tym klienta na piśmie w uzgodnionym
terminie lub siły wyższej.
4. Niewykonywanie przewidzianych w umowie usług

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
konsumenta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia
zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w
programie imprezy turystycznej, konsument może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo konsument 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.
W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, 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.

5. Dopuszczalność podwyższenia ceny

Cena ustalona w umowie może być podwyższona w przypadku:
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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.
Podwyższenie ceny jest niedopuszczalne w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
6. Reklamacje

Uczestnik imprezy turystycznej powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora turystyki oraz
wykonawcę usługi o dostrzeżonych przy wykonywaniu umowy nieprawidłowościach.
Niezależnie od powyższego powiadomienia klient ma prawo złożyć reklamację zawierającą wskazanie
uchybień w sposobie wykonania umowy, określając jednocześnie swoje żądanie. Reklamacja taka
powinna być złożona na piśmie w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.
Organizator turystyki powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia
(reklamacje składane po zakończeniu imprezy) lub 30 dni od zakończenia imprezy (reklamacje
składane podczas jej trwania). W wypadku przekroczenia terminu 30 dni przewidzianego na
odpowiedź uważa się, że organizator uznał reklamację za zasadną.
Odpowiedź odmowna powinna szczegółowo uzasadniać stanowisko organizatora.
7. Odpowiedzialność organizatora turystyki - Tabela Frankfurcka

Tabela frankfurcka może być wykorzystywana przez sądy i biura podróży w przypadku wystąpienia
rozbieżności między ofertą biura podróży, a jakością rzeczywiście świadczonych usług. W tabeli
określona została procentowa wysokość obniżki ceny wycieczki w przypadku wystąpienia określonych
nieprawidłowości. Stosowanie powyższych zasad jest jednak dobrowolne i sąd może przyjąć inny
miernik wysokości odszkodowania załącznik nr 6 (pilk jako załącznik do lekcji).
8. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych mają istotne znaczenie w stosunkach
pomiędzy biurami podróży a klientami . Wraz z programem imprezy stanowią najważniejszą część
umowy. Ogólne warunki określają zasady zawarcia umowy, skutki prawne odwołania imprezy przez
biura podróży, zmiany warunków imprezy, rezygnację z imprezy, postanowienia dotyczące wykonania
umowy, obowiązków uczestników, odpowiedzialności za wyrządzone szkody, postępowania
reklamacyjnego.
Umowy zawierane przez biura podróży z klientami mogą dotyczyć :pojedynczego świadczenia lub
imprezy turystyczne zawierającej, co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program za
jedną cenę, obejmujące, co najmniej nocleg lub przewóz lub jedną z tych usług związaną z innymi
usługami. Najczęściej stosowana umowa zawarta jest w załącznik nr 7 (pilk jako załącznik do lekcji).
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Rozdział 4 :

Przepisy paszportowe, wizowe i celno - dewizowe
1.

Dokumenty podróży

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustaliło, że dokumentem uprawniającym obywatela polskiego, w
tym również osobę małoletnią – do przekraczania granicy oraz pobytu za granicą, jest ważny
dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy), a także – w niektórych przypadkach
– ważny dowód osobisty.
Planując podróż zagraniczną, należy z odpowiednim wyprzedzeniem sprawdzić, czy paszport nie
utracił ważności (dotyczy to odpowiednio dowodu osobistego - w przypadku podróży do państw, do
których obywatele polscy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego). Powyższy wymóg dotyczy
również dzieci, które będą uczestniczyć w podróży zagranicznej.
Obywatele UE nie musiszą okazywać dowodu osobistego ani paszportu, kiedy wjeżdżają z jednego
kraju strefy Schengen do drugiego. Mimo to warto mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty.
Mogą bowiem zdarzyć się sytuacje, w których trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość – na
przykład podczas zatrzymania przez policję lub przy wejściu na pokład samolotu. Kraje UE należące
do strefy Schengen mogą przyjąć przepisy krajowe, które zobowiązywałyby obywateli przebywających
na ich terytorium do posiadania przy sobie określonych dokumentów.
Udający się do państw Europy Południowej, nienależących do Strefy Schengen (Rumunii, Bułgarii,
Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Czarnogóry, Albanii) nie można zapomnieć, iż przy wjeździe
na terytorium tych państw podlega się kontroli granicznej, podczas której wymagane jest okazanie
dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.
Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, pozbawienie lub ograniczenie tego prawa
może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o
dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268 j.t., z późn. zm.).
Paszport jest to dokument, który uprawnia do przekroczenia granicy i pobytu za granicą oraz
poświadcza obywatelstwo i tożsamość osoby.
Rodzaje paszportów: paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport
służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje:



w kraju – wojewoda,
za granicą konsul.

Paszport zawiera dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski palców jego posiadacza
umieszczone w paszporcie w formie elektronicznej).
Paszport wydawany jest na jedną osobę:
- która nie ukończyła 13 lat – jest ważny 5 lat od daty jego wydania,
- powyżej 13. roku życia – jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Paszport tymczasowy wydaje się:
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1. Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie
paszportu sporządzonego w RP (o ile interesant wyrazi takie życzenie i złoży wniosek),
2. Osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
3. Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych
przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
4. Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach
związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
5. Osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a
przeszkoda ta ma charakter czasowy.
Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12
miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych
biometrycznych.
Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ
paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.
Utratę dokumentu paszportowego za granicą należy zgłosić w konsulacie. Konsul po potwierdzeniu
danych i tożsamości osoby wydaje jej paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego
pobytu. Jeśli w utraconym dokumencie paszportowym była zamieszczona wiza, należy pamiętać o
uzyskaniu informacji o procedurze wyjazdowej z kraju pobytu (w sytuacji nieposiadania tego
dokumentu paszportowego).
Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza (obywatela polskiego)
prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium RP.
2.

Przepisy wizowe

Wiza jest to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa
wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne - konsulaty tegoż państwa. Aby
ją uzyskać oprócz wymogów prawnych należy wypełnić formularz (przykładowy formularz dotyczący
wizy do Białorusi -załącznik nr 8 (pilk jako załącznik do lekcji), czasami dołączyć zdjęcie i dokonać
opłaty. W niektórych wypadkach może być też uzyskana na przejściach granicznych. Wiza ma
zazwyczaj postać naklejki w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać
stempla lub wpisu.
Najczęściej w turystyce wykorzystywane są następujące rodzaje wiz:


pobytowe (krótkoterminowa albo długoterminowa)
następujących po sobie wjazdów i pobytu :

uprawnia

do

jednego lub

kilku

•

łącznie przez 3 miesiące w okresie pół roku od pierwszego wjazdu (wiza
krótkoterminowa),

•

łącznie przez rok w okresie ważności wizy (wiza długoterminowa)

•

lotniskowe – wydawane obywatelom niektórych krajów podróżujących tranzytem do innych
państw; wiza taka uprawnia do spędzenia na lotnisku międzynarodowym w jego strefie
tranzytowej do 2 dni ,

•

tranzytowe – wydawane są cudzoziemcom podróżujących tranzytem do innych państw; wiza
taka uprawnia do spędzenia do 5 dni, przy czym w staraniach o taką wizę należy mieć już
wizę kraju docelowego.

Wiza może być zarówno "jednorazowa", czyli jednokrotnego wjazdu lub też może być wielokrotnego
wjazdu. Ważność wizy jednokrotnego wjazdu wygasa automatycznie w chwili opuszczenia kraju, który
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wydał wizę. W celu ponownego wjazdu do tego samego kraju, należy ponownie ubiegać się o taką
samą wizę w placówce dyplomatycznej tegoż kraju lub na przejściu granicznym, gdy przewidują to
przepisy. Natomiast w przypadku wizy wielokrotnego wjazdu, jej ważność nie wygasa w chwili
opuszczenia kraju wydającego taką wizę. Dzięki temu, po upływie określonego czasu (zależnie od
kraju) możliwy jest ponowny wjazd do obcego kraju w ramach tej samej, wydanej już wcześniej wizy.
Wydana wiza może być wykorzystana do dnia oznaczonego na niej jako data upływu ważności. Np.
turystyczne wizy do USA zazwyczaj są wydawane na maksymalnie 10 lat z prawem wielokrotnego
wjazdu na teren USA.
Wjazd bez wizy do kraju, który wymaga wizy, skutkuje zazwyczaj zawróceniem do kraju
macierzystego lub innego kraju stosownie do odnośnych umów międzynarodowych. Tym samym
zazwyczaj skutkuje również próba ponownego wjazdu do kraju, którego władze imigracyjne orzekły
wcześniej wobec posiadacza wizy zakaz wjazdu.
3. Przepisy celno-dewizowe

Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych,
przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), które są zwolnione z
należności celnych przywozowych.
a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro;
b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.
Do tych wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego,
wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz
paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów, a także
wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według poniższych
norm:
1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez
podróżnego, który ukończył 17 lat:
a) papierosy – 200 sztuk lub
b) cygaretki – 100 sztuk, lub
c) cygara – 50 sztuk, lub
d) tytoń do palenia – 250 g,
2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez
podróżnego, który ukończył 17 lat:
a) papierosy – 40 sztuk lub
b) cygaretki– 20 sztuk, lub
c) cygara – 10 sztuk, lub
d) tytoń do palenia – 50 g,
3) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
a) napoje powyżej 22 %, – 1 litr lub
b) alkohol nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i
c) wina niemusujące – 4 litry, i
d) piwo – 16 litrów,
W szczególności ograniczenia obejmują:
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Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega
szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych takiej żywności w zasadzie nie można
przywozić.
Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej
kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy
charakter przywozu ( tj. na własne potrzeby).
Dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań w przypadku produktów
leczniczych, które nie są sprzedawane w Polsce, a koniecznych podróżnemu.
Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk
zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone
poza UE na następujących warunkach:
- zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator;
- zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
-musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo
weterynaryjne).
W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa
członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek
przeprowadzenia
badania
efektywności
szczepienia
lub
kwarantannę.
W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi posiadać elektroniczny
czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii oraz musi być zaszczepione
przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.
W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy
zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno
mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w
danym państwie trzecim.
Ograniczenia:
Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od
spełnienia dodatkowych - poza formalnościami celnymi - wymagań nie mających charakteru
fiskalnego. Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez
wyspecjalizowane służby (chodzi o kontrolę sanitarną, weterynaryjną czy fitosanitarną itp.) oraz
konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów).
Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest
wwóz do Polski:

1.
2.
3.
4.
5.

Rośliny i produkty roślinne
Świeże owoce
Świeże warzywa,
Cięte rośliny ozdobne
Cięte drzewka choinkowe
Części roślin iglastych

Dopuszczalna ilość
5 kg
5 kg
50 szt.
1 szt.
5 szt.

Wywóz bądź przywóz broni podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych
prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową oraz wymaga
zgłoszenia takiego przewozu organom celnym.

12
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które należą
do autorów tego opracowania. Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora lub
autorów.

www.KursPilotWycieczek.pl

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów
jest zakazany z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie
stosownych zezwoleń.
Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów rośli i
zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w
postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES) możliwy jest na podstawie wydanych
wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES(dokumenty te
wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw). Brak takich dokumentów
podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.
Jakie gatunki są chronione i jakich nie należy nabywać i przewozić przez granicę?
- kawior;
- skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków;
- wypchane ptaki drapieżne,
- wyroby wykonane ze skór węży, krokodyli lub waranów;
- naturalne medykamenty i produkty lecznicze zawierające pochodne z niedźwiedzi, pijawek
lekarskich i innych zwierząt;
- koralowce, muszle,
- nalewki na kobrach lub innych wężach.
Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr
338/97. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska:
www.mos.gov.pl.
Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania
dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia tj. że jego wiek lub
wartość nie przekracza ww. progów (np. ocena wskazująca czas powstania zabytku, wycena, faktura,
wystawione przez wyspecjalizowane instytucje).
Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz
dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej to należy taki przywóz zgłosić w
urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą
celną.
Wartości dewizowe - osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie
pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę
złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych
środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.
Przed wyjazdem zagranicznym należy zapoznać się z informacjami o kraju podróży, które
zamieszczone są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/pl/ !
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Rozdział 5 :

Opieka konsularna
Zgodnie z art.36 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel polski ma podczas pobytu za granicą
prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.
O zapewnieniu pomocy obywatelom polskim w realizacji praw przysługujących im zgodnie z prawem
państwa przyjmującego oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi stanowi także art.11 ustawy z
dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2002 r. Nr 215,
poz.1823 z późn.zm.)
1.

Na jaką pomoc ze strony polskiego konsula może liczyć Polak za granicą?

W przypadku utraty paszportu konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać
paszport tymczasowy na powrót do kraju.
W razie utraty pieniędzy konsul może:
•

pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce;

• w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić
wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie;
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do
Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.
W przypadku aresztowania turysta ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem. Konsul zadba o to,
aby obywatel RP nie był gorzej traktowany aniżeli obywatel państwa , w którym przebywa.
Na wniosek zatrzymanego konsul może:
• powiadomić rodzinę o aresztowaniu;
• uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, czas trwania procedury
sadowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów
• utrzymywać kontakt z zatrzymanym.
W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem Urzędu
Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia krewnych w kraju oraz
służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała do kraju
koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego
ubezpieczenia może je pokryć wyłącznie rodzina.
2.

Opieka konsularna ze strony przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych państw
Unii Europejskiej

Na terytorium państw trzecich, w których Polska nie ma swojego przedstawicielstwa dyplomatycznokonsularnego (zawodowego lub honorowego), obywatele polscy mogą korzystać z opieki konsularnej
ze strony przedstawicielstw państw Unii Europejskiej reprezentowanych w danym kraju – na takich
samych zasadach jak obywatele tych państw.
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Przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne państw Unii Europejskiej mogą udzielić pomocy
obywatelowi polskiemu na jego wniosek i po ustaleniu jego tożsamości.
Każdy obywatel RP przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej
(wypadek, aresztowanie, choroba itp.) może zwrócić się do Konsulatu z prośbą o pomoc
konsularną.
Telefon interwencyjny: (514) 236-87 -63
Telefon jest czynny codziennie poza godzinami urzędowania Konsulatu.

Rozdział 6 :

Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów
W branży turystycznej, ze względu na podmiot, którego dotyczy ubezpieczenie można wyróżnić dwa
rodzaje ubezpieczeń: Ubezpieczenia dla turystów Ubezpieczenia dla organizatorów turystyki
Ubezpieczenia są bardzo ważnym elementem zabezpieczjącym wyjaz zwłaszcza zagraniczny. Nie
pozwolą uniknąć zagrożeń czy niebezpieczeństw związanych z podróżowaniem, ale pomogą
zminimalizować następstwa nagłych wypadków, które mogą przydarzyć się nawet podczas najlepiej
zaplanowanego wyjazdu. Podobną rolę mają spełnić ubezpieczenia dla touroperatorów i biur podróży
– tj. zminimalizować następstwa nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
1.

Ubezpieczenia dla turystów

Najistotniejsze postanowienia umowy zawierają tzw. Ogólne warunki umów ubezpieczeniowych. Są
one publikowane w Monitorze Polskim i na ich podstawie są wydawane warunki ubezpieczenia w
poszczególnych zakładach ubezpieczeń.
Ze względu na charakter ryzyka ubezpieczeniowego można wyróżnić następujące rodzaje
ubezpieczeń interesujące z punktu widzenia turysty: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Ubezpieczenia komunikacyjne, na które
obok ubezpieczenia OC i NW składa się jeszcze ubezpieczenie pojazdu auto-casco (AC),
Assistance (różnorodnych pomocowych czynności na rzecz poszkodowanego i jego bliskich)
ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, ubezpieczenie majątku,
ubezpieczenie na życie.
Ubezpieczyciele oferują wiele dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych, różniących się między sobą
rodzajami ryzyka, które obejmują. Różnią się także ceną – składka jest wyższa. Należą do nich
pakiety obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych: narciarstwo rekreacyjne, uprawianie sportu,
udział w ekspedycjach i wyprawach do stref o ekstremalnych warunkach przyrodniczych lub
klimatycznych, następstwa chorób tropikalnych. Na tego typu aktywność realizowaną podczas
podróży należy się dodatkowo ubezpieczyć np. ski travel – zwiększone koszty leczeniu
uwzględniajace uprawianie sportów ziomowych.
Stawka dobrowolnego ubezpieczenia turystycznego zależy od: charakteru wyjazdu; zakresu
ochrony; wieku ubezpieczonego; długości trwania wyjazdu; strefy geograficznej do której
odbywa się podróż; wariantu ubezpieczenia.
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Charakterystyka ubezpieczeń indywidualnych:
Ubezpieczenie od kosztów leczenia w czasie podróży (KL) - jest to ubezpieczenie dobrowolne.
Przedmiotem ubezpiecz. aą niezbędne koszty leczenia ubezpieczonego, który na skutek nagłej
choroby lub wypadku musiał niezwłocznie poddać się leczeniu za granicą. Pokrywane są koszty:
pobytu w szpitalu, badań, zabiegów operacji, transportu do szpitala/przychodni, kupna niezbędnych
leków przepisanych przez lekarza, leczenia stomatologicznego do określonej kwoty.
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z wypadku lub choroby do wyczerpania sumy
gwarancyjnej.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - jest to ubezpieczenie
dobrowolne. Ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić określone świadczenie w razie doznania
przez poszkodowanego trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci (w następstwie wypadku).
Ubezpieczenie assistance (Assistance Tourist) - ubezpieczenie to występuje jako uzupełniające,
towarzyszące innemu ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel w razie nieszczęśliwego wypadku gwarantuje
podróżnym: pomoc medyczną, pomoc prawną, zwrot kosztów noclegu i transportu członków rodziny,
opiekę nad małoletnimi, transport ubezpieczonego lub jego zwłok.
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zapewnia zwrot kosztów: zakwaterowania, zaliczki, ewakuacji, dodatkowych kosztów powrotu.
Przyczyną rezygnacji może być nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć członka rodziny,
szkoda powstała na skutek katastrof żywiołowych, przestępstwa. Wysokość odszkodowania zależy
od sumy ubezpieczenia oraz daty odwołania uczestnictwa w imprezie.
Ubezpieczenie bagażu - przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy ubezpieczonego wchodzące w skład
jego bagażu, gdy: były zostawione w innym miejscu zakwaterowania, znajdują się pod bezpośrednią
opieką ubezpieczonego, znajdowały się w zamkniętym pomieszczeniu bagażowym bądź zamkniętym
pojeździe samochodowym, zostały powierzone zawodowemu przewoźnikowi do przewozu za
dowodem nadania, zostały oddane za pokwitowaniem do przechowalni bagażu. Ubezpieczyciel
odpowiada za szkody, jeśli bagaż został utracony, zniszczony, uszkodzony w okresie ubezpieczenia
na skutek: udokumentowanej kradzieży, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, klęski
żywiołowej. Zwrot kosztów symboliczny – ma na celu zabezpieczenie zakupu niezbędnych artykułów
w razie utraty bagażu.
Firmy ubezpieczeniowe nie odpowiadają za skutki zdarzeń powstałych m.in. w wyniku: umyślnego
działania lub rażącego niedbalstwa, spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków
odurzających, prowadzenia przez ubezpieczonego środków transportu bez wymaganych uprawnień,
udziału w rozruchach lub bójce. Wtedy żadne z powyższych ubezpieczeń nie zostanie uruchomione!
Klijent sam poniesie koszty np. z ratowaniem życia I leczeniem szpitalnym.
2. Ubezpieczenia dla organizatora turystyki

Ubezpieczenia dzieli się na: obligatoryjne i dobrowolne W obecnej chwili charakter obowiązkowy
maja jedynie ubezpieczenia komunikacyjne OC, zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym.
Jednak organizatorzy imprez turystycznych (zagranicznych) mają obowiązek ubezpieczenia swoich
klientów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
O obowiązku ubezpieczenia turysty przez organizatora, w czasie imprezy zagranicznej mówi art.14,
ust.3. ustawy o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997, (Dz.U.04.223.2268): Organizatorzy
turystyki imprez turystycznych za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz klientów tych
imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych
zarówno pośrednik turystyczny jak i organizator zobowiązani są zapewnić klientom, na wypadek
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swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej; zwrot wpłat
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną; zapewnienie klientom zwrotu części wpłat
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która
nie zostanie zrealizowana. Występują trzy mechanizmy zabezpieczenia finansowego biur podróży: a)
umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; b) umowa ubezpieczenia na rzecz klientów; c)
rachunek powierniczy (na który przyjmowane są wpłaty od klientów).
Przykłady podmiotów posiadających ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży AXA Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Allianz Polska S.A. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group Grupa Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA Generali TU S.A.
Grupa Ergo Hestia TU INTER Polska S.A. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Grupa PZU
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SKOK
Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TUZ Grupa Ubezpieczeniowo – Finansowa Warta UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
3. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może korzystać każdy ubezpieczony w NFZ
Polak. Dzięki karcie uzyskujemy dostęp do wszelkich niezbędnych usług państwowej opieki
zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w jednym z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Pod uwagę brany jest jednak tylko zakres usług
medycznych finansowanych przez dane państwo. W Polsce opieka ambulatoryjna, leczenie szpitalne
czy stomatologiczne jest objęte ubezpieczeniem społecznym, jednak w niektórych krajach Państwo
finansuje opiekę medyczną jedynie w części. W takiej sytuacji, EKUZ pokrywa tylko część tych
„państwowych” kosztów, zaś koszty pacjenta, Polski turysta będzie musiał pokryć z własnych
środków.
Wydanie karty EKUZ nie wymaga wielu starań. Wystarczy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim
lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej miejscu zamieszkania ubezpieczonego.
Wyrobienie karty nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Rozdział 7 :

Protokoły szkód
Co to jest szkoda?
Warto wiedzieć, jak definiowany jest przedmiot postępowania likwidacyjnego:


szkoda rzeczowa: to zniszczenie, strata, lub uszczerbek mienia osoby trzeciej oraz następstwa
tych zdarzeń;



szkoda osobowa: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz ich następstwa lub śmierć.

Istnieją dwa rodzaje szkód:


niemajątkowe, powstałe w wyniku naruszenia dóbr osobistych osoby ubezpieczonej,
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majątkowe, powstaje wtedy, gdy mamy do czynienia ze stratą. Straty mogą dotyczyć wielu
aspektów: zmniejszenia majątku, utracenia korzyści.

Ważne jest to, co wywołało szkodę!

1. Postępowanie w przypadku szkody

1. Postępowanie w przypadku wizyty ambulatoryjnej podczas pobytu za granicą:
W sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku należy zapoznać się z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zgłosić sprawę do:
Centrali Alarmowej (tel. zawsze podany jest na ubezpieczeniu, często na karcie ( wielkości karty
płatniczej).
Należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer polisy, kontaktowy
numer telefonu.
Jeśli koszty leczenia zostały opłacone z własnych środków, to należy zachować oryginał
dowodu opłaty.
Jeśli poniesione zostały inne koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym
wypadkiem, należy zabezpieczyć dowody potwierdzające te koszty.
Po powrocie do Polski należy zgłosić się do Ubezpieczyciela.
2. Postępowanie w przypadku hospitalizacji lub konieczności zorganizowania transportu z
zagranicy do Polski:
Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz zgłosić sprawę do
Centrali Alarmowej
Należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer polisy, kontaktowy
numer telefonu
3. Postępowanie w przypadku szkody:
W celu pokrycia kosztów szkody bagażowej należy posiadać:




protokół policji ; jeśli został sporządzony
potwierdzenie zgłoszenia szkody bagażowej (np. u przewoźnika ; pilota, rezydenta )
zaświadczenie z hotelu, domu wczasowego, kemping itp. ;

Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody:



zeznania świadków
inne dokumenty potwierdzające zgłaszane roszczenia

4. W celu pokrycia kosztów odpowiedzialności cywilnej należy posiadać:
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wszelkie dokumenty potwierdzające zgłoszenie roszczeń lub wystąpienie takiej możliwości
wobec ubezpieczonego,
oświadczenia świadków zdarzenia,
raport policji .

Pilot zawsze po zgłoszeniu zdarzenia sporządza notatkę. Wszystkie dokumenty dotyczące
zdarzenia kopijuje (oryginały są własnością turysty)!

Rozdział 8 :

Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki, pilota
wycieczek; konsekwencje prawne wynikające z sytuacji
niestandardowych
Biuro podróży świadcząc usługi turystyczne na rzecz klientów, wchodzi z klientami w stosunki
umowne uregulowane przez kodeks cywilny i inne szczególne akty prawne dotyczące na przykład
przewozu. Mogą to być pojedyncze świadczenia lub imprezy turystyczne. Przykładowa umowa
pomiędzy biurem a klientem zawarta jest w załącznik nr 7 (pilk jako załącznik do lekcji).
Biuro podróży może działać we własnym imieniu (jako organizator wycieczki, właściciel transport czy
bazy noclegowej) lub jako agent usługodawców, bądź jako przyjmujący zlecenie klienta, może też
reprezentować obie strony. Ma to istotny wpływ na stanowisko prawne biur podróży i na jego
odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
określonych usług.
1. Umowa o pojedyncze świadczenie

Umowa o pojedyncze świadczenie polega na zawarciu przez biuro podróży np. rezerwacji w hotelu,
samochodu, sprzedaży biletów komunikacyjnych itp. Biuro podróży ułatwia klientowi zawarcie umów z
różnymi przedsiębiorcami i za to pobiera wynagrodzenie. Biuro podróży nie jest stroną tych umów,
dlatego nie odpowiada za rezultat dokonywanych czynności. Zobowiązane jest tylko do dołożenia
należytej staranności w celu osiągnięcia rezultatu. Brak staranności stanowi winę biura podróży i może
prowadzić do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
Odpowiedzialność biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy opiera się na
zasadzie winy. Niedołożenie wymaganego stopnia staranności jest winą biura, co pociąga za sobą
odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Najczęściej wina biura podróży ujawnia się przy wykonaniu
niewłaściwej rezerwacji miejsca w hotelu lub środka komunikacji.
Biuro podróży odpowiada za udzielone informacje, które powinny być rzetelne i nie wprowadzać
klienta w błąd.
2.

Umowa o podróż

Umowa o podróż zawiera, co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program za jedną
cenę, obejmujące, co najmniej nocleg lub przewóz lub jedną z tych usług związaną z innymi usługami.
Umowa o podróż stanowi umowę mieszaną. W jej skład wchodzą elementy różnych umów. Niektóre z
nich zobowiązują biuro podróży tylko do dołożenia należytej staranności, inne do rezultatu.
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Do pierwszej grupy należy
umowa zlecenia i umowa przechowania. Zleceniobiorca jak i
przechowawca nie odpowiadają za szkodę, jeśli spełniając swoje zobowiązanie dołożyły należytej
staranności. Podobnie jak zobowiązanie zapewnienia uczestnikowi imprezy turystycznej
bezpieczeństwa. Natomiast niektóre umowy, jak umowa o dzieło i umowa przewozu, są to umowy
rezultatu. W odniesieniu do biura podróży świadczenie programu wycieczki określonego umową jest
przedmiotem umowy o dzieło, przewiezienie zaś uczestnika wycieczki – przedmiotem umowy
przewozu. Brak rezultatu przy istnieniu innych przesłanek odpowiedzialności rodzi po stronie biura
podróży obowiązek odszkodowawczy, niezależnie od jego winy. Wina biura podróży jest bez
znaczenia, gdy zachodzi utrata lub uszkodzenie rzeczy wniesionej do hotelu, należącego do biura
podróży, jako, że przewiduje się tu odpowiedzialność zaostrzoną, nawet za przypadek, gdy wchodzą
w grę osoby trzecie. Odpowiedzialność biura podróży będzie, zatem niekiedy odpowiedzialnością
opartą na winie, niekiedy zaś odpowiedzialnością obiektywną, niezależną od winy.
Odpowiedzialność biura podróży za szkody wyrządzone turyście może być kontraktowa lub deliktowa.
Odpowiedzialność deliktowa będzie np. gdy szkoda na osobie lub mieniu została wyrządzona w
trakcie przewozu dokonywanego autokarem biura. Przesłanką odpowiedzialności będzie czyn
niedozwolony po stronie biura podróży w rozumieniu przyjętym w prawie cywilnym. Najczęściej będą
występowały oba rodzaje odpowiedzialności. Będzie tak wówczas, gdy biuro podróży naruszy ogólnie
obowiązujące zasady postępowania, zwłaszcza w przypadku szkód na osobie klienta. Wyrządzenie
szkody na osobie jest czynem niedozwolonym bez względu na to, że powstała ona przede wszystkim
na skutek nienależytego wykonania umowy. Sam fakt naruszenia tych zasad rodzi, bowiem czyn
niedozwolony i prowadzi do odpowiedzialności deliktowej. Odpowiedzialność kontraktowa wynika z
faktu zawarcia umowy o podróż. Gdy biuro podróży samo dokonuje poszczególnych świadczeń należy
stosować przepisy dotyczące tych świadczeń. Występuje, bowiem ono wówczas bezpośrednio w roli
przewoźnika, właściciela bazy noclegowej itp.
3.

Odpowiedzialność biura podróży za osoby trzecie świadczące usługi

Biuro podróży w umowie o podróż zobowiązuje się do wielu świadczeń (np. transport- przykładowa
umowa pomiędzy biurem a przewoźnikiem transport autokarowego w załącznik nr 9 (pilk jako
załącznik do lekcji), baza gastronomiczna, baza noclegowa, kadra ), tworzących jednolitą całość. Przy
realizacji tych usług posługuje się innymi osobami w kraju i za granicą. Za szkody wyrządzone przez
nie przy wykonywaniu zleconych usług (a zwłaszcza za szkody na osobie i na mieniu turystów) biuro
podróży-organizator nie chce ponosić żadnej odpowiedzialności i zastrzega to w ogólnych warunkach
uczestnictwa, które stanowią umowę.
Jednakże dyrektywa wydana przez Radę Wspólnot
Europejskich z 13.VI1.1990 r. o podróżach turystycznych jednoznacznie stwierdza się, że biuro
podróży (organizator i sprzedawca wycieczki) odpowiada wobec klienta za należyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, niezależnie od tego, czy zobowiązania te były wykonywane przez
samo biuro podróży czy przez inne osoby świadczące usługi.
Osobami trzecimi są tylko osoby pozostające poza kręgiem pracowników i podwładnych biura podróży
działające „na zewnątrz" biura podróży na podstawie zawartych z nim odpowiednich umów. Są to
przewoźnicy, prowadzący hotele, restauracje, inne biura podróży itp. Za ich działania i zaniechania
biuro podróży odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. Nie są osobami trzecimi piloci
wycieczek, którzy występują w imieniu biura podróży wobec turystów różnych usługodawców. Ich
praca zalicza się do działalności biura, ewentualna ich wina jest winą własną biura podróży.
Odpowiedzialność biura podróży za osoby trzecie jest bardzo istotna. Biuro musi prowadzić nadzór i
odpowiadać za wybór podwykonawcy.
4. Odpowiedzialnosć pilota wycieczek

Odpowiedzialność pilota z racji wykonywanego zawodu można podzielić na trzy kategorie ze względu
na rodzaj przepisów, które mówią o konsekwencjach zaniechania poszczególnych jego obowiązków:
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Rodzaje i zakres odpowiedzialności pilota wycieczek:
 odpowiedzialność służbowa - odpowiedzialnosć w ramach przedsiębiorstwa (biura podróży),
 odpowiedzialność cywilna- odpowiedzialnosć majątkowa w aspekcie odszkodowania,
 odpowiedzialność karna- narażenie na niebezpieczeństwo; nie udzielenie pomocy.
Odpowiedzialność służbowa związana jest z miejscem w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
czy stowarzyszenia. Przejawem takiej odpowiedzialności jest nagana, pozbawienie członkostwa
organizacji, kara regulaminowa czy zawieszenie w prawach wykonywania funkcji.
Największe znaczenie praktyczne ma odpowiedzialność cywilna w stosunku do biura podróży
zatrudniającego pilota, jak też względem turysty. Jest to odpowiedzialność majątkowa, zobowiązująca
pilota do wykonania przyrzeczonego świadczenia.
Jeżeli realne wykonanie świadczenia jest niemożliwe, poszkodowany ma prawo do odszkodowania w
postaci kwoty pieniężnej, rekompensującej uszczerbek majątkowy, który powstał z winy pilota.
Niekiedy dochodzi do powstania krzywdy niemajątkowej, nie dającej się wycenić - wówczas należy się
zadośćuczynienie (ustalane w sposób uznaniowy). Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie
dwóch elementów: wartości rzeczywistej szkody oraz utraconych korzyści (np. niemożność
korzystania z wczasów zimowych przez osobę, której z powodu zaniedbania pilota skradziono narty).
Zakres odpowiedzialności pilota w stosunku do touroperatora za szkody wyrządzone z winy
nieumyślnej (lekkomyślności lub niedbalstwa) zależy od formy zatrudnienia pilota. Pilot zatrudniony w
oparciu o umowę o pracę odpowiada na podstawie kodeksu pracy w sposób ograniczony (do
wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia), zaś pilot pracujący w oparciu o umowę zlecenia zawsze
odpowiada w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
Wysokość szkody może być dość znaczna, jeżeli pilot doprowadzi np. do niewykorzystania
kosztownych świadczeń przez całą grupę lub do powstania tzw. szkody na osobie, czyli śmierci lub
kalectwa któregoś z uczestników (np. odszkodowanie w formie renty).
Odpowiedzialność karna. Pilot wycieczki może też ponosić za swoje działania odpowiedzialność
karną. Typowym przykładem będzie sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia (za które
grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności), które może polegać np. na
zaprowadzeniu turystów w miejsca niebezpieczne. Należy pamiętać że pilot podejmując się pełnienia
roli opiekuna wycieczki, przyjmuje na siebie funkcję gwaranta, a więc ciąży na nim szczególny prawny
obowiązek nie tylko odwracania niebezpieczeństw, które realnie mogłyby jej zagrażać, ale i
powstrzymywania się od działań, które niebezpieczeństwo mogły sprowadzić.
Przykład: Jeżeli z powodu niedopatrzenia pilota ukradziono bagaż turyście, biuro ma prawo żądać
zwrotu kwoty pokrywajacej stratę turysty.

Ważne:
Zanim pilotowi wycieczek zostaną przydzielone obowiązki, przed wyjazdem muszą być spełnione
przez organizatora imprezy warunki określone w art. 30 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych. Pilota
i biuro powinna łączyć pisemna umowa. Zgodnie z orzecznictwem brak pisemnego zlecenia
określającego miejsce i czas usługi pilotarskiej, brak upoważnienia do działania w imieniu organizatora
świadczy o tym, iż nie zlecono pilotowi zadań pomimo jego uczestnictwa w imprezie. A to może też
utrudniać możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności.
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