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1. Wstęp

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych3 wskazuje, iż za inne obiekty, w  któ-
rych mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane 
przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez 
nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania 
co do wyposażenia, oraz inne wymagania określone w przepisach prawa. Kwestia 
ewidencjonowania działalności rolników w tym zakresie zostanie odpowiednio 
rozważona w ramach niniejszego artykułu. Wprawdzie wymogi we wskazanym 
zakresie zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego już w 1997 roku 
[S. Piśko, J. Raciborski 1998] i w swej istocie niewiele się zmieniły, to jednak wiele 
sytuacji praktycznych wskazuje na  to, iż regulacje te nie są powszechnie znane 
i często nie są w ogóle stosowane.

Nie powinno być mowy o funkcjonowaniu i konkurowaniu na rynku usług tu-
rystycznych bez przestrzegania podstawowych wymagań prawnych, szczególnie 
tych zawartych w regulacjach sektorowych. Nie powinno też być mowy o obejmo-
waniu działalnością promocyjną, szczególnie finansowaną ze środków publicz-

1  Wkład pracy: Dominik Borek – 60%, Elżbieta Wyrwicz – 40%.
2 Artykuł prezentuje stan prawny na dzień: 30.09.2019 r.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361, z 2018 r. poz. 650).
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nych, obiektów, które nie spełniają minimalnych wymagań, wynikających z prze-
pisów prawa. Żywiołowy wzrost liczby różnych niezidentyfikowanych obiektów 
wpływa na obniżenie poziomu ochrony prawnej interesów konsumentów usług 
turystycznych oraz jakości tych usług. Rolnikom, którym przyświeca profesjona-
lizm w świadczeniu usług, powinno zależeć także na tym, aby mogli wyróżnić się 
na rynku usług turystycznych. Podstawowym wyróżnikiem jest możliwość udo-
kumentowania, że działalność prowadzona jest zgodnie z prawem. 

Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż wejście w życie ustawy z dnia 24 li-
stopada 2017 r. o  imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycz-
nych4 spowodowało zdefiniowanie rolników działających we wskazanym wyżej 
obszarze jako przedsiębiorców turystycznych5. W istocie swej działalności, jeśli 
w ramach gospodarstwa rolnego świadczone są dodatkowe usługi turystyczne, 
może dochodzić do powstawania imprez turystycznych. W takiej sytuacji rolnik 
będzie musiał uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. 

Szczegóły dotyczące różnych rodzajów podejmowanych w gospodarstwach 
rolnych aktywności turystycznych, zostaną pokrótce omówione i skonfrontowane 
z regulacjami sektorowymi. Przygotowywanie oferty wypoczynku na wsi, w tym 
szczególnie kwestie udostępniania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, będą 
ukazane przez pryzmat regulacji szeroko pojętego prawa turystycznego. „Regula-
cje sektorowe” – pojęcie, które znalazło się w tytule niniejszych rozważań dotyczy 
aktów prawnych będących w kompetencjach ministra właściwego ds. turystyki. 
Powyższe oznacza, iż pod rozwagę zostały poddane regulacje, za które minister 
właściwy ds. turystyki odpowiada w ramach inicjatywy rządowego procesu le-
gislacyjnego. Uzasadnieniem jest tutaj art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej6, zgodnie z którym dział turystyka obejmuje 
sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji ryn-
ku turystycznego. W pracy wykorzystano metodologię właściwą do badania re-
gulacji prawno-administracyjnych, stąd dominującą jest metoda dogmatyczna, 
empiryczna, a także historyczno-prawna [T. Barankiewicz 2012].

4 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach tury-
stycznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650, 1629.

5 Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotowa ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego 
postanowienia dyrektywy 2015/2302, która jest aktem maksymalnej harmonizacji (art. 4 dyrekty-
wy 2015/2302) i stąd ustawodawca krajowy zobligowany był do ścisłego trzymania się oficjalnego 
brzmienia wspólnotowego aktu prawnego. Odstępstwa od regulacji dyrektywalnej były dopuszczalne 
w ograniczonym zakresie dotyczącym systemu zabezpieczeń przed niewypłacalnością biur podróży.

6 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 
810 i 1090, 1467, 1544, 1560, 1669 i 1693, 2227).
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2. Organizacja imprez turystycznych w gospodarstwach rolnych

Organizowanie imprez turystycznych w gospodarstwach rolnych nie jest zjawi-
skiem nowym, ma swoją długoletnią tradycję występowania pod różnymi nazwami. 
W doktrynie wskazuje się, że agroturyzm czy agroturystyka nierozerwalnie wiążą 
się z wypoczynkiem na wsi i ten element należy najmocniej wyeksponować w roz-
ważaniach przyjętych za przedmiot niniejszego opracowania [E. Wyrwicz 2012]. 

Imprezy turystyczne, rozumiane jako całościowe pakiety usług turystycznych, 
mogą być organizowane przez samych rolników prowadzących gospodarstwa rol-
ne, jak również przez profesjonalnych touroperatorów, którzy jako jeden z kom-
ponentów swojego programu dostrzegają wypoczynek na wsi. Sytuacja druga jest 
z prawnego punktu widzenia znacznie mniej skomplikowana, ponieważ organi-
zator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych ob-
jętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te 
mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców 
usług turystycznych. Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne w opisywanej sytu-
acji ponoszą więc odpowiedzialność za swoją część wobec organizatora turystyki, 
który czuwa nad realizacją całości pakietu. Niemniej jednak równie powszechne 
są praktyki świadczące o samodzielnej organizacji imprezy turystycznej przez rol-
nika prowadzącego gospodarstwo rolne. 

Najczęściej do utworzenia imprezy turystycznej dojdzie, jeżeli usługi turystycz-
ne zostaną połączone przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, w tym na 
prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obej-
mującej wszystkie usługi. Imprezą turystyczną będzie połączenie co  najmniej 
dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub 
wakacji. Rodzaje usług turystycznych w rozumieniu ustawy to:

a) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe7, które nie jest nieodłącz-
nym elementem przewozu pasażerów8,

b) przewóz pasażerów,
c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
d) każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej 

części usług wskazanych w lit. a–c9.

7 Cele pobytowe to np.: mieszkaniowe, związane z wykonywaniem pracy, natomiast każde inne 
to np. cele związane z wypoczynkiem.

8 Nocleg jako część drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego transportu pasażerów to 
np. kuszetka w pociągu, kajuta na statku.

9 Zgodnie z dyrektywą 2015/2302 mogą to być m.in.: wstępy na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wstępy do parków rozrywki, wycieczki z przewodnikiem, karnety narciarskie i wypo-
życzanie sprzętu sportowego, takiego jak sprzęt narciarski lub zabiegi balneologiczne (spa).
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Ustawy nie stosuje się m.in. do imprez turystycznych trwających krócej niż 
24 godziny, chyba że obejmują nocleg. Zatem każde połączenie usługi zakwate-
rowania z przynajmniej jedną dodatkową usługą wymienioną w lit. b-d będzie, 
co do zasady, powodowało powstanie imprezy turystycznej. Inaczej w przypadku 
połączenia, przykładowo przewozu pasażerów z wynajmem samochodu, jeśli bę-
dzie ono trwało krócej niż 24 godziny, podmiot oferujący taki pakiet nie będzie 
organizatorem turystyki. Dodatkowo, do utworzenia imprezy turystycznej nie 
dochodzi, mimo spełnienia przesłanek, o których mowa w zasadzie wyrażonej 
w stosunku do połączenia usługi noclegowej z dodatkową usługą turystyczną, ale 
tylko w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej,  
o której mowa w lit. a-c z jedną lub kilkoma usługami turystycznymi, o których 
mowa w lit. d, jeżeli te ostatnie stanowią mniej niż 25% łącznej wartości połączo-
nych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połą-
czenia lub zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej, 
o której mowa w lit. a-c. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie będzie zatem 
organizatorem turystyki, w każdym z następujących przypadków, gdy:

1. Wynajmuje pokoje i miejsca na ustawianie namiotów i dodatkowo świadczy 
usługi turystyczne (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te 
ostatnie stanowią mniej niż 25% łącznej wartości takiego pakietu10;

2. Wynajmuje pokoje i miejsca na ustawianie namiotów i dodatkowo świadczy 
usługi turystyczne (poza wynajmem samochodów i przewozem), jeżeli te 
ostatnie nie są reklamowane jako ważny element takiego pakietu. Przykła-
dem może być łączenie możliwości najmu krótkotrwałego z usługą zwiedza-
nia rezerwatu przyrody, jeżeli stanowi ono tylko swego rodzaju „dodatek” 
do głównej usługi;

3. Gość w gospodarstwie rolnym po rozpoczęciu korzystania z obiektu, doj-
dzie do wniosku, że chciałby zakupić u rolnika dodatkową usługę turystycz-
ną w postaci przewodnictwa po okolicy (świadczoną przez rolnika);

4. W ramach usługi zakwaterowania świadczy usługi, które są nieodłączną czę-
ścią tej usługi turystycznej. Chodzi tu na przykład o sprzątanie zapewnione 
w ramach zakwaterowania lub dostęp do urządzeń na miejscu, takich jak np. 

10 Przykładowo wynajem pokoju na jeden dzień jest wart 200, natomiast dodatkowe usługi 
turystyczne (np. usługa przewodnicka) są warte 50. Sumarycznie wartość pakietu to 250, z tego po-
łączenia 25% to wartość wynosząca 62,5. Biorąc pod uwagę, iż wartość usługi przewodnickiej to we 
wskazanym przykładzie 50, połączenie to nie stanowi imprezy turystycznej. Dokonując wskazanego 
wyliczenia powinniśmy, co do zasady, opierać się o ceny danych usług, należy jednak pamiętać, iż 
sztuczne zawyżanie, bądź zaniżanie cen w pakiecie będzie stanowić czyn zabroniony prowadzący do 
obejścia regulacji ustawowych. W takim przypadku kara może być nieunikniona. 
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 boisko, sala bankietowa, sauna lub sala treningowa przeznaczona dla gości11;
5. Organizuje pakiety turystyczne trwające krócej niż 24 godziny i nie obejmu-

jące zakwaterowania;
6. Prowadzi swoją działalność na zasadach niezarobkowych, kierowaną do 

ograniczonej grupy osób i okazjonalnie (w przypadku agroturystyki, sytu-
acja ta musiałaby dotyczyć modelu, który nie jest nastawiony na zysk, co 
w praktyce wydaje się nierealne).

Niemniej jednak należy pamiętać, iż rolnik prowadzący takie gospodarstwo, 
w  przypadku świadczenia usług turystycznych będzie traktowany jako przed-
siębiorca turystyczny w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych [Borek, 
2018]. Powyższe wynika z faktu, iż ustawodawca traktuje w ten sposób także poje-
dynczego dostawcę usług turystycznych, jeśli prowadzi swą działalność w sposób 
odpłatny (czyli pobiera z tego tytułu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny) [Borek, 
Wyrwicz – mat. w druku]. Kwestia ta ma jedynie wymiar teoretyczny, w praktyce 
dopóki rolnik nie stanie się organizatorem turystyki, jego zobowiązania wynika-
jące z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
mogą nie zaistnieć, chyba że mamy do czynienia z przedsiębiorcą ułatwiającym 
nabywanie powiązanych usług turystycznych. 

3. Wiązanie usług turystycznych w gospodarstwach rolnych

Powiązane usługi turystyczne (PUT) to produkt, który nie stanowi imprezy tu-
rystycznej. Połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych 
nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami 
z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, stanowi PUT, jeśli przedsię-
biorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych:

1) przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwo-
ścią dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną lub

2) w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakre-
sie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym 
przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po 
potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, rolnik prowadzący gospodarstwo rolne stanie się 
przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych w na-
stępujących przypadkach:

11 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 dy-
rektywę Rady 90/314/EWG.
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1. Sprzedaży klientowi usługi zakwaterowania w gospodarstwie rolnym za jed-
noczesnym umożliwieniem i ułatwieniem wybrania i opłacenia dodatko-
wych usług turystycznych pochodzących od innych podmiotów;

2. Ułatwienia klientowi, w sposób skierowany bezpośrednio do innego usłu-
godawcy, zawarcia dodatkowej umowy o usługę turystyczną, jeżeli zostanie 
ona zawarta w przeciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji usługi za-
kwaterowania w gospodarstwie rolnym.

3. Wynajmu pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, jeśli dodatkowo ułatwia 
nabywanie usług turystycznych (poza wynajmem samochodów i przewo-
zem), jeżeli te ostatnie stanowią więcej niż 25% łącznej wartości takiego 
produktu turystycznego.

Powyższe przykłady świadczą o tym, że powiązane usługi turystyczne mogą 
być świadectwem kooperacji w prowadzonym gospodarstwie rolnym, niemniej 
jednak należą do rzadkości. Spełnienie przesłanek czy to organizacji imprez tu-
rystycznych czy ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, będzie 
wymagało każdorazowo uzyskania wpisu we właściwym rejestrze organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług tury-
stycznych. Powyższe jest o tyle istotne, że wymogi formalne, jakie stawia się przed 
podmiotami tego typu, dotyczą w głównej mierze spełnienia przesłanki posiada-
nia właściwego, pełnego zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności. Zgoła od-
mienna sytuacja dotyczy dostawców pojedynczych usług turystycznych12, którzy 
jako gestorzy gospodarstw rolnych mogą podjąć się aktywności innego rodzaju, 
o czym szerzej w dalszej części niniejszych rozważań. 

4. Usługi hotelarskie w gospodarstwach rolnych

Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (nazwa zmieniona poprzez art. 64 ustawy o imprezach turystycz-
nych i powiązanych usługach turystycznych) w zakresie świadczenia usług hote-
larskich dotyczy unormowania zasad ich świadczenia oraz określenia minimal-
nych wymagań co do wyposażenia oraz zakresu usług w obiektach hotelarskich 
oraz w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie. 

Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewod-
ników turystycznych w art. 3 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż przez użyte w ustawie okre-
ślenie „usługi hotelarskie” należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne 
wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc 
na  ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, 
w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

12 Tradycyjnie rozumianych jako usługodawcy turystyczni.



18 Dominik Borek, Elżbieta Wyrwicz

Ww. ustawa w art. 35 ust. 1 i 2 stanowi, że usługi hotelarskie mogą być świadczone:
 w obiektach hotelarskich, które spełniają:

– wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świad-
czonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został 
zaszeregowany,

– wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi 
przepisami;

 w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, jeżeli obiek-
ty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz wymagania 
sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. 

Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uwa-
ża się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie na-
miotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te 
spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, 
przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

Minimalne wymagania co do wyposażenia dla „innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie” określone zostały w załączniku nr 7 do rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiek-
tów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie13. 
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych nakłada na rolników świadczących usługi hotelarskie w gospodar-
stwach rolnych także obowiązek:

 zgłoszenia tego obiektu do „Ewidencji innych obiektów, w których są świad-
czone usługi hotelarskie”, prowadzonej przez wójtów, burmistrzów lub pre-
zydentów miast, 

 informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelar-
skich.

Potwierdzeniem zgłoszenia obiektu do „Ewidencji innych obiektów, w których 
są świadczone usługi hotelarskie” jest zaświadczenie, wydane przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta. 

Należy podkreślić, iż „Ewidencja …”, o której mowa powyżej, jest zupełnie 
odrębną ewidencją w stosunku do „Ewidencji działalności gospodarczej”, tak-
że prowadzonej przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. „Ewidencję 
obiektów hotelarskich” prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu 
na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. 

Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodni-
13 Obwieszczenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelar-
skich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
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ków turystycznych od chwili wejścia w życie, tj. od dnia 1 lipca 1998 roku (wówczas 
pod nazwą – Ustawa o usługach turystycznych) normuje zasady świadczenia usług 
hotelarskich w obiektach hotelarskich, do których zalicza się tylko i wyłącznie: hotel, 
motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, 
schronisko oraz pole biwakowe, a także w innych obiektach, w których świadczone 
są usługi hotelarskie. I chociaż w zasadach tych nie nastąpiły znaczące zmiany, to 
zauważa się niejednokrotnie, iż w praktyce nie są one zbyt dobrze znane, zarówno 
przez niektórych usługodawców, jak i niektóre właściwe organy. 

Przykładem na potwierdzenie niewystarczającej znajomości tych zasad ze 
strony usługodawców może być wypełnienie niektórych ankiet nadesłanych w ra-
mach Konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Na 
pytanie „Czy oświadczasz, że obiekt wpisany jest do ewidencji innych obiektów 
hotelarskich, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właści-
wego ze względu na miejsce ich położenia oraz spełnia minimalne wymagania co 
do wyposażenia?” większość uczestników konkursu odpowiedziało „TAK”. Jed-
nak niektórzy uczestnicy konkursu w tej rubryce podali numer Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD), która stanowi umownie przyjęty, hierarchicznie usyste-
matyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie 
realizują podmioty gospodarcze. PKD została wprowadzona na podstawie ustawy 
o statystyce publicznej do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych ad-
ministracji publicznej. PKD zatem nie ma nic wspólnego z „Ewidencją innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”. 

Z kolei właściciele lub zarządzający obiektami hotelarskimi odpowiadali na to 
pytanie „NIE”, ale podawali w tej rubryce numer bez wyjaśnienia czego ten numer 
dotyczy. Po  szczegółowym sprawdzeniu okazało się, że  pod podanym numerem 
dany obiekt był wpisany do „Ewidencji obiektów hotelarskich”, prowadzonej przez 
marszałka województwa, co oznaczało, że obiekt spełniał wymagania ustawowe. 
Z opisanej sytuacji wynika także, iż doprecyzowania wymaga ankieta konkursowa, 
w której powinny znaleźć się dwa odrębne pytania – o dwie odrębne ewidencje. 

Uzupełnieniem wymogów w zakresie usług hotelarskich, wynikających z usta-
wy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników tu-
rystycznych, jest w odniesieniu do „innych obiektów, w których świadczone są 
usługi hotelarskie” system oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzony od wielu 
lat przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (PFTW 
„GG”). Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczegól-
nym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposa-
żenia i oferowanych usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystości 
ofert oraz stworzenie produktów turystycznych wiarygodnych jakościowo.
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Kategoryzacja stanowi narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert go-
spodarstw agroturystycznych. System kategoryzacji jest systemem dobrowolnym. 
Kategoryzacją objęte są obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, które nie 
podlegają ustawowemu obowiązkowi kategoryzacji, gdyż należą do grupy „inne 
obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie”. Skategoryzowane obiekty 
gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez go-
ści, zaś kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach pro-
mocyjnych PFTW „GG” oraz prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem 
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przez okres 
czterech lat. Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka. 
Maksymalnie można uzyskać III kategorię, czyli trzy słoneczka. System katego-
ryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej klasyfikuje obiekty do jednego z dwóch rodza-
jów: „Wypoczynek u rolnika” lub „Wypoczynek na wsi”14. Przedstawiony system 
kategoryzacji PFTW „GG” zakłada ważność nadanej kategorii przez cztery lata 
i jej okresowe weryfikowanie. Jeśli zatem nadano konkretnemu obiektowi katego-
rię w roku 2014, a w roku 2019 obiekt nie został zgłoszony do weryfikacji katego-
rii, to oznacza, że aktualnie nie jest skategoryzowany przez PFTW „GG”.

Jednak dla niektórych wnioskodawców, wypełniających ankietę we wspomnia-
nym już Konkursie „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk turystyki wiejskiej” nie 
było to oczywiste, gdyż odpowiadając na pytanie „Obiekt jest skategoryzowany 
w ramach systemu oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej i posiada status obiektu „Wy-
poczynek u rolnika” albo „Wypoczynek na wsi” odpowiedzieli „TAK”, chociaż nie 
zgłosili swojego obiektu do weryfikacji kategoryzacji, a poprzednia utraciła waż-
ność. Oferty takie zostały odrzucone na etapie oceny pod względem formalnym. 
Opisane wyżej sytuacje potwierdzają fakt, iż znajomość przepisów prawnych oraz 
znajomość zasad, dobrowolnie przyjętych do stosowania, nie jest mocną stroną 
niektórych usługodawców. 

5. Przewodnictwo turystyczne w gospodarstwach rolnych

Usługi przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek zostały uregulowa-
ne w  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wcześniej ustawa o usługach 
turystycznych).

W art. 20 i art. 21 ust. 1 tej ustawy wymienione zostały cztery zawody: prze-
wodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, przewodnik tu-
rystyczny górski i pilot wycieczek. Do końca 2013 r. wszystkie ww. zawody były 
zawodami regulowanymi, co oznacza, że określono prawne wymogi do ich wyko-
nywania. Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wyko-

14  https://pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja
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nywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzono zmianę 
do ustawy o usługach turystycznych, polegającą na zniesieniu obowiązku odbycia 
szkolenia regulowanego, zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień wydawa-
nych przez marszałka województwa, aby wykonywać zawody: przewodnika tury-
stycznego miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek. 

Pozostawiono określenie zawodu przewodnika turystycznego wraz z jego za-
daniami i podziałem na rodzaje (górski, terenowy, miejski), podobnie jak w od-
niesieniu do zawodu pilota wycieczek. Zatem zawód przewodnika turystyczne-
go miejskiego i terenowego, a także zawód pilota wycieczek można określić jako 
zawody definiowane [Raciborski, 2018}. W konsekwencji zadania przewodnika 
miejskiego i terenowego oraz zadania pilota wycieczek może obecnie wykony-
wać każda osoba, która jest pełnoletnia, posiada wykształcenie średnie i nie 
była karana za wybrane przestępstwa. Regulacje utrzymano jedynie w stosun-
ku do zawodu przewodnika górskiego, z uwagi na fakt, że jest to zawód z obsza-
ru bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Gospodarze oferujący nocleg są czę-
sto otwarci, by być przewodnikami po okolicy – mogą to robić nieodpłatnie lub 
świadczyć usługi odpłatnie – nie staną się organizatorami turystyki jeśli wartość 
tej usługi stanowić będzie mniej niż 25% wartości całości usług. Pomocy w ko-
jarzeniu turystów z mieszkańcami odwiedzanych miejsc, którzy chcą świadczyć 
usługi przewodnickie i pilockie, aby pomagać poznawać turystom swoją kulturę 
od środka udziela m.in. serwis internetowy Trip4real. Bazuje on na zapewnianiu 
unikalnych doświadczeń turystycznych i patrzeniu na odwiedzane miejsca przez 
pryzmat doświadczeń jego mieszkańców. Serwis działa od 2013 roku w kilku kra-
jach w Europie (Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech).

6. Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiono najważniejsze zagadnienia, związane ze stosowa-
niem w praktyce regulacji sektorowych w turystyce. Znacząca część tych regulacji 
została wprowadzona ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku. 

Przedstawione zostały sytuacje, w  których w ramach gospodarstwa rolnego 
świadczone są dodatkowe usługi turystyczne, co może powodować powstawanie 
imprez turystycznych, a  tym samym powodować konieczność uzyskania przez 
rolnika wpisu do  rejestru organizatorów turystyki i  przedsiębiorców ułatwiają-
cych nabywanie powiązanych usług turystycznych. Istotne jest, aby każdy rolnik, 
świadczący usługi turystyczne świadomie podejmował decyzje o zakresie swojej 
działalności, unikając w konsekwencji działalności niezgodnej z prawem. 

W odróżnieniu od nowych regulacji, wprowadzonych ustawą o imprezach tury-
stycznych i powiązanych usługach turystycznych, wymogi w zakresie minimalnych 
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wymogów dla obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie, a także zasady ewidencjonowania tych obiektów zostały wprowa-
dzone do polskiego porządku prawnego już w 1997 roku [S. Piśko, J. Raciborski 1998] 
i w swej istocie niewiele się zmieniły, to jednak opisane sytuacje praktyczne wskazują 
na to, iż regulacje te nie są powszechnie znane i często nie są w ogóle stosowane. 

Działanie zgodnie z prawem i możliwość udokumentowania tego faktu, to jeden 
z podstawowych warunków wiarygodności i jakości na rynku usług turystycznych.
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STRESZCZENIE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wy-
cieczek i przewodników turystycznych wskazuje, iż za inne obiekty, w których mogą być 
świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje 
i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, 
jeżeli obiekty te  spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz inne wyma-
gania określone w  przepisach prawa. Kwestia ewidencjonowania działalności rolników 
w tym zakresie została odpowiednio rozważona w ramach niniejszego artykułu. Odniesie-
nie dotyczyć będzie również obszaru regulacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. To wszystko zaprezentowane 
w relacji do działalności gospodarstw rolnych, celem ukazania ich specyfiki na gruncie 
regulacji prawa turystycznego.
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TOURIST ACTIVITY OF FARMS AGRICULTURAL IN THE TOURIST SECTORAL REGU-
LATIONS
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SUMMARY

The Act of 29 August 1997 on hotel services and services of tour leaders and tourist 
guides indicates that other facilities in hotel services may be provided in rooms and places 
rented by farmers on their farms agricultural, if the facilities have the minimum require-
ments for equipment, and other requirements. The article will also apply to the area of re-
gulation of the Act of 24 November 2017 on tourist events and linked travel arrangements. 
All of the cases will be presented in relation to the activity of farms agricultural, in order 
to show their specificity under the regulations of tourist law.
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