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PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY PILOTA
WYCIECZEK Z ORGANIZATOREM TURYSTYKI

Abstrakt: Pilot wycieczek może współpracować z organizatorem turystyki na podstawie
dwojakiego rodzaju umów: umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług z art. 750 k.c.,
do której należy stosować odpowiednio przepisy o zleceniu. Wyróżnianie innych podstaw
prawnych tej współpracy jest wątpliwe z teoretycznego punktu widzenia. Może też prowa-
dzić do nieprawidłowych rozstrzygnięć konkretnych problemów prawnych.

Słowa kluczowe: pilot wycieczek, prawne podstawy zatrudnienia

Problematyka prawna dotycząca pilotów wycieczek1 nie spotkała się do tej pory
z szerszym zainteresowaniem przedstawicieli doktryny. Nie ma opracowania monogra-
ficznego na ten temat. Artykuły poświęcone temu tematowi są nieliczne. Generalnie
można powiedzieć, że pojawia się on: po pierwsze, w opracowaniach ogólnych doty-
czących prawa turystycznego2 lub usług turystycznych3; po drugie, w pracach dotyczą-

                                                     
 1 Dalej określenie „pilot wycieczek” stosowane jest zamiennie z określeniem „pilot”.
 2 Zob. np. J. Gospodarek: Prawo w turystyce. Warszawa 2006, s. 261 i n.; M. Nesterowicz: Prawo tury-

styczne. Kraków 2006, s. 25 i n.
 3 Zob. np. S. Piśko, J. Raciborski: Wprowadzenie do ustawy o usługach turystycznych. Warszawa 1998,

s. 26 i n.; J. Raciborski: Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz. Warszawa 1999, s. 136 i n.;
Z. Trzciński [w:] J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski: Podstawy prawne świadczenia usług tury-
stycznych. Pod red. J. Zaborowskiego. Warszawa 2002, s. 94; H. Zawistowska: Nowe zasady świadcze-
nia usług turystycznych. Warszawa 2005, s. 56 i n.
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cych pilotów wycieczek4 lub szerzej – obsługi ruchu turystycznego5; po trzecie, w nie-
licznych artykułach podejmujących problematykę prawnych aspektów pilotażu6, ewen-
tualnie pilotażu i przewodnictwa turystycznego7. Sytuacja ta może dziwić, gdyż na
gruncie tej problematyki powstaje wiele interesujących i wieloaspektowych problemów.
Co prawda niektóre z tych kwestii zostały już w literaturze omówione, lecz pozostaje
wiele rzeczy niewyjaśnionych, a na niektóre inne trzeba spojrzeć inaczej, ze względu na
zmiany normatywne lub potrzebę weryfikacji wypowiedzianych poglądów. Do tej
ostatniej grupy bez wątpienia należy kwestia podstaw prawnych8 współpracy pilota wy-
cieczek z organizatorami turystyki9. Ma ona fundamentalne znaczenie dla określenia
praw i obowiązków pilota wycieczek. Co prawda rdzeń tych obowiązków jest wspólny,
wynika bowiem z istoty obowiązków pilota, lecz w zależności od rodzaju umowy, która
łączy strony, różnie przedstawiają się te prawa i obowiązki. Kwestia ta ma znaczenie
nie tylko w sferze prawa materialnego, ale także na gruncie prawa procesowego10. W tej
mierze zaprezentowano w literaturze wiele stanowisk. Wypowiedzi poszczególnych
autorów wskazują, że podstawą tej współpracy mogą być następujące umowy:

- umowa o pracę oraz umowa zlecenia11;
- umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa nienazwana, podobna do zlecenia12;

                                                     
 4 Zob. np. J. Raciborski [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych. Pod red. Z. Kruczka. Kraków 1998, s. 109

i n.; H. Janicka, T. Manasterska, A. Niezgoda, M. Skorb [w:] Vademecum pilota grup turystycznych. Pod
red. G. Gołembskiego. Poznań 2003; s. 51 i n.; K. Sondel [w:] Kompendium pilota wycieczek. Pod red.
Z. Kruczka. Kraków 2005; s. 69 i n.; M. Wajdzik, Z. Kruczek: Metodyka i technika pracy pilota – rezy-
denta. Kraków 2006, s. 23 i n. (abstrahuję w tym miejscu od oceny, czy rezydent powinien posiadać
uprawnienia pilota wycieczek; odniesienie się do tej kwestii wymaga odrębnego opracowania).

 5 Zob. np. Z. Kruczek, P. Różycki [w:] Obsługa ruchu turystycznego. Pod red. Z. Kruczka. Kraków 2006, s. 99.
 6 Zob. np. M. Dembiński: Autokar kontrolowany nielegalnie. Wiadomości Turystyczne 2006 nr 29, s. 23;

D. Frey: Bez umowy można być pilotem. „Rzeczpospolita” z 21-22 października 2006, s. C3; P. Cybula:
Spór o możliwość cofnięcia uprawnienia pilotowi wycieczek. Rynek Podróży 2006 nr 11, s. 42.

 7 Zob. np. A. Gostyński: Przewodnicy turystyczni i piloci w aktualnej sytuacji prawnej w Polsce (wybra-
ne zagadnienia). W: Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Prze-
wodnictwa. Pod red. Z. Kruczka. Kraków 2005, s. 59 i n.

 8 Przez „podstawy prawne” rozumiem tu rodzaje umów, które mogą zawierać piloci wycieczek z organi-
zatorami turystyki w zakresie wykonywania zadań pilota wycieczek. Ze względu na ograniczone ramy
artykułu i jego zasadniczy cel, pomijam w nim wątki, które nie mają bezpośredniego znaczenia dla tak
ujętego tematu, jak np. bliższe określenie obowiązków pilota, zakres „wyłączności” świadczenia usług
przez pilota wycieczek, czy też odpowiedzialność pilota wycieczek z tytułu niewykonania lub nienale-
żytego wykonania umowy względem organizatora turystyki. Są to bez wątpienia zagadnienia interesu-
jące i kontrowersyjne, z tego też powodu zasługują na odrębne opracowanie.

 9 Pilot wycieczek oczywiście może współpracować z różnymi podmiotami. Najczęściej są to biura po-
dróży, a ściślej organizatorzy turystyki. Kontrahentem pilota są też często: szkoły, zakłady pracy i ko-
ścioły – zob. K. Podemski: Polscy piloci i przewodnicy o sobie w dobie wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej. W: Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnic-
twa. Pod red. Z. Kruczka. Kraków 2005, s. 20.

 10 Przykładowo różnie przedstawia się sprawa sądu właściwego w razie ewentualnie konfliktu między
stronami umowy. Jeżeli podstawą tej współpracy jest umowa cywilnoprawna, właściwy jest sąd cywil-
ny, chyba że pilot wycieczek jest przedsiębiorcą: wtedy sądem właściwym jest sąd gospodarczy. Ale
gdy jest to umowa o pracę, sądem właściwym jest sąd pracy.

 11 Tak A. Lipska, A. Świątecki, W. Wandowicz: Poradnik pilota wycieczek zagranicznych. Warszawa
1992, s. 34.

 12 Tak J. Raciborski [w:] Pilotaż wycieczek..., s. 120-121; Z. Kruczek, P. Różycki [w:] Obsługa ruchu...,
s. 100; M. Wajdzik, Z. Kruczek: Metodyka i technika..., s. 23 oraz H. Janicka, T. Manasterska,
A. Niezgoda, M. Skorb [w:] Vademecum pilota…, s. 54-55.
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- umowa zlecenia13;
- umowa o pracę, zlecenie świadczenia usług turystycznych, zlecenie – pilotaż

wycieczek14;
- umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa nienazwana podobna do zlecenia oraz

umowa o usługi prowadzenia imprezy jako pilot15;
- umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia oraz tzw. dogadanie się16;
- umowa o pracę oraz umowa o świadczenie usług pilotarskich (umowa pilotażu

wycieczki)17;
- pilot może też świadczyć usługi biuru podróży na postawie umowy o pracę,

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub na podstawie umowy o usługi
podobne do zlecenia18.

Odniesienie się do tych wypowiedzi wymaga wcześniejszego wskazania, w jaki spo-
sób do tej problematyki odnosi się ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach tury-
stycznych19 (cyt. dalej jako u.u.t.) oraz przedstawienia ogólniejszego tła rozważań.

Piloci w umowach zawieranych z organizatorami turystyki zobowiązują się najczęściej
do obsługi wycieczek, tj. imprez turystycznych, których program obejmuje zmianę miej-
sca pobytu uczestników (art. 3 pkt 3 u.u.t.)20. Współpraca ta ma charakter umowny: jej
podstawą jest umowa zawarta między pilotem wycieczek a organizatorem turystyki21. Ani

                                                     
 13 Tak rozumiem wypowiedź G. Gołembskiego i H. Janickiej (w Vademecum pilota…, s. 33), którzy

stwierdzają: „Mówiąc o obowiązkach pilota nie można zapomnieć o jego prawach. Należą do nich: za-
trudnienie zgodnie z przyjętymi zasadami prawa (umowa zlecenie) (…)”.

 14 Tak E. Jarosz: Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi turystycznej. Katowice 2002, s. 43.
 15 Tak K. Sondel [w:] Kompendium pilota..., s. 75.
 16 Tak Raport z badań ankietowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, przygotowany

przez zespół pod kierunkiem K. Podemskiego, http://www.mgip.gov.pl/Turystyka/Badania + rynku +
turystycznego/, s. 68; K. Podemski: Polscy piloci..., s. 20. Podstawą raportu były badania ankietowe.
Znajdowało się w nich pytanie: „W jakiej formie zatrudnienia pracował/a Pan/i jako pilot (…) w ostat-
nich 12 miesiącach”. Istniały cztery możliwości wyboru: „1. umowa o dzieło, umowa zlecenie”,
„2. umowa o pracę, etat”, „3. własna działalność gospodarcza” oraz „dogadanie się” (tamże, s. 83).
Należało też wskazać, czy forma ta nie jest w ogóle stosowana, jest stosowana rzadko, stosowana czę-
sto, stosowana zawsze. Otrzymano następujące wyniki: „umowa o dzieło, umowa zlecenie”: wcale –
4%, rzadko – 14,5%, często – 11,2%, zawsze – 32,6%, brak danych – 37,7%; „umowa o pracę, etat”:
wcale – 15,9%, rzadko – 1,1%, często – 0,4%, zawsze – 2,2%, brak danych-80,4%; „własna działal-
ność gospodarcza”: wcale – 14,9%, rzadko – 2,9%, często – 5,1%, zawsze – 12,3%, brak danych –
64,9%; „dogadanie się”: wcale – 9,8%, rzadko – 13,4%, często – 7,6%, zawsze – 8,0%, brak danych –
61,2% (tamże, s. 68).

 17 Tak J. Gospodarek: Prawo turystyczne…, s. 151.
 18 Tak M. Nesterowicz: Prawo turystyczne…, s. 25.
 19 Tekst jedn. Dz.U. 2004 Nr 223, poz. 2268 ze zm.
 20 „Impreza turystyczna” według art. 3 pkt 2 u.u.t., to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jed-

nolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny al-
bo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu” (szerzej na temat – zob. np. P. Cybula: Umowa
o imprezę turystyczną. Warszawa 2005). Organizatorzy wycieczek, w których uczestniczy co najmniej
10 osób realizujących wspólny program, są obowiązani, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zapewnić
uczestnikom opiekę pilota wycieczek posiadającego odpowiednie uprawnienia (art. 30 ust. 2 u.u.t.).

 21 Pomijam tu możliwą z teoretycznego punktu widzenia współpracę w zakresie zobowiązania o charak-
terze nienormatywnym, z pobudek grzecznościowych – zob. P. Machnikowski: Kodeks cywilny. T. 2,
Komentarz do artykułów 535-1088. Pod red. E. Gniewka. Warszawa 2004, s. 375.
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ustawa o usługach turystycznych, ani żaden inny akt prawny nie odnosi się w sposób bez-
pośredni do kwestii, jaka ma to być umowa. Nic nie wskazuje, aby sytuacja ta miała się
zmienić, czemu zresztą nie należy się dziwić. Nie ma też w tym zakresie wzoru umowy
wytworzonego przez organizacje zawodowe22 lub gospodarcze23. Wzory takie pojawiają
się w oparciu o doświadczenie wynikające z praktyki kształtowania treści i wykonywania
określonego rodzaju umów24. Stanowią wzór polecanych klauzul umownych. Warunkiem
ich sukcesu (stosowania w praktyce) jest neutralny charakter: nie powinny dążyć do
ochrony interesów tylko jednej strony umowy. Ponadto – jak wskazuje się w literaturze –
takie wzory przyczyniają się do tworzenia zwyczajów handlowych, a nawet – po pewnym
czasie – norm prawa pozytywnego25. Ze strony środowiska pilotów wycieczek pojawiają
się jednak głosy wskazujące na potrzebę opracowania takiego wzoru26. Wynika z tego, że
w praktyce dostrzega się problemy w zakresie wyboru i kształtu umowy regulującej
współpracę organizatora turystyki i pilota wycieczek.

Jak wyżej wskazano, ustawa o usługach turystycznych nie odnosi się w sposób bez-
pośredni do takiej umowy. Przewidziano w niej natomiast, że organizatorzy turystyki
„są obowiązani wystawić (...) pilotowi wycieczek pisemne zlecenie, określając w nim
miejsce (obszar) i czas usługi (...) pilotarskiej oraz upoważnienie do działania w zakre-
sie niezbędnym do prowadzenia imprezy turystycznej” (art. 30 ust. 2 u.u.t.). W literatu-
rze wyrażono wątpliwości co do kształtu tego przepisu. Zwrócono uwagę, że jest on
mało precyzyjny i nie uwzględnia zróżnicowanych stosunków prawnych między orga-
nizatorem turystyki a pilotem wycieczek, co powoduje, że takie „zlecenia” nie są zbyt
często wystawiane27. Można mieć także wątpliwości co jego ratio legis. Bliższa jego
analiza wykracza poza ramy objęte tematem niniejszego artykułu. Z pewnością zasłu-
guje też na odrębne opracowanie. W tym miejscu, ze względu na poglądy zaprezento-
wane w literaturze, a także wnioski płynące z orzecznictwa, należy jedynie podkreślić,
że jego treść może wprowadzać w błąd, i to w dwojaki sposób. Po pierwsze, że zawsze
mamy lub możemy mieć tu do czynienia z umową zlecenia28. Po drugie, że niewysta-

                                                     
 22 Np. Polską Federację Pilotażu i Przewodnictwa.
 23 Np. Polską Izbę Turystyki.
 24 Zob. M. Bednarek: Wzorce umów w prawie polskim. Warszawa 2005, s. 6; B. Gawlik: Pojęcie umowy

nienazwanej. Studia Cywilistyczne 1971 t. 18, s. 30; S. Włodyka: System prawa handlowego. T. 5,
Prawo umów handlowych. Pod red. S. Włodyki. Warszawa 2006, s. 42 i n.

 25 Tak M. A. Zachariasiewicz: Niektóre problemy prawne związane z korzystaniem z nienormatywnych
wzorców umownych. Rejent 1995 nr 9, s. 118; M. Bednarek: Wzorce umów…, s. 6.

 26 Postulat taki, adresowany do Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, Polskiej Izby Turystyki oraz
Krajowej Rady Izb Turystyki, zawarto we Wnioskach końcowych z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa
„Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania”. W: Pilotaż i przewodnictwo…, s. 133. Stosowna propo-
zycja wzoru takiej umowy została natomiast zaprezentowana w literaturze – zob. J. Kocur, J. Dudek,
T. Baron: Zbiór umów do działalności turystycznej z komentarzem. Propozycje rozwiązań w oparciu
o nowe regulacje prawne. Katowice 1998, s. 38 i n., a ostatnio M. Cholewa-Klimek: Umowa o świad-
czenie usług pilota wycieczek. Rynek Podróży 2007 nr 1, s. 39 i n., ze wstępem P. Cybuli: Umowa mię-
dzy pilotem wycieczek a organizatorem turystyki (propozycja).

 27 Tak J. Gospodarek: Prawo turystyczne…, s. 151.
 28 Umowa zlecenia pojawia się w literaturze bardzo często jako przykład umowy, która może łączyć

pilota wycieczek z organizatorem turystyki (zob. niżej).
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wienie przez organizatora takiego „zlecenia” powoduje, że osoba nie może występować
in concreto jako pilot wycieczek29.

Prima facie pilot wycieczek i organizator turystyki mają szeroki wybór rodzaju
umowy, którą mogą zawrzeć. Mogą wybrać którąś z umów nazwanych lub tak określić
swoje prawa i obowiązki, że umowa będzie stanowiła umowę nienazwaną. Ze względu
jednak na ich typowe – a więc określane najczęściej w umowach, wynikające z zadań
pilota wycieczek określonych w ustawie o usługach turystycznych – obowiązki, jest on
jednak w znacznej mierze ograniczony. Zgodnie z art. 20 ust. 3 u.u.t., do zadań pilota
wycieczek należy: „sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczest-
nikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie wynikającym z charakteru impre-
zy, czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników
podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im
usług, a także reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczą-
cych usługi w trakcie trwania imprezy”. Konkretyzacja tych zadań następuje, a przy-
najmniej powinna nastąpić w zawieranej przez strony umowie30. Obowiązki pilota mają
charakter przede wszystkim czynności faktycznych. Pilot wycieczek w celu prawidło-
wego wykonywania swoich obowiązków dokonuje także wielu różnych czynności
prawnych31, na przykład zawiera w imieniu organizatora turystyki umowy z restaurato-
rem, aby zorganizować świadczenia zastępcze, czy wypowiada umowy ze skutkiem
natychmiastowym tym uczestnikom, którzy swoim działaniem uniemożliwiają prawi-
dłową realizację imprezy32. Generalnie można więc powiedzieć, że zadania wskazane
przez ustawodawcę pozwalają przyjąć, iż pilot w praktyce najczęściej zobowiązuje się
do wykonania określonych czynności faktycznych i czynności prawnych33. Stwierdze-
nie to powinno rzutować w sposób bezpośredni na ocenę dopuszczalności zawierania
niektórych umów. W tym miejscu należy się wobec tego odnieść do poglądów zapre-
zentowanych w literaturze.

                                                     
 29 Zob. D. Frey: Bez umowy nie można być pilotem. Rzeczpospolita z 21-22 października 2006, s. C3

i polemika P. Cybuli: Spór o możliwość…, s. 42.
 30 Por. J. Kocur, J. Dudek, T. Baron: Zbiór umów…, s. 42-43; M. Cholewa-Klimek: Umowa o świadcze-

nie…, s. 40.
 31 Przez czynność prawną rozumiem „skonturowaną przez system prawny czynność konwencjonalną

podmiotu prawa cywilnego, której treść określa – co najmniej w podstawowym zakresie – konsekwen-
cje prawne tego zdarzenia prawnego”, przy czym „jedynym koniecznym elementem każdej czynności
prawnej, a zarazem wyłącznie charakteryzującym czynności prawne, jest oświadczenie woli (art. 60
KC)” (Z. Radwański: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa 2003, s. 212 i 214).

 32 J. Raciborski [w:] Pilotaż wycieczek…, s. 124-125. Por. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego. T. 3,
cz. 2; Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Pod red. S. Grzybowskiego. Ossolineum 1976, s. 390.
Abstrahuję w tym miejscu od samej dopuszczalności wypowiadania tego rodzaju umów ze względu na
przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych (art. 3851 i n k.c.).

 33 Tak też J. Raciborski [w:] Pilotaż wycieczek…, s. 120; H. Janicka, T. Manasterska, A. Niezgoda,
M. Skorb [w:] Vademecum pilota…, s. 55.
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W prawie cywilnym wyróżniamy umowy nazwane i nienazwane34. Niektóre z po-
wyższych wypowiedzi wskazują na umowy nazwane (umowa o pracę, umowa o dzieło,
zlecenie), inne pokazują, że autorzy mają na względzie umowę nienazwaną (np. umowa
nienazwana podobna do zlecenia; umowa o usługi prowadzenia imprezy jako pilot).
Z punktu widzenia prawa cywilnego, wszystkie te ostatnie umowy należy traktować
jako umowy o świadczenie usług, nie uregulowane innymi przepisami prawnymi (art.
750 k.c.)35. Należy zauważyć, że niektóre z wyżej zaprezentowanych wypowiedzi
wprowadzają dodatkowe, zbędne podziały. W ocenie niektórych autorów zasadne jest
bowiem stosowanie innych nazw dla tej umowy w zależności od tego, czy pilot zawiera
ją w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, czy też nie. Przykładowo zapre-
zentowano stanowisko, że możliwa jest tu umowa – „zlecenie (...) świadczenia usług
pilotażu”, a jeżeli pilot prowadzi działalność gospodarczą, to umowę tę określa się jako
umowa – „zlecenie (...) pilotaż wycieczek”36. W rzeczywistości z punktu widzenia
kwalifikacji tej umowy mamy do czynienia z taką samą umową. Bez znaczenia jest, czy
nazwiemy ją „świadczeniem usług pilotażu”, czy też „pilotażem wycieczek”. Podobnie
wątpliwe jest twierdzenie, że jeżeli osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, to
możemy mieć do czynienia z „umową zlecenia lub umową nienazwaną, podobną do
zlecenia”, a jeżeli jest to przedsiębiorca, to z „umową o usługi prowadzenia imprezy
jako pilot”37. Trudno tutaj odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego dopusz-
czono umowę zlecenia tylko w przypadku, gdy pilot wycieczek nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej. Po drugie, dlaczego w przypadku, gdy umowę tę zawiera osoba nie
prowadząca działalności gospodarczej, umowa nazywa się „umową nienazwaną, po-
dobną do zlecenia”, a jeżeli pilot wycieczek prowadzi działalność gospodarczą, to
„umową o usługi prowadzenia imprezy jako pilot”. Praktyka stosowania różnych nazw
w zależności od tego, czy osoba prowadzi działalność gospodarczą w tym przedmiocie,
czy też nie, wydaje się nieprawidłowa, gdyż nie ma żadnego normatywnego uzasadnie-
nia. Co prawda ustawodawca zastrzega w przypadku niektórych umów, że mogą być
zawierane tylko wtedy, gdy obie strony lub jedna z nich działają jako przedsiębiorcy.
Jeżeli sytuacja in concreto nie występuje, to – uogólniając – umowy takiej nie możemy
zakwalifikować jako tej umowy nazwanej. Sytuacja taka nie występuje jednak w przy-
padku umowy łączącej pilota wycieczek z organizatorem turystyki.

W tym miejscu należy się odnieść jeszcze do dwóch kwestii. Po pierwsze, świadcze-
nia usług „na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”38. Stwierdza
się mianowicie, że pilot może działać jako „przedsiębiorca świadczący swoje usługi
biuru podróży na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub na pod-

                                                     
 34 Ponadto wyróżnia się umowy mieszane, które według niektórych stanowią podkategorię umów niena-

zwanych, a według innych należy je wyróżniać na tej samej płaszczyźnie co umowy nazwane i niena-
zwane.

 35 Zob. J. Gospodarek: Prawo turystyczne…, s. 151.
 36 E. Jarosz: Vademecum pilotażu…, s. 43.
 37 K. Sondel [w:] Kompendium pilota..., s. 75.
 38 M. Nesterowicz: Prawo turystyczne…, s. 25.
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stawie umowy o usługi podobne do zlecenia (art. 750 k.c.)”. Pogląd ten jest niezrozu-
miały. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie reguluje przecież cywilno-
prawnej problematyki umów i trudno wobec tego mówić o zawieraniu na jej podstawie
umowy, mającej być jeszcze alternatywną wobec umowy, o której mowa w art. 750 k.c.
Po drugie, odnieść się należy do „dogadania się”39. Wyróżnianie takiej podstawy za-
trudnienia być może jest istotne z socjologicznego punktu widzenia, jednakże w sensie
prawnym „dogadanie się” – co do zasady – oznacza, że strony „dogadały się” co do
zawarcia określonej umowy, np. umowy, o której mowa w art. 750 k.c. Innymi słowy,
nie jest poprawne wyróżnianie na tej samej płaszczyźnie np. umowy zlecenia, umowy
o dzieło i dogadania się, ponieważ nie jest to podział rozłączny.

Możliwość zawierania umów o pracę między pilotem wycieczek a organizatorem tu-
rystyki nie jest w zasadzie przez nikogo kwestionowana. Umowa ta jednak w praktyce
stosunkowo rzadko jest podstawą tej współpracy. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
wiele. Wśród nich można wskazać zwłaszcza: po pierwsze, znaczne obciążenia o cha-
rakterze publicznoprawnym w porównaniu do alternatywnych form współpracy; po
drugie – to, że osoby zatrudnione jako piloci wycieczek są przeważnie młode lub trak-
tują pracę pilota jako dorywczą, co pozwala na „rezygnację” z umowy o pracę; po trze-
cie – pozycję negocjacyjną pilota wycieczek40.

Zgodnie z art. 22 k.p. „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierow-
nictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Wszystkie te elementy mogą się pojawić
w przypadku umowy zawieranej przez pilota wycieczek z organizatorem turystyki. Co
więcej, jeżeli wystąpią, to bez względu na to, jak strony umowę nazwą, i tak mamy do
czynienia ze stosunkiem pracy. Wniosek ten wynika z art. 22 §11 k.p., według którego
„zatrudnienie w warunkach określonych w §1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy”. Oznacza to, że jeżeli praca
w szczególności wykonywana jest „pod kierownictwem” pracodawcy41, to mamy do

                                                     
 39 Które wymienia Raport z badań ankietowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, przy-

gotowany przez zespół pod kierunkiem K. Podemskiego, http://www.mgip.gov.pl/Turystyka/Badania +
rynku + turystycznego/, s. 68; K. Podemski: Polscy piloci..., s. 20.

 40 Natomiast według J. Gospodarka następuje to ze względu na „sezonowość w organizacji wycieczek”
oraz dążenie przez organizatorów turystyki do „obniżenia kosztów własnych” (J. Gospodarek: Prawo
w turystyce…, s. 263).

 41 „Kierownictwo pracy” należy odróżnić od – występującej także w innych umowach – zależności orga-
nizacyjnej. Różni się ona tym od kierownictwa, że, po pierwsze, nie obejmuje poleceń bieżąco kon-
kretyzujących świadczenie pracy; po drugie, nie obejmuje obowiązku pozostawania w dyspozycji
w wyznaczonych przez pracodawcę miejscu i czasie – zob. Z. Kubot: Pojęcie kierownictwa pracy.
W: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku – ksiega jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego.
Pod red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawackiego i B. Wagner. Warszawa 2002, s. 250. W przypadku pi-
lotów wycieczek można zauważyć, że ze względu na rozwój środków komunikacji na odległość
(zwłaszcza popularność telefonów komórkowych i internetu), w stopniu znacznie wyższym niż w la-
tach poprzednich istnieje możliwość wydawania przez organizatora turystyki „poleceń bieżąco kon-
kretyzujących świadczenie pracy”.
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czynienia ze stosunkiem pracy42. Decydujące jest w tym zakresie, które z cech poten-
cjalnych umów mają charakter przeważający43: czy umowy o pracę, czy określonej
umowy cywilnoprawnej44. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy przyjął, że jeżeli
umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jed-
nakowym ich nasileniem, o jej typie (rodzaju) decyduje zgodny zamiar stron i cel umo-
wy, który może być wyrażony także w nazwie umowy45. Wspomniana regulacja służy
ochronie osób, które świadcząc pracę na warunkach umowy o pracę zostały pozbawione
pracowniczego statusu wskutek nadużycia ekonomiczno-organizacyjnego przewagi ich
pracodawcy, a nie przełamywania zasady pacta servanda sunt46.

Mając powyższe na względzie, należy przyjąć, że umowa o pracę może być podsta-
wą współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, gdy strony same taką formę
współpracy wybiorą i tak umowę nazwą. Z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy
mamy także do czynienia, jeśli mimo że strony nazwały swą umowę inaczej (np. umo-
wa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o pilotaż), to ze względu na kształt in concreto
praw i obowiązków powstałych z tej umowy, umowa ta została zawarta w warunkach
właściwych dla umowy o pracę. W tej drugiej sytuacji pilot wycieczek może kwestio-
nować zawarcie umowy cywilnoprawnej i żądać ustalenia istnienia umowy o pracę na
drodze sądowej.

Według prawa polskiego „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowią-
zuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”
(art. 627 k.c.). Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie istnieją daleko idące wątpli-
wości i rozbieżności odnośnie przedmiotu tej umowy. Bierze się to głównie z braku
bliższego wyjaśnienia, na czym dzieło może polegać, i nie do końca jednolitego orzecz-
nictwa. Wydaje się, że istnieją daleko idące wątpliwości co do możliwości kwalifiko-
wania umowy zawieranej przez pilota wycieczek z organizatorem turystyki jako umowy
o dzieło. Bliższa analiza w tym przedmiocie nie jest konieczna. Wskazać należy jedynie
na dwa zasadnicze argumenty przeciwko takiemu zabiegowi. Po pierwsze, w doktrynie
podważane jest stanowisko, że przedmiotem tej umowy może być dzieło niematerialne,

                                                     
 42 Nie można się natomiast zgodzić ze stanowiskiem M. Wajdzik i Z. Kruczka, w których ocenie: „Bez

względu (…) na formę zawartej umowy w każdym przypadku dochodzi do nawiązania współpracy,
która określana jest mianem stosunku pracy (...)”: ze stosunkiem pracy mamy do czynienia tylko wte-
dy, gdy strony zawarły umowę o pracę lub zawarły formalnie inną umowę, ale jej warunki zostały
określone tak jak w przypadku umowy o pracę.

 43 Zob. wyrok SN z 14 września 1998 r., I PKN 334/98.
 44 W literaturze zaprezentowano stanowisko, iż „Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie różnice wy-

stępujące w procesie świadczenia pracy i stopniu zaangażowania zatrudnionych w obu reżimach praw-
nych, przy daleko idącej odmienności ich pozycji prawnej, są to warunki wyraźnie dyskryminujące
osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia. Wymaga więc poważnego rozważenia sens utrzymy-
wania tego stanu rzeczy w nowej sytuacji XXI wieku i zapewnienia znacznie zbliżonej do wynikającej
z umowy o pracę ochrony zatrudnionych” – tak W. Sanetra: Przemiany prawa pracy początku stulecia
a jego funkcja ochronna. W: Prawo pracy a wyzwania..., s. 297-298 i 303.

 45 Wyrok SN z 18 czerwca 1998 r., I PKN 191/98, OSNP 1999.
 46 Tak wyrok SN z 3 czerwca 1998 r., I PKN 170/98.
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nieucieleśnione (nieuprzedmiotowione, np. wykonanie koncertu, recytacja)47, a taki
charakter mają w większości przypadków obowiązki pilota wycieczek. Po drugie, jak
już wskazano, pilot wycieczek zobowiązuje się najczęściej nie tylko do czynności fak-
tycznych, ale także do czynności prawnych, co czyni definitywnie niemożliwym kwali-
fikację tej umowy jako umowy o dzieło: żadna ze znanych koncepcji nie dopuszcza
w ramach umowy o dzieło zobowiązania do dokonywania czynności prawnych.

Oznacza to, że nawet jeżeli wskazane wyżej podmioty określają zawartą umowę jako
umowę o dzieło, to w rzeczywistości dochodzi do zawarcia innej umowy, do której
przepisów należy się zwłaszcza odwołać w przypadku nieuregulowania w umowie
pewnych kwestii48.

Wskazywanie przez wielu autorów umowy zlecenia jako podstawy prawnej współ-
pracy pilotów wycieczek z organizatorami turystyki ma – jak się wydaje – trzy powody.
Po pierwsze, w praktyce wymienione podmioty bardzo często zawierają ze sobą umowę
określaną przez nich jako „umowa zlecenia”. Po drugie, jak już wskazano, w art. 30
ust. 2 u.u.t. ustawodawca przewidział wystawienie przez organizatora turystyki „pisem-
nego zlecenia”. Po trzecie, potocznie mówi się o umowie określonej w art. 750 k.c. jako
„umowie zlecenia”49, która zresztą w języku prawniczym przez niektórych autorów jest
określana jako umowa zlecenia sensu largo50.

Powyższy pogląd również budzi daleko idące wątpliwości. W praktyce pilot wycie-
czek na podstawie umowy zawieranej z organizatorem turystyki zobowiązuje się – jak już
wskazano – do wykonania różnych czynności faktycznych i prawnych. Takie połączenie
oznacza, nawet przy elastycznym (szerokim) rozumieniu przedmiotu tej umowy51, że
umowy tej nie możemy kwalifikować jako umowy zlecenia. Ustawodawca polski prze-
widuje bowiem de lege lata bardzo wąski przedmiot umowy zlecenia. Zgodnie z art. 734
k.c. „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określo-
nej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Oznacza to, że przedmiotem umowy zlece-
nia może być tylko dokonanie określonej czynności prawnej, nigdy zaś czynności fak-
tycznej52. W praktyce zakres obowiązków pilotów wycieczek do czynności prawnych się
nie ogranicza, ponieważ pilot jest zobowiązany także, a nawet przede wszystkim, do do-

                                                     
 47 Zob. zwłaszcza A. Brzozowski: System prawa..., s. 329.
 48 Por. np. K. Zagrobelny: Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 535-1088. Pod red.

E. Gniewka. Warszawa 2004, s. 197-198.
 49 W przypadku jednak, gdy niektórzy z wyżej wskazanych autorów wyróżniają zarówno umowę zlece-

nia, jak i umowę określoną w art. 750 k.c., intencjonalnie rozróżniają te dwie umowy jako podstawy
współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki.

 50 Zob. np. J. Szczerski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2. Pod red. J. Ignatowicza. Warszawa 1972,
s. 1540; krytycznie S. Wójcik: Umowa zlecenia – uwagi de lege ferenda. W: Prawo prywatne czasu
przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Pod red.
A. Nowickiej. Poznań 2005, s. 300.

 51 Zob. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska: Zobowiązania…, s. 149-150; L. Ogiegło [w:] System prawa
prywatnego. T. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Pod red. J. Rajskiego. Warszawa 2004,
s. 437.

 52 Zob. S. Grzybowski: O przepisach kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia. Nowe Prawo 1967 nr 10,
s. 1279.
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konywania czynności faktycznych. Wobec powyższego należy uznać, że ściśle rzecz bio-
rąc, nie jest możliwe zatrudnianie pilotów na podstawie umowy zlecenia.

Do umowy o świadczenie usług, która nie jest uregulowana innymi przepisami –
a tak jest w przypadku umowy łączącej pilota wycieczek z organizatorem turystyki53 –
stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). W literaturze wskazuje się
też, że art. 750 k.c. znajduje zastosowanie także wówczas, gdy strona zobowiązuje się
zarówno do czynności faktycznych, jak i czynności prawnych54. Jako przykład umowy
podpadającej pod art. 750 k.c. wskazuje się m.in. bliską umowie pilota wycieczki z or-
ganizatorem turystyki umowę z przewodnikiem turystycznym55. W praktyce zawierane
przez strony umowy pilotażu, obsługi wycieczki, itp. stanowią – jak już wskazano –
umowy, o których mowa w art. 750 k.c.

Odpowiednie stosowanie prawa, w tym przypadku przepisów dotyczących umowy
zlecenia, jest zabiegiem trudnym. Generalnie chodzi o to, że niektóre przepisy znajdą
zastosowanie wprost, inne z pewnymi modyfikacjami, a jeszcze inne nie znajdą zasto-
sowania w ogóle. Nie jest też wykluczone stosowanie do takiej umowy przepisów re-
gulujących inne umowy nazwane „o świadczenie usług”56.

Zawierając tę umowę pilot wycieczek pozbawiony jest „dobrodziejstwa” wynikają-
cego z umowy o pracę.

Powyższe zwięzłe i z konieczności w pewien sposób uproszczone uwagi prowadzą
do wniosku, że pilot wycieczek może współpracować z organizatorem turystyki na pod-
stawie dwojakiego rodzaju umów: po pierwsze, umowy o pracę; po drugie, umowy
o świadczenie usług z art. 750 k.c., do której należy stosować odpowiednio przepisy
o zleceniu. Wyróżnianie innych podstaw prawnych tej współpracy jest wątpliwe z teo-
retycznego punktu widzenia. Może też prowadzić do nieprawidłowych rozstrzygnięć
konkretnych problemów prawnych.

                                                     
 53 Pomijam tu umowę o pracę, która – jak wyżej wskazano – może stanowić podstawę zatrudnienia pilota

wycieczek przez organizatora turystyki.
 54 Zob. M. Nesterowicz [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. T. 2. Pod red. J. Winiarza. Warszawa 1989,

s. 395; L. Ogiegło: System prawa…, s. 452; L. Ogiegło: Usługi jako przedmiot stosunków obligacyj-
nych. Katowice 1989, s. 103 i n.; P. Machnikowski: Kodeks cywilny..., s. 395.

 55 Zob. L. Ogiegło: System prawa..., s. 459.
 56 Tak Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska: Zobowiązania…, s. 148.


