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M.P. – Monitor Polski
M. Praw. – Monitor Prawniczy
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
N.J.W. – Neue Juristische Wochenschrift
NP – Nowe Prawo
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
PiP – Państwo i Prawo
PPiA – Przegląd Prawa i Administracji
PS – Przegląd Sądowy
Rejestr – Rejestr Niedozwolonych Postanowień umownych UOKiK
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Somm. – Sommaire (Dalloz)

Organy orzekające

BGH – Bundesgerichthof (RFN)
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

Inne

CIV – „Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego prze-
wozu osób i bagażu kolejami (CIV)”, załącznik A do konwencji
berneńskiej

IATA – International Air Transport Association (Zrzeszenie Między-
narodowego Transportu Lotniczego)

o.w.u. – ogólne warunki ubezpieczenia
SDR – Special Drawing Rights (Specjalne Prawo Ciągnienia)
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Rozdział pierwszy

BIURA PODRÓŻY

1. Historia biur podróży

Powstawanie biur podróży wiąże się ściśle z rozwojem turystyki; jest wyż-
szym jej stadium, przejawiającym się w postaci turystyki organizowanej. Na
tym etapie powstają agencje turystyczne – biura podróży, mające spełniać
w turystyce takie zadanie, jakie w innych dziedzinach życia społecznego
spełniają przedsiębiorstwa i instytucje świadczące usługi.

Poszczególne usługi (przewóz, wynajęcie pomieszczenia, dostarczenie
wyżywienia, zapewnienie przewodnika itp.) były znane przez wieki, lecz
w swym nowoczesnym zestawie jako całość (wycieczka) występują od nie-
dawna. Przewóz był dość dobrze rozwinięty w starożytnym Rzymie (oczy-
wiście na ówczesne możliwości); istniały tam nawet prywatne przedsiębior-
stwa transportowe znajdujące się zwykle koło bram miejskich. O pierwszych
oberżach w starożytnej Persji wspomina już Herodot, a w czasach rzymskich
możemy mówić o początkach hotelarstwa. Powstają różnego rodzaju stacje
postojowe, schroniska, gospody i karczmy (mansiones, mutationes, stabularia,
tabernae) w miastach i przy głównych traktach, udzielające gościny podróż-
nym. Świadczą o tym zwłaszcza wykopaliska w Pompejach, a także teksty
źródłowe. Nie cieszyły się jednak one dobrą sławą. Podróżni, którzy spędzali
w nich noc, musieli pilnować swoich rzeczy, te bowiem wystawione były na
nieuczciwość hotelarza i innych podróżnych.

W tamtych czasach przygotowania do podróży obciążały samego pod-
różnego, nie było bowiem jeszcze biur podróży. Tylko w Rzymie, gdzie ruch
turystyczny rozwijał się na skalę gdzie indziej niespotykaną, zauważyć można
pewne zaczątki świadczenia usług kompleksowych. Można twierdzić, że ist-
niało tam pierwsze na świecie biuro podróży – Cursus publicus – które objęło
swym zasięgiem całe Imperium Rzymskie i znakomicie ułatwiało komunika-
cję urzędnikom cesarskim. Był to właściwie rodzaj poczty (stworzonej przez
cesarza Hadriana), z której usług (transportu, zakwaterowania, wyżywienia)
korzystali nie tylko kurierzy, lecz także różni urzędnicy. Otrzymywali oni bilet
podpisany przez samego cesarza, określający prawa i obowiązki podróżnego,
a nawet klasę środków transportu. Za zapewnienie usług zgodnie z treścią
takiego biletu odpowiedzialni byli zawiadowcy poszczególnych stacji.

historia biur
podróży
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Rzymianie mieli w starożytności bezsprzecznie największy wkład w roz-
wój usług turystycznych. Podróżowaniu sprzyjał stworzony przez nich sys-
tem wspaniałych dróg, biegnących przez całe Imperium. Upadek Rzymu
spowodował powrót do warunków, w których tylko odważni chcieli podró-
żować. W średniowieczu rozwijały się jedynie pielgrzymki i podróże hand-
lowe.

Biura podróży pojawiły się dopiero w XIX w., co związane było przede
wszystkim z rozwojem nowoczesnych środków transportu. Dlatego nie jest
kwestią przypadku, że pierwsze biuro podróży powstało w kraju, gdzie wy-
naleziono maszynę parową i otwarto pierwszą na świecie linię kolejową. Wła-
śnie w Anglii dnia 5 lipca 1841 r. odbyła się pierwsza zorganizowana wyciecz-
ka. Wpadł na ten pomysł Tomasz Cook, nauczyciel, członek towarzystwa
wstrzemięźliwości, który przywiózł swoich zwolenników z Leicester na zgro-
madzenie do Longborough specjalnym pociągiem. Po negocjacjach z towa-
rzystwem kolejowym wynajął pociąg i zaoferował przejazd za cenę 1 szylinga
od osoby. Po tym sukcesie Cook organizował inne podróże i wycieczki, prze-
konawszy dyrektorów towarzystw kolei, że bardziej się opłaca przewozić
licznych pasażerów za niższą cenę niż kilku za cenę bardzo wysoką. W 1845 r.
Cook powołał agencję Cook and Son. W tym też roku zorganizował długą wy-
cieczkę na trasie Leicester–Liverpool, podczas której uczestnicy mogli za nie-
wielką dopłatą odbyć przejażdżkę statkiem po kanale La Manche. W czasie
tej podróży wydany został pierwszy przewodnik i po raz pierwszy zaofero-
wano połączenie dwóch środków transportu. Następnie Cook organizował
liczne wycieczki na kontynent, a w 1872 r. pierwszą w historii wycieczkę lą-
dowo-morską dookoła świata. W 1928 r. biuro Cooka połączyło się z Między-
narodowym Towarzystwem Wagonów Sypialnych i jako wielki koncern (La
Compagnie des Wagons-Lits Cook), świadczący wszelkie usługi związane z pod-
różą, istnieje do dziś, posiadając filie i agencje prawie we wszystkich krajach
świata.

W następnych latach zaczęło powstawać wiele biur podróży. Usługi przez
nie świadczone stawały się coraz bardziej wyspecjalizowane i coraz szersze,
co głównie było wynikiem dynamicznego rozwoju środków transportu (żeg-
lugi, przewozu lotniczego, samochodowego), np. agencja Henry Lunn w Anglii
specjalizowała się w organizowaniu pielgrzymek do Rzymu, wiele agencji
nastawiło się na przewóz emigrantów z Europy do Ameryki.

Spadkobiercy Cooka zorganizowali w 1927 r. pierwszą wycieczkę lotniczą
z Nowego Jorku do Chicago z okazji meczu o mistrzostwo świata w wadze
ciężkiej między Dempseyem a Tunneyem; w cenę biletu wliczone było rów-
nież miejsce na widowni.

Większość biur podróży tworzona była przez kapitał prywatny i częstok-
roć międzynarodowy. Sprzyjał temu brak wszelkich ograniczeń dewizowych
i celnych, a także swobodna cyrkulacja ludzi, towarów i kapitałów. Sytuacja
zmieniła się radykalnie po I wojnie światowej. Na skutek barier celnych,
paszportowych i dewizowych nasiliła się ingerencja władzy państwowej,
która zaczęła traktować turystykę jako gałąź gospodarki, stanowiącą istotny

agencja Cooka
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czynnik rozwoju państwa. To spowodowało, że zaczęły powstawać narodo-
we biura podróży, które miały realizować politykę państwa w zakresie turys-
tyki. Biura te były zwykle potężniejsze niż większość poprzednio istniejących,
działały przeważnie jako spółki, w których dominował kapitał państwowy.
Głównymi ich celami były: organizacja turystyki krajowej i zagranicznej,
sprzedaż biletów komunikacyjnych oraz szerzenie propagandy turystycznej.
Do największych z nich należały: Mitteleuropäisches Reisebüro (MER), Österrei-
chisches Verkehrbüro (ÖVB) oraz Compagnia Italiana del Turismo, Ibusz, Cedok,
Intourist, Putnik, a od 1923 r. – Orbis.

Rozwijała się też turystyka morska, choć pasażerskie przewozy morskie
istniały od starożytności. Zdarzało się, że kapitan statku handlowego zabierał
na pokład kupca udającego się do dalekich krajów w poszukiwaniu towarów,
żołnierza zmierzającego do armii, w której podejmował służbę, podróżnika
czy pielgrzyma. Na podstawie ustnej umowy patron lub kapitan statku zo-
bowiązywał się przewieźć pasażera w zamian za opłatę. Był to najczęściej
„czysty” przewóz, występujący powszechnie aż do XIX w. Kapitan wskazywał
pasażerowi jedynie miejsce na pokładzie, czasami kabinę i przydzielał mu
określoną ilość wody. Prowiant i pościel pasażer musiał mieć własne. W daw-
nych wiekach żegluga morzem była jednak niebezpieczna nie tylko z uwagi
na sztormy, lecz także częste wojny morskie i ataki piratów, zwłaszcza w ba-
senie Morza Śródziemnego. Przewoźnicy morscy nie zawsze byli uczciwi i za-
miast chronić podróżnych, grabili ich mienie. Wybitny prawnik rzymski, La-
beo, żyjący w I w. n.e., skarży się, że „tak na morzu, jak na lądzie nękani
jesteśmy przez łotrzyków” (Digesta 47.9.3.2). Z piractwem dość skutecznie
walczył cesarz Oktawian August. Jednak rabunki towarów i porywanie ludzi
w niewolę powróciły w basenie Morza Śródziemnego w VIII w. wraz z roz-
wojem korsarstwa muzułmańskiego. Wyprawy krzyżowe i masowe piel-
grzymki do Ziemi Świętej wpłynęły na wzmożenie przewozów osób morzem.
Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w. spopularyzowały podróże mor-
skie do bardziej odległych krajów. W czasach nowożytnych ze względu na
wielką emigrację z Europy, z krajów biednych i przeludnionych do Ameryki
nastąpił wielki rozwój żeglugi pasażerskiej, który trwał do połowy XX w.
Pierwszym statkiem, który w 1620 r. przewiózł 102 osadników z Anglii do
Ameryki, był „Mayflower”. Szczególne znaczenie dla wzrostu przewozów
pasażerskich miało zastosowanie w żegludze energii parowej. W 1818 r.
w Nowym Jorku zbudowany został „Savannach”, nowy typ statku z trzema
masztami i o napędzie parowym. Był pierwszym parowcem, który przepłynął
Atlantyk z Ameryki do Europy. Pod polską banderą w okresie międzywojen-
nym rejsy wycieczkowe odbywało pięć statków pasażerskich: „Polonia”, „Pu-
łaski”, „Kościuszko”, „Batory”, „Piłsudski”, a na krótko przed wybuchem
II wojny światowej – „Sobieski” i „Chrobry”. W żegludze pasażerskiej domi-
nował na morzach potężny armator brytyjski „Cunard Line”, który już
w 1840 r. zaczął eksploatować pierwszy transatlantyk – „Britannia” – pomię-
dzy Europą a Ameryką. W ciągu stulecia (1814–1914) przewieziono przez At-
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