
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa www.prokuratoria.gov.pl
tel.: (+48) 022  3923109; fax: (+48) 022  3923120____________ ___________ e-maih kancdaria@prokuratQria.twv.pl

K R -51-76/16/Z ŚP  
D O P L /g ę ^  /16

W arszawa, dnia 16 marca 2016  r.

Pan Jarosław STAWIA RSKI 
SEKRETARZ STANU 
w MINISTERSTWIE 
SPORTU I TURYSTYKI

W  nawiązaniu do projektu ustawy o zm ianie ustaw y o  usługach turystycznych  

oraz o zm ianie niektórych innych ustaw, nadesłanego przy p iśm ie nr D P -W P L /0201/4/2016/3  

z  dnia 26  lutego 20 1 6  r. w  załączen iu  uprzejm ie przesyłam  uw agi Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa do tego  projektu.
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Uwagi
do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1. Zmieniany art. 5 ust. 1 we wstępie do wyliczenia, co do obowiązków formułowanych w tym 
przepisie, jest adresowany do każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w 
zakresie organizowania imprez turystycznych albo w zakresie pośredniczenia w zawieraniu 
umów o świadczenie usług turystycznych między klientem a organizatorem imprezy turystycznej. 
Oznacza to, że obowiązki formułowane w art. 5 ust, 1 spoczywają na każdym organizatorze 
imprezy turystycznej (organizatorze turystyki) i pośredniku turystycznym. Stąd nie jest zrozumiały 
projektowany pkt 2 w ust. 1 art. 5 mówiący o obowiązkach spoczywających na wymienionych 
wyżej podmiotach w razie ich niewypłacalności, ale zarazem uzależniający obowiązki tych 
właśnie podmiotów od zachowania organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób 
działających w ich imieniu, czyli nie wiadomo -  od zachowania tych samych czy innych 
podmiotów. Projektowana redakcja art. 5 ust. 1 pkt 2 nie- pozwolą na jednoznaczne wskazanie 
obowiązków poszczególnych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie i realizację imprezy 
turystycznej w zakresie zapewnienia powrotu z imprezy turystycznej, a także zwrotu wpłat 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną która nie została w całości lub w części 
zrealizowana. Projektowana nowelizacja powinna w sposób wyraźny i precyzyjny określać -  kto, 
wobec kogo i do czego jest zobowiązany oraz za co ponosi odpowiedzialność materialną. 
Dokładne wskazanie w ustawie tych elementów pozwoli w konsekwencji na nie budzące 
wątpliwości wskazanie okoliczności wymagających uruchomienia zabezpieczeń finansowych, a w 
razie ich niewystarczalności sięgnięcia do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

2. W związku z projektowanym art. 5 ust. 3a zauważą się, że dane rejestrowane w ewidencji umów 
o imprezę turystyczną oraz umów w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych powinny być enumeratywnie wymienione w ustawie. Podobnie podmioty, 
którym może być udostępniona ta ewidencja także powinny być wskazane bezpośrednio w 
ustawie. Wymaga tego ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz 
ochrona obywateli przed inwigilacją pozbawioną podstaw prawnych. Projektowany przepis art. 8 
ust. 10 nie jest w tym względzie wystarczający.

3. Dodawane w art. 5 ust. 5b-5h dotyczą m.in. imprez turystycznych, które z przyczyn dotyczących 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego albo osoby, która działa w ich imieniu, nie 
zostały zrealizowane w całości. Obejmuje to imprezy turystyczne, których klienci zostali 
pozbawieni możliwości pobytu w miejscu imprezy turystycznej przez cały planowany okres jej
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trwania lub nie zapewniono im powrotu do miejsca planowanego powrotu. W takiej sytuacji nie 
jest wystarczające uregulowanie roszczeń finansowych przysługujących klientowi. Konieczne jest 
również uregulowanie zasad postępowania właściwych organów, związanego z zapewnieniem 
dalszego pobytu w miejscu niezakończonej imprezy turystycznej oraz powrotu do planowanego 
miejsca powrotu. Uregulowanie jedynie sposobu zwrotu post factum poniesionych nakładów 
finansowych nie jest wystarczające, gdyż konieczne jest wskazanie w ustawie organów 
kompetentnych do podejmowania niezbędnych działań w takich ekstremalnych sytuacjach, 
rodzaju tych działań i źródeł ich finansowania. W stosunku do obywateli polskich wymaga tego 
art. 36 Konstytucji RP.

Ustawa powinna regulować elementy, jakie musi zawierać zgłoszenie, o którym mowa w 
projektowanym art. 5 ust. 5b, a także powinna określać nakłady poniesione przez klientów, które 
podlegają zwrotowi.

Wyjaśnienia wymaga istota „dyspozycji" marszałka województwa, o której mowa w 
projektowanym art. 5 ust. 5c i 5h. Z przywołanych przepisów wynika, że będzie to polecenie 
zapłaty wydane zakładowi ubezpieczeń, bankowi lub Ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu, a więc samodzielnym podmiotom niezależnym od organów samorządu 
terytorialnego.
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