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W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 26 lutego 2016 r. (sygn.: DP- 
WPL/0201/4/2016/3 UNP: 2016-13603) dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy
0 usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej - „Projekt”) Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawia następujące stanowisko.

Należy pozytywnie ocenić propozycję Ministerstwa polegającą na wprowadzeniu 
II filara zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez 
utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego prowadzonego w ramach
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jako propozycję zmierzającą do 
wzmocnienia na rzecz klientów obecnego systemu zabezpieczeń finansowych.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż analiza zaprezentowanych rozwiązań szczegółowych 
wykazała, iż niektóre z propozycji budzą pewne wątpliwości.

1. Art. 1 pkt 6) Projektu - art. 5b

1 Projektu wynika, iż w pierwszej kolejności podmiot udzielający zabezpieczeń 
finansowych wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt lit. a-c obecnie obowiązującej ustawy ma za 
zadanie przyjąć i zweryfikować zgłoszenia klientów oraz wypłacić im kwoty wniesione 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących 
organizatora turystyki łub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich 
imieniu impreza turystyczna nie została łub nie zostanie zrealizowana, a także części 
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy 
turystycznej, która nie została łub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego (art. 5b - 5c). Należy zwrócić uwagę, 
iż zaproponowany zakres obowiązków dokonania zwrotu przez organizatora różni się od 
zakresu obecnie obowiązującego, wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, który 
obejmuje, obok ww. zwrotu wpłat lub ich części, również zwrot kosztów powrotu klientów 
z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 
turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew 
obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu. W propozycji natomiast mowa jest o imprezach
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turystycznych, które nie zostały zrealizowane (czas przeszły), czego nie ma natomiast w 
obecnym brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ponadto w propozycji (art. 5b) projektodawca odmiennie, niż w obecnym brzmieniu art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy, pomija w przypadku obowiązku zwrotu części wpłat wniesionych 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która 
nie została Lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub 
pośrednika turystycznego, przypadek niezrealizowania tej imprezy z przyczyn dotyczących 
osób, które działają w imieniu organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

2. Art. 1 pkt 6) Projektu - art. 5e

Następnie, zgodnie z Projektem, w przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy okaże się niewystarczające, podmiot udzielający 
zabezpieczenia informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa oraz 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - UFG (art. 5d). Marszałek województwa występuje 
do UFG o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na pokrycie kosztów 
powrotu klientów z imprezy turystycznej lub dokonanie zwrotu wpłat klientów, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 5e). Takie określenie kosztów podlegających 
pokryciu z TFG wydaje się być rozbieżne z treścią art. 5b, w którym jest mowa tylko 
o zwrocie wpłat klientom (por. uwagi powyżej).

3. Art. 1 pkt 6) Projektu - art. 5g

Ponadto z analizy treści art. 5d oraz 5g wynika, iż dotyczą one tej samej kwestii, przy 
czym art. 5g stanowi rozwinięcie i doprecyzowanie treści art. 5d, dlatego też powstaje 
pytanie dlaczego stanowią one odrębne jednostki redakcyjne.

Wskazane powyżej w pkt 1-3 rozbieżności powodują, iż niezrozumiała jest intencja 
projektodawcy uregulowania przedmiotowych kwestii w ten właśnie sposób. Wydaje się, 
że przedmiotowe propozycje wymagają dodatkowej analizy w kontekście obecnie 
obowiązującego przepisu zawartego w art. 5 ust. 1 pkt ustawy.

4. Uwaga ogólna

W przedmiotowej propozycji przepisy zawarte w pkt art. 1 pkt 6 Projektu przewidują 
dokonanie stosownych czynności niezwłocznie (por. art. 5c, 5d, 5f, 5h). Prezes UOKiK 
poddaje pod rozwagę doprecyzowanie przedmiotowego rozwiązania poprzez dookreślenie 
terminu na wykonanie danej czynności - „w terminie ... dni”. Kwestią otwartą pozostałoby 
oczywiście ustalenie liczby dni. Wydaje się, iż takie doprecyzowanie ułatwi ewentualną 
egzekucję przedmiotowych obowiązków.
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