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1

Stowarzyszenie 

Rzeczników 

Konsumentów

Ogromnym mankamentem ustawy jest brak odpowiednika art. 16b ust. 5, zgodnie z którym: jeżeli

organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3, w

terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy

turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał

reklamację za uzasadnioną. Wiele biur turystycznych już obecnie lekceważy obowiązek odpowiedzi

na złożoną przez konsumenta reklamację. Jeśli w ustawie nie będzie przepisu o milczącym

uwzględnieniu reklamacji biura żadnych odpowiedzi konsumentom nie będą udzielać. Wpłynie to

znacząco na efektywność dochodzenia przez konsumentów roszczeń. Z doświadczenia wynika

bowiem, że w przypadku braku terminu na udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz

ewentualnej sankcji, przedsiębiorcy, w tym organizatorzy imprez turystycznych ignorują reklamację

konsumentów i nie udzielają żadnych odpowiedzi. Wprowadzenie takiego przepisu do projektowanej

ustawy nie naruszy art. 4 dyrektywy dot. poziomu harmonizacji.

Uwaga co do zasady trafna. Zasygnalizowana kwestia zostanie

uregulowana poprzez odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisu

ustawy o prawach konsumenta.

2 art. 5 pkt 6

Stowarzyszenie 

Rzeczników 

Konsumentów

W słowniczku dyrektywy w art. 1 pkt 6 jak i w słowniczku w projekcie ustawy w art. 5 pkt 6 znajdują

się definicje „podróżnego”. Porównanie tych definicji z wiodącą definicją „konsumenta” zawartą w art.

221 Kodeksu cywilnego wskazuje, że definicje te są wzajemnie w stosunku krzyżowania. Dlatego też

uważamy, że należy ten stan rzeczy doprecyzować poprzez wskazanie w przepisach, że „podróżny”

w rozumieniu przepisów projektowanej ustawy jest „konsumentem” z dodatkiem lub bez dodatku, że

„w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego”. Takie wyjaśnienie miałoby charakter

informacyjny i edukacyjny zarówno dla stron umów o usługi turystyczne jak i dla sądów i innych

organów stosujących przepisy przyszłej ustawy.

Uwaga niezasadna. Nie jest możliwe wprowadzenie dodatkowych

elementów do definicji zawartych w projekcie ustawy. Po pierwsze,

możliwości takiej nie przewiduje dyrektywa, która zobowiązuje państwa

członkowskie do maksymalnej harmonizacji przepisów. Po drugie,

definicje z projektu ustawy odpowiadają definicjom z dyrektywy. Po

trzecie, gdyby rzeczywiście założeniem autorów dyrektywy było

zrównanie pojęć konsumenta i podróżnego, to wówczas nie

wprowadzonoby w dyrektywie pojęcia "podróżny", a jeżeli nawet, to w

jego definicji posłużonoby się pojęciem konsument bądź zawarto

odwołanie do przepisów unijnych dotyczących konsumentów.

Uzupełnienie z dnia 06.03.2017 r. do zestawienia uwag do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

2. Omówienie uwag w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.



3 art. 40 ust. 2

Stowarzyszenie 

Rzeczników 

Konsumentów

Projekt ustawy nie zawiera całego odpowiednika dotychczasowego art. 16 b ustawy o usługach

turystycznych. Zawiera jedynie odpowiedniki ust. 1 i 2, które są zawarte w art. 40 ust. 2 projektu.

Stąd w projektowanej ustawie nie ma regulacji prawa do złożenia reklamacji już po powrocie z usługi

turystycznej. Wydaje się, że danie takiego prawa konsumentowi (podróżnemu) nie naruszy art. 4

dyrektywy dot. poziomu harmonizacji.

Stąd w art. 40 projektowanej ustawy po ust. 2 należałoby dodać ust. 3 w brzmieniu: „Niezależnie od

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, podróżny może złożyć organizatorowi turystyki reklamację

zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania,

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy”. Dzięki czemu konsumenci będą

mogli po pierwsze w ogóle składać reklamacje na nienależyte wykonanie umowy imprezy

turystycznej. Po drugie organizator imprezy turystycznej będzie zobowiązany udzielić stosownej

odpowiedzi w zakreślonym prawem terminie.

Uwaga co do zasady trafna. Zasygnalizowana kwestia zostanie

uregulowana w ramach odesłania do ustawy o prawach konsumenta.

4 art. 42 ust. 2

Stowarzyszenie 

Rzeczników 

Konsumentów

W art. 42 ust. 2 projektowanej ustawy zmienić należy ewentualnie „odszkodowanie za poniesione

szkody” na „rekompensatę za poniesione szkody” jak jest w dyrektywie w art. 14. Względnie można

wskazać, że „odszkodowanie” obejmuje także zadośćuczynienie za zmarnowany urlop i dać definicję

ustawową tegoż, np. w formie: „zmarnowany urlop - stan powodujący powstanie strat moralnych po

stronie klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług

turystycznych.”

Uwagę wypada ocenić jako niezasadną. Regulacje przewidziane w

projekcie obejmują szkodę w pełnym jej rozumieniu. Nie ulega przy tym

wątpliwości, że niektóre przepisy, jak choćby wskazany art. 40 ust. 7

projektu ustawy, kwestię szkody niematerialnej ujmuje w sposób

szczególny. Przepisy regulujące tę materię w projekcie ustawy

odpowiadają przepisom dyrektywy. Nie można przy tym tracić z pola

widzenia wynikającego z art. 4 dyrektywy obowiązku maksymalnej

harmonizacji. Nie wyklucza to jednak możliwości dochodzenia

zadośćuczynienia na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie

cywilnym (art. 63 projektu ustawy).

5 art. 42 ust. 5

Stowarzyszenie 

Rzeczników 

Konsumentów

Wreszcie budzi zaniepokojenie regulacja terminu przedawnienia roszczeń jedynie na dwa lata. Wg

art. 42 ust. 5 „Roszczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przedawniają się z upływem dwóch lat.”

Regulacja taka formalnie jest zgodna z art. 14 ust. 6 dyrektywy. Jednak termin z dyrektywy jest

minimalny a nie sztywny. Wprowadzając dwa lata przedawnienia dla dochodzenia roszczeń przez

podróżnego zróżnicujemy przedawnienie roszczeń z tej umowy. Przedsiębiorca, który będzie

dochodził jakichkolwiek roszczeń z tej umowy wobec podróżnego będzie miała 3 letni termin

przedawnienia (jako związanych z działalnością gospodarczą). Będzie w lepszej sytuacji niż słabsza

strona umowy.

Przedstawioną uwagę należy ocenić jako zasadną. Dyrektywa nakłada

obowiązek wprowadzenia nie krótszego niż 2 lata terminu

przedawnienia. Stąd też w projekcie ustawy został przyjęty 2 letni termin

przedawnienia roszczeń. Rozważając jednak to zagadnienie systemowo

należy zgodzić się z potrzebą utrzymania spójnego i jednolitego terminu

przedawnienia w podobnych sytuacjach. W konsekwencji w projekcie

ustawy zostanie wprowadzona zmiana uwzględniająca zgłoszoną

uwagę.

6 art. 42 ust. 7

Stowarzyszenie 

Rzeczników 

Konsumentów

W art. 42 ust. 7 najprawdopodobniej jest błąd i zamiast „mniej” prawdopodobnie powinno być „więcej”

- „W umowie o udział w imprezie turystycznej odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2 powinno

wynosić nie mniej niż trzykrotność ceny całkowitej imprezy turystycznej.”

Niniejsza uwaga stała się bezprzedmiotowa, ponieważ projektowany

przepis ulegnie zmianie.



7 art. 42 ust. 8

Stowarzyszenie 

Rzeczników 

Konsumentów

W art. 42 ust. 8 najprawdopodobniej jest literówka i przepis ten miał odnosić się do ust. 7 a nie 6. -

„W przypadku szkody na podróżnym lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa

ograniczenie określone w ust. 6 nie znajduje zastosowania.”

Przedmiotowa uwaga jest zasadna. Przepis zostanie zmodyfikowany.
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1 art. 8 ust. 4
Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego

Wnosimy o uzupełnienie projektu ustawy o przepis w następującym brzmieniu, poprzez dodanie w

art. 8 nowego ustępu nr 4: "Nieważne są postanowienia umów zawieranych między przedsiębiorcami

lub uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek innej formie, które naruszają swobodę ustalania cen usług

turystycznych przez przedsiębiorców świadczących te usługi".

3. Uwagi, które wpłynęły po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych


