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W nawiązaniu do pi 
dotyczącego projektu ustawi o 
turystycznych uprzejmie przedsta

I. Ad. projektowany art. 5
Celowe wydaje się rozszerzenie zakresu tego przepisu także 

niewypłacalności oraz podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych
Z uzasadnienia projektu wynika bowiem wyraźnie, że w projekcie mowa jest cfil 

specyficznym rodzaju niewypłacalności: nie jest to, jak wyjaśnia projektodawca, wyłącznie 
niewypłacalność w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, lecz 
każda taka sytuacja, w której organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, z uwagi na zaistniałe okoliczności, zaprzestaje 
realizowania usług turystycznych wynikających z zawartej przez niego umowy (vide: str. 7 
uzasadnienia).

Należy zauważyć, że pojęcie niewypłacalności funkcjonuje już w systemie prawnym, 
stanowiąc nie tylko przesłankę upadłości określoną w art. 11 ustawy - Prawo upadłościowe, 
ale także podstawę dla otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 6 i nast. 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Na podstawie tych przepisów 
dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych. Należy przy tym zauważyć, iż w art. 11 ust. la Prawa 
upadłościowego ustanowiono domniemanie, zgodnie z którym przyjmuje się, że dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli 
opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Sąd może 
oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika 
zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie 
(art. 11 ust. 6).

Wydaje się, iż z punktu widzenia realizacji celów projektowanej ustawy, zwłaszcza 
w ramach procedury ustanowionej w rozdziale 3, definicje wypracowane na gruncie prawa 
upadłościowego nie do końca można uznać za adekwatne. W praktyce może bowiem dojść 
do sytuacji, w której stan niewypłacalności będzie mieć jedynie przejściowy charakter,
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nie uzasadniający złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości organizatora turystyki lub 
podmiotu ułatwiającego nabywanie usług turystycznych na podstawie przepisów Prawa 
upadłościowego. Należy przy tym zauważyć, że procedurę określoną w rozdziale 3 
projektowanej ustawy uruchamia już samo oświadczenie organizatora turystyki lub podmiotu 
ułatwiającego nabywanie usług turystycznych bądź -  w braku takiego oświadczenia -  
wystąpienie marszałka województwa uzasadnione obiektywnymi okolicznościami. Tak 
naprawdę więc projektodawca nie przewiduje weryfikacji przesłanek niewypłacalności 
w rozumieniu ustawy - Prawo upadłościowe, co wprawdzie wydaje się być uzasadnione 
celami projektowanej ustawy, jednakowoż dodatkowo przemawia za wprowadzeniem 
w projekcie odrębnej definicji stanu niewypłacalności.

Wydaje się, że również wprowadzenie do ustawy definicji podmiotu udzielającego 
zabezpieczeń finansowych, na który ustawa nakłada określony katalog obowiązków, 
sprzyjałoby prawidłowej wykładni projektowanych przepisów. Sformułowanie takiej definicji 
nie wydaje się stać w konflikcie z wymaganiami implementowanej dyrektywy UE z dnia 25 
listopada 2015 r. nr 2015/2302/UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług 
turystycznych (...).

11. Ad. projektowany art. 11
Proponuje się zastąpić sformułowanie użyte w ust. 1 pkt 2 „ wykaz umów ograniczony 

do umów, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane (...)” sformułowaniem: „wykaz 
umów, które nie zostały, lub nie zostaną zrealizowane'’, które wydaje się być bardziej 
prawidłowe pod względem stylistycznym.

III. Ad. projektowane art. 13 - 1 9
Należy zauważyć, iż w ust. 1 art. 13 projektodawca przewiduje, iż podmiot 

udzielający zabezpieczeń finansowych „ (...) bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie trzech dni roboczych” zobowiązany jest podjąć określone w tym przepisie 
działania. Z kolei w/g treści art. 16 projektu działania podmiotu udzielającego zabezpieczeń 
mają zostać podjęte „niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
(...)". Kolejne przepisy rozdziału 3 (art. 18 - 19) posługują się natomiast już tylko terminem 
niezwłocznie. Wydaje się celowe rozważenie ujednolicenia wskazanych przepisów projektu 
pod względem terminologicznym, tak aby pojęcie „ niezwłocznie" nie budziło wątpliwości. 
Dodatkowo wypada wskazać, że w dalszych przepisach (np. art. 35 ust. 1 oraz 
art. 42,44) projekt posługuje się pojęciem „bez zbędnej zwłoki”, co jest niespójne z wcześniej 
stosowaną terminologią.

IV. Ad. projektowane art. 23 i 24
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 6 projektowanej ustawy marszałek województwa 

wprowadza do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych dane oraz ich modyfikacje na podstawie m.in. 
decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru po uzyskaniu informacji z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego 
o wykreśleniu przedsiębiorcy, wydawanych z urzędu. Natomiast, stosownie do treści art. 24
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ust. 7 pkt 6 marszałek województwa wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru 
po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy z urzędu.

Należy zauważyć, iż ww. przepisy w żaden sposób nie odnoszą się do sposobu 
pozyskania przez marszałka województwa stosownych informacji stanowiących podstawę 
do wydania decyzji m.in. o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Wymaga przy tym 
podkreślenia, że realizacją obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów (informacji) 
z całą pewnością nie można obciążać sądu rejestrowego, który nie dysponuje wiedzą o tym, 
czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie imprez turystycznych 
i powiązanych usług turystycznych.

W związku z powyższym wydaje się, że należałoby doprecyzować projektowane 
przepisy w sposób eliminujący ewentualne wątpliwości w ich praktycznym stosowaniu, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że pozyskiwanie tego typu informacji przez marszałka województwa 
nie może oznaczać nałożenia dodatkowych obowiązków na sądy rejestrowe.

Ponadto, w świetle brzmienia przepisów ustawy -  Kodeks cywilny i stosowanej w niej 
terminologii za bardziej właściwe należy uznać użycie - w art. 23 ust. 2 pkt 6 projektu - 
sformułowania„ uzyskaniu informacji o śmierci a nie „ uzyskaniu informacji o zgonie ”.

V. Ad. projektowany art. 59
Wątpliwości budzi zarówno treść art. 59 projektu, dotyczącego nowelizacji ustawy 

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak i uzasadnienie projektowanej zmiany 
(vide str. 19-20 uzasadnienia). Należy zakładać, że proponowane zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta wynikają -  w pierwszym rzędzie -  z art. 27 dyrektywy 2015/2302 
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (dalej: „dyrektywa 
2015/2302”). Wspomniany artykuł 27 dyrektywy 2015/2302 nowelizuje art. 3 ust. 3 lit. g 
dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (dalej: „dyrektywa 2011/83) 
poprzez wskazanie, że dyrektywa 2011/83:

„[...] nie ma zastosowania do umów: [...]
g) dotyczących imprez turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 ", niemniej ..art. 6 ust. 7. art. 8 ust. 2 i 6 oraz art. 19. 
21 i 22 niniejszej dvrektvwv stosuję się odpowiednio do imprez turystycznych w rozumieniu 
art. 3 pkt 2 dyrektywy (UE) 2015/2302 w odniesieniu do podróżnych zgodnie z dejinicją 
zawartą w art. 3 pkt 6 tej dyrektywy.

Istotą nowelizacji dyrektywy 2011/83 jest przede wszystkim konieczność 
zapewnienia, że do imprez turystycznych znajdą zastosowanie instytucje prawne 
odpowiadające przepisom art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i 6 oraz art. 19, 21 i 22 dyrektywy 2011/83. 
Tymczasem projekt ustawy, bez pełnego wyjaśnienia tej kwestii w uzasadnieniu, wskazuje 
jedynie na konieczność zastosowania wobec imprez turystycznych art. 7a, art. 10, art. 11, 
art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 16 i pkt 17, art. 17, art. 20 ust. 2 oraz art. 44 pkt 2 i 9 ustawy 
o prawach konsumenta. Nie jest przy tym jasne, czy odesłanie do wszystkich przytoczonych 
wyżej przepisów wynika ze znowelizowanego art. 3 ust. 3 lit. g dyrektywy 2011/83/UE, 
z poszczególnych przepisów dyrektywy 2015/2302, czy też być może wykracza poza 
zobowiązania w zakresie implementacji przepisów europejskich.
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Tytułem przykładu można wskazać w szczególności na wynikającą z projektowanego 
art. 59 propozycję stosowania wobec imprez turystycznych art. 7a ustawy o prawach 
konsumenta, a zatem przepisów dotyczących terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację 
konsumenta (nieobjętych art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i 6 oraz art. 19,21 i 22 dyrektywy 2011/83).

Uzasadnienie nieprawidłowo wskazuje przy tym, że w związku z treścią dyrektywy 
2015/2302 wobec imprez turystycznych „zbędne w znacznym zakresie stało się stosowanie 
instytucji ochronnych przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta". Wyłączenie 
zastosowania przepisów ustawy o prawach konsumenta wobec umów o imprezę turystyczną 
(w pełnym zakresie) ma bowiem miejsce już na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy 
(art. 3 ust. 1 pkt 8). Nowością jest natomiast konieczność zastosowania wobec imprez 
turystycznych, w drodze wyjątku, środków ochrony wynikających z art. 3 ust. 3 lit. g 
znowelizowanej dyrektywy 2011/83, tj. z jej art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i 6 oraz art. 19, 21 i 22 
(obok potencjalnie także środków wynikających z niektórych przepisów dyrektywy 
2015/2302).

Reasumując, uzasadnienie powinno zatem jednoznacznie identyfikować wszystkie 
przepisy dyrektyw 2015/2302 oraz 2011/83. które podlegają implementacji, wraz 
z określeniem projektowanych, odpowiadających im krajowych instytucji prawnych. Ma 
to zasadnicze znaczenie ze względu na kwestię prawidłowej implementacji w świetle 
przyjętej zarówno w dyrektywie 2015/2302 (art. 4), jak i w dyrektywie 2011/83 (art. 4) 
zasady, że harmonizacja tych dyrektyw ma charakter zupełny, a zatem zarówno w zakresie 
minimum, jak i maksimum praw konsumentów.

Ponadto, ze względu na zasady techniki legislacyjnej, zastrzeżenia budzi zawarte 
w projektowanym art. 59 odesłanie do art. 44 pkt 2 i 9 ustawy o prawach konsumenta, 
a zatem do przepisów zawartych w rozdziale 6 tej ustawy obejmującym przepisy zmieniające, 
odnoszące się do przepisów Kodeksu cywilnego, tj. art. 3831 oraz art. 5461 kc. Ewentualne 
odesłanie zasadniczo powinno zatem odnosić się do wskazanych wyżej przepisów Kodeksu 
cywilnego.

Niemniej, w odniesieniu do art. 3831 kc wprowadzenie jakiegokolwiek odesłania 
uznać należy za zbędne, zważywszy, że przyjęte w tym przepisie rozwiązanie dotyczące 
konsumentów na gruncie zobowiązań umownych (ograniczenie wysokości opłat 
za skorzystania z określonego sposobu zapłaty) ma charakter generalny - nie przewiduje 
ograniczeń podmiotowych ani przedmiotowych, a zatem obejmuje także strony umów o 
imprezę turystyczną.

Odmiennie przedstawia się natomiast sytuacja w zakresie przepisu art. 5461 § 1 kc 
(obowiązek udzielenia informacji w języku polskim), który odnosi się jedynie do umów 
sprzedaży. Z perspektywy celów projektowanej nowelizacji przepis ten nie będzie zatem 
stanowił rozwiązania wystarczającego, nie obejmie bowiem umów mających zasadniczo 
charakter świadczenia usług, o których mowa jest w dyrektywie 2015/2302. Konieczne 
jest zatem wprowadzenie do projektu ustawy odrębnego przepisu, którego treść będzie 
odpowiadać treści art. 5461 kc w odniesieniu do umów o usługi turystyczne.

Dodatkowo - wzorem art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 10 ustawy o prawach konsumenta - w 
projektowanym art. 59, przy nadawaniu nowego brzmienia pkt 8 w art. 3 ust. 1 tej ustawy 
należy posługiwać się sformułowaniem „ z wyjątkiem " (a nie: „ z wyłączeniem ”).


