
kwestie związane z prowadzeniem rejestrów publicznych, a projekt ustawy -  Przepisy 

wprowadzające ustawę -  Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu 

„Konstytucji Biznesu’’ przewiduje, że ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej utraci moc z dniem 1 września 2017 r. W związku 

z powyższym, mając na uwadze projektowany termin wejścia w życie ustawy o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (1 lipca 2018 r.), Rządowe Centrum 

Legislacji zwraca uwagę na konieczność skoordynowania terminu wejścia wżycie 

projektowanej regulacji z terminami wejścia w życie projektów ustaw z pakietu 

„ Konstytucja Biznesu

2) podnosi się, że zgodnie z projektem ustawa o usługach turystycznych ma stać się ustawą 

o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i pilotów turystycznych. 

Stosownie do powyższego należy zauważyć, że świadczenie przez przedsiębiorców usług 

turystycznych niestanowiących imprezy turystycznej ani powiązanych usług 

turystycznych, a będących „wszystkimi innymi usługami świadczonymi turystom ”, 

w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu dotychczasowym, 

nie zostało objęte zakresem ani ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i pilotów turystycznych ani ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych



usługach turystycznych. Kwestia ta wymaga co najmniej szczegółowego wyjaśnienia 

w uzasadnieniu;

3) odnośnie do art. 2 projektu ustawy należy zauważyć, że przepis w proponowanym 

brzmieniu pozostaje w sprzeczności z art. 1. Zgodnie z art. 1 zakresem regulacji ustawy są 

objęte jedynie umowy zawarte z podmiotami mającymi siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem art. 2 odnosi się do umów zawartych 

z podmiotami nieposiadającymi siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa, które 

zawarło z Unią Europejska i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 

świadczenia usług. W związku z powyższym proponuje się odpowiednio przeredagować 

regulację dotyczącą zakresu przedmiotowego ustawy, tak aby wyeliminować wskazaną 

powyżej niezgodność (analogiczna uwaga odnosi się do art. 9 ust. 13 oraz art. 21 projektu 

ustawy);

4) odnośnie do art. 5 pkt 1 projektu ustawy wymaga wyjaśnienia, jaka jest relacja między 

użytym w tym przepisie określeniem „zakwaterowanie” a „usługami hotelarskimi”, 

o których mowa w ustawie o usługach turystycznych w brzmieniu nadanym w niniejszym 

projekcie. Ponadto wymaga wyjaśnienia w uzasadnieniu jak należy rozumieć „ inne cele 

niż pobytowe ";

5) projektowany art. 5 proponuje się uzupełnić o definicję „podmiotu ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych”, co pozwoli na wyeliminowanie 

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do relacji między 

„organizatorem turystyki” a „podmiotem ułatwiającym nabywanie usług turystycznych”, 

zwłaszcza w przypadku gdy ten sam podmiot wykonuje czynności właściwe dla 

organizatora turystyki oraz podmiotu ułatwiającego nabywanie usług turystycznych;

6) w art. 5 projektu ustawy proponuje się wykreślić pkt 17, bowiem wydaje się on być 

zbędny w kontekście regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym;

7) przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy wymaga przeredagowania, bowiem przepis 

w proponowanym brzmieniu jest niejasny i nie jest wiadomym jaka jest różnica między 

„ ceną obejmującą wszystkie usługi ” a „ ceną całkowitą

8) w art. 7 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy wyjaśnienia w uzasadnieniu wymaga jak należy 

rozumieć określenie „nabywanie usług innego rodzaju w sposób ukierunkowany od 

innego przedsiębiorcy ";

9) odnośnie do art. 8 ust. 1 i 4 projektu ustawy rozważenia wymaga, czy projektowanych 

przepisów nie należy uzupełnić przez precyzyjne wskazanie przepisów do których 

następuje odesłanie. Takie rozwiązanie zapewni właściwe stosowanie tych przepisów.
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Redakcja tego przepisu będzie wymagała skorelowania z projektami ustaw z pakietu 

„ Konstytucja Biznesu ";

10) odnośnie do art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a projektu ustawy doprecyzowania wymaga użyte w tym 

przepisie wyrażenie „ uzasadniona wysokość ”;

11) odnośnie do art. 9 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy wyjaśnienia wymaga, kto może dokonywać 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii gwarancji lub umowy, bowiem z obecnej 

treści przepisu wynika, że takiego poświadczenia może dokonać każdy (analogiczna 

uwaga odnosi się do art. 20 ust. 3 projektu ustawy);

12) odnośnie do art. 9 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy proponuje się rozważyć, czy projekt 

ustawy nie powinien zostać uzupełniony o załączniki dotyczące obowiązków 

informacyjnych wobec podróżnych, o których jest mowa w tym przepisie, zamiast odsyłać 

do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 

r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej 

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326/1 z dnia 

11.12.2015 r., str. 1). Zastosowanie tej techniki zdecydowanie poprawiłoby czytelność 

projektowanych regulacji oraz zapewniło jej kompleksowość. Uwzględnienie powyższej 

uwagi skutkować będzie odpowiednią zmianą w art. 9 ust. 3 i 6 pkt 4 oraz art. 34 ust. 4 -  

6 projektu ustawy;

13) w kontekście regulacji art. 10 ust. 2 zdanie drugie projektu ustawy, nakładającej na bank 

prowadzący turystyczny rachunek powierniczy obowiązek przekazywania wpłat 

„po wykonaniu usług objętych umowami", powstaje pytanie co do źródła wiedzy banku 

o dacie wykonania takich usług przez organizatora turystyki lub podmiot ułatwiający 

nabywanie powiązanych usług turystycznych. Wydaje się, iż sama umowa turystycznego 

rachunku powierniczego nie będzie w tym zakresie wystarczająca;

14) odnośnie do art. 10 ust. 4 projektu ustawy, ponownej analizy wymaga zakres odesłania do 

art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 

z późn. zm.), bowiem „ ochrony" środków wpłaconych na rachunek powierniczy dotyczą 

przepisy art. 59 ust. 4 - 6 tej ustawy. Wyjaśnienia wymaga także, czy w tym przypadku 

ma znaleźć zastosowanie również regulacja zawarta w ust 7 tego artykułu;

15) odnośnie do art. 10 ust. 5 projektu ustawy należy zauważyć, że w projekcie ustawy jest 

brak stosownych przepisów materialnych regulujących kwestie niezbędnych elementów 

umowy i formularzy, które mają zostać określone w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie tego przepisu. W związku z powyższym sugeruje się możliwie jak 

najwcześniejsze przedłożenie projektu aktu wykonawczego realizującego komentowane
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upoważnienie, co pozwoli na ustalenie, czy wspomniane upoważnienie nie będzie 

obarczone wadą blankietowości (i tym samym czy nie byłoby zasadnym rozszerzenie 

projektowanej ustawy o stosowne przepisy materialne wykluczające ten zarzut). Ponadto 

rozważenia wymaga, czy rozporządzenie nie powinno być wydawane w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. Proponuje się również poddać 

dodatkowej analizie samą zasadność określania wzoru umowy o turystyczny rachunek 

powierniczy, bowiem umowa ta jest zawierana między profesjonalnymi podmiotami, a jej 

treść może (i powinna) być zróżnicowana w poszczególnych przypadkach;

16) w art. 11 ust. 1 projektu ustawy proponuje się doprecyzować, jakie kryteria będą 

decydowały o „właściwości" marszałka województwa w przypadku niewypłacalności 

organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 

turystycznych, bowiem kwestia ta może w praktyce budzić wątpliwości interpretacyjne. 

Ponadto zwraca się uwagę, że projekt dookreśla właściwość marszałka województwa 

jedynie w zakresie prowadzenia rejestru nie odnosząc się do jego pozostałych czynności 

(por, art. 20 ust. 1 projektu ustawy). Analogiczna uwaga dotyczy art. 8 ust. 1 in firn  

projektu ustawy;

17) odnośnie do art. 18 ust. 1 projektu ustawy rozważenia wymaga, czy w celu zapewnienia 

spójności przepisu nie należy również uzupełnić go o odesłanie do art. 9 ust. 2 pkt 3;

18) proponuje się wyjaśnić w uzasadnieniu ratio legis art. 20 ust. 5 projektu ustawy, gdyż nie 

jest jasny cel składania oświadczeń o zamiarze wykonywania usług wyłącznie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

19) odnośnie do art. 20 ust. 7 projektu ustawy, proponuje się rozważyć uregulowanie zakresu 

danych objętych zasadą jawności rejestru analogicznie do rozwiązań przewidzianych 

w przepisach szczególnych dotyczących działalności regulowanej, które odrębnie 

określają zakres danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru i zakres danych 

zamieszczanych w rejestrze, objętych zasadą jawności rejestru (np. art. 16 - 19 ustawy 

z dnia 6 łipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, Dz. U, z 2017 r. poz. 556);

20) odnośnie do art. 21 projektu ustawy ponownej analizy wymaga, czy przepis ten 

odpowiednio wdraża art. 18 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług 

turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. 

Wątpliwości w tym zakresie budzi m.in. pominięcie 15-dniowego terminu na udzielenie 

odpowiedzi, o którym mowa w art. 18 ust. 4 in fine dyrektywy;
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21) zgodnie z art. 23 ust. 1 projektu ustawy minister właściwy do spraw turystyki, na stronie 

internetowej obsługującego go urzędu, zamieszcza Centralną Ewidencję Organizatorów 

Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. 

Należy zwrócić uwagę, że tak zredagowany przepis nie pozwala na jednoznaczne 

zidentyfikowanie podmiotu, który tworzy tę ewidencję i ją prowadzi. Proponuje się więc 

przeredagowanie tego przepisu w sposób, który jednoznacznie wskaże podmiot tworzący 

i prowadzący ewidencję. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że projekt nie zawiera 

regulacji określającej formę w jakiej jest ona prowadzona. Można się jedynie domyślać, 

że chodzi tu o system teleinformatyczny. Kwestia ta wymaga doprecyzowania;

22) odnośnie do art. 23 ust. 12 projektu ustawy rozważenia wymaga, czy nie byłoby zasadne 

wskazanie w tym przepisie, że ewidencja jest jawna - analogicznie jak w przypadku 

art. 20 ust. 7 w odniesieniu do jawności rejestru. Niniejszą sugestię dodatkowo uzasadnia 

brzmienie art. 23 ust. 18 projektu ustawy;

23) w art, 23 ust. 17 proponuje się przeredagować wytyczne dotyczące treści aktu przez 

doprecyzowanie ich oraz uzupełnienie zakresu przedmiotowego, zawartego w tym 

upoważnieniu ustawowym. W obecnym brzmieniu wytyczne mają charakter mieszany, 

bowiem de facto stanowią rozszerzenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania 

w akcie wykonawczym. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 26 ust. 1 i 2 projektu 

ustawy;

24) odnośnie do art. 23 ust. 18 projektu ustawy należy zauważyć, że projektowana regulacja 

przewidująca udzielanie informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach 

ustalonych dla Ewidencji budzi wątpliwości, gdyż zgodnie z art. 20 ust. 8 projektu ustawy 

rejestr może, choć nie musi, być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Ewidencja 

natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 projektu ustawy, „zamieszczona jest na stronie 

internetowej". W związku z powyższym stosowanie przepisów dotyczących Ewidencji do 

rejestru wydaje się możliwe jedynie w przypadku, gdy rejestr będzie prowadzony 

w systemie teleinformatycznym. Projektowana regulacja nie przewiduje rozwiązań 

dotyczących udzielania informacji o danych zawartych w rejestrze w przypadku gdy 

rejestr nie jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Kwestia ta wymaga 

uzupełnienia. Analogiczna uwaga, dotycząca uregulowania w projekcie jedynie kwestii 

odnoszących się do postaci elektronicznej dokumentów, odnosi się do projektowanych 

art. 20 ust. 10 i art. 22 ust. 4, które przewidują, iż minister właściwy do spraw turystyki 

określi wzory; wniosku o wykreślenie z rejestru, zawiadomienia o zawieszeniu 

wykonywania działalności oraz zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania 

działalności. Regulacje te sformułowane są zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 ustawy
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z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), nie stanowią więc upoważnień do wydania aktów 

wykonawczych i nie obejmują swym zakresem regulacji postaci dokumentów innej niż 

elektroniczna. W tym miejscu należy podkreślić, że projekt nie przewiduje wzorów 

wspomnianych dokumentów w postaci nieelektronicznej. W związku z tym kwestia ta 

wymaga co najmniej szczegółowego omówienia w uzasadnieniu. Ponadto zwraca się 

uwagę na konieczność uzupełnienia przepisów materialnych projektu o regulacje 

dotyczące instytucji wykreślenia danego podmiotu z rejestru oraz zawieszenia 

wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do tego rejestru;

25) proponuje się wykreślić art. 23 ust. 19 projektu ustawy, gdyż odpowiednie odesłanie do 

ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. poz. 352) zawarte jest w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie 

z którym przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych z rejestru do 

ich ponownego wykorzystania w celu innym niż realizacja zadania publicznego następuje 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r, o ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora publicznego-,

26) odnośnie do art. 23 ust, 20 projektu ustawy należy zauważyć, że upoważnienie do 

wydania aktu wykonawczego ma charakter blankietowy. Projekt ustawy nie zawiera 

bowiem przepisów materialnych statuujących ogólne warunki współdziałania 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z ministrem właściwym do spraw 

turystyki. Rozważenia też wymaga, czy współpraca między Ubezpieczeniowym 

Funduszem Gwarancyjnym a ministrem „ w zakresie stworzenia systemu 

teleinformatycznego" jest materią, którą należy regulować aktem normatywnym, tym 

bardziej, że w uzasadnieniu projektu nie wskazano założeń takiego rozwiązania;

27) wyjaśnienia wymaga ratio legis art. 25 projektu ustawy, określającego jakie czyny 

stanowią „rażące naruszenie warunków wykonywania działalności

28) zauważyć należy, iż recypowana z obowiązujących przepisów regulacja zawarta w art. 29 

ust. 2 pkt 3 projektu ustawy, który określa źródła pochodzenia środków Funduszu, określa 

również zasadę dotyczącą dokonywania lokat środków Funduszu. Wydaje się, że kwestia 

ta powinna stanowić przedmiot odrębnej regulacji materialnej;

29) w art, 31 ust. 3 projektu ustawy doprecyzowania wymaga, co należy rozumieć przez użyte 

w nim określenie „umowy generalne", obecna redakcja powoduje wątpliwości 

interpretacyjne, co może w przyszłości utrudnić właściwe stosowanie projektowanych 
przepisów;
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30) odnośnie do części wspólnej art, 31 ust. 4 projektu ustawy, proponuje się wskazać, na 

czym polega „odpowiednie zarachowanie składek na poczet następnych należnych do 

przekazania składek”. Obecna redakcja jest niejasna i budzi wątpliwości interpretacyjne 

w zakresie użycia określenia „ odpowiednio ”, Proponuje się rozważyć czy nie zasadnym 

byłoby wskazanie, czy składka przekazana do Funduszu podlega zarachowaniu na poczet 

następnych należnych do przekazania składek w całości czy w części;

31) przepis art. 34 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy wymaga przeredagowania, ponieważ nie 

wiadomo w jakim przypadku agent turystyczny ma informować podróżnego

0 przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu. Obecnej redakcji, zgodnie z którą agent 

turystyczny informuje podróżnego „w odpowiednim przypadku” nie można uznać za 

wystarczająco precyzyjną. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 34 ust. 1 pkt 14 projektu 

ustawy;

32) projektowany art. 34 ust. 2 statuujący zasadę, zgodnie z którą udostępniane przez 

organizatora turystyki informacje pisemne, w szczególności broszury i foldery, nie mogą 

wprowadzać podróżnego w błąd, należy skreślić jako zbędną nadregulację;

33) przepis art. 35 ust. 2 pkt 14 projektu ustawy proponuje się przeredagować bowiem odnosi 

się on do określenia „alternatywne metody rozstrzygania sporów („ADR") zgodnie 

z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.) ", 

tymczasem ustawa ta nie posługuje się tym określeniem. Powyższa sprzeczność wymaga 

wyeliminowania. Ponadto wymaga doprecyzowania do jakich „stosownychprzypadków” 

przepis ten się odnosi;

34) odnośnie do art. 42 ust. 2 projektu ustawy wymaga wyjaśnienia, co należy rozumieć przez 

określenie „ stosowne odszkodowanie ";

35) w art. 42 ust. 8 in fine projektu ustawy proponuje się wskazać do jakich „odpowiednich 

konwencji międzynarodowych ” przepis ten odsyła, bowiem w proponowanym brzmieniu 

projektowana regulacja jest niewystarczająca;

36) rozdział 9 projektu ustawy proponuje się podzielić na dwa rozdziały, w których odrębnie 

zostaną uregulowane zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe

1 końcowe. Ponadto rozdział dotyczący przepisów przejściowych należy uzupełnić 

o stosowne regulacje dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

(w szczególności o przepis stanowiący o przekształceniu Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych, w Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu projektowanej ustawy);

37) odnośnie do art. 55 projektu ustawy wyjaśnienia wymagają przyczyny, dla których 

zakresem regulacji tego przepisu nie został objęty minister właściwy do spraw turystyki,
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który na podstawie art. 24 ust. 1 projektu ustawy także jest organem upoważnionym do 

kontroli działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę;

38) odnośnie do art. 58 projektu ustawy należy zauważyć, że zaprojektowana zmiana 

w ustawie z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) 

skutkuje pozbawieniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym 

uzasadnienie projektu ustawy wymaga uzupełnienia o wskazanie sposobu 

zrekompensowania tego ubytku dochodów, ewentualnie o wskazanie zmniejszenia 

zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego. Niezbędne jest także przekazanie 

projektu do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;

39) w odniesieniu do art. 60 ust. 3 projektu ustawy proponuje się uzupełnić uzasadnienie 

o wskazanie ratio legis tej regulacji;

40) proponuje się wykreślić art. 63 projektu ustawy, bowiem przepis ten jest zbędny i ma 

jedynie charakter informacyjny;

41) zgodnie z § 60 ust. 3 pkt 7 Regulaminu pracy Rady Ministrów -  do wniosku 

o rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów przedmiotowego projektu należy 

dołączyć projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt 

ustawy. W konsekwencji należy podkreślić, że analiza wspomnianych aktów 

wykonawczych będzie mogła prowadzić do zgłoszenia dodatkowych uwag odnoszących 

się do brzmienia projektowanych regulacji, a zwłaszcza do przewidzianych w projekcie 

upoważnień ustawowych. Dlatego też -  zważywszy na kompleksowy charakter 

projektowanej regulacji -  sugeruje się przedstawienie wspomnianych aktów 

wykonawczych na możliwie jak najwcześniejszym etapie prac legislacyjnych nad 

przedmiotowym projektem.
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