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Pan
Łukasz Piebiak 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości

i
w odpowje^zj/na pismo z kwietnia 2017 r. znak: DL-V-430-23/17, w którym zgłoszono 
uwagi dppfojektu ustawy Wmprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad. I. Odnosząc się do argumentu o potrzebie rozszerzenia zakresu art. 5 o definicje 
niewypłacalności oraz podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych, trzeba zwrócić 
uwagę na kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze, powyższe pojęcia nie zostały zdefiniowane 
w dyrektywie 2015/2302. Ta zaś, jak wynika z art. 4 dyrektywy, nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek maksymalnej harmonizacji. Trudno zatem argumentować, że nie 
obejmuje on także sfery pojęć, w szczególności tych, które występują także na gruncie 
dyrektywy a nie zostały przez prawodawcę unijnego zdefiniowane wprost. Po drugie, znaczenie 
obu wskazanych pojęć, mimo braku ich legalnych definicji, nie powinno budzić żadnych 
wątpliwości. Pojęcie „niewypłacalności” od 2010 r. funkcjonuje na gruncie obecnej ustawy 
o usługach turystycznych i posiada już co do zasady ukształtowaną wykładnię. Trafnie 
zauważono, że jest ona „specyficzna” -  na gruncie prawa turystycznego nadano analizowanemu 
pojęciu wyjątkowe, odrębne znaczenie -  i odbiega ono znaczeniowo od tożsamego pojęcia 
użytego w ustawie -  Prawo upadłościowe oraz w ustawie -  Prawo restrukturyzacyjne. Dlatego 
też kwestia ta została poruszona w uzasadnieniu do projektu ustawy. Brak było jednak podstaw, 
z uwagi na obowiązek maksymalnej harmonizacji, do zawarcia definicji tego pojęcia w ustawie. 
Przyjęte w tej materii rozwiązanie uznać wypada za wystarczające. Podobnie odnieść się 
wypada do pojęcia „podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych”. Funkcjonuje ono 
bowiem już w obrocie prawnym na gruncie ustawy o usługach turystycznych (np. w art. 5 
ust. 3g) i nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych, jak również w praktyce. Ponadto 
pojęcie to zostało w sposób pośredni zdefiniowane w art. 9 ust. 2, który stanowi, że „obowiązki 
[...] (dotyczące posiadania zabezpieczenia finansowego) organizatorzy turystyki oraz 
podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych realizują poprzez:

1) zawarcie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub
2) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub
3) zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy [,.



Z przytoczonego przepisu wynika, że zabezpieczenia finansowe będą udzielane przez 
banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Stąd też wprowadzanie do art. 5 definicji podmiotu 
udzielającego zabezpieczeń finansowych staje się zbędne.

Ad. II. Uwaga odnosząca się do treści art. 11 ust. 1 pkt 2 (art. 12 ust. 1 pkt 2 po zmianie 
numeracji) jest zasadna i została uwzględniona.

Ad. III. Uwaga wskazująca na potrzebę „ujednolicenia [...] przepisów projektu pod 
względem terminologicznym” jest zasadna i została uwzględniona poprzez użycie wyrazu 
„niezwłocznie”. Odnosząc się zaś do użycia w art. 16 projektu ustawy (art. 17 po zmianie 
numeracji) wyrazów „niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia [...]” 
wyjaśniam, że wprowadzone w nim doprecyzowanie było niezbędne dla zapewnienia 
sprawnego przebiegu procesu likwidacji niewypłacalności organizatora turystyki.

Ad. IV. Nie są uzasadnione zasygnalizowane obawy dotyczące sposobu pozyskiwania 
przez marszałka województwa informacji stanowiących podstawę wydania decyzji m.in. 
o wykreśleniu przedsiębiorcy z urzędu. Przede wszystkim trzeba wskazać, że w projekcie 
ustawy nie nałożono na sądy rejestrowe żadnego obowiązku, w szczególności obowiązku 
informowania marszałka województwa o zmianach wprowadzonych w rejestrze sądowym. 
Trudno także z brzmienia art. 23 ust. 2 pkt 6 projektu ustawy (art. 24 ust. 7 pkt 6 po zmianie 
numeracji) wyprowadzić istnienie takiego obowiązku po stronie sądów rejestrowych. Należy 
przyjąć, że marszałkowie województwa, z uwagi na to, że informacje zawarte w rejestrach 
sądowych są uaktualniane i mogą zostać w każdej chwili pobrane w formie wydruku 
komputerowego, w ramach bieżące działalności, będą samodzielnie uzyskiwali w tej formie 
informacje z rejestrów sądowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie ze zgłoszoną propozycją w art. 23 ust. 2 pkt 6 
projektu ustawy (art. 24 ust. 7 pkt 6 po zmianie numeracji) wyraz „śmierci” został zastąpiony 
wyrazem „zgonie”.

Ad. V. Uwaga odnosząca się do treści art. 59 projektu ustawy (art. 60 po zmianie 
numeracji) została uwzględniona.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https://legislacia.rcl.gov.pl/proiekt/12294859.

Prowadzący sprawę: 
Paweł Małej 
teł.:(22) 24 43 265
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