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£
w odpowiedzi na pismo V l 3 kwietnia 2017 r. znak: DPPAV0fMI./()^7| 1/4/17/ES, w którym 
zgłoszono uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Odnosząc się do uwagi wskazującej na użycie w art. 7 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy 
niezrozumiałego zwrotu „w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy” trzeba 
zwrócić uwagę, że użycie ww. wyrazów stanowi dosłowną transpozycję 
sformułowania użytego w dyrektywie 2015/2302 (art. 3 pkt 5 lit. b). Wobec 
powyższego, a także zważywszy na wynikający z art. 4 dyrektywy 2015/2302 
obowiązek maksymalnej harmonizacji, trudno zastąpić powyższe innymi wyrazami, 
które byłyby jednoznaczne znaczeniowo, tym bardziej, że ten zwrot został użyty 
także w motywie 13 dyrektywy 2015/2302. Przedmiotowy zwrot należy odczytywać 
w kontekście całej regulacji powiązanych usług turystycznych, które zostały 
zdefiniowane w art. 5 pkt 5 z odesłaniem do art. 7. W opinii projektodawcy treść ww. 
przepisów nie budzi wątpliwości.
Trzeba mieć na względzie, iż dynamika rozwoju platform (sposobów) sprzedaży 
usług turystycznych jest tak duża (nie ogranicza się bowiem już tylko do ofert biur 
touroperatorów lub agentów, lecz także coraz szerzej wykorzystuje media 
elektroniczne), że użycie innego zwrotu niż użyty w dyrektywie 2015/2302 mogłoby 
doprowadzić do ograniczenia zakresu stosowania ochrony podróżnego 
przewidzianej w dyrektywie 2015/2302. Powiązane usługi turystyczne mogą 
przybierać np. postać reklamy konkretnego przedsiębiorcy świadczącego usługi 
turystycznego powiązanej z linkiem internetowym do strony tego przedsiębiorcy lub 
też sam link internetowy, który umożliwia dokonanie zakupu usług od tego 
przedsiębiorcy; wyraźne polecenie innego przedsiębiorcy świadczącego usługi 
turystyczne choćby poprzez wręczenie podróżnemu folderu reklamowego, reklamy 
lub nawet konkretnej oferty tego przedsiębiorcy zawierających wskazanie, gdzie 
można dokonać zakupu oferowanych usług.

Ad 2. Uwaga dotycząca załączników została uwzględniona.
Ad 3. Uwaga odnosząca się do treści art. 9 ust. 13 poprzez dodanie w jego treści słowa 

„także” jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 4. Uwaga odnosząca się do treści art. 37 ust. 4 jest zasadna i została uwzględniona.



Ad 5, Nie podzielam wątpliwości dotyczących nieprecyzyjnego sformułowania przesłanki 
z art. 38 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy, tj. przesłanki nieznacznej zmiany warunków 
umowy. Po pierwsze treść powyższych przepisów stanowi ścisłą transpozycję art. 11 
ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/2302. Wobec powyższego, a także zważywszy na 
wynikający z art. 4 dyrektywy 2015/2302 obowiązek maksymalnej harmonizacji, nie 
jest możliwe zastąpienie powyższego zwrotu innymi wyrazami, lub wprowadzenie 
procentowego określenia. Mogłoby to doprowadzić do ograniczenia zakresu 
stosowania ochrony podróżnego przewidzianej w dyrektywie 2015/2302. Po drugie, 
co wynika z powyższego, w ocenie unijnego ustawodawcy użyte sformułowanie 
miało pozostawać niedookreślone. Nie zawsze jest bowiem możliwe proste 
wskazanie, biorąc pod uwagę ceny poszczególnych usług turystycznych 
zakupionych przez podróżnego w ramach udziału w imprezie turystycznej, że zmiana 
jest nieznaczna. W wielu wypadkach niezbędne będzie bowiem wzięcie pod uwagę 
nie tylko ceny danej usługi turystycznej stanowiącej element imprezy turystycznej, 
lecz także na rodzaj, charakter i znaczenie usługi turystycznej w odniesieniu do 
imprezy jako całości. Dlatego też nie jest możliwe użycie w analizowanym przepisie 
innego, bardziej precyzyjnego sformułowania.

Ad 6. Jakkolwiek dokonane w art. 55 projektu ustawy (art. 56 po zmianie numeracji) 
rozszerzenie katalogu podmiotów mających dostęp do tajemnicy bankowej 
o marszałków województw może budzić wątpliwości, to jednak wprowadzenie tej 
zmiany było niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań ustawowych 
nałożonych na te podmioty w ściśle określonym zakresie. Jak wskazano bowiem 
w uzasadnieniu projektu ustawy „zmiana [...] wynika z konieczności zapewnienia 
marszałkowi województwa instrumentu prawnego pozwalającego na kontrolę 
prawidłowości wykorzystywania instytucji turystycznego rachunku powierniczego 
przez organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług 
turystycznych. [...] Kontrola, o której wyżej mowa, jest sprawowana poprzez 
umożliwienie marszałkowi województwa dostępu do danych o wpłatach 
dokonywanych przez podróżnych na turystyczny rachunek powierniczy”. Stąd też 
nie można zgodzić się z argumentem o „istotnym osłabieniu” tajemnicy bankowej.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem:
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