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w odpowiedzi na piśmo z 11 kwietnia 2017-rTznak: ULC-LEP-1/0240-0006/01/17, w którym 
zgłcgzóno uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Zasygnalizowane wątpliwości dotyczące brzmienia art. 2 projektu ustawy 
w rzeczywistości nie zachodzą. Trzeba bowiem mieć na względzie dwie kwestie. Po 
pierwsze, dyrektywa 2015/2302 jest aktem maksymalnej harmonizacji (art. 4). 
Wynika stąd, że we wszystkich państwach członkowskich zostaną przyjęte i będą 
obowiązywać tożsame rozwiązania prawne w zakresie objętym dyrektywą. Dlatego 
też nie ma znaczenia, czy podróżny zawrze umowę o udział w imprezie turystycznej 
w Polsce, czy też w innym kraju członkowskim, gdyż będą mieć do niej zastosowanie 
jednolite rozwiązania prawne. Nie jest przy tym istotne to, czy wszystkie podmioty 
świadczące usługi turystyczne w ramach tej umowy mają siedziby lub oddziały na 
terenie państw członkowskich, lecz to, czy przedsiębiorca, z którym podróżny zawarł 
umowę o udział w imprezie turystycznej, posiada siedzibę w jednym z państw 
członkowskich. To on bowiem ponosi odpowiedzialność za wykonanie zawartej 
umowy. Po drugie, art. 1 projektu ustawy określa zakres podmiotowy, przedmiotowy 
i terytorialny jej stosowania. Jeżeli zatem spełnione zostaną te przesłanki, zawarta 
umowa o udział w imprezie turystycznej będzie podlegać ustawie ze wszystkimi tego 
konsekwencjami bez względu na to, kto będzie realizował poszczególne usługi 
turystyczne objęte umową.
W zakresie uwagi dotyczącej sposobu naliczania składki do Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego wyjaśniam, że intencją Ministerstwa Sportu i Turystyki nie było 
różnicowanie wysokości składki w zależności od liczby usług wykonywanych przez 
podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych. W projekcie 
zakłada się, że składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego będzie naliczana 
od każdego podróżnego, zarówno w przypadku organizatorów turystyki, jak 
i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Niemniej
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jednak przepis ten zostanie doprecyzowany. Niezależnie od powyższego informuję, że 
wskazana materia będzie szczegółowo rozważana przy pracach nad rozporządzeniem 
regulującym wysokość składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Projekt 
rozporządzenia zostanie poddany uzgodnieniom oraz opiniowaniu i wówczas możliwa 
będzie szczegółowa dyskusja nad tym zagadnieniem.

Ad 3. Nie jest możliwe wprowadzenie do art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 projektu ustawy 
„obowiązku informacyjnego dotyczącego tożsamości przewoźnika lotniczego 
wykonującego przewóz, o którym stanowi art. 11 rozporządzenia nr 2111/2005/WE” 
z kilku zasadniczych przyczyn. Po pierwsze, jak zauważono w piśmie z 11 kwietnia 
2017 r. „przepis rozporządzenia unijnego jest stosowany wprost”. Po drugie, jak już 
zasygnalizowano, dyrektywa 2015/2302 jest aktem maksymalnej harmonizacji. Nie 
jest zatem możliwe wprowadzanie dodatkowych elementów do przepisów ją 
implementujących, w szczególności tak kluczowych w świetle dyrektywy jak 
wymieniony obowiązek informacyjny (art. 34 projektu ustawy) oraz treść umowy
0 udział w imprezie turystycznej (art. 35). Po trzecie, przedmiotowa dyrektywa, jako 
że precyzyjnie określa zakres obowiązku informacyjnego wobec podróżnego, wydaje 
się jednoznacznie rozstrzygać przedmiotową wątpliwość.

Ad 4. Nie są uzasadnione wątpliwości na gruncie art. 34 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy 
wskazujące na niebezpieczeństwa płynące z udzielania podróżnemu informacji 
„jedynie o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu”. Literalne brzmienie art. 34 ust. 1 
pkt 2 i 3 (art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a i b po zmianie numeracji), które w kontekście 
informacji o dacie rozpoczęcia i zakończenia imprezy turystycznej należy odczytywać 
łącznie, jednoznacznie wskazuje, iż podróżny musi zostać poinformowany w sposób 
dokładny i zrozumiały co najmniej o przybliżonej dacie początkowej i końcowej, 
a także o czasie i miejscu wyjazdów oraz postojów. Jedynie w sytuacji, w której 
dokładny czas nie został jeszcze określony, organizator turystyki lub agent turystyczny 
może poinformować o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu. Wynika stąd, że 
podróżny przed zawarciem umowy musi posiadać możliwie ściśle określone 
informacje dotyczące imprezy turystycznej. Należy przy tym podkreślić, że informacje 
te, zawarte w pisemnych informacjach udzielanych przed zawarciem umowy, są 
niejednokrotnie przygotowywane ze znacznym wyprzedzeniem (na początku tzw. 
sezonu). Z tej przyczyny nie zawsze jest możliwe precyzyjne podanie w nich daty, 
godziny oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy turystycznej. Należy ponadto 
podnieść, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 5 lit. c projektu ustawy w umowie o udział 
w imprezie turystycznej organizator ma obowiązek wskazać „charakter i kategorię 
środka transportu oraz datę i czas, miejsce wyjazdu, postojów i planowanego 
powrotu”. Ponadto w myśl art. 35 ust. 7 „przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
organizator turystyki dostarcza podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery
1 bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i -  w stosownych przypadkach 
-  terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, 
połączeń transportowych i przyjazdu”. Podróżny otrzymuje zatem precyzyjną 
informację o dacie, godzinie oraz miejscu ewentualnego wylotu.

Ad 5. Art. 37 ust. 2 projektu ustawy zostanie uzupełniona zgodnie z sugestią.
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Ad 6. Postulowane „nałożenie na organizatora turystyki obowiązku przekazania danych, 
o których mowa w art. 202a ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy -  Prawo lotnicze, przewoźnikom 
lotniczym” wykracza poza materię regulacji ustawowej, która -  przypomnijmy -  
dotyczy imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (art. 1 projektu 
ustawy). Ponadto, w wypadku powiązanych usług turystycznych, to podróżny 
dokonując w ich ramach zakupu usługi przelotu poda przewoźnikowi lotniczemu 
wymagane powyższą ustawą informacje.

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

Prowadzący Sprawę; 
Paweł Matej 
teł.:(22) 24 43 265
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