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MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI
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UNP: 2017-39988

Pani
Jolanta Rusiniak 
Prezes

L ■ * -

ądowego Centrum Legislacji

w odpowiedziała pismo z 21 kwietnia 2017 r. znak: RCL.DPA.550.10/2017, w którym 
zgłoszono uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki jest świadome trwających równolegle prac nad 
projektem ustawy -  Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo przedsiębiorców oraz 
niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucja Biznesu”, w którym przewiduje się 
z dniem 1 września 2017 r. utratę mocy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Jednocześnie informuję, że podjęto współpracę z Ministerstwem 
Rozwoju w celu skoordynowania wejścia w życie obu regulacji.

Ad 2. Analiza definicji usługi turystycznej zawartej w art. 5 pkt 1 projektu ustawy prowadzi 
do wniosków odmiennych niż wskazane w uwadze. Wypada przypomnieć, że usługą 
turystyczną są także każde inne usługi świadczone podróżnym, które nie stanowią 
integralnej części: przewozu pasażerów, zakwaterowania, które nie jest
nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, oraz w innych celach niż pobytowe, 
wynajmu pojazdów samochodowych, innych pojazdów silnikowych. Zakres 
przedmiotowego pojęcia obejmuje zatem kompleksowo wszystkie możliwe usługi, 
które mogą być świadczone podróżnym.

Ad 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie dostrzega zasygnalizowanej niespójności 
między art. 1 oraz art. 2 projektu ustawy. Wypada zaznaczyć, że art. 2 „zezwala” na

nabywania powiązanych usług turystycznych na terytorium Polski, przez wskazane 
w uwadze podmioty, jeżeli prowadzą one na terenie Polski działalność gospodarczą 
w formie oddziału. Ponadto należy zaznaczyć że przepis ten jest odpowiednikiem 
obowiązującego obecnie art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.).

Ad 4. Pojęcie „zakwaterowanie” jest pojęciem węższym od „usługi hotelarskiej”. Oba te 
pojęcia są używane w obowiązującej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach

zawieranie umów z podróżnymi o udział w imprezie turystycznej lub ułatwianie



turystycznych i ich znaczenie nie budzi wątpliwości. Odnosząc się zaś do pojęcia 
„inne cele niż pobytowe” trzeba zważyć, że stanowi ono element definicji, która 
została dosłownie transponowana z dyrektywy 2015/2302 (art. 3 pkt 1). Ta zaś, jak 
wynika z jej art. 4, nakłada na państwa członkowskie obowiązek maksymalnej 
harmonizacji. Trudno zatem czynić zarzut pod adresem projektodawcy w sytuacji, 
gdy nie ma on praktycznej możliwości modyfikacji implementowanych przepisów 
dyrektywy.

Ad 5. Nie jest możliwe uzupełnienie definicji ustawowych o definicję „podmiotu 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych”. Trzeba zważyć, że 
dyrektywa 2015/2302 nie definiuje tego pojęcia uznając, że jest ono jasne w świetle 
definicji powiązanych usług turystycznych zawartej w art. 3 pkt 5, a równocześnie 
w art. 4 nakłada na państwa członkowskie obowiązek maksymalnej harmonizacji. 
Trudno zatem czynić zarzut pod adresem projektodawcy w  sytuacji, gdy nie ma on 
praktycznej możliwości modyfikowania, w tym uzupełnienia implementowanych 
zapisów dyrektywy.

Ad 6. Uwaga odnosząca się do treści art. 5 ust. 17 nie jest zasadna. Definicja małoletniego 
została transponowana z art. 3 pkt 14 dyrektywy 2015/2302. Przedmiotowe pojęcie 
nie jest tożsame ze znaczeniem przyjętym w Kodeksie cywilnych chociażby z uwagi 
na brzmienie art. 10 § 2 kc.

Ad 7. Niezasadna jest także uwaga o potrzebie doprecyzowania brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 2 
lit. b. Trzeba bowiem zważyć, że definicja ta stanowi praktycznie dosłowną 
transpozycję definicji zawartej w treści dyrektywy 2015/2302 (art. 3 pkt 2).

Ad 8. Uzasadnienie w zakresie powiązanych usług turystycznych zostanie uzupełnione.
Ad 9. Z uwagi na trwające prace legislacyjne nad pakietem ustaw - „Konstytucja Biznesu” 

nie wydaje się celowe doprecyzowanie w chwili obecnej brzmienia przepisu art. 8 
ust. 1 i 4. Zostanie to rozważone w ramach koordynacji prac pomiędzy 
Ministerstwem Sportu i Turystyki a Ministerstwem Rozwoju.

Ad 10. Z brzmienia z art. 9 ust. 1 i 2 wynika w sposób jednoznaczny, że każdy organizator 
turystyki oraz podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych ma 
obowiązek posiadania określonego ustawą zabezpieczenia finansowego
w wysokości pozwalającej na pokrycie zarówno kosztów powrotu do kraju, jak 
i zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne. Należy 
zaznaczyć, że w art. 12 ust. 1 projektu ustawy wskazano, że działania związane 
z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub podmiot 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, w wypadku 
niewypłacalności nie zapewnia tego powrotu, prowadzi marszałek województwa lub 
wskazana przez niego jednostka. Praktyka pokazuje jednak, że występują takie 
sytuacje, w  których podróżny nie może skorzystać z powrotu organizowanego przez 
marszałka województwa i organizuje ten powrót we własnym zakresie. W takim 
przypadku podróżny powinien otrzymać zwrot poniesionych w tym celu kosztów. 
Sformułowanie „w uzasadnionej wysokości” ma zapobiegać ewentualnym 
nadużyciom podróżnych w tym zakresie. Ze względu na fakt, iż przedmiotowy 
przepis stanowi jedynie doprecyzowanie dotychczas obowiązujących regulacji (które
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były realizowane przez ubezpieczycieli), w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
nie ma potrzeby dokonywania szerszego uszczegółowienia tego pojęcia.

Ad 11. Uwaga dotycząca art. 9 ust. 1 pkt 2 została uwzględniona w projekcie.
Ad 12. Uwaga odnosząca się do treści art. 9 ust. 1 pkt 5 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 1 3 .-  15. Uwagi odnoszące się do treści art. 10 są zasadne. Przepisy został 

doprecyzowany. Odnośnie przepisu delegacyjnego z art. 10 ust. 5 trzeba 
zasygnalizować, że stanowi on powtórzenie obecnie funkcjonującej normy prawnej 
(art. 5 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych), stąd nie wydaje się być „normą 
blankietową”.

Ad 16. Uwaga do treści art. 11 jest niezasadna. Przedmiotowe przepisy stanowią powielenie 
rozwiązań prawnych funkcjonujących w obecnej ustawie o usługach turystycznych, 
które to nie budzą sygnalizowanych wątpliwości, w szczególności w praktyce.

Ad 17. Uwaga odnosząca się do treści art. 18 ust. 1 (art. 19 ust. 1 po zmianie numeracji) jest 
niezasadna. Po pierwsze zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 5 zabezpieczenie w postaci 
rachunku powierniczego dotyczy imprez turystycznych lub powiązanych usług 
turystycznych świadczonych wyłącznie na terenie kraju. Po drugie zabezpieczenie 
w postaci rachunku powierniczego zapewni realizację obowiązków, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy.

Ad 18. Ratio legis art. 20 ust. 5 wynika z uwzględnionego postulatu przedstawicieli branży 
turystycznej, aby organizowanie imprez turystycznych i ułatwianie nabywania 
powiązanych usług turystycznych tylko na terenie Polski mogło funkcjonować 
z wykorzystaniem turystycznego rachunku powierniczego, tj. bez konieczności 
uzyskiwania innego rodzaju zabezpieczeń finansowych w  ramach tzw. I filaru. 
Wypada ponadto wskazać, że przepis ten stanowi powielenie obecnie 
funkcjonującego rozwiązania prawnego.

Ad 19. Uwaga odnosząca się do treści art. 20 ust. 7 (art. 21 ust. 7 po zmianie numeracji) nie 
została uwzględniona, gdyż aktualnie przyjęte rozwiązanie jest optymalne. 
Odpowiada ono bowiem rozwiązaniu funkcjonującemu obecnie na gruncie ustawy
0 usługach turystycznych, które nie budzi wątpliwości w praktyce, w szczególności 
zaś nie rodzi zastrzeżeń ze strony przedsiębiorców. Ponadto wyjaśniam, że wskazane 
w  uwadze przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych nie 
zwierają w rzeczywistości adekwatnej regulacji, która mogłaby zostać przeniesiona 
na grunt projektu bądź stanowić wzorzec.

Ad 20. Uwaga odnosząca się do treści art. 21 (art. 22 po zmianie numeracji) jest zasadna
1 została uwzględniona.

Ad 21. -  24. Uwagi odnoszące się do treści art. 23 (art. 24 po zmianie numeracji) są zasadne 
i zostały uwzględnione.

Ad 25. Odnosząc się do uwagi dotyczącej usunięcia ust. 19 w  art. 23, informujemy, że nie 
może być ona uwzględniona. Wyjaśniam, że przepis ten w świetle uwag zgłoszonych 
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i uzgodnień dotyczących stworzenia 
systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów 
Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych został zmodyfikowany. Wyjaśniamy, że ww. Ewidencja nie będzie 
rejestrem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednakże 
planuje się, aby informacje w niej zawarte mogły być udostępniane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji 
sektora publicznego.

Ad 26. Uwaga odnosząca się do treści przepisu art. 23 ust. 20 jest zasadna. Przepis zostanie 
gruntownie przeredagowany.

Ad 27. Nieuzasadniona jest uwaga dotycząca art. 25 (art. 26 po zmianie numeracji), gdyż 
ratio legis tego przepisu znajduje oparcie w art. 71 obowiązującej jeszcze ustawy
0 swobodzie działalności gospodarczej.

Ad 28. Uwaga odnosząca się do brzmienia art. 29 ust. 2 nie została uwzględniona. 
Przedmiotowe rozwiązanie prawne, jak trafnie zasygnalizowano, funkcjonuje 
w obowiązującym porządku prawnym i nie budzi wątpliwości. Nie stało się także 
przedmiotem uwag zgłoszonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz 
Ministerstwo Finansów.

Ad 29. Pojęcie „umowy generalnej” zostało wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu ustawy
1 nie wymaga dalszego doprecyzowania. Wskazać również wypada, że 
przedmiotowe pojęcie nie zostało zdefiniowane na gruncie dyrektywy. 
Doszczegółowienie tego pojęcia w projektowanej ustawie może spowodować 
zróżnicowanie ochrony konsumentów w Polsce i innych państwa UE.

Ad 30. Uwaga odnosząca się do treści przepisu art. 31 ust. 4 jest co do zasady trafna. Przepis 
zostanie gruntownie przeredagowany w związku z uwagami zgłoszonymi w tym 
zakresie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ad 31. Uwaga odnosząca się do treści przepisów art. 34 ust. 1 pkt 3 i 14 (art. 34 ust. 1 pkt 1 
lit. b oraz pkt 8 po zmianie numeracji) została uwzględniona.

Ad 32. Uwaga dotycząca art. 34 ust. 2 projektowanej ustawy nie została uwzględniona, gdyż 
obowiązek wprowadzenia takiego przepisu wynika z treści dyrektywy 2015/2302 
(art. 5 ust. 3).

Ad 33. Uwaga odnosząca się do treści przepisu art. 35 ust. 2 pkt 14 jest co do zasady trafna. 
Przepis zostanie gruntownie przeredagowany.

Ad 34. Uwaga odnosząca się do treści przepisu art. 42 ust. 2 jest co do zasady trafna. Przepis 
zostanie doprecyzowany zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 dyrektywy 2015/2302.

Ad 35. Uwaga dotycząca art. 42 ust. 8 in fine nie została uwzględniona, gdyż przepis ten 
stanowi praktycznie dosłowną transpozycję przepisu art. 14 ust. 5 dyrektywy 
2015/2302. Ta zaś, jak wynika z jej art. 4, nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek maksymalnej harmonizacji.

Ad 36. Uwaga odnosząca się do konstrukcji rozdziału 9 została uwzględniona.
Ad 37. Uwaga dotycząca brzmienia art. 55 nie może zostać uwzględniona z uwagi na 

ochronę tajemnicy bankowej. Zgodnie z opinią Komisji Nadzoru Finansowego 
jakiekolwiek poszerzanie zakresu podmiotów mających dostęp do tzw. tajemnicy 
bankowej stanowi realne zagrożenie dla systemu bankowego.

Ad 38. Uwaga dotycząca art. 58 projektu ustawy (art. 59 po zmianie numeracji) została 
uwzględniona w raz z uwagami Ministra Rozwoju i Finansów w tym zakresie.
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Ad 39. Przepis art. 60 ust. 3 (art. 61 ust. 3 po zmianie numeracji) został wprowadzony, aby 
zapewnić możliwość ciągłego działania przedsiębiorców branży turystycznej. 
Uzasadnienie zostało uzupełnione zgodnie z sugestią.

Ad 40. Uwaga dotycząca art. 63 projektu ustawy została uwzględniona.
Ad 41. Informuję, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają już prace na aktami 

wykonawczymi do projektu ustawy.

Ponadto 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 Matej 
teł.:(22) 24 43 265
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