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w odpowiedzi na^pismo z 13 kwietnia 2017 r. znałp/f)OIK-0249-2/l7/LP, w którym zgłoszono 
uwagi do jjfojśktu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. i 2. Zaproponowane zastąpienie definicji „przedsiębiorcy”, definicją zawartą 
art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 459) jest niewystarczające. Zgodnie z tym przepisem „Przedsiębiorcą jest 
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 
§ 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”. 
Definicja ta, jak wynika z jej treści, jest ogólnikowa, natomiast definicja pojęcia 
przedsiębiorca zawarta w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych 
i powiązanych usług turystycznych jest znacznie bardziej szczegółowa. 
Uwzględnione w niej zostały bowiem także kwestie publicznego i prywatnego 
podmiotu, działania za pośrednictwem innej osoby, czy wreszcie uzupełnienie 
o wskazanie występowania w charakterze organizatora, sprzedawcy detalicznego, 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub 
dostawcy usług turystycznych. Definicja zawarta w przepisach Kc nie zawiera 
wymienionych wyżej elementów, stąd należało ją  uznać za niewystarczającą na 
potrzeby projektu ustawy. Nie można tracić przy tym z pola widzenia obowiązku 
maksymalnej harmonizacji wyrażonego w art. 4 dyrektywy 2015/2302, który 
obejmuje także sferę pojęć.
Odnośnie propozycji zastąpienia sformułowania: „w zakresie jej działalności 
odpłatnej, zarobkowej lub zawodowej” zwrotem: „w celach związanych z jej 
działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego

z dyrektywy, należy wskazać, że takie ujęcie budzi wątpliwości. Najbardziej 
powszechnym pojęciem działalności gospodarczej jest to, zawarte w przepisach 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), tj. „działalnością gospodarczą jest zarobkowa 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,

zawodu”, co stanowi dosłowne przeniesienie treści zawartej w definicji



rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, 
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” (w ramach działalności 
gospodarczej wymieniono m.in. działalność handlową). W tym kontekście 
w definicji „przedsiębiorcy” zaproponowanej w projekcie wzięto pod uwagę 
powyższą definicję z uwzględnieniem Je j najnowszych modyfikacji” zawartych 
w definicji wyrażonej w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.). Należy 
nadmienić, że ustawa ta wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym. W tej dyrektywie pojęcie „przedsiębiorca” 
zostało zdefiniowane w podobny sposób jak w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez 
turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Dlatego też, aby zachować 
spójność sposobu transpozycji przedmiotowego pojęcia z dyrektyw do polskiego 
systemu prawnego i tym samym spójność krajowych aktów prawnych, 
w konstrukcji definicji przedsiębiorcy na gruncie projektu ustawy uwzględniono 
przede wszystkim definicję tego pojęcia zawartą w  ustawie z dnia 23 sierpnia 
2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz w ustawie 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Mając powyższe na względzie za niecelowe należy uznać pominięcie w definicji 
wyrazów „występując w charakterze organizatora, sprzedawcy detalicznego, 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub 
w charakterze dostawcy usług turystycznych”. Należy także wskazać, że dyrektywa 
2015/2302 jest aktem prawnym maksymalnej harmonizacji, co oznacza, iż 
odstępstwa od wypracowanych w niej rozwiązań mogą nastąpić tylko w bardzo 
wąskim zakresie. Należy także mieć na względzie, że Komisja Europejska 
wielokrotnie wskazywała, że w celu weryfikacji prawidłowości transponowania 
dyrektywy w pierwszej kolejności będzie sprawdzany sposób wdrożenia definicji. 
W dyrektywie 2015/2302 pojawiają się pojęcia niezdefiniowane wprost, których 
znaczenie możemy wyprowadzić z całokształtu jej przepisów. Z uwagi na 
obowiązek maksymalnej harmonizacji oraz oczywiste znaczenie tych pojęć, nie 
zostały one zdefiniowane wprost także na gruncie przepisów projektowanej ustawy. 
Do tego rodzaju pojęć należy zaliczyć pojęcie „umowy generalnej”, która w świetle 
dyrektywy 2015/2302 jest umową o charakterze ramowym zawartą 
z organizatorem turystyki w związku z działalnością prowadzoną przez podmiot ją  
zawierający, określającą możliwość korzystania przez określoną grupę osób, 
w szczególności pracowników, ze wskazanego w tej umowie katalogu usług 
turystycznych przez czas obowiązywania umowy, przy czym zarówno zakres 
(liczba, zestawienie usług) jak i terminy korzystania z usług wskazanych w tym 
katalogu nie powinny być z góry oznaczone. Z prowadzonych szeroko konsultacji 
publicznych wynika, iż na gruncie praktyki podmiotów prowadzących działalność 
turystyczną występuje pojęcie umowy ogólnej, które jest tożsame z wyrażeniem 
umowa generalna. Przyjęcie proponowanego przez UOKiK rozwiązania zaburzy 
proces właściwej implementacji, ponieważ wprowadzenie pojęcia umowy 
o organizowanie podróży służbowych wprowadza zbyt szeroką przesłankę aniżeli
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wynika to z brzmienia dyrektywy. Wobec powyższego uwagi nie mogą zostać 
uwzględnione.

Ad 3. Usługa turystyczna to przewóz pasażerów, zakwaterowanie, które nie jest 
nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, oraz w innych celach niż 
pobytowe, wynajem pojazdów samochodowych, innych pojazdów silnikowych 
oraz każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części 
wskazanych wyżej usług. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym motocykl jest pojazdem samochodowym, dlatego ta kategoria 
pojazdu została przez projektodawcę uwzględniona. Z kolei inne pojazdy silnikowe 
to sformułowanie przeniesione wprost z dyrektywy, dlatego zaproponowane 
rozwiązanie stanowi właściwą transpozycję.

Ad 4. i Ad. 5 Impreza turystyczna podobnie jak powiązane usługi turystyczne stanowi 
szczególny rodzaj produktu turystycznego, który „powstaje”. Wprowadzenie 
pojęcia „świadczenie” w miejsce „powstaje” spowoduje zawężenie materii 
ustawowej wyłącznie do etapu realizacji imprezy turystycznej i powiązanych usług 
turystycznych, a nie to było zamiarem prawodawcy unijnego.

Ad 14. Uwaga nie zostanie uwzględniona, ponieważ wyliczenie zaproponowane przez 
UOKiK ma charakter pozytywny, natomiast w projekcie zastosowano drugą 
z dopuszczalnych technik legislacyjnych, czyli osiągnięto ten sam efekt poprzez 
negację.

Ad 24. Obecność w art. 42 projektu ustawy przepisu dot. ciężaru dowodu ma swoje 
głębokie uzasadnienie. Ciężar dowodu spełniania obowiązków informacyjnych 
może bowiem znaleźć zastosowanie podczas realizacji umowy o udział w imprezie 
turystycznej, stąd powinien być on elementem rozdziału 7 regulującego owe 
kwestie.

Ad 25. Odniesienie do stosowania wprost art. 7a z ustawy o prawach konsumenta ma swoje 
głębokie uzasadnienie. Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych nie posługuje się pojęciem „reklamacja” i nie reguluje 
trybu podejmowania działań po zakończeniu imprezy turystycznej. Stąd 
niezbędnym jest odniesienie się do przepisów, które w tej sytuacji powinny znaleźć 
zastosowanie.

Pozostałe uwagi zostały uwzględnione.
Ponadto informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https://legislacia.rcl.eov.pl/proiekt/12294859.

Prowadzący sprawę: 
Paweł Mat ej 
tel.:(22) 24 43 265
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