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MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI
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UNP: 2017-40318

Pan
Leszek Bosek 
Prezes
Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej

w odpo\wó<jzi na pismo ź i^  kwietnia 2017 r. znak: KR-51 -271/17/KBO, w którym zgłoszono 
uwagi dirprojektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Odnosząc się do uwag dotyczących „technicznego sposobu realizacji inicjatywy 
ustawodawczej” wypada odwołać się do argumentacji przedstawionej 
w uzasadnieniu do projektu ustawy, która powinna rozstrzygnąć zasygnalizowane 
wątpliwości. Otóż „o transponowaniu dyrektywy 2015/2302 w ramach nowego aktu 
prawnego, zadecydowały dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, materia regulowana 
dyrektywą jest w wielu aspektach materią nową (np. powiązane usługi turystyczne, 
podmioty ułatwiające nabywanie tego rodzaju usług) i stąd znacząco 
skomplikowaną, gdyż dotyczy zjawisk gospodarczych i społecznych 
funkcjonujących dopiero od niedawna. Ujęcie tych nowych instytucji i rozwiązań 
prawnych w ramach obowiązującego aktu prawnego -  ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o usługach turystycznych -  nie jest zatem możliwe. Podjęcie takiej próby 
doprowadziłoby do zaburzenia integralności konstrukcji istniejącej ustawy, nie jest 
bowiem możliwe proste uzupełnienie ustawy, w szczególności przez „zastąpienie” 
istniejących instytucji nowymi, wynikającymi dyrektywy 2015/2302. Wybór 
sposobu transpozycji był więc podyktowany zarówno powagą regulowanej materii, 
jak i względami praktycznymi. Po drugie, niezbędne okazało się dokonanie zmian 
także w funkcjonującym systemie zabezpieczeń finansowych na wypadek 
niewypłacalności dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 
Dokonanie nowelizacji przepisów odnoszących się do tej materii istniejącej ustawy 
nie przyniosłoby spodziewanego rezultatu z przyczyn, o których mowa wyżej”. 
Wypada również zauważyć, że materia, która pozostanie w obecnej ustawie 
o usługach turystycznych po wejściu w życie przedmiotowego projektu ustawy, 
stanowi w rzeczywistości zagadnienie jedynie pośrednio powiązane z regulacją



zawartą w tym projekcie, stąd też wymaga odrębnej ustawy, nad którą prace 
rozpoczną się zapewne po zakończeniu niniejszego procesu legislacyjnego. Należy 
także zwrócić uwagę na propozycję zawartą w art. 54 pkt 1 projektu ustawy, która 
dotyczy zmiany tytułu obecnej ustawy o usługach turystycznych.

Ad 2. i 37. Analiza kwestii systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki 
i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych na gruncie 
projektu ustawy wymaga pogłębionej lektury jej uregulowań, gdyż materia ta -  
wbrew mogącemu się nasuwać prima facie wnioskowi -  została uregulowana 
jednoznacznie i kompleksowo. Zgodnie z art. 9 ust. 1 projektu ustawy „organizatorzy 
turystyki oraz podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych są 
obowiązani [...] zapewnić podróżnym na wypadek swej niewypłacalności: 
a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do 
kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym 
także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w wypadku 
gdy organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu; b) zwrot wpłat 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę 
podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub podmiotu 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają 
w ich imieniu, impreza turystyczna lub każda opłacona usługa podmiotowi 
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych - nie została lub nie 
zostanie zrealizowana; c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę 
turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą 
podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych 
odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana 
z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich 
imieniu”. Obowiązki te mają realizować zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu 
poprzez: „zawarcie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy 
ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub zawarcie umowy o turystyczny rachunek 
powierniczy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli 
świadczy imprezy turystyczne lub ułatwia nabywanie powiązanych usług 
turystycznych świadczonych wyłącznie na terenie kraju”, co stanowi tzw. I filar 
systemu zabezpieczeń finansowych oraz dodatkowo dokonywać „terminowych 
wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”, 
który jest elementem tzw. II filaru systemu zabezpieczeń.
Z przytoczonych wyżej przepisów wynika w sposób jednoznaczny, że każdy 
organizator turystyki oraz podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych będzie miał obowiązek posiadania określonego ustawą zabezpieczenia 
finansowego co najmniej w minimalnej wysokości określonej rozporządzeniem. Ten 
wymiar stanowi właśnie „niezbędną wysokość” zabezpieczeń finansowych, o której 
mowa w art. 51 projektu. Zabezpieczenia tzw. I filaru, jak pokazała praktyka choćby 
w latach 2012 -  2014, nie zawsze były wystarczające na pokrycie wszystkich
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kosztów związanych z niewypłacalnością organizatora turystyki. Nie była zatem 
założeniem ustawodawcy „nieskuteczność tych mechanizmów”, lecz świadomość, 
że rzeczywiste koszty likwidacji skutków niewypłacalności są trudne do 
przewidzenia „co do złotówki” i stąd konieczne jest zapewnienie systemu 
elastycznego tak na potrzeby tego rodzaju sytuacji, jak i funkcjonowania 
przedsiębiorców rynku turystycznego.

Ad 3. Za niezasadną wypada uznać uwagę o „pewnej wadliwości definicji” imprezy 
turystycznej. Trzeba bowiem zważyć, że definicja ta stanowi praktycznie dosłowną 
transpozycję definicji zawartej w treści dyrektywy 2015/2302 (art. 3 pkt 2). 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 zapisów 
dyrektywy.

Ad 4. Za niezasadną wypada uznać również uwagę o braku precyzji w sformułowanej 
definicji pojęcia „powrót do kraju”. Trzeba bowiem zważyć, że definicja ta stanowi 
dosłowną transpozycję definicji zawartej w treści dyrektywy 2015/2302 (art. 3 
pkt 16).

Ad 5. Podobnie należy ocenić uwagę o braku precyzji w definicji pojęcia „nieuniknionych 
i nadzwyczajnych okoliczności”. Trzeba bowiem zważyć, że definicja ta stanowi 
dosłowną transpozycję definicji zawartej w treści dyrektywy 2015/2302 (art. 3 
pkt 12).

Ad 6. Uwaga odnosząca się do treści art. 8 ust. 3 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 7. Nie jest uzasadnione regulowanie w przepisie określającym w sposób ogólny 

obowiązki organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych tak szczegółowych kwestii jak terminy składania 
deklaracji do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Ad 8. Uwaga odnosząca się do treści art. 9 ust. 2 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 9. Za niezasadną wypada uznać uwagę dotyczącą normy zawartej w art. 9 ust. 5. Trzeba 

bowiem zważyć, że przepis ten stanowi dosłowną transpozycję normy zawartej 
w art. 19 ust. 4 dyrektywy 2015/2302.

Ad 10. Uwaga odnosząca się do treści art. 9 ust. 8 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 11. Uwaga odnosząca się do treści art. 9 ust. 9 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 12. W odniesieniu do uwagi odnoszącej się do treści art. 10 ust. 5 informuję, że stanowi 

on powtórzenie obecnie funkcjonującej normy prawnej (art. 5 ust. 6 ustawy 
o usługach turystycznych) i nie wydaje się być „normą blankietową”.

Ad 13. Uwaga odnosząca się do treści art. 11 ust. 1 pkt 3 jest trafna. W projekcie jednolicie 
zostanie przyjęte pojęcie „pilota wycieczek”.

Ad 14. Uwaga odnosząca do brzmienia art. 15 ust. 2 pkt 2 wydaje się wynikać 
z niezrozumienia tego przepisu. Oczywiste jest bowiem, że złożenie wniosku nastąpi 
po powrocie podróżnego do kraju.

Ad 15. Uwaga odnosząca się do treści art. 21 ust. 2 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 16. Art. 23 został doprecyzowany z uwzględnieniem wszystkich uwag, które zostały 

zgłoszone w jego zakresie.
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Ad 17. „Dublowanie kompetencji kontrolnych” ministra właściwego do spraw turystyki 
i marszałka województwa w rzeczywistości nie zachodzi. Każdemu z tych 
podmiotów, w ramach przyznanych im kompetencji, przysługują niezależnie 
kompetencje kontrolne. Ten stan prawny funkcjonuje na gruncie prawa 
turystycznego od wielu lat i nigdy nie budził zasygnalizowanych w piśmie 
wątpliwości. Ponadto wypada podnieść, że minister właściwy do spraw turystyki jest 
organem wyższego stopnia wobec marszałka województwa, stąd musi mieć 
zapewnione niezbędne narzędzia prawne.

Ad 18. Uwaga odnosząca się do treści art. 26 ust. 1 i 2 (art. 11 ust. 1 i 2 po zmianie 
numeracji) została uwzględniona z uwzględnieniem uwag RCL.

Ad 19. Uwaga odnosząca się do treści art. 27 ust. 1 pkt 4 jest zasadna. Przepis zostanie 
doprecyzowany.

Ad 20. Uwaga odnosząca się do treści art. 30 jest niezasadna. Proponowane dookreślenie nie 
jest uzasadnione. Zwracam uwagę, że żadne ministerstwo, w szczególności 
Ministerstwo Finansów, nie zgłosiło wątpliwości co do treści tego przepisu.

Ad 21. Za niezasadną wypada uznać również uwagę o braku definicji pojęcia „umowa 
generalna”. Zwracam uwagę, że w uzasadnieniu do projektu wyjaśniono z jakich 
przyczyn nie została sformułowana legalna definicja tego pojęcia. Dyrektywa 
2015/2302 nie definiuje przedmiotowego pojęcia. Ponadto 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 zapisów dyrektywy, w szczególności poprzez 
wprowadzanie dodatkowych definicji.

Ad 22. Przepis art. 34 ust. 7 został sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
Dlatego też brak jest podstaw do jego modyfikacji we wskazanym kierunku.

Ad 23. Uwaga odnosząca się do treści art. 35 ust. 2 pkt 5 jest zasadna. Przepis zostanie 
doprecyzowany.

Ad 24. Brak jest podstaw do pogłębionej ingerencji w brzmienie art. 35 ust. 4 projektu 
ustawy. Jego aktualne brzmienie jest wynikiem kompromisu pomiędzy potrzebą 
zapewnienia minimum bezpieczeństwa podróżnych a uzasadnionym interesem 
finansowym organizatorów turystyki.

Ad 25. Uwaga odnosząca się do treści art. 37 ust. 2 pkt 2 jest zasadna. Przepis zostanie 
doprecyzowany.

Ad 26. -  28. Uwagi odnoszące się do treści art. 38 są zasadne. Przepis zostanie 
doprecyzowany.

Ad 29. Uwaga odnoszącą się do treści art. 39 ust. 4 nie jest uzasadniona. Po pierwsze z tej 
przyczyny, że przedmiotowy przepis stanowi praktycznie dosłowną transpozycję 
przepisu dyrektywy 2015/2302 (art. 12 ust. 2). Ta zaś, jak wynika z jej art. 4, nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek maksymalnej harmonizacji. Po drugie, 
dyrektywa definiuje pojęcie „nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności”, które 
trzeba będzie odpowiednio stosować na gruncie analizowanego przepisu. 
W projekcie ustawy definicja tego pojęcia została zawarta w art. 5 pkt 15.

Ad 30. Uwagę odnosząca do brzmienia art. 39 ust. 3 w zw. z ust. 6 nie jest zasadna. Kwestia 
odpowiedniego stosowania art. 39 ust. 3 nie powinna budzić żadnych wątpliwości.
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Ad 31. Uwaga odnosząca się do treści art. 40 ust. 6 jest zasadna. Przepis zostanie 
doprecyzowany.

Ad 32. Uwaga odnosząca się do treści art. 40 ust. 9 jest nieuzasadniona. Przedmiotowy 
przepis stanowi praktycznie dosłowną transpozycję przepisu dyrektywy 2015/2302 
(art. 13 ust. 7).

Ad 33. Uwaga odnosząca się do treści art. 42 ust. 2 jest zasadna. Przepis zostanie 
doprecyzowany.

Ad 34. Uwaga odnosząca się do treści art. 42 ust. 5 nie jest zasadna. Wypada w tym miejscu 
poprzestać na stwierdzeniu, że przepisy kodeksu cywilnego regulujące bieg terminu 
przedawnienia (art. 120 -  125), pozwalają rozstrzygnąć zasygnalizowany problem 
w sposób precyzyjny.

Ad 35. Uwaga odnosząca się do treści art. 42 ust. 7 jest zasadna. Przepis zostanie 
doprecyzowany.

Ad 36. Uwagę odnoszącą się do treści art. 42 ust. 9 trudno uznać za uzasadnioną z tej 
przyczyny, że przedmiotowy przepis stanowi praktycznie dosłowną transpozycję 
przepisu dyrektywy 2015/2302 (art. 22).

Ad 38. Uwaga odnosząca się do treści art. 53 jest zasadna. Przepis zostanie doprecyzowany.
Ad 39. Uwaga odnosząca się do treści art. 54 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 40. Uwaga odnosząca się do treści art. 56 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 41. Informuję, że w związku z uwagą RCL art. 63 został wykreślony z projektu.

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

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