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w związku z przedłożonym projektem ustawy o imprezach turystycznych 
turystycznych pozwalam sobie zgłosić następujące uwagi.
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Zgodnie z informacją zawartą w tabeli zbieżności, art. 2 prbjektu ustawy stanowi 
implementację art. 17 ust. 1 akapit 2 dyrektywy 2015/2302/UE w sprawie imprez 
turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Nawet jeżeli uzpać, że wymóg założenia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału konsumuje zawarty w dyrektywie 
obowiązek zapewnienia, że przedsiębiorcy zagraniczni posiadać będą wymagane 
zabezpieczenie, należy zauważyć, że dyrektywa nie przewiduje odstępstw w tym zakresie 
dla państw spoza Unii, takich jak Szwajcaria i strony Porozumienia o EOG. Trzeba też 
zauważyć, że wdrażające prawo UE i umowy międzynarodowe przepisy ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o świadczeniu dsług na terytorium RP 
determinują już którzy przedsiębiorcy zagraniczni zobowiązani są do otwarcia w Polsce 
oddziału lub siedziby, a którym przysługuje prawo świadczenia usług transgranicznychl i 
projektowana ustawa nie może wprowadzać zmian w tym zakresie.

Wyjaśnienia wymaga brzmienie art. 4 pkt 2 projektu, zgodnie z którym działalność 
odpłatna, gospodarcza lub zawodowa osób zawierających umowę generalną o 
organizowanie podróży służbowej nie musi mieć charakteru zorganizowanego i ciągłego. 
Trzeba zauważyć, że działalność gospodarcza, zgodnie z art. jł ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej zawsze będzie miała taki charakter. Działalność zawodową, 
stanowi wprawdzie, zgodnie z przywołanym przepisem, rodzaj d:iałalności gospodarczej, 
jednak jeżeli została odrębnie wymieniona wydaje się, że można uznać, że chodzi o każdą
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formę wykonywania zawodu, także niezorganizowaną. Przy czyrfi może to być również 
działalność nieodpłatna, w odróżnieniu od działalności gospodarczej i odpłatnej.

j i
Powyższe wątpliwości odnoszą się również do definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 5 pkt 
7 projektu.

Wskazane jest doprecyzowanie zdania wstępnego w artJ 7 ust. 1 projektu 
implementującego art. 2 pkt 5 dyrektywy 2015/2302/UE przez djwukrotne wskazanie, że 
chodzi o usługi turystyczne.

Odnosząc się do definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 5 pkt 7 prlojektu zwracam uwagę, 
że implementowany art. 3 pkt 7 dyrektywy 2015/2302/UE nie obejmuje (w odróżnieniu od 
projektowanego przepisu) zakresem pojęcia przedsiębiorcy osób (działających w imieniu i 
na rzecz przedsiębiorcy, a jedynie podkreśla, że przedsiębiorcą jest także podmiot 
działający za pośrednictwem innych osób.

i
Artykuł 9 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) projektu wymaga zmian redakqjnych ponieważ zostały 
sformułowany w sposób niejasny, przez co mogą powstać wątp iwości, czy prawidłowo 
wdraża art. 17 ust. 1 i art. 19 ust. 1 dyrektywy.

Zgodnie z art. 9 ust. 13 projektu, obowiązki dotyczące zabeipieczenia na wypadek 
niewypłacalności oraz obowiązki informacyjne mają zastosowanie również do 
przedsiębiorców zagranicznych nieposiadających siedziby na terytorium EOG lub państwa, 
które zawarło z Unią Europejską umowę dotyczącą świadczenia |usług transgranicznych. 
Zwracam uwagę, że z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 2 projektu 
wynika, że przedsiębiorca taki może legalnie prowadzić działalncjść na terytorium Polski 
tylko jeżeli utworzy w tym celu oddział. Wydaje się zatem, ż4 będą do niego miały 
zastosowanie wszystkie przepisy ustawy, a nie tylko wskazane postanowienia art. 9 
projektu.

i
Odnosząc się natomiast do projektowanego brzmienia art, 22 zwracam uwagę, że 
wdrażany art. 18 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/UE nie przewiduj^ możliwości uznawania 
zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności posiadanego iprzez przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach innych niż związane postanowieniami dyrektywy. Nalepy 
zauważyć, że państwa członkowskie EOG do tej pory nie podjęły decyzji w zakresie 
inkorporacji dyrektywy do Porozumienia, nie wiąże ona również (Konfederacji Szwajcarii, 
której obywatelom i spółkom przysługuje prawo świadczenia usttug transgranicznych w 
Unii na podstawie Umowy o swobodnym przepływie osób. Zarówno państwa EOG, jak| i 
Szwajcaria związane są natomiast postanowieniami uchylanej dyrektywy 90/314/WE.

Zmiana zasad uznawania zabezpieczeń może wymagać również wprowadzenia 
odpowiednich przepisów przejściowych.

Zwracam uwagę, że centralne punkty kontaktowe pełnią zadania: w zakresie współpracy 
administracyjnej i nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w państwaćh 
członkowskich (por. art. 18 ust. 2 dyrektywy). Tymczasem artl 22 ust. 2 projektu z 
niezrozumiałych względów obejmuje również przedsiębiorców spoza UE.

Rozważenia wymaga przywołanie wśród przepisów rozporządzenia (UE) 1177/2010 o 
prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (art. 25 ust. 4 
projektu), których kontrolę za zgodność działalności turystycznej prowadzi marszałek 
województwa, całego art. 8 rozporządzenia, a nie wyłącznie ust.jl i 3 (w obowiązującej 
ustawie są to ust. 2 i 5).

Zakres odpowiedzialności agenta turystyki przewidziany w art. 27 ust. 4 projektu jest 
znacznie szerszy niż wskazany w implementowanym art. 20 dyrektywy. Dyrektywa stanowi



bowiem, że sprzedawca detaliczny podlega obowiązkom określonym dla organizatorów jw 
rozdziałach IV i V dyrektywy, chyba że wykaże, że organizator spoza EOG spełnia warunki 
określone w tych rozdziałach. Projekt natomiast odnosi się do wszystkich obowiązków 
organizatora wynikających z ustawy. Jednocześnie zgodnie z art. 9 ust. 6 projektu agent 
zobowiązany jest wykonywać działalność tylko na rzecz organizatora wpisanego do 
rejestru lub posiadających zabezpieczenie uznawane zgodnie z arit. 22 ust. 1 projektu, do 
(w przypadku ustanowienia odpowiedniej sankcji za naruszenie tego zakazu) wydaje się 
wystarczającym zabezpieczeniem przed reprezentacją podmiotów nieupoważnionych do 
działania na polskim rynku.

10. Odnosząc się do art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. e) projektu zwracam uwagę, że informacje dla osqb 
o ograniczonej sprawności ruchowej (art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt (vjii) dyrektywy) powinny 
odnosić się nie tylko do programu zwiedzania, ale do całej podró|ży lub wakacji. Oznacza 
to, że powinny obejmować np. informację o tym, czy środek tranśportu, którym podróżni 
udadzą się na wypoczynek jest odpowiednio przystosowany.

11. Zwracam uwagę, że informacja, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. f) projektu 
powinna dotyczyć przybliżonej wielkości grupy, a nie minimalnej Ijczby osób wymaganych 
by wycieczka się odbyła (art. 5 ust. 1 lit. a) pkt (vi) dyrektywy).

Na marginesie trzeba zauważyć, że w ten sposób powtarza się wymóg informacyjny 
dotyczący minimalnej liczby osób, który został już określony w artj. 5 ust. 1 pkt 4 projektu 
implementującym art. 5 ust. 1 lit. e) dyrektywy.

12. Wyjaśnienia wymaga dlaczego projektodawca zrezygnował z nałożenia na organizatora 
(agenta) obowiązku informowania o harmonogramie płatności za usługę oraz ó 
ewentualnych gwarancjach finansowych (art. 34 ust. 1 pkt 3 projektu implementujący art. 
5 ust. 1 lit. c) dyrektywy).

13. Odnosząc się do projektowanego brzmienia art. 34 ust. 1 pkt 4 I 5 należy zauważyć, że 
zgodnie z implementowanym art. 5 ust. 1 lit. e) dyrektywy organizator (agent) powinien 
informować podróżnego tylko o jednym terminie, to jest o tórminie powiadomienia 
podróżnego o rozwiązaniu umowy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (por. art. 12 
ust. 3 lit. a ) dyrektywy). Jest to termin, o którym mowa w art. 39 ust. 5 pkt 1 projektu.

I
14. Proponuję doprecyzowanie art. 34 ust. 3 projektu wdrażającego1 art. 6 ust. 1 dyrektywy 

przez wskazanie, że informacja o zmianach powinna być jasna, zrozumiała i widoczna. 
Warto również rozważyć przeniesienie treści art. 35 ust. 3 projektu, do art. 34, chodzi 
bowiem o zmianę informacji jeszcze przed zawarciem umowy, tymczasem art. 35 projektu 
odnosi się do samego zawarcia umowy i późniejszych zobowiązań.;

15. Art. 35 ust. 2 projektu stanowi implementację art. 7 ust. 2 dyrektywy określającego 
zawartość umowy o udział w imprezie turystycznej. Zgodnie z dyrektywą umowa powinna 
w pierwszej kolejności zawierać wszystkie informacje, które organizator (agent) 
zobowiązany był przekazać podróżnemu przed jej zawarciem, czyli i informacje wskazane w 
art. 5 ust. 1 dyrektywy i odpowiadającym mu art. 34 ust. 1 projektu. Co więcej informacje 
wskazane w art. 34 ust. 1 pkt 1-6 stanowią integralną część umówy i co do zasady nie 
powinny być zmieniane. Z niezrozumiałych względów, projektodawca zamiast odwołać się 
w art. 35 ust. 2 do art. 34 ust. 1 projektu postanowił przepiśać postanowienia tego 
artykułu, czyniąc w tym zakresie znaczące odstępstwa. W konsekwencji informacje 
przekazywane przez zawarciem umowy i informacje zawarte w s^mej umowie nie będą 
tożsame.



20.

21.

22.

16. Artykuł 35 ust. 2 projektu wymaga dodatkowo uzupełnienia przez dodanie, że poza 
wyszczególnionymi tam elementami, umowa (potwierdzenie i jej zawarcia} powinna 
zawierać pełną treść uzgodnień.

17. Zalecane jest także doprecyzowanie art. 35 ust. 2 pkt 9 projektu prjzez wskazanie, czy przez
podmiot zapewniający ochroną na wypadek niewypłacalności projektodawca rozumie 
podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego, Turystycznyl Fundusz Gwarancyjny 
(TFG), czy marszałka województwa. I

18.

19.

Należy rozszerzyć zakres art. 35 ust. 1 pkt 11 projektu -  zgodnie zj implementowanym arft. 
7 ust. 2 lit. h dyrektywy, informacja powinna obejmować nie tylko! termin na przeniesienie 
uprawnień na inną osobę, ale ogólnie zasady dokonania takiego prjzeniesienia.

Wyjaśnienia wymaga wprowadzenie elementów umowy zawartytjh w art. 35 ust. 2 pkt |7, 
8, 12 i 14. Wydaje się, że przynajmniej częściowo konieczność1 ich wprowadzenia jest 
skutkiem niepełnego odwzorowania art. 34 ust. 1 projektu, w pozostałym zakresie mają 
one charakter krajowy i stanowią niedozwoloną nadregulację.

Zgodnie z art. 4 dyrektywy państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać 
do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tycfi, które zostały w niej 
ustanowione, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejjszych, prowadzących do 
zróżnicowanego poziomu ochrony podróżnych. W tym kontekście wyjaśnienia wymaga 
wprowadzony odpowiednio w art. 35 ust. 4 i 5 projektu obow ązek zawarcia na rzej:z 
podróżnych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia 
oraz wydania pisemnego potwierdzenia posiadanych zabezpieczeń i wpłacania składek do 
TFG.

Proponuję doprecyzowanie art. 37 ust. 2 projektu polegające na wskazaniu, 
podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmian (...).

ze

Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) dyrektywy zmiana ceny może niastąpić m.in. w wyniku 
wzrostu ceny przewozów pasażerskich. W przepisie implementującym (art. 37 ust. 2 pkt 1) 
jest natomiast mowa o kosztach transportu. Powstaje na t|m gruncie wątpliwość 
odnosząca się do właściwej implementacji, gdyż wydaje się, że wzlrost kosztów transportu 
niekoniecznie musi skutkować wzrostem ceny przewozu (jeśli np.i przewoźnik lotniczy nie 
przeniesie zwiększonych kosztów na organizatora).

23. W art, 37 ust. 3 projektu należy odesłać do wszystkich przepisów odrażających art. 11 ust.
2-5 dyrektywy, czyli w obecnym brzmieniu do art. 38 ust. 3-7 projektu (a nie ust. 3-5). Przy 
czym odwołanie to może ulec modyfikacji po wprowadzeniu do| art. 38 projektu zmidn 
wynikających z uwag poniżej. j

24. Odnosząc się do zdania wstępnego w art. 38 ust. 3 projektu, zwracam uwagę, że przepis 
ten powinien odnosić się także do sytuacji w której organizator nie może spełnić 
uprzednio zaakceptowanych specjalnych wymagań podróżnegp (por. art. 11 ust. j2 
dyrektywy).

i |
25. W art. 38 ust. 3 projektu w zdaniu drugim projektodawca ograniczył uprawnienia 

podróżnego ustanawiając wymaganie by niezwłocznie powiadomił on organizatora o 
swojej decyzji, podczas gdy zgodnie z dyrektywą powinien to zrobić w rozsądnym terminie 
określonym przez organizatora.

26. Artykuł 38 ust. 3 pkt 2 projektu, stanowiący o natychmiastowym zwrocie wpłat y/ 
przypadku odstąpienia od umowy stoi w sprzeczności z art. l l j  ust. 5 dyrektywy oraz 
wdrażającym go art. 37 ust. 6 projektu, zgodnie z którym zwrot na$tępuje nie później niż yv 
ciągu 14 dni. Ponadto należy zwrócić uwagę na niekonsekwencję iprojektodawcy, który w



tym przepisie używa pojęcia kara umowna, natomiast w art. 39 Ust. 2 i nast. -  opłata źa 
odstąpienie od umowy. Tymczasem konieczne jest użycie tożsamych pojęć (wdrażane tyijni 
przepisami art. 11 i 12 dyrektywy posługują się pojęciem opłaty zalrozwiązanie).

27. Wyjaśnienia wymaga dlaczego projektodawca w art. 38 ust. 4 pkt 3 projektu zobowiązuje 
organizatora do natychmiastowego zwrotu wniesionych świadczęń, mimo, że w innych 
przepisach projektu przyjęto termin 14-dniowy.

28. Odnosząc się do art. 38 ust. 5 projektu zwracam uwagę, że powinien on odnosić się
również do sytuacji, w której podróżny zgadza się na imprezę zastępczą o niższej cenie 
(por. art. 11 ust. 5 dyrektywy). Jednocześnie pragnę zauważyć, że projektodawca 
nieprawidłowo implementował również inne postanowienia art. 11 dyrektywy dotyczące 
imprez zastępczych. W szczególności, w art. 38 ust. 7 projektu uregulował sytuację, !w 
której to organizator odwołuje imprezę turystyczną, zamiast sytuacji, gdy podróżny 
rozwiązuje umowę zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 projektu (por art; 11 ust. 2 ostatni akapit 
dyrektywy). Nie można się również zgodzić z zawartą w tabeli zgodności informacją, że art. 
38 ust. 8 stanowi implementację art. 13 ust. 6 dyrektywy. :

I
29. Artykuł 38 ust. 6 projektu powinien zostać uzupełniony o odwołanie do przepisów 

implementujących art. 14 ust. 2-6 dyrektywy, czyli art. 42 ust. 2 - 5 ,  7 i 8 (por. art. 11 ust.|5 
dyrektywy).

30. Zwracam uwagę, że określona w art. 39 ust. 3 projektu wysokość standardowej opłaty ia 
rozwiązanie umowy powinna być zależna nie tylko od momentu odstąpienia, ale również 
od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu 
alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych (por. aijt. 12 ust. 1 dyrektywy).

31. Artykuł 40 ust. 5 projektu powinien odnosić się również do sytuacji, w których uzgodniony 
w umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróż^ nie został zapewniorjiy 
(por. art. 13 ust. 5 dyrektywy).

32. Artykuł 40 ust. 3 i 6 projektu powinny wskazywać, że pbdróżnemu przysługują 
uprawnienia określone w przepisach implementujących art. 14 dyrektywy, czyli art. 42 ust. 
1-5, 7 i 8 (por. art. 13 ust. 3 i 6 dyrektywy).

33. Odnosząc się do art. 41 projektu zwracam uwagę, że jzastrzeżenie dotyczące 
powiadomienia organizatora odnosi się tylko do osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej (por. art. 13 ust. 8 dyrektywy), co nie wynika jednoznacznie z 
zaproponowanego brzmienia przepisu.

34. Wyjaśnienia wymaga, dlaczego projektodawca ograniczył w art. 42 ust. 1 projektu 
możliwość uzyskania obniżki ceny w przypadkach wskazanych w art. 40 ust. 3, mimo że 
implementowany przepis dyrektywy (art. 13 ust. 3) wyraźnią odsyła do przepisów 
dotyczących obniżenia ceny i rekompensaty (art. 14 dyrektyw^), które nie zawierają 
takiego ograniczenia. Konsekwentnie podróżnemu powinna przysługiwać obniżka ceny lub 
rekompensata także wtedy, gdy usunięcie niezgodności byłp niemożliwe lub zbyt 
kosztowne.

35. Art. 43 projektu należy uzupełnić przez dodanie, że podróżujący może za pośrednictwem 
agenta kierować do organizatora nie tylko żądania, ale również sjcargi i wiadomości (por. 
art. 15 dyrektywy). Przykładowo będzie to przekazywana zgodnie z art. 41 projektu 
wiadomość o udziale w imprezie osób wymagających szczególnej opieki medycznej.

36. W związku z zawartym w art. 25 dyrektywy wymogiem ustanowienia skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających kar za naruszenie przepisów wdrażających, rozważenja 
wymaga uzupełnienie rozdziału 8 projektu Kary pieniężne i przepisy karne o sankcje za



naruszenie obowiązków przedsiębiorcy określonych w ustawie -  (obecnie sankcjonowane 
są wyłącznie zaniżenie składek do TFG (art. 50), prowadzenie dzjałalności bez wpisu lub 
mimo zakazu (art. 51) i prowadzenie działalności bez odpowiedniego zabezpieczenia 
finansowego (art. 52). W przypadku innych naruszeń przewiduje silę wyłącznie wykreślenie 
przedsiębiorcy z rejestru (art. 25-27 projektu). j

37. Art. 60 projektu zmieniający ustawę o prawach konsumenta doktjnuje implementacji art. 
27 ust. 2 dyrektywy. Zgodnie z implementowanym przepisem postanowienia dyrektywy 
2011/83/UE w sprawie praw konsumentów nie mają zastosowani^ do umów dotyczących 
imprez turystycznych. Wyjątek stanowią art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2! i 6 oraz art. 19, 21 i 22 
dyrektywy 2011/83/UE, które stosuje się odpowiednio do imprez turystycznych.

I
Konsekwentnie implementacja tego przepisu powinna polegać na Wyliczeniu w art. 3 ust 1 
pkt 8 ustawy o prawach konsumenta przepisów, które implementują wskazane 
postanowienia dyrektywy. Według projektodawcy są to: art. 7a, art. 10, art. 12 ust. 1 pł|ct 
1, 5,16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2.

Należy zauważyć, że powyższy katalog nie zawiera przepisów implementujących art. 6 ust. 
7 i art. 19 dyrektywy 2011/83/UE, natomiast z drugiej strony, z niezrozumiałych względów, 
przywołuje art. 7a ustawy. Wyjaśnienia wymaga również jednoczesne przywołanie art. 17 
ustawy o prawach konsumenta (wdraża art. 8 ust. 2 dyrektywy 2011/87/UE) oraz art. 12 
ust. 1 pkt 1, 5 16 i 17 tej ustawy, do którego art. 17 zawiera odesłanie.

38. Na końcu załączników nr 1, 3, 4, 5, 7 i 8 należy umieścić hipęrłącze: Dyrektywa (UE) 
2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE]!.II

39. Na końcu załączników nr 2 i 6 należy umieścić adres strony internetowej: [Strona 
internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302| przetransponowaną do 
prawa krajowego.].

40. Należy zauważyć, że projektodawca nie zapewnił implementacji następujących przepisów 
dyrektywy 2015/2302/UE:

-  art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze;

-  art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (i);

-  art. 7 ust. 3 drugi akapit; j

-  art. 7 ust. 4;

-  art. 9 ust. 2 ostatnie zdanie;

-  art. 13 ust. 8 drugie zdanie;

-  art. 17 ust. 3; 1

41.

art. 18 ust. 3. j |

W uzupełnieniu uwagi nr 40, pragnę zgłosić następujące zastrzeżenia odnoszące się djo 
dołączonej do projektu tabeli zbieżności: | j

art. 1 dyrektywy nie wymaga implementacji;

art. 2 ust. 3 dyrektywy jest implementowany przez art. 65 projektu (ale już nie przez art. 
64);

art. 9 ust. 3 projektu nie wdraża art. 5 ust. 1 dyrektywy;

-  art. 6 ust. 1 dyrektywy wdraża nie tylko art. 35 ust. 3 projektu, ale również art. 34 ust. 3;



-  tabela została źle sformatowana w części odnoszącej się do art. 7 ust. 2 dyrektywy;
I

-  art. 35 ust. 2 pkt 14 projektu nie implementuje art. 7 ust. 2 lit. b) ppkt (i) dyrektywy);

-  jedynie art. 35 ust. 2 pkt 9 stanowi implementację art. 7 ust. 2 lit. jc) dyrektywy, przy czym 
wymaga on doprecyzowania (por. uwaga nr 17);

-  art. 35 ust. 1 projektu nie wdraża art. 7 ust. 3 drugi akapit ani art. 35 ust. 4 dyrektywy;

-  art. 37 ust. 7 w obecnym brzmieniu nie stanowi implementacji art.|ll ust. 2 dyrektywy;

-  art. 38 ust. 4 pkt 4 projektu stanowi implementację art. 11 ust. 3 |it. d) dyrektywy, ale już 
nie art. 11 ust. 2;

-  art. 45 projektu nie stanowi implementacji art. 13 ust. 1 akapit 2 jłyrektywy, który odnosi 
się do odpowiedzialności za realizację imprezy turystycznej, a nię za błędy w rezerwacji, 
konieczne jest zatem wyjaśnienie w ostatniej kolumnie tabeli dlaczego projektodawca 
zrezygnował z możliwości wdrożenia tego przepisu (ma on charakter fakultatywny);

-  art. 1 pkt 1 oraz art. 2 projektu nie stanowią implementacji art. 17 ust. 1 dyrektywy;

-  art. 17 ust. 2 będzie implementowany w art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 projektu oraz 
rozporządzeniach wydanych na ich podstawie, a także na podstawie art. 31 ust. 9 
projektu;

-  art. 17 ust. 4 dyrektywy jest implementowany w art. 13,14 i 19 ust 2 i 3 projektu;

art. 17 ust. 5 dyrektywy jest implementowany w art. 17 i 18 projektu;
i

w przepisach implementujących art. 19 ust. 1 dyrektywy należy vi/pisać te same artykuły 
projektu, co w przepisach implementujących art. 17 ust. 1 akapii: drugi, art. 17 ust. 2-5 
oraz art. 18 dyrektywy;

w przepisach implementujących art. 24 dyrektywy można wpisać: art. 5 pkt 13, art. 9 ust. 
1 pkt 2-4, art. 9 ust. 9,11 i 12, art. 10, art. 12, art. 15, art. 16, art. i9  ust. 1 i 4, art. 20, art. 
21, art. 24, art. 25 ust. 1-3 i 6, ust. 7 pkt 3-7, ust. 8 i 9, rozdz. 5, art.j56, art. 58, art. 16, arl. 
62 projektu;

-  w przepisach implementujących art. 25 dyrektywy można dodatkowo wpisać art. 25 ust. 7 
pkt 1 i 2, art. 26 oraz art. 27 ust. 1-3 projektu;

-  w tabeli pominięto art. 26 dyrektywy niewymagający implementacji;

-  w tabeli pominięto art. 27 dyrektywy: ust. 1 nie wymaga implementacji, ust. 2 zostśł
implementowany w art. 60 projektu; ]

I
-  w tabeli pominięto art. 28 ust. 1 dyrektywy, który nie wymaga [implementacji (jedynie 

działań faktycznych);

-  w tabeli pominięto art. 28 ust. 3 dyrektywy -  jego implementację zapewnia odnośnik do 
tytułu ustawy;

-  w tabeli pominięto art. 28 ust. 4 dyrektywy, który nie wymaga împlementacji (jedynie 
działań faktycznych);

-  w tabeli pominięto art. 29 dyrektywy implementowany w art. 55 projektu;

-  w tabeli pominięto art. 30 i 31 dyrektywy, które nie wymagają implementacji;

-  w tabeli pominięto załączniki I i li dyrektywy, które będą implementowane odpowiednimli 
załącznikami 1-6 ustawy.



I \
42. Artykuły 25 ust. 4 i 5, art. 46 * 49 i art. 57 projektu można uznaqza przepisy wykonujące 

prawo UE w odniesieniu do rozporządzeń 1177/2010 i 181/2011 (ale nie art. 25 
dyrektywy).

43. Odnosząc się natomiast do odwróconej tabeli zgodności, w mojej opinii, za przepisy, które 
wykraczają poza cel wdrożenia prawa Unii Europejskiej należy uzn^ć:

-  art. 2;
-  art. 3;
-  art. 5 pkt 13;
-  art. 8;
-  art. 9 ust. 10 i 14;
-  art. 11 ust. 3;
-  art. 23;
-  art. 24;
-  art. 51;
-  art. 53;
-  art. 59,
-  art. 63;
-  art. 64 i
-  art. 65 projektu.


