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Nazwa projektu dokumentu: projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

 

L.p. Organ 

wnoszący 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna, 

do której 

wnoszone 

są uwagi 

Treść uwagi Odniesienie projektodawcy (określenie brzmie-

nia przepisu) 

1. MSZ Art. 2 Zgodnie z informacją zawartą w tabeli zbież-

ności, art. 2 projektu ustawy stanowi imple-

mentację art. 17 ust. 1 akapit 2 dyrektywy 

2015/2302/UE w sprawie imprez turystycz-

nych i powiązanych usług turystycznych. 

Nawet jeżeli uznać, że wymóg założenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddzia-

łu konsumuje zawarty w dyrektywie obowią-

zek zapewnienia, że przedsiębiorcy zagra-

niczni posiadać będą wymagane zabezpie-

czenie, należy zauważyć, że dyrektywa nie 

przewiduje odstępstw w tym zakresie dla 

państw spoza Unii, takich jak Szwajcaria i 

strony Porozumienia o EOG. Trzeba też za-

uważyć, że wdrażające prawo UE i umowy 

międzynarodowe przepisy ustawy o swobo-

dzie działalności gospodarczej i ustawy o 

świadczeniu usług na terytorium RP determi-

nują już którzy przedsiębiorcy zagraniczni 

zobowiązani są do otwarcia w Polsce oddzia-

łu lub siedziby, a którym przysługuje prawo 

świadczenia usług transgranicznych i projek-

towana ustawa nie może wprowadzać zmian 

w tym zakresie. 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 2 zostanie wykreślony  

 

Ta i poniższe zmiany spowodują zmianę numeracji 

przepisów ustawy. 

2. MSZ Art. 4 pkt 2 Wyjaśnienia wymaga brzmienie art. 4 pkt 2 Ustalono, że przedmiotowa kwestia zostanie wyja-
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Art. 5 pkt 7 

projektu, zgodnie z którym działalność od-

płatna, gospodarcza lub zawodowa osób za-

wierających umowę generalną o organizowa-

nie podróży służbowej nie musi mieć charak-

teru zorganizowanego i ciągłego. Trzeba za-

uważyć, że działalność gospodarcza, zgodnie 

z art. 2 ustawy o swobodzie działalności go-

spodarczej zawsze będzie miała taki charak-

ter. Działalność zawodowa,  stanowi wpraw-

dzie, zgodnie z przywołanym przepisem, 

rodzaj działalności gospodarczej, jednak je-

żeli została odrębnie wymieniona wydaje się, 

że można uznać, że chodzi o każdą formę 

wykonywania zawodu, także niezorganizo-

waną. Przy czym może to być również dzia-

łalność nieodpłatna, w odróżnieniu od dzia-

łalności gospodarczej i odpłatnej. 

 

Powyższe wątpliwości odnoszą się również 

do definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 5 

pkt 7 projektu. 

 

śniona w uzasadnieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ i MSiT zgadzają się co do zakresu przedmio-

towego definicji, ze względu na wątpliwości inter-

pretacyjne i systemowe (podniesione również  

przez UOKiK) jego konkretne brzmienie zostanie 

wypracowane na komisji prawniczej. 

 

3. MSZ Art. 7 ust. 1 Wskazane jest doprecyzowanie zdania 

wstępnego w art. 7 ust. 1 projektu implemen-

tującego art. 3 pkt 5 dyrektywy 

2015/2302/UE przez dwukrotne wskazanie, 

że chodzi o usługi turystyczne. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 7 ust. 1: 

1. Powiązane usługi turystyczne powstają, jeżeli 

przedsiębiorca oferujący usługi turystyczne 

jednego rodzaju ułatwia podróżnym nabywanie 

usług turystycznych innego rodzaju: 

(…) 
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4. MSZ Art. 5 pkt 7 Odnosząc się do definicji przedsiębiorcy za-

wartej w art. 5 pkt 7 projektu zwracam uwa-

gę, że implementowany art. 3 pkt 7 dyrekty-

wy 2015/2302/UE nie obejmuje (w odróż-

nieniu od projektowanego przepisu) zakre-

sem pojęcia przedsiębiorcy osób działających 

w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, a jedy-

nie podkreśla, że przedsiębiorcą jest także 

podmiot działający za pośrednictwem innych 

osób. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 5 pkt 7: 

7) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-

bowości prawnej, niezależnie od tego, czy jest to 

podmiot publiczny czy prywatny, która prowadzi 

działalność odpłatną, gospodarczą lub zawodową, 

nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zor-

ganizowanego i ciągłego, w związku z umowami 

objętymi zakresem niniejszej ustawy, występująca 

w charakterze organizatora turystyki, agenta tury-

stycznego, podmiotu ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych lub 

w charakterze dostawcy usług turystycznych, na-

wet jeżeli działa za pośrednictwem innej osoby 

działającej w jej imieniu lub na jej rzecz; 

 

5. MSZ Art. 9 ust. 1 

lit. b) i c) 

Artykuł  9 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) projektu 

wymaga zmian redakcyjnych ponieważ zo-

stały sformułowany w sposób niejasny, przez 

co mogą powstać wątpliwości, czy prawi-

dłowo wdraża art. 17 ust. 1 i art. 19 ust. 1 

dyrektywy. 

 

Uwaga została wyjaśniona. Zaproponowane 

brzmienie funkcjonuje w obecnie obowiązującej 

ustawie o usługach turystycznych i nie budzi żad-

nych wątpliwości wśród gwaran-

tów/ubezpieczycieli jak i marszałków województw. 

6. MSZ Art. 9 ust. 13 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 13 projektu, obowiązki 

dotyczące zabezpieczenia na wypadek nie-

wypłacalności oraz obowiązki informacyjne 

mają zastosowanie również do przedsiębior-

ców zagranicznych nieposiadających siedzi-

by na terytorium EOG lub państwa, które 

zawarło z Unią Europejską umowę dotyczącą 

świadczenia usług transgranicznych. Zwra-

Po rozważeniu uwagi, art. 9 ust. 13 zostanie usu-

nięty z projektu. 
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Art. 22 

cam uwagę, że z ustawy o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej oraz art. 2 projektu 

wynika, że przedsiębiorca taki może legalnie 

prowadzić działalność na terytorium Polski 

tylko jeżeli utworzy w tym celu oddział. Wy-

daje się zatem, że będą do niego miały zasto-

sowanie wszystkie przepisy ustawy, a nie 

tylko wskazane postanowienia art. 9 projek-

tu. 

 

Odnosząc się natomiast do projektowanego 

brzmienia art. 22 zwracam uwagę, że wdra-

żany art. 18  ust. 1 dyrektywy 2015/2302/UE 

nie przewiduje możliwości uznawania zabez-

pieczenia na wypadek niewypłacalności po-

siadanego przez przedsiębiorców mających 

siedzibę w państwach innych niż związane 

postanowieniami dyrektywy. Należy zauwa-

żyć, że państwa członkowskie EOG do tej 

pory nie podjęły decyzji w zakresie inkorpo-

racji dyrektywy do Porozumienia, nie wiąże 

ona również Konfederacji Szwajcarii, której 

obywatelom i spółkom przysługuje prawo 

świadczenia usług transgranicznych w Unii 

na podstawie Umowy o swobodnym prze-

pływie osób. Zarówno państwa EOG, jak i 

Szwajcaria związane są natomiast postano-

wieniami uchylanej dyrektywy 90/314/WE. 

Zmiana zasad uznawania zabezpieczeń może 

wymagać również wprowadzenia odpowied-

nich przepisów przejściowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Art. 22 ust. 1: 

1.Do organizatora turystyki lub przedsiębiorcy uła-

twiającego nabywanie powiązanych usług tury-

stycznych nieposiadającego siedziby na terytorium 

Unii Europejskiej, który sprzedaje lub oferuje do 

sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

imprezy turystyczne lub powiązane usługi tury-

styczne albo w jakikolwiek inny sposób kieruje 

taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 

1 pkt 1-4 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 1. 

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, nie mają 

zastosowania do przedsiębiorców posiadających 

siedzibę na terytorium państw, które na podstawie 

umowy z Unią Europejskiej i jej państwami człon-

kowskimi wdrożyły przepisy dyrektywy 

2015/2302/UE do krajowego porządku prawnego. 

3. Minister właściwy do spraw turystyki na swojej 

stronie internetowej w celach informacyjnych udo-

stępni listę państw, o których mowa w ust. 2.  
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7. MSZ Art. 22 ust. 2 Zwracam uwagę, że centralne punkty kontak-

towe pełnią zadania w zakresie współpracy 

administracyjnej i nadzoru nad przedsiębior-

cami prowadzącymi działalność w państwach 

członkowskich (por. art. 18 ust. 2 dyrekty-

wy). Tymczasem art. 22 ust. 2 projektu z 

niezrozumiałych względów obejmuje rów-

nież przedsiębiorców spoza UE. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

4. Minister właściwy do spraw turystyki prowadzi 

centralny punkt kontaktowy ułatwiający 

współpracę administracyjną i sprawowanie 

nadzoru nad organizatorami turystyki 

i przedsiębiorcami ułatwiającymi nabywanie 

powiązanych usług turystycznych, którzy 

prowadzą działalność w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej lub w państwach, o których 

mowa w art. 22 ust. 2. 

 

8. MSZ Art. 25 ust. 4 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 zgod-

ność działalności turystycznej prowadzi mar-

szałek województwa, całego art. 8 rozporzą-

dzenia, a nie wyłącznie ust. 1 i 3 (w obowią-

zującej ustawie są to ust. 2 i 5). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Art. 25 ust. 4: 

4. Marszałek województwa jest upoważniony do 

kontroli zgodności działalności prowadzonej przez 

organizatorów turystyki lub przedsiębiorców uła-

twiających nabywanie powiązanych usług tury-

stycznych z art. 7, art. 8, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 

2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą 

morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniają-

cego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. 

UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwa-

nego dalej „rozporządzeniem nr 1177/2010”. 

9. MSZ Art. 27 ust. 4 Zakres odpowiedzialności agenta turystyki 

przewidziany w art. 27 ust. 4 projektu jest 

znacznie szerszy niż wskazany w implemen-

towanym art. 20 dyrektywy. Dyrektywa sta-

nowi bowiem, że sprzedawca detaliczny pod-

lega obowiązkom określonym dla organizato-

rów w rozdziałach IV i V dyrektywy, chyba 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Art. 27 ust. 4: 

4. Agent turystyczny sprzedający lub oferujący do 

sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez 

organizatora turystyki nie posiadającego siedziby 

na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub państwa, o którym mowa w art. 
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że wykaże, że organizator spoza EOG spełnia 

warunki określone w tych rozdziałach. Pro-

jekt natomiast odnosi się do wszystkich obo-

wiązków organizatora wynikających z usta-

wy. Jednocześnie zgodnie z art. 9 ust. 6 pro-

jektu agent zobowiązany jest wykonywać 

działalność tylko na rzecz organizatora wpi-

sanego do rejestru lub posiadających zabez-

pieczenie uznawane zgodnie z art. 22 ust. 1 

projektu, co (w przypadku ustanowienia od-

powiedniej sankcji za naruszenie tego zaka-

zu) wydaje się wystarczającym zabezpiecze-

niem przed reprezentacją podmiotów nieu-

poważnionych do działania na polskim ryn-

ku. 

 

22 ust. 2, podlega obowiązkom, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2, , , art. 12 ust. 1, , , art. 

40-41, art. 42 ust. 1-5 i ust. 7-8 oraz art. 43-44, 

chyba że wykaże, że organizator turystyki spełnia 

warunki określone w tych przepisach.  

5. W przypadku braku realizacji obowiązków,  o 

których mowa w ust. 4, agent turystyczny 

traktowany jest jak organizator turystyki. 

 

10. MSZ Art. 34 ust. 1 

pkt 1 lit. e) 

Odnosząc się do art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. e) 

projektu zwracam uwagę, że informacje dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

(art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt (viii) dyrektywy) po-

winny odnosić się nie tylko do programu 

zwiedzania, ale do całej podróży lub wakacji. 

Oznacza to, że powinny obejmować np. in-

formację o tym, czy środek transportu, któ-

rym podróżni udadzą się na wypoczynek jest 

odpowiednio przystosowany. 

 

Uwaga zostanie uwzględnionaprzez zmianę art. 34 

ust. 1 pkt 1 lit. e) i dodanie lit. h): 

e) szczegółowy program zwiedzania i atrakcji tury-

stycznych; 

h) informację o dostępności usług turystycznych 

dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a 

także, na wniosek podróżnego, dokładne informa-

cje na temat możliwości ich dostosowania do jego 

potrzeb; 

11. MSZ Art. 34 ust. 1 

pkt 1 lit. f) 

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 liczby osób wyma-

ganych by wycieczka się odbyła (art. 5 ust. 1 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. f): 

f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świad-

czone w grupie oraz, jeśli to możliwe, o  przybli-

żonej liczebności grupy, 
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lit. a) pkt (vi) dyrektywy). 

Na marginesie trzeba zauważyć, że w ten 

sposób powtarza się wymóg informacyjny 

dotyczący minimalnej liczby osób, który zo-

stał już określony w art. 5 ust. 1 pkt 4 projek-

tu implementującym art. 5 ust. 1 lit. e) dyrek-

tywy. 

12. MSZ Art. 34 ust. 1 

pkt 2 i 3 

Wyjaśnienia wymaga dlaczego projektodaw-

ca zrezygnował z nałożenia na organizatora 

(agenta) obowiązku informowania o harmo-

nogramie płatności za usługę oraz o ewentu-

alnych gwarancjach finansowych (art. 34 ust. 

1 pkt 3 projektu implementujący art. 5 ust. 1 

lit. c) dyrektywy). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3: 

2) kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie 

imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz 

termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokona-

nia zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyj-

mowana na turystyczny rachunek powierniczy; 

3) cenę imprezy turystycznej albo sposób jej usta-

lenia wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami 

i opłatami, jeśli nie są zawarte w cenie; 

 

Kwestia „gwarancji finansowych” zostanie wyja-

śniona w uzasadnieniu. 

 

13. MSZ Art. 34 ust. 1 

pkt 4 i 5 

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 ter-

minie, to jest o terminie powiadomienia po-

dróżnego 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. 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Art. 34 ust. 1 pkt 4 i 5: 

4) minimalną liczbę osób wymaganych, aby impre-

za turystyczna się odbyła; 

5) termin powiadomienia podróżnego na piśmie 

o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej 

z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli 

realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń; 

 

14. MSZ Art. 34 ust. 3 Proponuję doprecyzowanie art. 34 ust. 3 pro- Uwaga zostanie uwzględniona.  



8 
 

jektu wdrażającego 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 bo-

wiem o zmianę informacji jeszcze przed za-

warciem umowy, tymczasem art. 35 projektu 

odnosi się do samego zawarcia umowy i 

późniejszych zobowiązań. 

 

Art. 34 ust. 3: 

3. Organizator turystyki lub agent turystyczny 

informują podróżnego w sposób jasny, zrozumiały 

i widoczny, przed zawarciem umowy, o każdej 

zmianie informacji wymienionych w ust. 1. 

 

Brak jest uzasadnionych podstaw do przeniesienia 

treści art. 35 ust. 3 projektu do art. 34. W ocenie 

MSiT zaproponowana konstrukcja jest bardziej 

czytelna. 

 

15. MSZ Art. 35 ust. 2 Art. 35 ust. 2 projektu stanowi implementację 

art. 7 ust. 2 dyrektywy określającego zawar-

tość umowy o udział w imprezie turystycz-

nej. Zgodnie z dyrektywą umowa powinna w 

pierwszej kolejności zawierać wszystkie in-

formacje, które organizator (agent) zobowią-

zany był przekazać podróżnemu przed jej 

zawarciem, czyli 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 umowy 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 przepisać postanowienia tego 

artykułu, czyniąc w tym zakresie znaczące 

odstępstwa. W konsekwencji informacje 

przekazywane przez zawarciem umowy i 

informacje zawarte w samej umowie nie będą 

tożsame. 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Ust. 2 stanie się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

3. Umowa o udział w imprezie turystycznej lub 

potwierdzenie jej zawarcia zawiera pełną treść 

uzgodnień, w tym wszystkie informacje, o których 

mowa w art. 34 ust. 1 oraz: 

1) imię oraz nazwisko lub nazwę i dane kontak-

towe (adres, numer telefonu, adres poczty elektro-

nicznej) osoby reprezentującej organizatora tury-

styki lub pilota wycieczek odpowiedzialnego za 

przebieg imprezy turystycznej; 

2) nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na 

wypadek niewypłacalności w formie, o której mo-

wa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3 i jego dane kontaktowe, 

w tym adres; 

3) informacje dotyczące prawa do przeniesienia 

przez podróżnego uprawnień i przejęciu obowiąz-

ków, o których mowa w art. 36 ust. 1; 

4) wymagania specjalne, o których podróżny po-

wiadomił organizatora turystyki i na które strony 

umowy wyraziły zgodę; 
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 5) informację na temat dostępnych wewnętrznych 

procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasą-

dowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 

o których mowa w ustawie z dnia 23 września 

2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz 

odpowiednio podmiotów uprawnionych do prowa-

dzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, którym 

podlega przedsiębiorca, oraz na temat platformy 

internetowego systemu rozstrzygania sporów 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 

2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzy-

gania sporów konsumenckich oraz zmiany rozpo-

rządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 

2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR 

w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 

165 z 18.06.2013, str. 1); 

6) informację o tym, że podróżny ma obowiązek 

poinformować o wszelkich niezgodnościach 

stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy tury-

stycznej; 

7) informacje umożliwiające bezpośredni kontakt 

z małoletnim lub z osobą odpowiedzialną za mało-

letniego w miejscu pobytu małoletniego, jeżeli na 

podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej 

obejmującej zakwaterowanie podróżują małoletni, 

którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważnio-

na osoba; 

8) informacje, o tym że organizator turystyki jest: 

a) odpowiedzialny za należyte wykonanie wszyst-
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kich usług turystycznych objętych umową; 

b) odpowiedzialny do udzielania pomocy, o której 

mowa w art. 44. 

 

16. MSZ Art. 35 ust. 2 Artykuł 35 ust. 2 projektu wymaga dodatko-

wo uzupełnienia przez dodanie, że poza wy-

szczególnionymi tam elementami, umowa 

(potwierdzenie jej zawarcia) powinna zawie-

rać pełną treść uzgodnień. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Obecnie art. 35 ust. 3: 

3. Umowa o udział w imprezie turystycznej lub 

potwierdzenie jej zawarcia zawiera pełną treść 

uzgodnień, w tym wszystkie informacje, o których 

mowa w art. 34 ust. 1 oraz (…). 

 

17. MSZ Art. 35 ust. 2 

pkt 9 

Zalecane jest także doprecyzowanie art. 35 

ust. 2 pkt 9 projektu przez wskazanie, czy 

przez podmiot zapewniający ochronę na wy-

padek niewypłacalności projektodawca ro-

zumie podmiot udzielający zabezpieczenia 

finansowego, Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny (TFG), czy marszałka województwa. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Obecnie art. 35 ust. 3 pkt 2: 

2) nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na 

wypadek niewypłacalności w formie, o której mo-

wa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3 i jego dane kontaktowe, 

w tym adres; 

 

18. MSZ Art. 35 ust. 1 

pkt 11 

Należy rozszerzyć zakres art. 35 ust. 1 pkt 11 

projektu – zgodnie z implementowanym art. 

7 ust. 2 lit. h dyrektywy, informacja powinna 

obejmować nie tylko termin na przeniesienie 

uprawnień na inną osobę, ale ogólnie zasady 

dokonania takiego przeniesienia. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona.  

Obecnie art. 35 ust. 3 pkt 3: 

3) informacje dotyczące prawa do przeniesienia 

przez podróżnego uprawnień i przejęciu obowiąz-

ków, o których mowa w art. 36 ust. 1; 

19. MSZ Art. 35 ust. 2 

pkt 7, 8, 12, 

14 

Wyjaśnienia wymaga wprowadzenie elemen-

tów umowy zawartych w art. 35 ust. 2 pkt 7, 

8, 12 i 14. Wydaje się, że przynajmniej czę-

ściowo konieczność ich wprowadzenia jest 

skutkiem niepełnego odwzorowania art. 34 

ust. 1 projektu, w pozostałym zakresie mają 

Uwaga zostanie uwzględniona. Przedmiotowe 

przepisy zostały wykreślone.  
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one charakter krajowy i stanowią niedozwo-

loną nadregulację. 

 

20. MSZ Art. 35 ust. 4 

i 5 

Zgodnie z art. 4 dyrektywy państwa człon-

kowskie nie mogą utrzymywać ani wprowa-

dzać do swojego prawa krajowego przepisów 

odbiegających od tych, które zostały w niej 

ustanowione, w tym również przepisów su-

rowszych lub łagodniejszych, prowadzących 

do zróżnicowanego poziomu ochrony po-

dróżnych. W tym kontekście wyjaśnienia 

wymaga wprowadzony odpowiednio w art. 

35 ust. 4 i 5 projektu obowiązek zawarcia na 

rzecz podróżnych ubezpieczenia  od na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków i kosz-

tów leczenia oraz wydania pisemnego po-

twierdzenia posiadanych zabezpieczeń i 

wpłacania składek do TFG. 

 

MSiT wyjaśnia, że w ramach prac nad dyrektywą 

Polska uzyskała potwierdzenie, że może utrzymać 

w mocy przepis dotyczący obowiązku zawarcia 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wy-

padków i kosztów leczenia przez organizatorów 

turystyki organizujących imprezy turystyczne za 

granicą. Komisja Europejska potwierdziła, że bę-

dzie to możliwe, ponieważ dyrektywa nie dotyczy 

usług finansowych (w preambule znajduje się za-

pis, mówiący o tym, że usługi finansowe nie są 

usługami turystycznymi). Ponadto w dyrektywie 

wskazano, że jedną z informacji przedumownych 

jest informacja o dobrowolnym lub obowiązko-

wym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów odstąpie-

nia podróżnego od umowy lub kosztów pomocy, w 

tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku 

lub choroby. Z powyższego wynika, że ubezpie-

czenie NNW i KL może mieć charakter obowiąz-

kowy.  

 

21. MSZ Art. 37 ust. 2 Proponuję doprecyzowanie art. 37 ust. 2 pro-

jektu polegające na wskazaniu, że podwyż-

szenie ceny jest możliwe wyłącznie jako 

bezpośredni skutek zmian (…). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 37 ust. 2: 

2. Umowa o udział w imprezie turystycznej 

powinna określać, w jaki sposób będą obliczane 

zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe 

wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany: 

 

22. MSZ Art. 37 ust. 2 

pkt 1 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) dyrektywy 

zmiana ceny może nastąpić m.in. w wyniku 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 37 ust. 2 pkt 1: 
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wzrostu ceny przewozów pasażerskich. W 

przepisie implementującym (art. 37 ust. 2 pkt 

1) jest natomiast mowa o kosztach transpor-

tu. Powstaje na tym gruncie wątpliwość od-

nosząca się do właściwej implementacji, 

gdyż wydaje się, że wzrost kosztów transpor-

tu niekoniecznie musi skutkować wzrostem 

ceny przewozu (jeśli np. przewoźnik lotniczy 

nie przeniesie zwiększonych kosztów na or-

ganizatora). 

 

1) ceny przewozów pasażerskich wynikających 

z kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; 

 

 

 

23. MSZ Art. 37 ust. 3 

 

W art. 37 ust. 3 projektu należy odesłać do 

wszystkich przepisów wdrażających 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 pro-

jektu zmian wynikających z uwag poniżej. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 37 ust. 3 zostanie wykreślony w związku z 

nadaniem nowego brzmienia art. 38 ust. 3. 

 

 

 

24. MSZ Art. 38 ust. 3 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 po-

dróżnego (por. art. 11 ust. 2 dyrektywy). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 38 ust. 3-7: 

3. Organizator turystyki, który przed rozpoczęciem 

imprezy turystycznej: 

1) jest zmuszony zmienić główne właściwości 

usług turystycznych, o których mowa w art. 34 ust. 

1 pkt 1; lub  

2) nie może spełnić specjalnych wymagań, o 

których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 6; lub 

3) proponuje podwyższenie ceny 

przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy 

turystycznej zgodnie z art. 37 ust. 2,  

jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 
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podróżnego na trwałym nośniku.   

Organizator turystyki może jednocześnie 

zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę 

turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub 

wyższej jakości. 

 

4. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 

organizator turystyki w sposób jasny, zrozumiały i 

widoczny informuje podróżnego o: 

1) zmianach warunków umowy o udział w 

imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie 

tych zmian na cenę; 

2) rozsądnym terminie, w którym podróżny 

powinien poinformować organizatora turystyki o 

swojej decyzji zgodnie z ust. 5; 

3) odstąpieniu od umowy za zwrotem 

wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku 

wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w 

przypadku braku odpowiedzi podróżnego w 

terminie, o którym mowa w pkt 2; 

4) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej 

cenie, jeżeli jest oferowana. 

 

5. Podróżny w terminie wyznaczonym przez 

organizatora turystyki informuje go, że: 

1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy; 

albo 

2) odstępuje od umowy za zwrotem 

wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku 

wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy za 

udział w imprezie turystycznej; albo 

3) odstępuje od umowy oraz przyjmuje 
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zastępczą imprezę turystyczną. 

 

6. Jeżeli zmiany umowy o udział w imprezie 

turystycznej lub zastępcza impreza turystyczna, o 

których mowa w ust. 4 prowadzą do obniżenia 

jakości lub kosztów imprezy turystycznej, podróżny 

jest uprawniony do stosownego obniżenia ceny. 

 

7. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie 

turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 4 

pkt 3 albo ust. 5 pkt 2, organizator turystyki 

w terminie 14 dni od rozwiązania umowy zwraca 

wszystkie wpłaty dokonane przez podróżnego lub 

w jego imieniu. Podróżny jest zwolniony od 

wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. 

Przepisy art. 42 ust. 2-5 i 7-8 stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

25. MSZ Art. 38 ust. 3 W art. 38 ust. 3 projektu w zdaniu drugim 

projektodawca ograniczył uprawnienia po-

dróżnego ustanawiając wymaganie by nie-

zwłocznie powiadomił on organizatora o swo-

jej decyzji, podczas gdy zgodnie z dyrektywą 

powinien to zrobić w rozsądnym terminie 

określonym przez organizatora. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Por. uwaga 24 

 

26. MSZ Art. 38 ust. 3 

pkt 2 

Artykuł 38 ust. 3 pkt 2 projektu, stanowiący o 

natychmiastowym zwrocie wpłat w przypadku 

odstąpienia od umowy stoi w sprzeczności z 

art. 11 ust. 5 dyrektywy oraz wdrażającym go 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Por. uwaga 24 
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art. 37 ust. 6 projektu, zgodnie z którym zwrot 

następuje nie później niż w ciągu 14 dni. Po-

nadto należy zwrócić uwagę na niekonse-

kwencję projektodawcy, który w tym przepi-

sie używa pojęcia kara umowna, natomiast w 

art. 39 ust. 2 i nast. – opłata za odstąpienie od 

umowy. Tymczasem konieczne jest użycie 

tożsamych pojęć (wdrażane tymi przepisami 

art. 11 i 12 dyrektywy posługują się pojęciem 

opłaty za rozwiązanie). 

 

27. MSZ Art. 38 ust. 4 

pkt 3 

Wyjaśnienia wymaga dlaczego projektodawca 

w art. 38 ust. 4 pkt 3 projektu zobowiązuje 

organizatora do natychmiastowego zwrotu 

wniesionych świadczeń, mimo, że w innych 

przepisach projektu przyjęto termin 14-

dniowy. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Por. uwaga 24 

 

 

28. MSZ Art. 38 ust. 5 Odnosząc się do art. 38 ust. 5 projektu zwra-

cam uwagę, że powinien on odnosić się rów-

nież 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 zastęp-

czych. W szczególności, w art. 38 ust. 7 pro-

jektu uregulował sytuację, w której to organi-

zator 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 moż-

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Por. uwaga nr 24 
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na się również zgodzić z zawartą w tabeli 

zgodności informacją, że art. 38 ust. 8 stanowi 

implementację art. 13 ust. 6 dyrektywy. 

 

29. MSZ Art. 38 ust. 6 Artykuł 38 ust. 6 projektu powinien zostać 

uzupełniony o odwołanie do przepisów im-

plementujących art. 14 ust. 2-6 dyrektywy, 

czyli art. 42 ust. 2 – 5, 7 i 8 (por. art. 11 ust. 5 

dyrektywy). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Por. uwaga nr 24 

 

30. MSZ Art. 39 ust. 3 Zwracam uwagę, że określona w art. 39 ust. 3 

projektu wysokość standardowej opłaty za 

rozwiązanie umowy powinna być zależna nie 

tylko od momentu odstąpienia, ale również od 

spodziewanych oszczędności kosztów oraz 

spodziewanego dochodu z tytułu alternatyw-

nego wykorzystania danych usług turystycz-

nych (por. art. 12 ust. 1 dyrektywy). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 39 ust. 2 i 3: 

2. Podróżny może być zobowiązany do zapłacenia 

odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie 

od umowy na rzecz organizatora turystyki. 

W przypadku nieokreślenia w umowie opłat za 

odstąpienie od umowy o udział w imprezie 

turystycznej, wysokość opłaty odpowiada cenie 

imprezy turystycznej pomniejszonej o 

zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu 

alternatywnego wykorzystania danych usług 

turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator 

turystyki jest obowiązany uzasadnić wysokości 

opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie 

turystycznej. 

3. W umowie o udział w imprezie turystycznej 

może zostać wskazana opłata za odstąpienie od 

umowy, w wysokości zależnej od tego, w jakim 

czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 

doszło do odstąpienia od umowy, od 

spodziewanych oszczędności kosztów oraz 

spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego 
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wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata 

podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez 

podróżnego. 

 

31. MSZ Art. 40 ust. 5 Artykuł 40 ust. 5 projektu powinien odnosić 

się również do sytuacji, w których uzgodnio-

ny w umowie powrót podróżnego do miejsca 

rozpoczęcia podróży nie został zapewniony 

(por. art. 13 ust. 5 dyrektywy). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 40 ust. 5: 

5. Organizator turystyki, który w czasie trwania 

danej imprezy turystycznej nie wykonuje 

przewidzianych w umowie usług, stanowiących 

istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez 

obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, 

wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie 

świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy 

uzgodniony w umowie powrót podróżnego do 

miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. 

Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od 

jakości usługi określonej w programie imprezy 

turystycznej, organizator przyznaje podróżnemu 

odpowiednie obniżenie ceny imprezy. Podróżny 

może odrzucić zaproponowane świadczenia 

zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one 

porównywalne z tym, co zostało uzgodnione 

w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub 

jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. 

 

32. MSZ Art. 40 ust. 3 i 

6 

Artykuł 40 ust. 3 i 6 projektu powinny wska-

zywać, że podróżnemu przysługują uprawnie-

nia określone w przepisach implementujących 

art. 14 dyrektywy, czyli art. 42 ust. 1-5, 7 i 8 

(por. art. 13 ust. 3 i 6 dyrektywy). 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 40 ust. 3 i 6: 

3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest 

wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie 

turystycznej, organizator turystyki usuwa 

niezgodność, chyba że jest to niemożliwe do 

spełnienia albo wiąże się z kosztami, które są 
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niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu 

niezgodności i wartości usług turystycznych, 

których one dotyczą. Przepisy art. 42 ust. 1-5 oraz 

7-8 stosuje się odpowiednio. 

6.  W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonywanie umowy o udział w imprezie 

turystycznej istotnie wpływa na realizację imprezy 

turystycznej, a organizator nie zdoła usunąć tej 

niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym 

przez podróżnego, podróżny ma prawo rozwiązania 

umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty 

za jej rozwiązanie. Jeżeli impreza turystyczna 

obejmuje transport podróżnych, organizator 

turystyki zapewnia również powrót podróżnego do 

kraju równoważnym środkiem transportu 

niezwłocznie i bez obciążania podróżnego 

dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 42 ust. 1-5 

oraz 7-8 stosuje się odpowiednio. 

 

33. MSZ Art. 41 Odnosząc się do art. 41 projektu zwracam 

uwagę, że zastrzeżenie dotyczące powiado-

mienia organizatora odnosi się tylko do osób 

wymagających szczególnej opieki medycznej 

(por. art. 13 ust. 8 dyrektywy), co nie wynika 

jednoznacznie z zaproponowanego brzmienia 

przepisu. 

 

Uwaga została wyjaśniona. W ocenie MSiT zapro-

ponowane brzmienie jest prawidłowe, gdyż zastrze-

żenie dotyczące powiadomienia organizatora odnosi 

się do wszystkich osób wskazanych w tym przepi-

sie, a nie tylko do osób wymagających szczególnej 

opieki medycznej. 

34. MSZ Art. 42 ust. 1 Wyjaśnienia wymaga, dlaczego projektodaw-

ca ograniczył w art. 42 ust. 1 projektu możli-

wość uzyskania obniżki ceny w przypadkach 

wskazanych w art. 40 ust. 3, mimo że imple-

mentowany przepis dyrektywy (art. 13 ust. 3) 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 42 ust. 1: 

1. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy 

okres, w trakcie którego stwierdzono niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że zosta-
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wyraźnie odsyła do przepisów dotyczących 

obniżenia ceny i rekompensaty (art. 14 dyrek-

tywy), które nie zawierają takiego ogranicze-

nia. Konsekwentnie podróżnemu powinna 

przysługiwać obniżka ceny lub rekompensata 

także wtedy, gdy usunięcie niezgodności było 

niemożliwe lub zbyt kosztowne. 

 

ło ono spowodowane wyłącznym działaniem lub 

zaniechaniem podróżnego. 

35. MSZ Art. 43 Art. 43 projektu należy uzupełnić przez doda-

nie, że podróżujący może za pośrednictwem 

agenta kierować do organizatora nie tylko 

żądania, ale również skargi i wiadomości (por. 

art. 15 dyrektywy). Przykładowo będzie to 

przekazywana zgodnie z art. 41 projektu wia-

domość o udziale w imprezie osób wymagają-

cych szczególnej opieki medycznej. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 43. 1. Podróżny ma prawo kierować wszelkie 

wiadomości, żądania lub skargi związane 

z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do 

agenta turystycznego, za pośrednictwem którego 

została ona nabyta. 

2. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje 

wiadomości, żądania lub skargi od podróżnego do 

organizatora turystyki. 

3. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do 

agenta turystycznego w danym dniu uważa się za 

wniesione z tym dniem do organizatora turystyki. 

 

36. MSZ Rozdział 8 W związku z zawartym w art. 25 dyrektywy 

wymogiem ustanowienia skutecznych, pro-

porcjonalnych i odstraszających kar za naru-

szenie przepisów wdrażających, rozważenia 

wymaga uzupełnienie rozdziału 8 projektu 

Kary pieniężne i przepisy karne o sankcje za 

naruszenie obowiązków przedsiębiorcy okre-

ślonych w ustawie – obecnie sankcjonowane 

są wyłącznie zaniżenie składek do TFG 

(art. 50), prowadzenie działalności bez wpisu 

lub mimo zakazu (art. 51) i prowadzenie dzia-

Po rozważeniu uwaga nie zostanie uwzględniona. 

W ocenie MSiT zaproponowane sankcje są ade-

kwatne do danego naruszenia, a jednocześnie sku-

teczne, proporcjonalne i odstraszające w myśl dys-

pozycji art. 25 dyrektywy. 
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łalności bez odpowiedniego zabezpieczenia 

finansowego (art. 52). W przypadku innych 

naruszeń przewiduje się wyłącznie wykreśle-

nie przedsiębiorcy z rejestru  (art. 25-27 pro-

jektu). 

 

37. MSZ Art. 60 Art. 60 projektu zmieniający ustawę o pra-

wach konsumenta dokonuje implementacji 

art. 27 ust. 2 dyrektywy. Zgodnie z implemen-

towanym przepisem postanowienia dyrektywy 

2011/83/UE w sprawie praw konsumentów 

nie mają zastosowania do umów dotyczących 

imprez turystycznych. Wyjątek stanowią art. 6 

ust. 7, art. 8 ust. 2 i 6 oraz art. 19, 21 i 22 dy-

rektywy 2011/83/UE, które stosuje się odpo-

wiednio do imprez turystycznych. 

Konsekwentnie implementacja tego przepisu 

powinna polegać na wyliczeniu w art. 3 ust. 1 

pkt 8 ustawy o prawach konsumenta przepi-

sów, które implementują wskazane postano-

wienia dyrektywy. Według projektodawcy są 

to: art. 7a, art. 10, art. 12 ust. 1 pkt 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, nato-

miast z drugiej strony, z niezrozumiałych 

względów, przywołuje art. 7a ustawy. Wyja-

śnienia wymaga również jednoczesne przywo-

łanie 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, 

 Uwaga została wyjaśniona i częściowo uwzględ-

niona.  

Należy zaznaczyć, że wskazane regulacje odpowia-

dają przepisom wymienionym w art. 27 ust. 2 dy-

rektywy. Pominięcie odesłania do art. 6 ust. 7 i art. 

19 wynika z tego, iż ich odpowiedniki znajdują się 

w kodeksie cywilnym (art. 5461 i art. 3831 kc), któ-

rego przepisy, na zasadach ogólnych stosuje się 

odpowiednio.  

Odesłanie do art. 7a ustawy o prawach konsumenta 

zostało usunięte. 

 

Art. 60. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) 

w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) o udział w imprezie turystycznej, o której 

mowa w ustawie o imprezach turystycznych 

i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z … 

poz. …), z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 

pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2”. 
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do którego art. 17 zawiera odesłanie. 

 

38. MSZ Zał. 1, 3, 4, 5, 

7 i 8 

Na końcu załączników nr 1, 3, 4, 5, 7 i 8 nale-

ży umieścić hiperłącze: Dyrektywa (UE) 

2015/2302 przetransponowana do prawa kra-

jowego [HIPERŁĄCZE]. 

 

Uwagi odnośnie dodanie hiperłącza w treści załącz-

ników zostaną uwzględnione, poprzez dodanie 2 

hiperłączy: do dyrektywy i ustawy wdrażającej. 

 

39. MSZ Zał. 2 i 6 Na końcu załączników nr 2 i 6 należy umie-

ścić adres strony internetowej: [Strona inter-

netowa, na której można znaleźć dyrektywę 

(UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa 

krajowego.]. 

 

Uwagi odnośnie dodanie hiperłącza w treści załącz-

ników zostaną uwzględnione, poprzez dodanie 2 

hiperłączy: do dyrektywy i ustawy wdrażającej. 

 

40. MSZ  Należy zauważyć, że projektodawca nie za-

pewnił implementacji następujących przepi-

sów dyrektywy 2015/2302/UE: 

 art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze; 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 art. 7 ust. 3 drugi akapit; 

 

 

 

 

 

Uwagi zostaną uwzględnione. 

 

 

W art. 35 zostanie dodany ust. 1 w brzmieniu: 

1. Umowa o udział w imprezie turystycznej jest 

sporządzana w sposób prosty, zrozumiały i czytel-

ny. 

 

Obecnie art. 35 ust. 3 pkt 8 lit. a): 

8) informacje, o tym że organizator turystyki jest: 

a) odpowiedzialny za należyte wykonanie wszyst-

kich usług turystycznych objętych umową; 

 

Obecnie art. 35 ust. 7: 

7. W przypadku imprez turystycznych, o których 

mowa w art. 6 pkt 2 lit. e, przedsiębiorca, któremu 

przekazywane są dane, informuje organizatora 

turystyki o zawarciu umowy prowadzącej do 

powstania imprezy turystycznej. Przedsiębiorca 
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 art. 7 ust. 4; 

 

 

 

 

 

 

 art. 9 ust. 2 ostatnie zdanie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 art. 13 ust. 8 drugie zdanie; 

 

 

 

 

 

 

udostępnia organizatorowi turystyki informacje 

niezbędne do wypełnienia jego obowiązków jako 

organizatora turystyki. Niezwłocznie po uzyskaniu 

przez organizatora turystyki informacji, że powstała 

impreza turystyczna udostępnia on podróżnemu na 

trwałym nośniku informacje, o których mowa w art. 

35 ust. 3. 

 

Nowe brzmienie art. 35 ust. 8 (skutkiem będzie 

zmiana numeracji ust. 8 i 9 ): 

8. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 7 są 

przekazywane podróżnemu w sposób jasny, 

zrozumiały i widoczny. 

 

 

Obecnie art. 36 ust. 3: 

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień, o którym mowa 

w ust. 1, będzie wiązać się dla organizatora 

z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on 

obowiązek wykazać je  podróżnemu. Koszty te nie 

powinny być niezasadne i nie powinny przekraczać 

rzeczywistych kosztów poniesionych przez 

organizatora na skutek przeniesienia umowy o 

udział w imprezie turystycznej. 

 

Obecnie art. 40 ust. 10: 

10. Organizator turystyki nie może powoływać się 

na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w 

celu ograniczenia odpowiedzialności, o której 

mowa w ust. 8-9, jeżeli przedsiębiorca świadczący 

usługi transportowe nie może powoływać się na 

takie okoliczności na podstawie innych przepisów. 
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 art. 17 ust. 3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 art. 18 ust. 3. 

 

 

Obecnie art. 9 ust. 3: 

9. Zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności 

obejmuje podróżnych bez względu na ich miejsce 

zamieszkania, miejsce rozpoczęcia podróży lub 

miejsce sprzedaży imprezy turystycznej oraz bez 

względu na państwo, w którym znajduje się pod-

miot zapewniający ochronę na wypadek niewypła-

calności. 

 

Obecnie art. 22 ust. 5: 

5. Minister właściwy do spraw turystyki za 

pośrednictwem centralnego punktu kontaktowego, 

o którym mowa w ust. 2 udostępnia wszelkie 

niezbędne informacje na temat wymogów 

dotyczących ochrony na wypadek niewypłacalności 

organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych oraz podmiotów zapewniających 

ochronę na wypadek ich niewypłacalności a także 

udziela dostępu do Ewidencji. 

 

41. MSZ  W uzupełnieniu uwagi nr 40, pragnę zgłosić 

następujące zastrzeżenia odnoszące się do 

dołączonej do projektu tabeli zbieżności (…) 

 art. 1 dyrektywy nie wymaga implemen-

tacji; 

 art. 2 ust. 3 dyrektywy jest implemen-

towany przez art. 65 projektu (ale już 

nie przez art. 64); 

 art. 9 ust. 3 projektu nie wdraża art. 5 

ust. 1 dyrektywy; 

Tabela zostanie poprawiona zgodnie z sugestiami 

zawartymi w przesłanym stanowisku. 
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 art. 6 ust. 1 dyrektywy wdraża nie tylko 

art. 35 ust. 3 projektu, ale również art. 

34 ust. 3; 

 tabela została źle sformatowana  w czę-

ści odnoszącej się do art. 7 ust. 2 dyrek-

tywy; 

 art. 35 ust. 2 pkt 14 projektu nie imple-

mentuje art. 7 ust. 2 lit. b) ppkt (i) dy-

rektywy); 

 jedynie art. 35 ust. 2 pkt 9 stanowi im-

plementację art. 7 ust. 2 lit. c) dyrekty-

wy, przy czym wymaga on doprecyzo-

wania (por. uwaga nr 17); 

 art. 35 ust. 1 projektu nie wdraża art. 7 

ust. 3 drugi akapit ani art. 35 ust. 4 dy-

rektywy; 

 art. 37 ust. 7 w obecnym brzmieniu nie 

stanowi implementacji art. 11 ust. 2 dy-

rektywy; 

 art. 38 ust. 4 pkt 4 projektu stanowi im-

plementację art. 11 ust. 3 lit. d) dyrek-

tywy, ale już nie art. 11 ust. 2; 

 art. 45 projektu nie stanowi implemen-

tacji art. 13 ust. 1 akapit 2 dyrektywy, 

który odnosi się do odpowiedzialności 

za realizację imprezy turystycznej, a nie 

za błędy w rezerwacji, konieczne jest 

zatem wyjaśnienie w ostatniej kolumnie 

tabeli dlaczego projektodawca zrezy-

gnował z możliwości wdrożenia  tego 

przepisu (ma on charakter fakultatyw-

ny); 
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 art. 1 pkt 1 oraz art. 2 projektu nie sta-

nowią implementacji art. 17 ust. 1 dy-

rektywy; 

 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 implemen-

towany w art. 13, 14 i 19 ust. 2 i 3 pro-

jektu; 

 art. 17 ust. 5 dyrektywy jest implemen-

towany w art. 17 i 18 projektu; 

 w przepisach implementujących art. 19 

ust. 1 dyrektywy należy wpisać te same 

artykuły projektu, co w przepisach im-

plementujących art. 17 ust. 1 akapit 

drugi, art. 17 ust. 2-5 oraz art. 18 dyrek-

tywy; 

 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. 19 

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. 56, art. 58, art. 16,  art. 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 
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niewymagający implementacji; 

 w tabeli pominięto art. 27 dyrektywy: 

ust. 1 nie wymaga implementacji, ust. 2 

został implementowany w art. 60 pro-

jektu; 

 w tabeli pominięto art. 28 ust. 1 dyrek-

tywy, który nie wymaga implementacji 

(jedynie działań faktycznych); 

 w tabeli pominięto art. 28 ust. 3 dyrek-

tywy – jego implementację zapewnia 

odnośnik do tytułu ustawy; 

 w tabeli pominięto art. 28 ust. 4 dyrek-

tywy, który nie wymaga implementacji 

(jedynie działań faktycznych); 

 w tabeli pominięto art. 29 dyrektywy 

implementowany w art. 55 projektu; 

 w tabeli pominięto art. 30 i 31 dyrekty-

wy, które nie wymagają implementacji; 

 w tabeli pominięto załączniki I i II dy-

rektywy, które będą implementowane 

odpowiednimi załącznikami 1-6 ustawy. 

 

42 MSZ  Artykuły 25 ust. 4 i 5, art. 46 - 49 i art. 57 

projektu można uznać za przepisy wykonują-

ce prawo UE w odniesieniu do rozporządzeń 

1177/2010 i 181/2011 (ale nie art. 25 dyrek-

tywy). 

 

Tabela zostanie poprawiona zgodnie z sugestiami 

zawartymi w przesłanym stanowisku. 

43 MSZ  Odnosząc się natomiast do odwróconej tabeli 

zgodności, w mojej opinii, za przepisy, które 

wykraczają poza cel wdrożenia prawa Unii 

Tabela zostanie poprawiona zgodnie z sugestiami 

zawartymi w przesłanym stanowisku. 
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Europejskiej należy uznać: 

 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. 

 

44 MS Art. 5 Minister Sprawiedliwości podtrzymuje uwagę 

o celowości bliższego określenia, na poziomie 

przepisów ustawy, a nie uzasadnienia, pojęcia 

niewypłacalności 

Uwaga nie zostanie uwzględniona.  

Uzasadniając należy przywołać stanowisko Komisji 

Europejskiej, które Ministerstwo Sportu i Turystyki 

podziela w całości. Komisja wskazała, że cało-

kształt przepisów dyrektywy 2015/2302 pozwala na 

wyinterpretowanie z nich spójnej definicji przed-

miotowego pojęcia. Jego rozumienie nie budzi za-

tem żadnych wątpliwości na gruncie dyrektywy i 

stąd też nie wymaga doprecyzowania na gruncie 

aktów implementujących w państwach członkow-

skich. 

Powyższe stanowisko Komisji Europejskiej jest 

ściśle związane z obowiązkiem maksymalnej har-

monizacji. Wypada w tym miejscu wskazać, że za-

sadnicze znaczenie przedmiotowego pojęcia wynika 
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z brzmienia art. 9 i 12 projektu. W świetle tych 

przepisów o niewypłacalności można mówić wów-

czas, gdy organizator turystyki nie jest w stanie 

„zapewnić podróżnym na wypadek swojej niewy-

płacalności: pokrycia kosztów kontynuacji imprezy 

turystycznej lub kosztów powrotu do kraju (jeżeli 

impreza turystyczna lub powiązane usługi tury-

styczne obejmują transport), obejmujących 

w szczególności koszty transportu 

i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wy-

sokości kosztów poniesionych przez podróżnych 

(…), zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 

imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę 

przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiąza-

nych usług turystycznych (…), zwrotu części wpłat 

wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną 

odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za 

każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiające-

mu nabywanie powiązanych usług turystycznych 

odpowiadającą części usługi, która nie została lub 

nie zostanie zrealizowana (…).  

Trudno zatem twierdzić, że pojęcie to nie zostało 

choć częściowo zdefiniowane w przepisach projek-

tu, a uzupełniająco w uzasadnieniu. 

Okoliczności wskazane w ustawie pozwalają jedno-

znacznie stwierdzić bez dodatkowego definiowania 

czym jest instytucja niewypłacalności, tak m.in. Sąd 

Okręgowy we Wrocławiu wyrok z dnia 21 paź-

dziernika 2014 r., sygn. akt:  I C 1329/14: “(…) 

informacji wskazujących na wystąpienie okoliczno-

ści, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o usłu-

gach turystycznych, tj. niewypłacalność organizato-
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ra turystyki (…)” 

 

45 MS uzasadnienie W ocenie Ministra Sprawiedliwości doprecy-

zowania wciąż wymaga uzasadnienie projektu 

(str. 20 - 21) w zakresie projektowanych 

zmian odnoszących się do odpowiedniego 

stosowania w odniesieniu do umów o udział 

w imprezie turystycznej wybranych przepisów 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-

sumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. 

zm.) zgodnie z treścią znowelizowanej dyrek-

tywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumen-

tów 

Trafnie zauważono potrzebę dalszego doprecyzo-

wania brzmienia uzasadnienia projektu ustawy. 

Wypada zgodzić się z twierdzeniem, iż niektóre 

wskazania zawarte w nadesłanych uwagach doty-

czące uzasadnienia umknęły w toku prac nad pro-

jektem. Nie mniej zostaną one uwzględnione na 

obecnym etapie. 

 

46 MS art. 42 ust. 1 w odniesieniu do art. 42 ust. 1 projektu - wy-

daje się. że właściwe brzmienie tegoż przepi-

su powinno być następujące : 

„Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za 

każdy okres, w trakcie którego stwierdzono 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, chyba że było to spowodowane wy-

łącznym działaniem lub zaniechaniem po-

dróżnego. 

W uzasadnieniu, należy wskazać, że okolicz-

ności, jakimi są niemożliwość usunięcia 

niezgodności lub usunięcie niezgodności, któ-

re wiąże się z niewspółmiernie wysokimi 

(w stosunku do zakresu niezgodności i warto-

ści usług turystycznych, których dotyczą te 

niezgodności) kosztami, nie powinny stano-

wić podstawy wyłączenia uprawnienia  

przysługującego podróżnemu wskazanego w 

przedmiotowym artykule. 

Uwaga zostanie uwzględniona. 

Art. 42 ust. 1: 

1. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za 

każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niewy-

konanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba 

że zostało ono spowodowane wyłącznym działa-

niem lub zaniechaniem podróżnego. 
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47 MS art. 50 i 51 

 

Zastrzeżenia natury legislacyjnej budzi redak-

cja art. 51 ust. 1 projektu, w którym sankcje 

umieszczono przed określeniem czynu zabro-

nionego. Niefortunne jest również wskazanie 

w tym przepisie oraz w ust. 2 adresata normy 

poprzez użycie słowa „osoby”, a nie zaimka 

„kto”. 

Ponadto ujednolicenia wymaga sposób ozna-

czenia okresu kary pozbawienia wolności, 

który w art. 52 został określony w sposób 

poprawny cyfrą „3”, podczas gdy w art. 50 i 

51 ust. niepoprawnie słowem „trzech”. Rów-

nież należy zwrócić uwagę na omyłkę pisar-

ską odnosząca się do art. 601 Kodeksu wykro-

czeń. 

 

Odnosząc się do kwestii przepisów karnych należy 

na wstępie zgodzić się z potrzebą wyeliminowania z 

uzasadnienia projektu elementów, które nie znajdu-

ją oparcia w przepisach ustawy. Poprawione zosta-

nie także oznaczenie okresu orzekania kary pozba-

wienia wolności. Jeżeli zaś chodzi o konstrukcję art. 

51 ust. 1 projektu ustawy należy wskazać, że Mini-

sterstwo Sportu I Turystyki rozważy możliwość jej 

zmiany. Trzeba mieć jednak na względzie, iż zakres 

tego przepisu determinuje w pewnej części jego 

konstrukcję. W ocenie Ministerstwa przyjęcie kla-

sycznej konstrukcji przepisu karnego w tym kon-

kretnym przypadku nie jest niestety możliwe, jeżeli 

unormowanie to ma pozostać czytelne i zrozumiałe. 

 

48 MEN uzasadnienie Do uzasadnienia projektu ustawy należy 

wprowadzić jednoznaczne wyjaśnienie 

wskazujące, że wyłączenie stosowania ustawy 

zawarte w art. 4 pkt 1 obejmuje formy krajo-

znawstwa i turystyki (np. wycieczki, zielone 

szkoły, biwaki, obozy itp.), a także wypoczy-

nek dzieci i młodzieży (w rozumieniu art. 92a 

i następnych ustawy o systemie oświaty), or-

ganizowane przez szkoły i placówki 

systemu oświaty. Jednoznaczne wyjaśnienie 

intencji przepisu pozwoli w naszej ocenie 

uniknąć wątpliwości interpretacyjnych i pro-

blemów z tym związanych na etapie wdraża-

nia ustawy. 

 

W odniesieniu do prac nad wdrożeniem do polskie-

go porządku prawnego dyrektywy 2015/2302 nale-

ży podkreślić, iż nie ma możliwości całkowitego 

wyłączenia pewnej grupy podmiotów. Sam tekst 

dyrektywy wskazuje na wyłączenia przedmiotowe 

odnoszące się do szczególnych rodzajów imprez 

turystycznych. W  omawianym przypadku odnośnie 

szkół i placówek można rozpatrywać treść art. 2 ust 

2 lit. b rzeczonej dyrektywy, zgodnie z którym dy-

rektywa nie znajdzie zastosowania do imprez tury-

stycznych oraz powiązanych usług turystycznych, 

które są odpowiednio oferowane oraz których za-

mawianie jest uławiane okazjonalnie i na zasadach 

niekomercyjnych, i wyłącznie ograniczonej grupie 

podróżnych. Doprecyzowanie wskazanej regulacji 

zawarte jest w motywie 19, który charakteryzuje 
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takie imprezy poprzez wskazanie, iż mogą one 

obejmować na przykład wycieczki organizowane 

nie częściej niż kilka razy w roku przez organizacje 

charytatywne, kluby sportowe lub szkoły dla ich 

członków, które nie są oferowane ogółowi społe-

czeństwa. Świadczy to wprost o potencjalnej moż-

liwości podlegania pod zakres regulacji w przypad-

ku, gdy nie zostaną łącznie spełnione następujące 

przesłanki w prowadzonej działalności: niekomer-

cyjność, oferta skierowana do ograniczonej grupy 

podróżnych, okazjonalność. Projekt ustawy o im-

prezach turystycznych i powiązanych usługach tu-

rystycznych ma charakter przedmiotowy, nie zaś 

podmiotowy, w związku z powyższym w głównej 

mierze reguluje prowadzoną działalność, a nie 

podmioty ją prowadzące. Wszystkie wskazane po-

wyżej argumenty świadczą o braku możliwości wy-

łączeń podmiotowych, ponieważ mogą zaistnieć 

przesłanki, których konsekwencją będzie organiza-

cja imprez turystycznych czy powiązanych usług 

turystycznych regulowanych na gruncie projekto-

wanej ustawy. Zwracam również uwagę, iż zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i spo-

sobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, szkoły 

mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi 

podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka, wobec czego nie muszą 

samodzielnie organizować wyjazdów dla dzieci i 

młodzieży. 
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Uzasadnienie zostanie poszerzone o wyjaśnienie 

powyższych kwestii. 

 

49 MEN OSR należy usunąć „szkoły” z punktu 4, kolumna 2 

pn. „Wielkość” OSR oraz z załącznika nr 3 do 

OSR projektowanej ustawy. Organizowane 

przez szkoły (placówki systemu oświaty) 

formy krajoznawstwa i turystyki oraz wypo-

czynek dzieci i młodzieży mają wyłącznie 

charakter okazjonalny, niekomercyjny i są 

skierowane do ograniczonej (choć nie zawsze 

małej) grupy uczniów. Grupa ta jest jednakże 

każdorazowo ograniczona i nie może być 

rozumiana, jako oferowanie usługi na szeroko 

pojętym rynku usług tego typu (jak określa 

Dyrektywa - „dla ogółu społeczeństwa”). 

 

Uwaga nie zostanie uwzględniona. Jednocześnie 

pragnę wyrazić nadzieję, iż przedmiotowy projekt 

ustawy, której celem jest, jak wspomniano powyżej, 

wdrożenie do polskiego systemu prawnego Dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

imprez turystycznych i powiązanych usług tury-

stycznych na zasadach maksymalnej harmonizacji, 

podniesie poziom ochrony konsumentów usług tu-

rystycznych w Polsce,  a jednocześnie nie ograniczy 

w znaczący sposób zakresu działalności  szkół i 

placówek  systemu oświaty w ramach  organizowa-

nych przez nie form krajoznawstwa i turystyki a 

także wypoczynku dzieci i młodzieży na zasadach 

niekomercyjnych, pomimo  objęcia ich obowiązka-

mi wynikającymi z ustawy, w przypadku, gdy nie 

można będzie ich działalności wyłączyć spod obo-

wiązywania ww. ustawy na podstawie art. 4  

przedmiotowego projektu ustawy. MSiT przyjmuje 

do wiadomości argumentację MEN, aczkolwiek w 

praktyce mogą zdarzyć się sytuacje gdy szkoła nie 

spełni łącznie wszystkich trzech przesłanek, dlatego 

dane w OSR mają służyć wskazaniu potencjalnej 

skali zjawiska, która nie może być przewidziana w 

sposób wiążący i ostateczny. 

 

50 UOKiK art. 5 

pkt 7 

Prezes UOKiK podtrzymuje uwagi dotyczące 

definicji przedsiębiorcy. W pierwszej kolejno-

ści należy wskazać, iż projektowana ustawa 

UOKIK i MSiT zgadzają się co do zakresu przed-

miotowego definicji. Ze względu na wątpliwości 

interpretacyjne i systemowe (podniesione również 
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reguluje stosunki zobowiązaniowe dotyczące 

imprez turystycznych i powiązanych usług 

turystycznych z udziałem konsumentów. Ma-

jąc na uwadze spójność systemową, wskazane 

jest, aby pojęcie przedsiębiorcy odpowiadało 

definicji przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 

dalej jako k.c. - w polskim porządku prawnym 

przyjmuje się, że w przepisach dotyczących 

zobowiązań umownych dotyczących relacji 

przedsiębiorca - konsument, stosuje się defi-

nicje zawarte w k.c. 

 

przez MSZ) jego konkretne brzmienie zostanie wy-

pracowane na komisji prawniczej. 

51 UOKiK Art. 4 pkt 2 2) Art. 4 pkt 2 -wyłączenia 

Mając na względzie uwagi z pkt 1, należałoby 

również przeformułować projektowany art. 4 

pkt 2 w taki sposób, aby wskazać, że chodzi o 

umowy zawierane między organizatorami 

turystyki, agentami turystycznymi, przedsię-

biorcami ułatwiającymi nabywanie powiąza-

nych usług turystycznych lub dostawcami 

usług turystycznych, a innymi przedsiębior-

cami. 

 

W ocenie MSiT wobec wyjaśnienia zawartego w 

pkt 1 nie ma potrzeby zmiany art. 4 pkt 2. Dodat-

kowo podkreślenia wymaga fakt, iż w celu uniknię-

cia nieporozumień w związku z definicją pojęcia 

„konsument”, używaną w innych przepisach Unii 

Europejskiej, osoby objęte ochroną na podstawie 

dyrektywy 2015/2302 należy określać jako „po-

dróżnych”. 

 

 

52 UOKiK Art. 5 pkt 2 i 

art. 6 

Projektodawca transponuje definicję imprezy 

turystycznej z dyrektywy 2015/2302/UE w 

dwóch odrębnych przepisach prawa. Z punktu 

widzenia przejrzystości przepisów prawa, 

wskazane jest, aby definicja ta znalazła się w 

jednym przepisie prawa. Ponadto, projekto-

dawca posługuje się określeniem „impreza 

turystyczna powstaje”, które jest obce 

W ocenie MSiT uwaga nie może zostać uwzględ-

niona. Impreza turystyczna, podobnie jak powiąza-

ne usługi turystyczne, stanowi szczególny rodzaj 

produktu turystycznego, ten z kolei „powstaje”. 

Wprowadzenie pojęcia „świadczenie” w miejsce 

„powstaje” spowoduje zawężenie materii ustawo-

wej wyłącznie do etapu realizacji imprezy tury-

stycznej i powiązanych usług turystycznych, a nie 
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polskiemu językowi prawnemu i prawnicze-

mu. Należy podkreślić, że impreza turystycz-

na jako rodzaj usługi jest świadczona, a nie 

powstaje 

to było inicjatywą prawodawcy unijnego. 

Należy również podkreślić, że Rada Legislacyjna 

nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń odnośnie takiego 

sformułowania definicji.  

 

Do ewentualnego rozstrzygnięcia na komisji praw-

niczej. 

53 UOKIK Art. 5 pkt 5 i art. 

7 

Art. 5 pkt 5 i art. 7 - powiązane usługi turystyczne 

Projektodawca transportuje definicje powiąza-

nych usług turystycznych z dyrektywy 

2G15/2302/UE w dwóch odrębnych przepi-

sach prawa. Z punktu widzenia zapewnienia 

przejrzystości przepisów prawa, wskazane 

jest, aby definicja ta znalazła się w jednym 

przepisie prawa. Ponadto, projektodawca po-

sługuje się określeniem „powiązane usługi 

turystyczne powstają", które jest obce pol-

skiemu językowi prawnemu i prawniczemu. 

Należy podkreślić, że powiązane usługi tury-

styczne jako usługi są świadczone, a nie 

„powstają". 

 

W ocenie MSiT uwaga nie może zostać uwzględ-

niona. Impreza turystyczna podobnie jak powiązane 

usługi turystyczne stanowi szczególny rodzaj pro-

duktu turystycznego, ten z kolei „powstaje”. Wpro-

wadzenie pojęcia „świadczenie” w miejsce „po-

wstaje” spowoduje zawężenie materii ustawowej 

wyłącznie do etapu realizacji imprezy turystycznej i 

powiązanych usług turystycznych, a nie to było 

inicjatywą prawodawcy unijnego. 

Należy również podkreślić, że Rada Legislacyjna 

nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń odnośnie takiego 

sformułowania definicji.  

 

Do ewentualnego rozstrzygnięcia na komisji praw-

niczej. 

54 UOKiK Odesłania do 

załączników 

Odesłania do załączników dyrektywy 

2015/2302/UE 

Zmieniony projekt ustawy odsyła do załącz-

ników ustawy, nie zaś do załączników dyrek-

tywy jak w pierwotnej wersji tekstu. 

W związku z powyższym należałoby również 

w załącznikach do ustawy usunąć odniesienia 

do dyrektywy 2015/2302/UE i zastąpić je 

odesłaniami do ustawy (np, Załącznik nr 1 - 

„Zaoferowane Państwu połączenie usług tury-

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez wprowadze-

nie odesłania zarówno do dyrektywy, jak i ustawy. 
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stycznych stanowi imprezę turystyczną 

w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302 - 

zastąpić: w rozumieniu ustawy (...)) 

55 UOKiK Art. 35 ust. 2 Art. 35 ust. 2 - umowa 

Należałoby przeformułować przepis tak, aby 

był bardziej czytelny. W tym celu, w opinii 

UOKiK, należy odwzorować listę informacji, 

tak jak w art. 7 dyrektywy 2015/2302/UE. 

Art. 35 ust. 2 powinien zatem wzorem dyrek-

tywy wskazywać, że umowa lub potwierdze-

nie jej zawarcia zawiera pełna treść uzgod-

nień, w tym informacje, o których mowa w 

art. 34 ust. 1 oraz informacje wskazane w 

art. 7 ust. 2 lit. a-h dyrektywy. Podtrzymuje-

my w/w uwagę, w zakresie redakcji przepisu, 

pozostawiamy kwestię w zakresie redakcji 

przepisu do rozstrzygnięcia na komisji praw-

niczej. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona we wskazany spo-

sób, który jest zgodny także z postulatem MSZ. 

56 UOKiK art. 35 

ust. 3 

UOKiK pragnie zauważyć, że projektowany 

przepis powinien zostać przeformułowany, 

tak aby był bardziej transparentny, np: infor-

macje, o których mowa w art. 34 ust. 1 

pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 stanowią (..) 

W obecnym brzmieniu przepis sugeruje, że 

informacje o których mowa w pkt 12,14 i 15 

art. 34 ust. 1 nie muszą być zawarte w umo-

wie, co stoi w sprzeczności z art. 35 ust. 2 

projektu ustawy (i art. 7 ust. 3 dyrektywy 

2015/2302/UE). Podtrzymujemy uwagę, w 

zakresie redakcji przepisu pozostawiamy tę 

Uwaga nie może zostać uwzględniona, ponieważ 

wyliczenie zaproponowane przez UOKiK ma cha-

rakter pozytywny, natomiast w projekcie zastoso-

wano drugą z dopuszczalnych technik legislacyj-

nych, czyli osiągnięto ten sam efekt poprzez nega-

cję. 

 

Do ewentualnego rozstrzygnięcia przez komisję 

prawniczą. 
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kwestię do rozstrzygnięcia komisji prawni-

czej.  

 

57 UOKiK Art. 36 ust. 2 Art. 36 ust. 2 - zawiadomienie organizatora turysty-

ki o przeniesieniu uprawnień z umowy o udział 

w imprezie turystycznej 

Przepis w wersji ustawy z dnia 15.05. 2017 r. 

został zmieniony, natomiast w ocenie Prezesa 

UOKiK, w dalszym ciągu nie odpowiada tre-

ści art. 9 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/UE. 

W/w przepis stanowi, że podróżny przed roz-

poczęciem imprezy może złożyć takie 

zawiadomienie „w rozsądnym terminie” i 

zawiera domniemanie, że zawiadomienie zło-

żone nie później niż siedem dni przed rozpo-

częciem imprezy turystycznej uważa się w 

każdym przypadku za złożone w rozsądnym 

terminie. W opinii UOKiK nie oznacza to 

jednakże, że takie zawiadomienie nie może 

zostać złożone później niż po siedmiu dniach 

przed rozpoczęciem imprezy - w niektórych 

przypadkach, ocenianych indywidualnie, mo-

że to również być uznane za „rozsądny ter-

min”. Tymczasem przepis art. 36 ust. 2 pro-

jektowanej ustawy wskazuje, iż przeniesienie 

uprawnień i przejęcie obowiązków jest sku-

teczne wobec organizatora turystyki, jeżeli 

podróżny zawiadomi go o tym na trwałym 

nośniku w rozsądnym terminie, nie później 

niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy tu-

rystycznej. Tak sformułowany przepis stano-

wi ograniczenie uprawnień podróżnego przy-

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez przeformu-

łowanie przepisu art. 36 ust. 2 w następujący spo-

sób:   

Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o 

których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec orga-

nizatora turystyki, jeżeli podróżny zawiadomi go o 

tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. 

Zawiadomienie złożone nie później niż siedem dni 

przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się 

w każdym przypadku za złożone w rozsądnym ter-

minie. 

Powyższe odpowiada treści art. 9 ust. 1 dyrektywy. 
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znanych mu w art. 9 dyrektywy 

2015/2302/UE. 

58 UOKiK Art. 38 ust. 1 Art. 38 ust. 1 - zmiana warunków umowy 

W ustępie 1 w/w przepisu stwierdza się, że 

organizator nie dokonuje jednostronnie zmia-

ny 

warunków, za wyjątkiem przepisów art. 37 

ust. 2 oraz 38 ust. 2. Następnie w ust. 2 

stwierdza się, że organizator może dokonać 

zmiany warunków pod wskazanymi warun-

kami. Należałoby w związku z powyższym 

przeformułować przepis, aby byt on poprawny 

pod względem legislacyjnym i czytelny. 

 

Uwaga nie zostanie uwzględniona. Zdaniem MSiT 

wskazanie w przepisie, iż norma generalna znajduje 

zastosowanie z zastrzeżeniem…,  mówi wprost, iż 

mogą istnieć wyjątki od zasady ogólnej. Sformuło-

wanie to nie budzi wątpliwości. 

 

Do ewentualnego rozstrzygnięcia na komisji praw-

niczej. 

59 UOKIK Art. 38 ust. 3 Art. 38 ust. 3 - zmiana warunków umowy 

Wersja projektu ustawy z dnia 5.05.2017 r., w 

art. 38 ust. 3, wzorem dyrektywy 

2015/2302/UE, odnosi się do zmian głównych 

właściwości usług turystycznych o których 

mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, a nie zaś, tak jak 

w pierwotnej wersji projektu, do „istotnych 

warunków umowy”. Jest to prawidłowa zmia-

na, niemniej jednak, przepis ten w dalszym 

ciągu wydaje się nieprawidłowo transpono-

wać art. 11 ust. 2 dyrektywy 

Uwaga zostanie uwzględniona we wskazany spo-

sób, który jest zgodny także z postulatem MSZ. 

60 UOKiK Art. 38 i 39 Art. 38, 39 - odstąpienie a rozwiązanie umowy 

Proponujemy w art. 39 ust. 4 ustawy zastąpić 

sformułowanie: „podróżny może rozwiązać 

umowę (*„)”, sformułowaniem: „podróżny 

może odstąpić od umowy”. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, 

Uwaga zostanie uwzględniona. W art. 39 ust. 4 

znajdzie się sformułowanie: „podróżny może odstą-

pić od umowy”. Z kolei art. 38 ust. 7 zostanie wy-

kreślony w związku z modyfikacjami wprowadzo-

nymi w całej treści tego artykułu. 
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że art. 12 ust. 5 dyrektywy stanowi, że w 

odniesieniu do umów zawieranych poza loka-

lem przedsiębiorstwa państwa członkowskie 

mogą przewidzieć w prawie krajowym, że 

podróżny ma prawo odstąpić od umowy o 

udział 

w imprezie turystycznej w terminie 14 dni bez 

podawania przyczyn. Mając na uwadze 

potrzebę ochrony konsumenta, podtrzymuje-

my uwagę, że należałoby taki przepis 

wprowadzić do projektowanej ustawy. 

Ponadto, budzi wątpliwości art. 38 ust. 7 pro-

jektu ustawy, który stanowi: Jeżeli organiza-

tor 

odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn nie-

zależnych od podróżnego, podróżny ma pra-

wo, 

według swojego wyboru (.„). Przepis ten, wg 

tabeli zgodności, ma transponować art. 11 ust. 

3 lit d dyrektywy 2015/2302/UE. 

 

Wdrożenie art. 12 ust. 5 – jest fakultatywne. Pań-

stwa członkowskie mogą, ale nie muszą wprowa-

dzić tych regulacji. MSiT stoi na stanowisku, że 

wprowadzenie możliwości odstąpienia przez po-

dróżnego od umowy zawartej poza lokalem przed-

siębiorstwa w terminie 14 dni, będzie niekorzystne 

dla przedsiębiorców i może powodować po ich 

stronie wysokie koszty. W usługach turystycznych 

większość usług jest zamawiana i rezerwowana z 

dużym wyprzedzeniem, a rezygnacja przez klienta z 

udziału w imprezie turystycznej „w ostatniej chwi-

li” może skutkować brakiem możliwości alterna-

tywnego wykorzystania przez organizatora turystyki 

usług, które zostały już przez niego opłacone. Nale-

ży także pamiętać o tzw. ofertach last minute, bar-

dzo popularnych wśród klientów, które są sprzeda-

wane również poza lokalem przedsiębiorstwa. W 

takim przypadku mogłoby dojść do sytuacji, gdy 

klient będzie uprawniony do rezygnacji z imprezy 

turystycznej nawet w dniu wyjazdu/wylotu, a przed-

siębiorca ponosi całkowite koszty takiej rezygnacji, 

z jednej strony w postaci konieczności zwrotu całej 

wpłaty klientowi, a z drugiej – koszty usług, które 

nie będą mogły już zostać wykorzystane (sprzedaż 

innemu klientowi nie jest możliwa). Wobec powyż-

szego MSiT proponuje skorzystanie z możliwości 

niewdrażania tego przepisu. 
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61 UOKiK Art. 42 ust. 6  Art. 42 ust. 6 - ciężar dowodu spełniania obowiąz-

ków informacyjnych 

UOKiK pragnie wskazać, że względy spójno-

ści systemowej w ramach aktu normatywnego 

skłaniają ku temu, aby transpozycja art. 8 dy-

rektywy 2015/2302/UE - dotyczącego ciężaru 

dowodu spełnienia obowiązków informacyj-

nych - nastąpiła w projektowanym rozdziale 

6, który co do zasady dotyczy obowiązków 

informacyjnych przedsiębiorcy. Obecnie 

przepis ten implementuje art. 42 ust. 6, który 

znajduje się w obrębie jednostki redakcyjnej 

art. 42 regulującej prawo podróżnego do żą-

dania obniżenia ceny oraz prawo do odszko-

dowania 

 

Uwaga zostanie uwzględniona, poprzez wprowa-

dzenie w jednostce redakcyjnej art. 39 ust. 7 wska-

zującego, iż ciężar dowodu w zakresie spełnienia 

wymogów informacyjnych, o których mowa w roz-

dziale 6, spoczywa na przedsiębiorcy. 

62 UOKiK Art. 60 Odnosząc się do wskazania art. 7a u.p.k w 

projektowanym art. 60, UOKiK podtrzymuje 

wątpliwości podniesione we wcześniejszym 

stanowisku. 

 

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez skreślenie 

odesłania do art. 7a ustawy o prawach konsumenta.  

 

Jednocześnie art. 40 ust. 2 otrzyma brzmienie: 

2. Podróżny zawiadamia niezwłocznie, w miarę 

możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, 

z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o 

stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wy-

konania usług objętych umową o udział w imprezie 

turystycznej. 

 

63 RCL Art. 5 Projektowany art. 5 proponuje ssę uzupełnić 

o definicję „podmiotu ułatwiającego naby-

wanie powiązanych usług turystycznych”, 

co pozwoli na wyeliminowanie ewentual-

nych wątpliwości interpretacyjnych odno-

Nie jest możliwe uzupełnienie definicji ustawowych 

o definicję „podmiotu ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych”. Trzeba mieć na 

względzie, że dyrektywa 2302/2015 nie definiuje 

tego pojęcia uznając, że jest ono jasne w świetle 
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szących się do relacji między „organizato-

rem turystyki” a „podmiotem ułatwiającym 

nabywanie usług turystycznych”, zwłaszcza 

w przypadku gdy ten sam podmiot wykonu-

je czynności właściwe dla organizatora tu-

rystyki oraz podmiotu ułatwiającego naby-

wanie usług turystycznych. Stanowisko 

Wnioskodawcy, wyjaśniające, że nie jest 

możliwe uzupełnienie definicji ustawowych 

o definicję „podmiotu ułatwiającego naby-

wanie powiązanych usług turystycznych ” 

wydaje się być nie do końca przekonujące. 

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że 

ostateczna ocena w zakresie prawidłowości 

zaimplementowania przedmiotowych roz-

wiązań należy do Ministra Spraw Zagra-

nicznych. 

 

definicji zawartej w art. 3 pkt 5. Równocześnie w 

art. 4 dyrektywa nakłada na państwa członkowskie 

obowiązek maksymalnej harmonizacji, co powoduje 

brak możliwości dowolnego kształtowania przepi-

sów.  

Należy podkreślić, że w art. 6 i 7 projektu ustawy 

szczegółowo określono, w jakich przypadkach po-

wstaje impreza turystyczna, a w jakich powiązane 

usługi turystyczne i wobec tego nie budzi wątpliwo-

ści, w jakiej sytuacji przedsiębiorca będzie sprze-

dawał imprezę turystyczną, a w jakiej powiązane 

usługi turystyczne. 

64 RCL Art. 6 ust. 1 

pkt 2 lit. b 

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b projektu 

ustawy wymaga przeredagowania, bowiem 

przepis w proponowanym brzmieniu jest 

niejasny i nie jest wiadomym jaka jest róż-

nica między „ ceną obejmującą wszystkie 

usługi” a „ceną całkowitą”. 

 

Należy przypomnieć, że dyrektywa 2302/2015 jest 

aktem maksymalnej harmonizacji i niecelowe wy-

daje się doprecyzowywanie przepisów w sposób 

wykraczający poza treść określoną w dyrektywie, 

zwłaszcza w odniesieniu do podstawowych defini-

cji, w tym przypadku definicji imprezy turystycznej. 

W ocenie MSiT z brzmienia przedmiotowego prze-

pisu jednoznacznie wynika, że o cenie obejmującej 

wszystkie usługi można mówić, gdy za każdą z 

usług turystycznych jest wskazana odrębna cena, a 

podróżny płaci jedną kwotę za wszystkie usługi. 

Natomiast cena całkowita występuje, gdy kilka 

usług jest sprzedawanych łącznie, bez wyszczegól-

nienia cen poszczególnych usług.  
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65 RCL Art. 31 ust. 3 W art. 31 ust. 3 projektu ustawy doprecy-

zowania wymaga, co należy rozumieć przez 

użyte w nim określenie „umowy general-

ne”, bowiem obecna redakcja powoduje 

wątpliwości interpretacyjne, co może w 

przyszłości utrudnić właściwe stosowanie 

projektowanych przepisów. Samo wyja-

śnienie pojęcia „umowy generalnej" 

w uzasadnieniu do projektu ustawy, przez 

którą należy rozumieć „ umowę o charakte-

rze ramowym zawartą z organizatorem tu-

rystyki w związku z działalnością prowa-

dzoną przez podmiot ją zawierający, okre-

ślającą możliwość korzystania przez okre-

śloną grupę osób, w szczególności pracow-

ników, ze wskazanego w tej umowie katalo-

gu usług turystycznych przez czas obowią-

zywania umowy, przy czym zarówno zakres 

(liczba, zestawienie usług) jak i terminy, 

korzystania z usług wskazanych w tym kata-

logu nie powinny być z góry oznaczone” 

oraz, że niezdefiniowane wprost pojęcia 

można wywodzić z całokształtu zapisów 

dyrektywy 2015/2302 wydaje się być nie-

wystarczające. W świetle powyższego opisu 

dotyczącego umowy generalnej, który w 

sposób ogólny charakteryzuje tę umowę, za 

zbyt daleko idące należy uznać stanowisko 

Wnioskodawcy, który stwierdził, że dosz-

czegółowienie tego pojęcia w ustawie może 

spowodować zróżnicowanie ochrony kon-

Pojęcie umowy generalnej nie zostało zdefiniowane 

wprost w dyrektywie. Należy zaznaczyć, że sformu-

łowanie tego pojęcia było szczegółowo omawiane z 

branżą turystyczną podczas prekonsulacji publicz-

nych projektu ustawy i treść zaproponowana w 

obecnym brzmieniu została uznana za możliwą do 

przyjęcia. Jednocześnie branża wskazywała na fakt, 

iż umowy te są formułowane indywidualnie w każ-

dym konkretnym przypadku w zależności od po-

trzeb i ustaleń pomiędzy podmiotami, które ją za-

wierają. W świetle powyższego w ocenie MSiT 

niezasadne jest szczegółowe precyzowanie tego 

pojęcia, gdyż mogłoby to stanowić ograniczenie dla 

przedsiębiorców funkcjonujących na rynku tury-

stycznym. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż 

pojęcie „umowy generalnej” jest powszechnie uży-

wane w wielu branżach i nie są tworzone definicje 

legalne. Zob. m.in. umowa generalna ubezpieczenia  

rozważana w wyroku Sądu Apelacyjnego w War-

szawie z dnia 2015-12-09 sygn. akt VI ACa 

1837/14, a także umowa generalna o współpracy, 

która odpowiada rozumieniu tej instytucji na grun-

cie usług turystycznych zob. rozważania w wyroku 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 

2016 r., sygn. akt: I ACa 1014/15. 
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sumentów Polsce i innych państwach UE. 
 

66 RCL Art. 42 ust. 8 W art. 42 ust. 8 in fine projektu ustawy, 

mając na względzie § 156 ust. 3 Zasad 

techniki prawodawczej, zgodnie z którym 

„jeżeli odesłanie służy przede wszystkim 

zapewnieniu spójności regulowanych w tym 

akcie instytucji prawnych, w przepisie odsy-

łającym wskazuje się zakres spraw, dla któ-

rych następuje odesłanie, oraz jednoznacz-

nie wskazuje przepis lub przepisy prawne, 

do których się odsyła” - proponuje się 

wskazać do jakich „ odpowiednich konwen-

cji międzynarodowych” przepis odsyła, 

bowiem w proponowanym brzmieniu pro-

jektowana regulacja jest niewystarczająca. 

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem 

Wnioskodawcy, że za właściwą implemen-

tację można uznać „praktycznie dosłowną 

transpozycję” art 14 ust 5 dyrektywy 

2015/2302. Odpowiednie zastosowanie ma 

w tym przypadku ponownie argumentacja 

przedstawiona 

w uwadze nr 1. 

 

Należy podkreślić, że dyrektywa również nie okre-

śla konkretnych konwencji międzynarodowych. 

Wskazuje precyzyjnie jedynie rozporządzenia, które 

mają mieć zastosowanie. Można przypuszczać, że 

sformułowanie takiego ogólnego zapisu zostało 

zastosowane, aby uniknąć pominięcia jakiejkolwiek 

regulacji, która mogłaby mieć zastosowanie w tym 

przypadku, a której ustawodawca europejski by nie 

wymienił. Prawdopodobnie celem było także obję-

cie konwencji, które nie istniały w czasie formuło-

wania przepisów, a które zostaną podpisane w przy-

szłości (można powołać się na przykład konwencji 

Światowej Organizacji Turystyki w sprawie ochro-

ny turystów oraz praw i obowiązków dostawców 

usług turystycznych, nad którą obecnie toczą się 

prace). 

Art. 42 ust. 8: 

8. Obniżka ceny, o której mowa w ust. 1, lub 

odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których 

mowa w ust. 2, podlegają odpowiedniemu 

obniżeniu w przypadku skorzystania przez 

podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, 

o których mowa w rozporządzeniu (…) albo 

w innych przepisach. 

Uwagi zgłoszone przez Radę Legislacyjną i w ramach opiniowania przez Komitety Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 

1 Rada Legi-

slacyjna 

Art. 9 ust. 1 Przepis art. 9 ust. 1 ocenianego projektu usta-

wy zaczyna się następująco: „Organizatorzy 

turystyki oraz podmioty ułatwiające nabywa-

nie powiązanych usług turystycznych są obo-

wiązani spełniać następujące warunki: (…) 

Art. 9. 1. Organizatorzy turystyki oraz 

przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych 

usług turystycznych są obowiązani: 

1) zapewnić podróżnym na wypadek swojej nie-

wypłacalności (…) 
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zapewnić podróżnym na wypadek swojej 

niewypłacalności: (…) pokrycie kosztów kon-

tynuacji imprezy; (…)”. Dalej wyliczanych 

jest kilkanaście elementów kolejnych „warun-

ków”, jakie spełniać mają organizatorzy tury-

styki oraz podmioty ułatwiające nabywanie 

powiązanych usług turystycznych. W ocenie 

Rady Legislacyjnej użyty w przytoczonym 

zdaniu zwrot „spełniać następujące warunki” 

jest zbędny. Czyni on cały art. 9 ust. 1 niejed-

noznacznym. Przepis tej treści jest wprawdzie 

powtórzeniem uchylanego art. 5 ust. 1 u.u.t., 

ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyrazić 

obowiązki organizatorów imprez turystycz-

nych (i podmiotów „ułatwiających”) jedno-

znacznie, pisząc w ustawie wprost, że organi-

zatorzy turystyki oraz podmioty ułatwiające 

nabywanie powiązanych usług turystycznych 

obowiązani są „zapewnić podróżnym na wy-

padek swojej niewypłacalności: (…) pokrycie 

kosztów kontynuacji imprezy” itd. 

 

2 Rada Legi-

slacyjna 

Art. 22 ust. 1 Pewne zastrzeżenia budzić może sposób 

sformułowania art. 22 ust. 1, traktującego o 

obowiązku zawiadamiania organu prowadzą-

cego rejestr organizatorów turystyki o „zawie-

szeniu wykonywania działalności w Central-

nej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-

spodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego”. Działalność 

gospodarcza nie jest zawieszana ani w 

CEiIoDG, ani w rejestrze przedsiębiorców 

KRS (jak można byłoby wywnioskować z 

Obecnie Art. 23. 1. O zmianie wpisu w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, polegającej na ujawnieniu informacji o 

zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub 

wznowieniu wykonywania działalności, organizator 

turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 

powiązanych usług turystycznych jest obowiązany 

zawiadomić organ prowadzący rejestr w terminie 

7 dni od dnia ujawnienia tej informacji. 
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brzmienia art. 22 ust. 1). W ewidencji i reje-

strze wpisywane są natomiast informacje o 

zawieszeniu działalności. Niewskazane jest 

używanie w ustawach zbędnych neologi-

zmów. 

W konsekwencji modyfikacji uległy także: 

Art. 23. 2. Zawiadomienie o zmianie, o której mowa 

w ust. 1 przez organizatora turystyki lub 

przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych wykonywania 

działalności nie zwalnia go z obowiązku 

wywiązania się z umów zawartych z podróżnymi 

w okresie przed zawieszeniem działalności. 

 

Art. 23. 3. W przypadku niepowiadomienia przez 

organizatora turystyki lub przedsiębiorcę 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 

turystycznych o zmianie w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego wpisu polegającej na ujawnieniu 

informacji o wznowieniu wykonywania 

działalności, po upływie okresu zawieszenia organ 

prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze 

decyzji, przedsiębiorcę z rejestru. 

 

Art. 24. 7. pkt 5. 

decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru 

w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 

3,wydawanych z urzędu; 

 

Art. 25 ust. 7 pkt 5 

o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru 

w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 3, 

z urzędu; 

 

3 Rada Legi- Art. 24 ust. 7 Artykuł 24 ust. 7 pkt 4 in fine ustanawia kom- Art. 25 ust. 7 pkt 4 
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slacyjna pkt 4 petencję marszałka województwa do podej-

mowania z urzędu decyzji administracyjnej „o 

zakazie wykonywania działalności organiza-

tora turystyki lub podmiotu ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych 

przez okres 3 lat”. W pierwszej części tego 

przepisu zamieszczono upoważnienie do po-

dejmowania decyzji administracyjnej „o 

stwierdzeniu wykonywania działalności orga-

nizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych 

bez wymaganego wpisu do rejestru”. Cały 

przepis art. 24 ust. 7 pkt 4 skonstruowany jest 

w taki sposób, że nie da się wyłączyć interpre-

towania go jako zawierającego upoważnienie 

do podejmowania dwóch rodzajów decyzji. 

Pierwszy, zasygnalizowany wyżej rodzaj de-

cyzji (zakazującej) może zostać potraktowany 

w praktyce jako dopuszczający wydawanie 

zakazów prowadzenia działalności organiza-

tora turystyki lub działania jako podmiot uła-

twiający nabywanie powiązanych usług tury-

stycznych przez okres 3 lat według swobod-

nego uznania. Taka – wręcz blankietowa – 

kompetencja jest nie do pogodzenia z art. 20 i 

22 Konstytucji. Aby tego uniknąć, warto by-

łoby sformułować wskazany przepis w sposób 

bardziej jednoznaczny – jako upoważniający 

do wydania zakazu prowadzenia działalności 

4) o zakazie wykonywania działalności organizatora 

turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego na-

bywanie powiązanych usług turystycznych 

przez okres 3 lat z urzędu i o stwierdzeniu wy-

konywania działalności organizatora turystyki 

lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych bez wyma-

ganego wpisu do rejestru i  
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(tylko) w przypadku stwierdzenia, że regulo-

wana projektowaną ustawą działalność pro-

wadzona była bez wpisu do rejestru (w przy-

padku decyzji wymienionych w art. 24 ust. 7 

pkt 1 i 2, z uwagi na określenie na końcu zda-

nia, w jakich przypadkach decyzje te mają być 

wydawane, przewidziane w nich dwuczłono-

we rozstrzygnięcie nie sugeruje już, że chodzi 

o wydanie dwu, a nie jednej, decyzji). 

4 Rada Legi-

slacyjna 

Art. 24 ust. 7 

pkt 7 

W art. 24 ust. 7 pkt 7 projekt przewiduje po-

dejmowanie przez marszałków decyzji „o 

umorzeniu postępowania w sprawie wykre-

ślenia przedsiębiorcy z rejestru”. Nie przewi-

dziano tu żadnej przesłanki uzasadniającej 

podjęcie takiej decyzji. W ocenie Rady Legi-

slacyjnej tak brzmiący przepis ustawowy jest 

niebezpieczny, zbędny i nie do pogodzenia z 

polskim systemem prawnym. Procedurę po-

dejmowania decyzji administracyjnych regu-

luje k.p.a., określający (w art. 105) przesłanki 

i warunki podejmowania decyzji o umorzeniu 

postępowania. Wprowadzenie do projektowa-

nej ustawy przepisu art. 24 ust. 7 pkt 7 ozna-

czałoby ustanowienie nowej podstawy do 

umarzania postępowania administracyjnego – 

bez określenia przesłanek i warunków jej wy-

korzystania (czyli w pełni blankietowej). 

Art. 25 ust. 7 pkt 7 

7) o umorzeniu postępowania w sprawie wykreśle-

nia przedsiębiorcy z rejestru na podstawie art. 105 

KPA. 

5 Rada Legi-

slacyjna 

Art. 34 ust. 1 W kontekście wymagania transparentności 

regulacji nasuwa się wniosek o niekonse-

kwencji językowej. Należałoby uzgodnić 

Art. 34 ust. 2 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są 

przekazywane w sposób jasny, zrozumiały i 

widoczny i nie mogą wprowadzać podróżnego 
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sformułowanie „w sposób dokładny i zrozu-

miały” (np. w 34 ust. 1) z zawartym w art. 38 

ust. 2 pkt 3 i w art. 38 ust. 3 projektu zwrotem 

pochodzącym z dyrektywy: „w sposób jasny, 

zrozumiały i widoczny”. 

w błąd. Jeżeli są udostępniane w postaci papierowej 

muszą być czytelne. 

 

6 Rada Legi-

slacyjna 

art. 35 ust. 2 

pkt 13 
Na gruncie art. 35 ust. 2 pkt 13 projektu na-

suwa wątpliwości zwrot „konsekwencji praw-

nych wynikających z umowy”. Jest on bardzo 

ogólny, ale zarazem wydaje się sugerować 

istnienie obowiązku osobnego postanowienia 

umowy określającego te konsekwencje, które 

przecież na gruncie art. 56 k.c. są bardzo sze-

rokie. Jeżeli przepis ten ma stanowić imple-

mentację art. 7 ust. 2 lit. b(i) dyrektywy (or-

ganizator ma obowiązek poinformować po-

dróżnego, że jest odpowiedzialny za należyte 

wykonanie wszystkich usług turystycznych 

objętych umową), należałoby to wyrazić 

expressis verbis.   

 

Art. 35 ust. 2 pkt 14 

14) informację o prawie do rozwiązania przez po-

dróżnego umowy w każdym momencie przed 

rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosow-

ną opłatą oraz o jej wysokości; 

 

7 MR w ra-

mach 

KRMC 

Art. 51 ust. 1 

pkt 2 

Uchylenie pkt 2 w art. 51 ust. 1. 
Wątpliwość budzi objęcie odpowiedzialnością 

karną udziałowców i akcjonariuszy za działa-

nia osób prowadzących sprawy spółek w za-

kresie prowadzenia działalności bez wymaga-

nego wpisu i działalności objętej zakazem. 

Należy zauważyć, że KSH - w części doty-

czącej przepisów karnych, nie zawiera roz-

wiązania, które dopuszcza odpowiedzialność 

Art. 51 ust. 1 pkt 2 został usunięty.  
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karną akcjonariuszy i udziałowców spółek. W 

systemie prawnym obowiązuje regulacja 

(ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni-

czeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne), 

gdzie jest wprowadzony zakaz posiadania w 

spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % 

akcji lub udziałów przedstawiające więcej niż 

10 % kapitału zakładowego. Należy jednak 

zaznaczyć, że sankcją jest utrata stanowisk 

wskazanych w ustawie, a nie norma o charak-

terze karnym. Zdaniem MR wprowadzanie 

szczególnego rozwiązania, w przypadku, gdy 

brak jest analogii w ustawie o charakterze 

ogólnym, tj. KSH, wymaga szczegółowego 

uzasadnienia odnoszącego się do przedsta-

wienia wszystkich aspektów wprowadzenia 

takiej nowej instytucji. Uzasadnienie nie może 

być w takim wypadku sprowadzone jedynie 

do nakreślenia celu jaki projektodawca chce 

osiągnąć, tj. celu prewencyjnego. 

 

8 MR w ra-

mach 

KRMC 

art. 47 ust. 1 i 

3 i art. 49 

Kwestie objęte art. 47 ust. 3 i w art. 49 projek-

tu zostały uregulowane, odpowiednio, w art. 

189d i w art. 189g-189h KPA. W związku z 

tym przepisy te należy wykreślić z projektu. 

Zdaniem MR, po wykreśleniu art. 47 ust. 3 i 

art. 49 z projektu, nie jest konieczne formu-

łowanie w art. 47 ust. 1 projektu odesłania do 

działu IVa KPA, ponieważ stosowanie reguł 

ogólnych z działu IVa k.p.a. powinno nastę-

pować wówczas na podstawie art. 189a KPA. 

Art. 47  

1. Kary pieniężne, o których mowa 

w art. 46 nakłada, w drodze decyzji 

administracyjnej, marszałek województwa. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje 

odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. 

Art. 49 został usunięty.  
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9 MC w ra-

mach 

KRMC 

art. 9 

ust. 10 

Organizatorzy turystyki oraz 

przedsiębiorcy ułatwiający nabywania 

powiązanych usług turystycznych nie 

potrzebują ustawowego upoważnienia 

do prowadzenia w postaci elektronicznej wy-

kazu umów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3. O ile nie obowiązują przepisy jedno-

znacznie wskazujące dopuszczalną postać 

prowadzonych ewidencji kwestia ta pozostaje 

w zakresie swobody działania przedsiębiorcy. 

Przedmiotową jednostkę redakcyjną należy 

usunąć, bowiem jej treść może przyczynić się 

do błędnego przekonania co do istnienia ogól-

nej zasady, wedle której przedsiębiorcy mogą 

dokumentować swoją działalność w postaci 

elektronicznej wyłącznie w przypadku 

istnienia w tym zakresie upoważnienia zawar-

tego w akcie normatywnym w randze ustawy. 

art. 9 ust. 10 został usunięty. 

10 MC w ra-

mach 

KRMC 

art. 21 

ust. 9 

Proponuje się nadanie przedmiotowej jednost-

ce brzmienia: 

„9. Wydanie zaświadczenia o wpisie do reje-

stru, o którym mowa w ust. 6 następuje na 

wniosek. Zaświadczenie może zostać wydane, 

odpowiednio do wskazania wnioskodawcy, w 

postaci papierowej lub elektronicznej.” 

Uwaga została uwzględniona w zaproponowanym 

brzmieniu. 

 

9. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru, o 

którym 

mowa w ust. 6 następuje na wniosek. Zaświadcze-

nie może zostać wydane, odpowiednio do wskaza-

nia wnioskodawcy, w postaci papierowej lub elek-

tronicznej. 

11 MC w ra-

mach 

KRMC 

art. 21 

ust. 10 

Proponuje się nadanie przedmiotowej jednost-

ce brzmienia: 

„10. Wydruk aktualnych informacji o przed-

siębiorcach wpisanych do Ewidencji, sporzą-

dzony z wykorzystaniem funkcjonalności udo-

Uwaga została uwzględniona w zaproponowanym 

brzmieniu. 

10. Wydruk aktualnych informacji o przedsiębior-

cach wpisanych do Ewidencji, sporządzony z wyko-

rzystaniem funkcjonalności udostępnionej w syste-
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stępnionej w systemie teleinformatycznym 

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turysty-

ki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywa-

nie Powiązanych Usług Turystycznych, ma 

moc zrównaną z mocą dokumentów, o których 

mowa w ust. 9, wydawanych przez marszał-

ków województw, jeżeli zawiera: 

1) adres strony internetowej, na której za-

mieszczane są aktualne informacje o podmio-

tach wpisanych do Ewidencji; 

2) identyfikator pozwalający na potwierdzenie 

faktu sporządzenia tego wydruku przy użyciu 

funkcjonalności udostępnionej w systemie 

teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Or-

ganizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych oraz prawdziwości da-

nych zawartych w tym wydruku w czasie jego 

sporządzenia. 

mie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Or-

ganizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwia-

jących Nabywanie Powiązanych Usług Turystycz-

nych, ma moc zrównaną z mocą dokumentów, o 

których mowa w ust. 9, wydawanych przez mar-

szałków województw, jeżeli zawiera: 

1) adres strony internetowej, na której zamieszczane 

są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do 

Ewidencji; 

2) identyfikator pozwalający na potwierdzenie faktu 

sporządzenia tego wydruku przy użyciu funkcjonal-

ności udostępnionej w systemie teleinformatycznym 

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 

Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powią-

zanych Usług Turystycznych oraz prawdziwości 

danych zawartych w tym wydruku w czasie jego 

sporządzenia. 

12 MC w ra-

mach 

KRMC 

art. 24 

ust. 2 

Należy zastąpić frazę „system informatyczny” 

pojęciem „system teleinformatyczny”, ade-

kwatnie to terminologii użytej w art. 24 ust. 1. 

Należy wskazać, iż Rada Ministrów, na 

wniosek ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, określiła w drodze rozporzą-

dzenia, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570): minimalne wy-

magania dla systemów teleinformatycznych, 

minimalne wymagania dla rejestrów publicz-

nych i wymiany informacji w postaci 

Art. 24. 2. System teleinformatyczny, 

o którym mowa w ust. 1, spełnia minimalne wyma-

gania dla systemów teleinformatycznych oraz za-

pewnia interoperacyjność systemu na zasadach 

określonych w Krajowych Ramach Interoperacyj-

ności. 
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elektronicznej oraz Krajowe Ramy 

Interoperacyjności. Wyjaśnienia zatem wy-

maga co projektodawca ma na myśli pisząc w 

przedmiotowej jednostce redakcyjnej że sys-

tem „spełnia minimalne wymagania dla sys-

temów 

na zasadach określonych w Krajowych 

Ramach Interoperacyjności.” 

13 MC w ra-

mach 

KRMC 

art. 24 

ust. 5 

W przepisach do których odnosi się przedmio-

towa jednostka redakcyjna nie zawarto wska-

zania na zastosowanie konkretnych „protoko-

łów komunikacyjnych i szyfrujących” w 

związku z powyższym proponuje się zastą-

pienie wyrazu „określone” frazą „o których 

mowa”. 

Art. 24 .5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

może nie udostępniać testów akceptacyjnych, jeżeli 

w oprogramowaniu interfejsowym mają być 

stosowane wyłącznie formaty danych oraz 

protokoły komunikacyjne i szyfrujące, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

14 RCL w ra-

mach 

KRMC  

art. 24 ust. 1 Doprecyzować w art. 24 ust. 1 poprzez wska-

zanie iż UFG tworzy i prowadzi system. 

Należy wskazać, iż Ubezpieczeniowy Fun-

dusz Gwarancyjny również prowadzi system 

teleinformatyczny obsługujący Centralną 

Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przed-

siębiorców Ułatwiających Nabywanie Powią-

zanych Usług Turystycznych.  

 

Art. 24. 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

tworzy i prowadzi system teleinformatyczny 

obsługujący Centralną Ewidencję Organizatorów 

Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. 

 

15 RCL w ra-

mach 

KRMC 

art. 24 ust. 23 Rejestr może choć wcale nie musi, być pro-

wadzony w systemie 

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turysty-

ki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywa-

nie Powiązanych Usług 

Turystycznych, Ewidencja, natomiast, zgod-

Art. 24. 23. Marszałek województwa udziela infor-

macji o danych zawartych w rejestrze stosując od-

powiednio ust. 17, 20, 21. 
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nie z brzmieniem art. 24 

st. 1 jest „utworzona w systemie teleinforma-

tycznym ’’ W związku z powyższym stoso-

wanie przepisów dotyczących Ewidencji do 

rejestru wydaje się możliwe jedynie w przy-

padku, gdy rejestr będzie prowadzony w sys-

temie teleinformatycznym. Projektowana re-

gulacja nie przewiduje rozwiązań dotyczących 

udzielania informacji danych zawartych w 

rejestrze w przypadku gdy rejestr nie jest 

prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

Kwestia ta wymaga uzupełnienia.  

 

 


