
Warszawa, ^czerwca 2017 r.

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP-WPL.0201.7.2017.39 
UNP: 2017- 47024

Pan
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w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2017 r., znak: DP.RL. 10.10.2017.BW(2), przy 

którym przekazana została opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dziękując za przekazaną opinię, poniżej 

prezentuję moje stanowisko w sprawie uwag zawartych w opinii.

Ad. 1. W odniesieniu do uwagi dotyczącej uzasadnienia projektu ustawy uprzejmie wyjaśniam, 

że jakkolwiek można pod adresem niektórych jego części formułować zarzut o przewadze 

rozważań opisowych nad wyjaśniającymi przyjęte rozwiązania prawne, to jednak brak jest 

podstaw do wyrażania tak generalnego stanowiska, jak to zaprezentowane w opinii. Trzeba 

bowiem zważyć, że niniejszy projekt powiela częściowo rozwiązania prawne funkcjonujące 

obecnie i stąd nie wymagają one szerszego wyjaśnienia w uzasadnieniu. 

W odniesieniu zaś do nowych rozwiązań prawnych, jak i tych, które podlegały modyfikacjom, 

jak choćby procedura związana z zaistnieniem niewypłacalności, w uzasadnieniu zawarto 

niezbędny wywód wyjaśniający podstawy przyjętej konstrukcji oraz jej kształt.

Ad. 2. Odnosząc się do kwestii przyjętego sposobu wdrażania Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez 

turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej 

dyrektywę Rady 90/314/EWG (dalej jako: dyrektywa 2015/2302) wypada odwołać się do 

argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu do projektu ustawy, która powinna rozstrzygnąć 

zasygnalizowane wątpliwości. Otóż „o transponowaniu dyrektywy 2015/2302 w ramach 

nowego aktu prawnego, zadecydowały dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, materia



regulowana dyrektywą jest w wielu aspektach materią nową (np. powiązane usługi turystyczne, 

podmioty ułatwiające nabywanie tego rodzaju usług) i stąd znacząco skomplikowaną, ponadto 

dotyczy zjawisk gospodarczych i społecznych funkcjonujących dopiero od niedawna. Ujęcie 

tych nowych instytucji i rozwiązań prawnych w ramach obowiązującego aktu prawnego -  

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych -  nie jest zatem możliwe. Podjęcie 

takiej próby doprowadziłoby do zaburzenia integralności konstrukcji istniejącej ustawy, nie jest 

bowiem możliwe proste uzupełnienie ustawy, w szczególności przez „zastąpienie” istniejących 

instytucji nowymi, wynikającymi z dyrektywy 2015/2302. Wybór sposobu transpozycji był 

więc podyktowany zarówno powagą regulowanej materii, jak i względami praktycznymi. Po 

drugie, niezbędne okazało się dokonanie zmian także w funkcjonującym systemie zabezpieczeń 

finansowych na wypadek niewypłacalności dla organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych. Dokonanie nowelizacji przepisów odnoszących się do tej materii istniejącej 

ustawy nie przyniosłoby spodziewanego rezultatu z przyczyn, o których mowa wyżej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki dostrzega potrzebę ujednolicania prawa, tworzenia 

pełnych i kompleksowych rozwiązań dla całego rynku turystycznego i w tym też kierunku stara 

się podejmować konsekwentne działania. Osiągnięcie tego celu, w  chwili obecnej, tj. w toku 

procesu legislacyjnego niniejszego projektu, nie było niestety możliwe, m.in. ze względu na 

obowiązek wdrożenia przepisów dyrektywy 2015/2302 do krajowego porządku prawnego do 1 

stycznia 2018 r.

Ad. 3. Należy zgodzić się z argumentacją opinii dotyczącą implementacji w projekcie ustawy 

pojęć zawartych w dyrektywie. Obowiązek maksymalnej harmonizacji, wynikający z art. 4 

dyrektywy 2015/2302, rzeczywiście nie pozwala na czynienie w tej materii istotnych odstępstw 

i odmienne formułowanie definicji ustawowych.

Specyfika rynku turystycznego, jak również pozostająca poza sporem znaczna 

dynamika zmian przepisów prawa w Polsce, wymagała zawarcia w ustawie uregulowań 

zaczerpniętych z innych ustaw, które pozwolą na spójne i możliwie kompleksowe (bez 

zawierania odesłań) uregulowanie materii właściwej dla tego rynku.

Ad. 4. Trudno do końca zgodzić się z argumentacją dotyczącą kwestii wydawania zaświadczeń. 

Nie ulega wątpliwości, że w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego taki 

dokument jest wydawany na wniosek. Na gruncie obecnie funkcjonującej ustawy o usługach 

turystycznych, zagadnienie to nie jest jednak oczywiste. Wypada podnieść, że w obecnym 

stanie prawnym ilekroć przedsiębiorca wpisany do rejestru organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych dokonywał zmiany danych wpisanych do tego rejestru, na 

potwierdzenie tych zmian otrzymywał zaświadczenie. Wprowadzenie analizowanego przepisu 

art. 8 ust. 2 projektu ustawy, który jakkolwiek stanowi powielenie regulacji postępowania
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administracyjnego, było niezbędne dla wyeliminowania powyższej praktyki i zwrócenia uwagi 

na wprowadzone zmiany.

Należy zgodzić się z argumentacją o potrzebie usunięcia z przepisu art. 9 ust. 1 zwrotu 

„spełniać następujące warunki”. Rzeczywiście przyczyni się to do poprawienia czytelności aktu 

prawnego. Odnosząc się zaś do kwestii posługiwania się w dalszych przepisach projektu 

pojęciem „warunek” wypada zaznaczyć, że działalność na rynku turystycznym będzie 

działalnością quasi regulowaną. Z  tej przyczyny zasadne wydaje się użycie tego pojęcia 

w przepisach niniejszego projektu.

Trafcie dostrzeżono w opinii potrzebę doprecyzowania warunków prowadzenia 

działalności organizatora turystyki i dotyczącej ułatwiania nabywania powiązanych usług 

turystycznych. Problematyka ta została dostrzeżona także w toku procesu konsultacji 

międzyresortowych i opiniowania. W konsekwencji, w aktualnym brzmieniu projektu ustawy 

(z uwzględnieniem uwag nadesłanych na powyższym etapie procesu legislacyjnego) materia ta 

została poprawiona w pożądanym kierunku.

Trudno zgodzić się z uwagą dotyczącą połącznia art. 9 ust, 1 pkt 3 z art. 9 ust. 9-12 

w celu zwiększenia czytelności regulacji. W ocenie MSiT zaproponowane sformułowanie 

przepisów miałoby przeciwny skutek i mogłoby spowodować trudności w określeniu 

obowiązków, które mają spełniać przedsiębiorcy.

Odnosząc się do regulacji dotyczącej danych przekazywanych przez przedsiębiorców 

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wypada zauważyć, że podmiot ten 

nie jest ubezpieczycielem w powszechnym rozumieniu tego pojęcia. Nie jest zatem jego 

obowiązkiem gromadzenie danych dotyczących poziomu ryzyka powstania niewypłacalności 

lub kalkulowanie tego poziomu ryzyka. Ten obowiązek mają zakłady ubezpieczeń, z którymi 

w ramach tzw, I filaru zabezpieczeń, przedsiębiorcy rynku turystycznego zwierają umowę 

ubezpieczenia lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej. Środki gromadzone w ramach 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), jako element II filaru zabezpieczeń, stanowią 

jedynie jego dopełnienie. Z tej przyczyny trudno mówić o potrzebie zabezpieczenia UFG przed 

„niespodziewanymi lawinami świadczeń”. Przyjęta konstrukcja procedury likwidacji 

niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych kanalizuje roszczenia podróżnych tak, aby w większości 

zostały one zaspokojone w ramach I filaru systemu zabezpieczeń, a jedynie te, których 

zaspokojenie nie było możliwe z uwagi na niewystarczające środki, były spełniane przez TFG, 

który otrzyma przy tym wszelkie niezbędne dane (vide art. 20). Należy także zwrócić uwagę, 

źe zaproponowane rozwiązanie byłoby nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców, którzy 

już w obecnym stanie prawnym wskazują na znaczne obciążenia, jakie powoduje obowiązek
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comiesięcznego składania deklaracji do UFG.

Zasygnalizowana w opinii nietrafność przyjętego rozwiązania poprzez odesłanie do 

załączników dyrektywy 2015/2302 w ramach realizacji obowiązku informacyjnego została 

poprawiona. W obecnym kształcie projektu ustawy załączniki dyrektywy zostały 

transponowane jako załączniki do ustawy, a ich treść w zakresie pojęciowym została 

ujednolicona z brzmieniem przepisów projektu.

Zauważenia wymaga, że dyrektywa 2015/2302 nie przewiduje żadnych ogólnych 

konsekwencji dla przedsiębiorcy w wypadku uchybienia obowiązkowi informacyjnemu. Nie 

zobowiązuje bowiem państw członkowskich do wprowadzenia sankcji w powyższej sytuacji. 

Stąd też trudno było oczekiwać także od polskiego projektodawcy przyjęcia odmiennego 

rozwiązania prawnego. Równocześnie dyrektywa 2015/2302 wskazuje w sposób jednoznaczny 

konsekwencje uchybienia temu obowiązkowi na gruncie indywidualnym, tj. w odniesieniu do 

poszczególnych podróżnych i sankcje z tym związane. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 6 

(odpowiednik art. 8 dyrektywy) ciężar dowodu w zakresie spełnienia wymogów 

informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6, spoczywa na przedsiębiorcy.

Przyjęta konstrukcja turystycznego rachunku powierniczego choć może nasuwać pewne 

teoretyczne wątpliwości w rzeczywistości nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń bądź problemów. 

Dlatego też nie jest celowe doprecyzowanie art. 10 ust. 2 projektu ustawy w zakresie wskazania 

momentu przekazywania zgromadzonych środków organizatorowi turystyki. Jednocześnie 

należy zaznaczyć, że sytuacje, w których mogą wystąpić rzeczywiste wątpliwości, tj. przypadki 

wypłaty środków podróżnemu, zostały szczegółowo uregulowane w ust. 3.

Ad. 5. Odnosząc się argumentu o potrzebie doprecyzowania definicji niewypłacalności trzeba 

zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze, powyższe pojęcie nie zostało 

zdefiniowane w dyrektywie 2015/2302. Ta zaś nakłada na państwa członkowskie obowiązek 

maksymalnej harmonizacji. Nie było zatem możliwe inne działanie, poza wyjaśnieniem tego 

pojęcia w uzasadnieniu projektu ustawy. Po drugie, znaczenie pojęcia „niewypłacalność”, 

mimo braku jego legalnych definicji, nie budzi żadnych wątpliwości. Pojęcie to co najmniej 

od 2010 r. funkcjonuje na gruncie ustawy o usługach turystycznych i w chwili obecnej posiada 

już co do zasady ukształtowaną wykładnię. Przyjęte w tej materii rozwiązanie uznać wypada 

za wystarczające.

Trudno zgodzić się z wyrażonym w opinii poglądem dotyczącym sformułowania 

„powrót do kraju”. Z jednej strony autorzy dostrzegają na wstępie rozważań w odniesieniu do 

sfery pojęć, że ustawodawca był związany obowiązkiem maksymalnej harmonizacji 

i prawidłowo implementował pojęcia z dyrektywy (s. 1), z drugiej strony w niniejszych 

uwagach kwestionują wprowadzone sformułowanie „powrót do kraju”, mimo że stanowi ono
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dosłowną transpozycję zapisu dyrektywy 2015/2302 i zostało jednoznacznie zdefiniowane 

w art. 5 projektu.

Odnosząc się do wyeliminowania pośrednictwa marszałka województwa z procedury 

likwidacji skutków niewypłacalności organizatora turystyki, należy podkreślić, że zmiana ta 

stanowi właśnie sygnalizowaną w uzasadnieniu poprawę „funkcjonujących już rozwiązań 

prawnych w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności” i w tym 

wypadku polega na uproszczeniu ww. procedury.

Ad. 6. Na wstępie tej części wypada zauważyć, że w aktualnym brzmieniu projektu 

konsekwentnie przyjęto sformułowanie „przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych 

usług turystycznych” (poprzednio „podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług 

turystycznych ”). Także na gruncie regulacji dotyczącej ewidencji organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych dokonano 

w projekcie, z uwzględnieniem obecnych doświadczeń, takich zmian tej konstrukcji, aby była 

ona bardziej przejrzysta, czytelna, a przede wszystkim odpowiadała aktualnym „cyfrowym” 

wyzwaniom. Zaproponowane zmiany na tyle usprawniają działanie ewidencji, kontakt 

i wyszukiwanie przedsiębiorców rynku turystycznego, że nie wydaje się konieczne 

(przynajmniej w chwili obecnej) wprowadzanie zapisów dotyczących adresu elektronicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 20 u st 3 projektu (w obecnym brzmieniu projektu, 

w art. 21 ust. 3) stanowi dopełnienie dokumentacji składanej w celu uzyskania wpisu do 

rejestru, potwierdzając jej kompletność oraz świadomość przedsiębiorcy w zakresie 

konsekwencji płynących z rozpoczęcia działalności na rynku turystycznym. Równocześnie 

oświadczenie jest odrębnym dokumentem, stąd konieczność powtórzenia w nim danych 

przedsiębiorcy składającego oświadczenie. Powyższe wynika wprost z literalnego brzmienia 

przepisów projektu. Nie wydaje się zatem konieczne doprecyzowywanie przedmiotowego 

przepisu. Zaproponowana konstrukcja funkcjonuje na gruncie obecnej ustawy i nie budzi 

wątpliwości i zastrzeżeń.

Odnosząc się do wątpliwości w zakresie trybu działania organu w przypadku, gdy 

wniosek o wpis w rejestrze nie będzie spełniał wymagań, należy wskazać, że obecnie w tym 

zakresie stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (rn.in. art. 67 ust 

2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczący sytuacji, w której organ wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku). Mimo, iż rejestr organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych nie będzie 

rejestrem działalności regulowanej, to będą miały do niego zastosowanie odpowiednie przepisy
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ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym miejscu należy podkreślić, 

że Ministerstwo Sportu i Turystyki ma świadomość trwających obecnie prac nad projektami 

ustaw z pakietu „Konstytucja Biznesu” i pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Rozwoju.

Odnośnie zarzutu o brak wskazania w projekcie ustawy okresu obowiązywania 

zabezpieczenia finansowego, należy wskazać na treść art. 9 ust. 7 projektu, zgodnie z którą 

obowiązki wymienione w ust, 1-3 i 6 (a więc i obowiązek posiadania zabezpieczenia 

finansowego) dotyczą całego okresu wykonywania działalności. Jednocześnie z uwagi na fakt, 

iż maksymalny terniin obowiązywania umowy gwarancji i umowy ubezpieczenia na rzecz 

klientów (nie dłuższy niż 1 rok) w obecnym stanie prawnym został wskazany w rozporządzeniu 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy 

gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz 

klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych, zasygnalizowana kwestia zostanie rozważona w toku prac 

legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do przedmiotowego projektu ustawy.

W odniesieniu do wątpliwości w zakresie potrzeby składania oświadczenia 

o ograniczeniu prowadzonej działalności na rynku turystycznym wyłącznie do terytorium 

Polski, wyjaśniam, że oświadczenie to jest integralnie związane z możliwością korzystania 

z instytucji turystycznego rachunku powierniczego. Także i w tym wypadku (poza wskazanym 

wyżej) brak przedmiotowego oświadczenia wyłącza możliwość uzyskania wpisu do rejestru. 

Konsekwencje jego niezłożenia zostały zatem określone w sposób precyzyjny.

W opinii trafilie wskazano brak precyzji w sformułowaniu normy art. 23 ust. 1 (dawny 

art. 22 ust. 1) projektu. Przepis ten zostanie doprecyzowany poprzez wskazanie, że w CEIDG 

oraz w KRS odnotowywane są informacje o zawieszeniu prowadzonej działalności. Kwestia 

przekazywania informacji przez podmioty prowadzące wyżej wymienioną ewidencję oraz 

rejestr do właściwego marszałka województwa była przedmiotem dyskusji w trakcie 

konsultacji międzyresortowych i opiniowania. W jej wyniku przyjęto, że nie ma uzasadnionych 

podstaw do zwalniania przedsiębiorców z obowiązku informowania marszałka województwa 

o zmianach prowadzonej działalności (np. zawieszenie jej wykonywania),. Jednocześnie 

wyjaśniamy, że zostanie stworzony nowy system teleinformatyczny obsługujący Centralną 

Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych. W trakcie prac będą rozważane różne możliwości 

usprawnień zarówno dla przedsiębiorców, jak i urzędów marszałkowskich. Jednocześnie 

informujemy, że sygnalizowane kwestie są aktualnie przedmiotem prac nad projektami ustaw 

z pakietu „Konstytucja Biznesu” i podejście zaprezentowane obecnie w niniejszym projekcie 

ustawy być może w przyszłości zostanie zmodyfikowane.
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Odnośnie problematyki konstrukcji przepisów regulujących Centralną Ewidencję 

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych, wyjaśniamy, że była ona dyskutowana podczas konsultacji międzyresortowych 

i opiniowania. Także i w tym wypadku przyjęte pierwotnie rozwiązania prawne zostały 

w sposób dogłębny zmienione, tak aby zapewnić ich należytą czytelność oraz jednoznaczne 

brzmienie.

Wypada zgodzić się z uwagą dotyczącą brzmienia aktualnego art. 25 ust. 7 pkt 4 (dawny 

art. 24 ust. 7 pkt 4) projektu, która wskazuje na potrzebę wypracowania czytelnej i precyzyjnej 

redakcji tego przepisu. W konsekwencji norma ta w pierwszej kolejności będzie określać 

rzeczywisty przedmiot decyzji marszałka (zakaz wykonywania działalności), następnie czas 

obowiązywania konsekwencji wskazanych w decyli (3 łata) oraz przesłankę jej wydania 

(z urzędu w wypadku stwierdzenia wykonywania działalności [...] bez wymaganego wpisu do 

rejestru). Trudno jednak zgodzić się z argumentacją o surowości zastosowanej sankcji. 

Praktyka ostatnich lat funkcjonowania przedsiębiorców na rynku turystycznym, 

w szczególności konsekwencje niewypłacalności organizatorów turystyki w latach 2010 -  

2013, wręcz obliguje do podjęcia działań zapewniających wyeliminowanie z tego rynku 

przedsiębiorców nieuczciwych i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim podróżnym. Warto 

także wskazać na art. 25 dyrektywy 2015/2302, zgodnie z którym kary w związku 

z naruszeniem przepisów krajowych wdrażających ww. dyrektywę mają być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające.

Odnośnie uwagi dotyczącej przepisu przewidującego wydawanie przez marszałków 

województw decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy 

z rejestru (obecnie art. 25 ust. 7 pkt 7), informujemy, że regulacja ta zostanie doprecyzowana 

poprzez wskazanie, iż taka decyzja będzie wydawana na podstawie art. 105 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W naszej ocenie niezasadne jest wykreślenie tego przepisu. 

Wydaje się, że istotne jest wskazanie, iż marszałek województwa ma możliwość wydania 

decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego i wymienienie jej w pewnego rodzaju 

katalogu decyzji wydawanych przez marszałka województwa określonym w przedmiotowym 

przepisie.

Normy delegacyjne zawarte w art. 26 (obecnie art. 11) projektu ustawy zostały 

doprecyzowane. Niemniej przygotowując rozporządzenia, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

będzie mieć na względzie interes poszkodowanych podróżnych.

Ad. 7. Przepisy regulujące funkcjonowanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zostały 

zmodyfikowane w wyniku konsultacji międzyresortowych (m.in. wprowadzono możliwość 

zwrotu składki w określonych przypadkach). Dlatego też ich obecny kształt, jak się wydaje,
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osiągnął już poziom optymalny.

Ad. 8, Przepisy dyrektywy 2015/2302 co do zasady nie posługują się pojęciem oferty 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oddzielają bowiem w sposób jednoznaczny 

obowiązek informacyjny od umowy. Na gruncie dyrektywy można przyjąć, że to właśnie 

obowiązek informacyjny zastępuje ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Skoro 

jego konstrukcja została ściśle określona, nie jest możliwa dowolna zmiana materiałów 

informacyjnych, a ich treść jest wiążąca. Trudno zatem jednoznacznie rozdzielić te dwa 

elementy. Ze względu na specyfikę rynku turystycznego, wydaje się, że nie jest możliwe 

czerpanie w tym zakresie rozwiązań prawnych zawartych w innych ustawach, w tym 

przywołanych w treści opinii.

Konstrukcja art. 34 ust. 1 projektu ustawy została obecnie tak zmodyfikowana, aby 

precyzyjnie oddawać brzmienie art, 5 dyrektywy 2015/2302.

Należy zgodzić się z tym, iż treść przepisów projektu powinna odzwierciedlać 

brzemiennie dyrektywy 2015/2302. Trudno jest podzielić opinię dotyczącą niewłaściwego 

sformułowania przepisu art. 34 ust. 3. Należy zwrócić uwagę, na obecną treść art. 35 ust 3, 

wskazującego, iż część informacji przekazywanych przed zawarciem umowy o udział 

w imprezie turystycznej stanowi integralny element tej umowy i nie podlega zmianie, chyba że 

strony umowy postanowią inaczej, a także z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 37 

ust, 2 oraz art. 38 ust. 2 ustawy. Wobec powyższego w naszej ocenie przepisy dyrektywy 

zostały transponowane we właściwy sposób.

Podnoszony w opinii problem transparentności w sposobie informowania został 

dostrzeżony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zagadnienie to zostało precyzyjnie 

i spójnie ujęte w art. 34 ust. 2.

Nie ulega wątpliwości, że obecna konstrukcja art. 35 ust. 2 powiela w części brzmienie 

art. 34 ust. 1. Nie mniej potrzeba precyzyjnego określenia essentialia negotii umowy o udział 

w imprezie turystycznej oraz potrzeba zapewnienia tym samym należytego poziomu 

bezpieczeństwa podróżnym wymaga powtórzenia niektórych danych. Ponadto podnieść należy, 

że przyjęta konstrukcja umowy nie budziła zastrzeżeń przedsiębiorców rynku turystycznego.

Należy zgodzić się z argumentacją o potrzebie poprawienia czytelności brzmienia art. 

35 ust. 2 pkt 13 tak, aby jego brzmienie odpowiadało zapisom dyrektywy 2015/2302.

Trafnie wskazano w opinii na potrzebę ujednolicenia terminologii w przepisach art. 34 

i art, 35. Zasadna jest również uwaga dotycząca konstrukcji art. 35 ust. 9 i 10.

Za nieprzekonującą należy uznać uwagę dotyczącą brzmienia art. 36, gdyż przepis ten 

prawidłowo i w pełni transponuje normę art. 9 dyrektywy 2015/2302.

Należy podzielić argumentację opinii dotyczącą posługiwania się w przepisach ustawy
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pojęciami „rozwiązanie” i „odstąpienie”. Kwestia ta została w sposób szczególny poruszona 

w toku opiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W konsekwencji 

projekt ustawy w powyższym zakresie został zmodyfikowany.

Ad. 9. Jakkolwiek trafnie zauważono w opinii, że brzmienie art. 40 ust 1 stanowi powtórzenie 

art. 474 zd. 1 k.c., trudno z niego zrezygnować z uwagi na obowiązek maksymalnej 

harmonizacji.

Brzmienie art. 40 ust. 6 zostało zmienione w sposób wskazany w opinii. Kwestia ta była 

bowiem podnoszona także przez inne podmioty w konsultacjach międzyresortowych.

Przepisy regulujące problematykę odpowiedzialności za wykonanie umowy o udział 

w imprezie turystycznej stanowią praktycznie dosłowną transpozycję odpowiednich przepisów 

dyrektywy 2015/2302. Jakkolwiek mogą one z tej przyczyny budzić pewne zastrzeżenia 

i wątpliwości, trudno jednak ingerować w sposób istotny w ich brzmienie z uwagi na obowiązek 

maksymalnej harmonizacji. Niemniej wskazane w opinii propozycję zmian sformułowań 

zostaną rozważone.

Konstrukcja art, 43 wbrew stanowisku wyrażonemu w opinii nie nasuwa wątpliwości 

dotyczących funkcji agenta. Z brzmienia ust. 2 tego przepisu wynika bowiem jednoznacznie, 

że nie agent, lecz organizator turystyki jest właściwym adresatem żądań związanych 

z realizacją imprezy turystycznej. Dlatego też nie jest konieczne ingerowanie w brzmienie tego 

przepisu.

Tmdno zgodzić się z argumentacją opinii dotyczącą brzmienia art 45 projektu. Nie 

budziło ono bowiem dotychczas żadnych zastrzeżeń. Stąd też należy przyjąć, że zawarta w tym 

przepisie norma prawna jest jednoznaczna i nie wymaga doprecyzowania.

Ad. 10, Przepisy rozdziału ósmego projektu ustawy (Kary pieniężne i przepisy kamę) zostały 

zmienione po konsultacjach międzyresortowych i opiniowaniu. W konsekwencji ich obecna 

konstrukcja -  w odniesieniu do kar pieniężnych -  w zakresie trybu i podstaw ich nakładania 

nie powinna budzić zastrzeżeń czy wątpliwości. Podnieść ponadto wypada, że uregulowania 

tego rozdziału stanowią w znacznej części powielenie obecnie funkcjonujących rozwiązań 

prawnych, które -  wbrew stanowisku wyrażonemu w opinii -  nie nasuwają w praktyce żadnych 

istotnych wątpliwości. Mimo trafności argumentacji o niejednolitej konstrukcji przepisów 

karnych zawartych w projekcie ustawy, z uwagi na specyfikę regulowanej materii rynku 

turystycznego, o której wielokrotnie była już mowa, nie jest możliwe ich ujednolicenie lub 

przeniesienie do kodeksu karnego. Trudno było by bowiem odnaleźć w tym kodeksie właściwe 

miejsce dla przepisów karnych zawartych w niniejszym projekcie.

Ad, 11. Przepisy zawarte w rozdziale 11 zostały podzielone na dwa odrębne rozdziały. 

W obecnym kształcie projektu w odrębnym rozdziale ujęto przepisy zmieniające, w odrębnym
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przepisy końcowe. Art. 63 dotyczący odesłania do stosowania kodeksu cywilnego został 

usunięty, gdyż kwestia ta była wskazywana w toku konsultacji międzyresortowych 

i opiniowania.

Ad. 12. Zgłoszone w opinii uwagi redakcyjne zostaną uwzględnione. W tym miejscu wypada 

zasygnalizować, że znaczna część z nich została już wprowadzona do projektu ustawy 

w wyniku konsultacji międzyresortowych i opiniowania.

Ad. 13. Jak wskazano już na początku niniejszych rozważań Ministerstwo Sportu i Turystyki 

dostrzega potrzebę ujednolicania prawa, tworzenia pełnych i kompleksowych rozwiązań dla 

całego rynku turystycznego i w tym też kierunku stara się podejmować konsekwentne działania. 

Osiągnięcie tego celu, w chwili obecnej, tj. w toku procesu legislacyjnego niniejszego projektu, 

nie było możliwe, ze względu na obowiązek terminowego wdrożenia do krajowego porządku 

prawnego przepisów dyrektywy 2015/2302.

Reasumując, w wyniku analizy opinii Rady Legislacyjnej oraz uwag zgłoszonych w toku 

uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych projekt ustawy o imprezach turystycznych 

i powiązanych usługach turystycznych został poddany zasadniczym zmianom, które czynią 

zadość wymaganiom tworzenia dobrego prawa i przesądzają o możliwości skierowania 

projektu do dalszych prac legislacyjnych.

Uprzejmie informuję, że projekt uwzględniający zmiany, o których mowa w treści pisma 

zostanie zamieszczony w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny pod adresem: https://leeislacia.rcl.gov.pl/proiekt/12294859.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Prowadząca sprawę:
Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk 
tei.:(22) 24 43 22i
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