
Zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach opiniowania do projektu ustawy o imprezach torystycznych i powiązanych
usługach turystycznych

Lp.
Podm iot

zg łasza jący
uwagę

Jednostka
redakcyjna
pro jek tu ,

której
uwaga

dotyczy

Tresć uwagi Odniesienie projektodawcy (MSiT)

1
Urząd O chrony 
Konkurencji i 
Konsum entów

art. 4 pkt 2; 
art. 5

Projektodawca transponuje definicję imprezy turystycznej z 
dyrektywy 2015/2302/UE w dwóch odrębnych przepisach 
prawa. Z puktu widzenia przejrzystości przepisów prawa, 
wskazane jest, aby definicja ta znalazła się w jednym 
przepisie prawa. Ponadto, projektodawca posługuje się 
określeniem "impreza turystyczna powstaje", które jest obce 
polskiemu językowi prawnemu i prawiczemu. Należy 
podkreślić, że impreza turystyczna jako rodzaj usługi jest 
świadczona a nie powstaje.

W ocenie MSiT uwaga nie może zostać uwzględniona. Trzeba bowiem zważyć na 
kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze definicja tego pojęcia sformułowana w 
dyrektywie 2015/2302/UE, choć została zawarta w jednym przepisie jest bardzo 
rozbudowana. Po drugie, definicja tego pojęcia zwarta w dyrektywie zawiera 
zarówno elementy pozytywne (impreza turystyczna powstaje) jak i negatywne 
(impreza turystyczna nie powstaje), które trudno ując w jednym przepisie. Po 
trzecie, impreza turystyczna, podobnie jak powiązane usługi turystyczne, stanowi 
szczególny rodzaj produktu turystycznego, ten z kolei "powstaje". Wprowadzenie 
pojęcia "świadczenie" w miejsce "powstaje" spowoduje zawężenie materii 
ustawowej wyłącznie do etapu realizacji imprezy turystycznej i powiazanych usług 
turystycznych, a nie to było inicjatywą prawodawcy unijnego. Należy również 
podkreslić, że Rada Legislacyjna nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń odnośnie 
takiego sformułowania definicji przedmiotowych pojęć. Do rozstrzygnięcia na 
komisji prawniczej. Uwaaa o charakterze redakcyjnym.
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art. 4 pkt 5; 
art. 6

Projektodawca transponuje definicję powiązanych usług 
turystycznych z dyrektywy 2015/2302/UE w dwóch 
odrębnych przepisach prawa. Z puktu widzenia 
przejrzystości przepisów prawa, wskazane jest, aby definicja 
ta znalazła się w jednym przepisie prawa. Ponadto, 
projektodawca posługuje się określeniem "powiązane usługi 
turystyczne powstają", które jest obce polskiemu językowi 
prawnemu i prawiczemu. Należy podkreślić, że powiązane 
usługi turystyczne jako usługi są świadczone a nie powstają.

W ocenie MSiT uwaga nie może zostać uwzględniona. Trzeba bowiem zważyć na 
kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze definicja tego pojęcia sformułowana w 
dyrektywie 2015/2302/UE, choć została zawarta w jednym przepisie jest bardzo 
rozbudowana. Po drugie, definicja tego pojęcia zwarta w dyrektywie zawiera 
zarówno elementy pozytywne (powiązane usługi turystyczne powstają) jak i 
negatywne (powiązane usługi turystyczne nie powstają), które trudno ując w 
jednym przepisie. Po trzecie, powiązane usługi turystyczne, podobnie jak impreza 
turystyczna, stanowią szczególny rodzaj produktu turystycznego, ten z kolei 
"powstaje". Wprowadzenie pojęcia "świadczenie" w miejsce "powstaje" spowoduje 
zawężenie materii ustawowej wyłącznie do etapu realizacji imprezy turystycznej i 
powiazanych usług turystycznych, a nie to było inicjatywą prawodawcy unijnego. 
Należy również podkreslić, że Rada Legislacyjna nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń 
odnośnie takiego sformułowania definicji przedmiotowych pojęć. Do rozstrzygnięcia 
na komisji prawniczej. Uwaga o charakterze redakcyjnym.
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art. 4 pkt 7

Prezes UOKiK podtrzymuje uwagi dotyczące definicji 
przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż 
projektowana ustawa reguluje stosunki zobowiązaniowe 
dotyczące imprez turystycznych i powiązanych usług 
turystycznych z udziałem konsumentów. Mając 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 definicje zawarte w 
k.c.

UOKIK i MSiT zgadzająsię co do zakresu przedmiotowego definicji. Ze względu na 
wątpliwości interpretacyjne i systemowe (podniesione również przez MSZ) jego 
konkretne brzmienie zostanie wypracowane na komisji prawniczej.
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art. 37 ust. 
1

W ustępie 1 tego przepisu stwierdza się, że organizator nie 
dokonuje jednostronnie zmiany warunków, za wyjątkiem 
wypadków enumeratywnie wskazanych w tym przepisie. 
Następnie w ustępie 2 stwierdza się, że organizator może 
jednak dokonać pod wskazanymi warunkami zmiany. 
Należałoby w związku z powyższym przeformułować 
przepis, aby był on poprawny pod względem legislacyjnym i 
czytelny.

Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie. Wypada zauważyć, że w ust. 1 
projektodawca wprowadził pewną zasadę - brak możliwości zmiany - zastrzegając 
równocześnie, że od tej zasady istnieją ściśle określone możliwości odstępstwa. 
Odstępstwa te zostały w sposób jednoznaczny wskazane w ust. 2. Przyjęte 
sformułowanie jest zatem jasne i czytelne. W pierwszej kolejności wprowadzono 
pewną zasadę, by dalej określić ewentualne odstępstwa od tej zasady. Do 
rozstrzygnięcia na komisji prawniczej. Uwaaa o charakterze redakcyjnym.
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art. 37 i 38

Należy wskazać, że art. 12 ust. 5 dyrektywy stanowi, że w 
odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa państwa członkowskie mogą przewidzieć 
w prawie krajowym, że podróżny ma prawo odstąpić od 
umowy o udziała w imprezie turystycznej w terminie 14 dni 
bez podawania przyczyn. Mając na wzgledzie potrzebę 
ochrony konsumenta, podtrzymujemy uwagę, że należy taki 
przepis wprowadzić do projektowanej ustawy. Ponadto 
wątpliwości budzi art. 38 ust. 7 (w brzmieniu przed zmianą) 
projektu ustawy, który stanowi: Jeżeli organizator odwołuje 

imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od 

podóżnego, podróżny ma prawo 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 dyrektywy jest fakultatywne. Państwa członkowskie mogą, 
lecz nie muszą wprowadzać tą regulację. MSiT stoi na stanowisku, że 
wprowadzenie możliwości odstąpienia przez podróżnego od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni, będzie niekorzystne dla 
przedsiębiorców i może powodować po ich stronie wysokie koszty. W usługach 
turystycznych większość usług jest zamawiana i realizowana z dużym 
wyprzedzeniem, a rezygnacja przez klienta z udziału w imprezie turystycznej "w 
ostatniej chwili" może skutkować brakiem możliwosci alternatywnego 
wykorzystania przez organizatora turystyki usług, które zostały już przez niego 
opłacone. Należy także pamiętać o tzw ofertach last minute, bardzo populatnych 
wśród klientów, które są sprzedawane również poza lokalem przedsiębiorstwa. W 
takim wypadkumogłoby dojść do sytuacji, gdy klient będzie uprawniony do 
rezygnacji z imprezy turystycznej nawet w dniu wyjazdu/wylotu, a przedsiębiorca 
ponosi całkowite koszty takiej rezygnacji, z jednej strony w postaci konieczności 
zwrotu całej wpłaty klientowi, a z drugiej - koszty usług, które niebędą już mogły 
zostać wykorzystane (sprzedaż innemu klientowi nie jest już możliwa). Wobec 
powyższego MSiT proponuje skorzystanie z możliwości niewdrażania tego 
przepisu.



Urząd Ochrony 
6 Konkurencji i 

Konsumentów

UOKiK pragnie zauważyć, że projektowany przepis powinien 
zostać przeformułowany, tak aby był bardziej transparentny, 
np: informacje, 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 
kwestię do rozstrzygnięcia komisji prawniczej.

Uwaga nie może zostać uwzględniona, ponieważ wyliczenie zaproponowane przez 
UOKiK ma charakter pozytywny, natomiast w projekcie zastosowano drugą z 
dopuszczalnych technik legislacyj-nych, czyli osiągnięto ten sam efekt poprzez 
negację.
Do rozstrzygnięcia przez komisję prawniczą. Uwaga o charakterze redakcyjnym.


