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w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011 /83/UE oraz uchylająca
dyrektywę Rady 90/314/EWG
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art. 1

Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i osiągnięcia 
wysokiego i jak najbardziej jednolitego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zbliżenie niektórych aspektów przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich w odniesieniu do umów zawieranych pomiędzy 
podróżnymi a przedsiębiorcami dotyczących imprez 
turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych.

N Przepis nie wymaga 
implementacji

art. 2 ust. 1

Niniejszą dyrektywę stosuje się do imprez turystycznych 
oferowanych do sprzedaży lub sprzedawanych podróżnym przez 
przedsiębiorców oraz do powiązanych usług turystycznych, 
których zamawianie jest ułatwiane podróżnym przez 
przedsiębiorców

T art. 1 ust. 1

Ustawa określa:warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez 
turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są 
zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do: 
a) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych 
trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują one 
zakwaterowanie;

Ustawy nie stosuje się do:

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających 
krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.



art. 2 ust. 2

b) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, 
które są odpowiednio oferowane oraz których zamawianie jest 
uławiane okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych, i 
wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych;

c) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych 
nabywanych na podstawie umowy ogólnej o zorganizowanie 
podróży służbowej zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a inną 
osobą fizyczną lub prawną działającą w celach związanych z jej 
działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu.

T art. 3

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są 
oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane 
okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie 
podróżnych;

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na 
podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych 
zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a inną osobą fizyczną, osobą prawną lub 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w 
celach związanych z jej działalnością odpłatną, gospodarczą lub zawodową, 
nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego;

art. 2 ust. 3

Niniejsza dyrektywa nie narusza krajowego ogólnego prawa 
umów, między innymi, przepisów dotyczących ważności, 
zawierania lub skutków umowy, w zakresie, w jakim aspekty 
ogólnego prawa umów nie są regulowane w niniejszej 
dyrektywie.

T art. 62

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania 
działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1829 i 2255).

Przepisy kodeksu 
cywilnego stosuje się 
odpowiednio na 
zasadach ogólnych.

art. 3 Na potrzeby niniejszej dyrektywy zastosowanie mają 
następujące definicje: T art. 4 Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć:

art. 3 pkt 1)

„usługa turystyczna” oznacza:
a) przewóz pasażerów;
b) zakwaterowanie, które nie jest nieodłącznym elementem 
przewozu pasażerów oraz w celach innych niż pobytowe;

c) wynajem samochodów, innych pojazdów silnikowych w 
rozumieniu art. 3 pkt 11 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (16) lub motocykli wymagających prawa 
jazdy kategorii A zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. c) dyrektywy 
2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (17);

d) każdą inną usługę świadczoną turystom, która nie jest 
nieodłączną częścią usługi turystycznej w rozumieniu lit. a), b) 
lub c);

T art. 4 pkt 1)

usługa turystyczna -  przewóz pasażerów, zakwaterowanie, które nie jest 
nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, oraz w innych celach niż 
pobytowe, wynajem pojazdów samochodowych, innych pojazdów silnikowych 
oraz każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej 
części wskazanych wyżej usług;

„impreza turystyczna” oznacza połączenie co najmniej dwóch 
różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej 
podróży lub tych samych wakacji, jeżeli:

art. 4 pkt 2)
impreza turystyczna -  połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług 
turystycznych na potrzeby jednej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o 
których mowa w art. 5 ust.1;
1. Impreza turystyczna powstaje:



art. 3 pkt 2)

a) usługi te zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym również na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, 
przed zawarciem jednej umowy na wszystkie usługi; lub

b) niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z 
dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te:
(I) są nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, 
zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty;
(II) są oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej 
wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen 
obciążany jest nabywca,

(iii) są reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia 
„impreza turystyczna” lub podobnego określenia,

(iv) są łączone po zawarciu umowy, na podstawie której 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do dokonania wyboru 
spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub

(v) są nabywane od odrębnych przedsiębiorców za 
pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, 
podczas których imię i nazwisko podróżnego, szczegóły 
płatności oraz adres poczty elektronicznej podróżnego są 
orzekazywane przez przedsiębiorcę, z którym zawarta została 
oierwsza umowa, innemu przedsiębiorcy lub Innym 
orzedsiębiorcom, a umowa z tym innym przedsiębiorcą lub 
innymi przedsiębiorcami zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny 
oo potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Połączenie usług turystycznych, w przypadku którego nie więcej 
niż jeden rodzaj usługi turystycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a), 
o) lub c), zostaje połączony z jedną lub więcej usługami 
świadczonymi turystom, o których mowa w pkt 1 lit. d), nie jest 
imprezą turystyczną jeżeli usługi, o których mowa w pkt 1 lit. d):

a) nie stanowią znacznej części wartości tego połączenia i nie są 
reklamowane jako istotny element tego połączenia ani nie 
stanowią istotnego elementu tego połączenia z innych 
względów; lub

T



1) gdy usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem 
umowy obejmującej wszystkie usługi, lub

2) gdy niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami 
poszczególnych usług turystycznych, usługi te:
a) są nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim 
podróżny zgodził się dokonać zapłaty, lub

b) są oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub 
po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub

c) są reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia: „impreza 
turystyczna” lub podobnego, lub

d) są łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został 
uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług 
turystycznych, lub

e) są nabywane od odrębnych przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca, z 
którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje Innemu przedsiębiorcy 
lub przedsiębiorcom: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej 
oraz szczegóły płatności, a umowa z kolejnym przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu 
rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

2. Impreza turystyczna, mimo spełnienia przesłanek wymienionych w ust. 1, 
nie powstanie, w wypadku połączenia nie więcej niż jednej usługi turystycznej 
w postaci: przewozu pasażerów albo zakwaterowania, które nie jest 
nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, oraz w Innych celach niż 
pobytowe albo wynajmu pojazdów samochodowych lub Innych pojazdów 
silnikowych z jedną lub kilkoma Innymi usługami turystycznymi, jeżeli:

1) usługi te nie stanowią znacznej części łącznej wartości połączonych usług 
turystycznych I nie są one reklamowane jako Istotny element tego połączenia, 
bądź takiego elementu nie stanowią z Innych przyczyn lub



b) zostały wybrane i nabyte dopiero po rozpoczęciu realizacji 
usługi turystycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a), b) lub c);

2) usługi te zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji przewozu 
pasażerów lub zakwaterowania, które nie jest nieodłącznym elementem 
przewozu pasażerów, oraz w innych celach niż pobytowe lub wynajmu 
pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych.

art. 3 pkt 3)

„umowa o udział w imprezie turystycznej” oznacza umowę 
dotyczącą imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza 
turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, 
wszystkie umowy dotyczące usług turystycznych objętych 
imprezą turystyczną

T art. 4 pkt 3)

umowa o udział w imprezie turystycznej -  umowa dotycząca imprezy 
turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na 
podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne 
usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej;

art. 3 pkt 4) „rozpoczęcie imprezy turystycznej” oznacza rozpoczęcie 
wykonywania usług turystycznych objętych imprezą turystyczną T art. 4 pkt 4) rozpoczęcie imprezy turystycznej -  rozpoczęcie wykonywania usług 

turystycznych objętych imprezą turystyczną;

„powiązane usługi turystyczne” oznaczają co najmniej dwa różne 
rodzaje usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej 
podróży lub tych samych wakacji, niestanowiących imprezy 
turystycznej, dla których zawierane są odrębne umowy z 
poszczególnymi dostawcami usług turystycznych, jeżeli 
przedsiębiorca ułatwia:

art. 4 pkt 5)

powiązane usługi turystyczne -  niestanowiące imprezy turystycznej 
połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych 
nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji objęte odrębnymi 
umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, spełniające 
warunki, o których mowa w art. 6;

a) podróżnym przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z 
jego punktem sprzedaży dokonanie odrębnego wyboru i 
odrębnej płatności za każdą usługę turystyczną; lub T

Powiązane usługi turystyczne powstają, jeżeli przedsiębiorca oferujący usługi 
turystyczne jednego rodzaju ułatwia podróżnym nabywanie usług 
turystycznych innego rodzaju:

b) w sposób ukierunkowany, nabycie co najmniej jednej 
dodatkowej usługi turystycznej od innego przedsiębiorcy, jeżeli

art.6 ust. 1
1) przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z 
możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę 
turystyczną, lub

art. 3 pkt 5)
umowa z takim innym przedsiębiorcą zostanie zawarta 
najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej 
usługi turystycznej.

2) w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy w zakresie co najmniej 
jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą 
zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej 
usługi turystycznej.

W przypadku nabycia nie więcej niż jednego rodzaju usług 
turystycznych, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) lub c), i jednej 
lub więcej usług świadczonych turystom, o których mowa w pkt 1 
lit. d), nie stanowią one powiązanych usług turystycznych, jeżeli 
usługi, o których mowa w pkt 1 lit. d), nie stanowią znacznej 
części łącznej wartości usług i nie są reklamowane jako istotny 
element podróży lub wakacji ani nie stanowią istotnego 
elementu podróży lub wakacji z innych względów;

T art. 6 ust. 7

Powiązane usługi turystyczne, mimo spełnienia przesłanek wymienionych w 
ust. 1, nie powstają, w wypadku połączenia nie więcej niż jednej usługi 
turystycznej w postaci: przewozu pasażerów albo zakwaterowania, które nie 
jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, oraz w innych celach niż 
pobytowe albo wynajmu pojazdów samochodowych lub innych pojazdów 
silnikowych z jedną lub kilkoma innymi usługami turystycznymi, jeżeli wartość 
tych innych usług nie stanowi znacznej części łącznej wartości połączonych 
usług turystycznych i nie są one reklamowane jako istotny element tego 
połączenia, bądź nie stanowią istotnego elementu tego połączenia z innych 
przyczyn.



art. 3 pkt 6)
„podróżny” oznacza każdą osobę, która chce zawrzeć umowę 
lub jest uprawniona do podróżowania na podstawie umowy 
zawartej w zakresie stosowania niniejszej dyrektywy

T art. 4 pkt 6)
podróżny -  każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do 
podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania 
niniejszej ustawy;

art. 3 pkt 7)

„przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, 
która działa -  w tym również za pośrednictwem każdej innej 
osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz -  w celach 
związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w związku z 
umowami objętymi zakresem niniejszej dyrektywy, występując w 
charakterze organizatora, sprzedawcy detalicznego, 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych lub w charakterze dostawcy usług turystycznych

T art. 4 pkt 7)

przedsiębiorca -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości 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 
zorganizowanego i ciągłego, w związku z umowami objętymi zakresem 
niniejszej ustawy, występująca w charakterze organizatora turystyki, agenta 
turystycznego, podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych lub w charakterze dostawcy usług turystycznych, nawet jeżeli 
działa za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz;

art. 3 pkt 8)

„organizator” oznacza przedsiębiorcę, który tworzy i sprzedaje 
lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub 
za pośrednictwem innego przedsiębiorcy bądź razem z innym 
przedsiębiorcą, lub też przedsiębiorcę, który przekazuje dane 
podróżnego innemu przedsiębiorcy zgodnie z pkt 2 lit. b) ppkt (v)

T art. 4 pkt 8)

organizator turystyki - -  przedsiębiorca, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do 
sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
przedsiębiorcy lub razem z innym przedsiębiorcą, lub też przedsiębiorca, 
który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 5 pkt 
2 lit. e;

art. 3 pkt 9)
„sprzedawca detaliczny” oznacza przedsiębiorcę innego niż 
organizator, który sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy 
turystyczne utworzone przez organizatora

T art. 4 pkt 9)
agent turystyczny - -  przedsiębiorca inny niż organizator turystyki, który na 
podstawie ważnej umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży 
imprezy turystyczne przygotowane przez organizatora turystyki;

art. 3 pkt 10)
„prowadzenie przedsiębiorstwa” oznacza prowadzenie 
przedsiębiorstwa zdefiniowane w art. 4 pkt 5 dyrektywy 
2006/123/WE

brak stosownej definicji 
w projekcie ustawy, ale 
pojęcie to nie jest ani 
razu używane w treści 
przepisów w 
jakiejkolwiek kombinacji

art. 3 pkt 11)

„trwały nośnik” oznacza każde urządzenie umożliwiające 
podróżnemu lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji 
kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp 
do nich w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te 
informacje służą, i pozwalający na odtworzenie 
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

T art. 4 pkt 10)

trwały nośnik - -  materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub 
przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w 
sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas 
odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na 
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;



art. 3 pkt 12)

„nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” oznaczają sytuację 
poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację i której 
skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie 
rozsądne działania

T art. 4 pkt 15)
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności - sytuacje poza kontrolą strony 
powołującej się na taką sytuację, i której skutków nie można było uniknąć, 
nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;

art. 3 pkt 13) „niezgodność” oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług turystycznych objętych imprezą turystyczną T art. 4 pkt 16) niezgodność -  niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych 

objętych imprezą turystyczną;

art. 3 pkt 14) „małoletni” oznacza osobę w wieku poniżej 18 lat T

Zrezygnowano z 
implementacji definicji 
tego pojęcia z uwagi na 
to, że brzmienie tej 
definicji w dyrektywie 
odbiega od 
ugruntowanego 
pojmowania
"małoletniego" w polskim 
systemie prawnym. 
Pojęcie to, w miejscach 
w których występowało w 
impelentowanych 
przepisach, zastąpiono 
zwrotem definiującym 
"osoba w wieku ponizej 
18 lat"

art. 3 pkt 15)

„punkt sprzedaż/ oznacza miejsce prowadzenia sprzedaży 
detalicznej, ruchome lub stałe, jak również internetowe strony 
sprzedaży detalicznej lub podobne punkty sprzedaży online, z 
uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe strony sprzedaży 
detalicznej lub punkty sprzedaży online przedstawiane są 
podróżnym jako jeden punkt obsługi, w tym usługa dostępna 
telefonicznie

T art. 4 pkt 11)

punkt sprzedaży -  ruchome lub stałe miejsce prowadzenia sprzedaży imprez 
turystycznych lub powiązanych usług turystycznych , jak również strony 
internetowe sprzedaży lub podobne punkty sprzedaży online, z 
uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe strony sprzedaży lub punkty 
sprzedaży online przedstawiane są podróżnym jako jeden punkt obsługi, w 
tym usługa dostępna telefonicznie;

art. 3 pkt 16)
„powrót do kraju” oznacza powrót podróżnego do miejsca 
rozpoczęcia podróży lub do innego miejsca uzgodnionego przez 
strony umowy

T art. 4 pkt 12) powrót do kraju -  powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży lub do 
innego miejsca uzgodnionego przez strony umowy;

art. 4

O ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, państwa 
członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do swojego 
prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, w tym również przepisów 
surowszych lub łagodniejszych, prowadzących do 
zróżnicowanego poziomu ochrony podróżnych.

T art. 53

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 187 i 1334) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł ustawy 
otrzymuje brzmienie: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych”; [pozostałe zmiany pominięte]



art. 5 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, aby -  zanim podróżny 
zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej 
lub jakąkolwiek odpowiadającą jej ofertą -  organizator oraz, w 
przypadku gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za 
pośrednictwem sprzedawcy detalicznego, również sprzedawca 
detaliczny udzielali podróżnemu standardowych informacji za 
pośrednictwem odpowiedniego formularza zawartego w 
załączniku I część A lub B oraz następujących informacji, jeżeli 
dotyczą one danej imprezy turystycznej:

T

art. 8 ust. 1 
pkt 5 w zw. z 

m.in. art. 6 
ust. 2 -6

Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych są obowiązani: przed zawarciem umowy zrealizować wobec podróżnych 
obowiązki informacyjne, o których mowa w załącznikach do niniejszej ustawy, a w przypadku 
orzedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych dodatkowo udzielać 
oodróżnemu następujących informacji dotyczących: 
a) objęcia ochroną na wypadek niewypłacalności,
o) wyłącznej odpowiedzialności za należyte, zgodne z umową wykonanie swojej usługi przez 
każdego usługodawcę z osobna,
c) braku zastosowania do powiązanych usług turystycznych tych przepisów niniejszej ustawy, 
które dotyczą wyłącznie imprez turystycznych.

art. 8 ust. 7 
pkt 4)

Agent turystyczny, a także organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, który w ramach wykonywanej 
działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny, jest obowiązany: 
realizować wobec podróżnych obowiązki informacyjne, o których mowa w 
załącznikach do ninieiszejustawy.

art. 5 ust. 1 
punkty a) główne właściwości usług turystycznych: art. 33 ust.1 

pkt 1

Organizator turystyki lub agent turystyczny, w przypadku gdy impreza 
turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, zanim podróżny 
zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub 
odpowiadającą jej ofertą, udziela podróżnemu, następujących informacji: 
dotyczących głównych właściwości usług turystycznych:

art. 5 ust. 1 
punkty

(i) miejsce lub miejsca docelowe podróży, trasa i czas pobytu 
wraz z datami oraz -  w przypadku gdy impreza turystyczna 
obejmuje zakwaterowanie -  liczba noclegów objętych daną 
usługą;

art. 33 ust. 1 
pkt 1 lit. a

miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną 
datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie 
imprezy turystycznej,

art. 5 ust. 1 
punkty

(ii) środki, właściwości i kategorie transportu, punkty, daty i czas 
wyjazdu i powrotu, czas trwania i miejsce postojów oraz 
połączenia komunikacyjne.

T

art. 33 ust. 1 
pkt 1 lit. b

rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu a także informacje 
dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz 
postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony -  o 
przybliżonym czasie wyjazc¡ujJoowrotui

art. 5 ust. 1 
punkty

Jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony, organizator 
oraz, w odpowiednim przypadku, sprzedawca detaliczny 
informuje podróżnego o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu;

art. 34 ust. 1 
pkt 1

rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu a także informacje 
dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz 
postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony -  o 
przybliżonym czasie wyjazc¡ujJoowrotui

art. 5 ust. 1 
punkty

(iii) miejsce, główne cechy oraz -  w stosownych przypadkach -  
kategoria turystyczna zakwaterowania zgodnie z zasadami 
państwa docelowego.

art. 33 ust. 1 
pkt 1 lit. a i c

[...] liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej; położenie, 
rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;

art. 5 ust. 1 
punkty (iv) wyżywienie; art. 34 ust. 1 

pkt 1 lit. d liczbę i rodzaj posiłków,

art. 5 ust. 1 
punkty

(v) zwiedzanie, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie 
całkowitej uzgodnionej dla danej imprezy turystycznej;

art. 34 ust. 1 
pkt 1 lit. e i 

pkt3

szczegółowy program zwiedzania i atrakcji turystycznych; cena imprezy 
turystycznej albo sposób jej ustalenia wraz z wszelkimi dodatkowymi 
kosztami i opłatami, jeśli nie są zawarte w cenie;



art. 5 ust. 1 
punkty

(vi) jeżeli nie wynika to jasno z kontekstu -  informacja o tym, czy 
jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone podróżnemu w 
grupie, a jeżeli tak, to -  gdy jest to możliwe -  informacja o 
przybliżonej liczebności grupy;

T art. 33 ust. 1 
pkt 1 lit. f

czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie oraz, jeśli to 
możliwe o przybliżonej liczebności grupy,

art. 5 ust. 1 
punkty

(vii) w przypadku gdy skorzystanie przez podróżnego z innych 
usług świadczonych turystom zależy od skutecznej komunikacji 
ustnej -  język, w jakim usługi te będą wykonywane; oraz

T art. 33 ust. 1 
pkt 1 lit. g

informację o wymaganiach językowych w wypadku, gdy skorzystanie przez 
podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej 
komunikacji ustnej,

art. 5 ust. 1 
punkty

(viii) informacja o tym, czy dana podróż lub wakacje są co do 
zasady odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, a na wniosek podróżnego -  dokładne informacje na 
temat dostosowania danej podróży lub wakacji do potrzeb tego 
podróżnego;

T art. 33 ust. 1 
pkt 1 lit. h

informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, a także na wniosek podróżnego, dokładne informacje 
na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb;

art. 5 ust. 1 
punkty

o )  nazwa handlowa i adres geograficzny organizatora oraz, w 
stosownych przypadkach, sprzedawcy detalicznego, a także ich 
numer telefonu i, w stosownych przypadkach, adres poczty 
elektronicznej;

T art. 33 ust. 1 
pkt 8

nazwę handlową i adres organizatora turystyki lub agenta turystycznego, a 
także ich numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej;

art. 5 ust. 1 
punkty

c) cena całkowita imprezy turystycznej, łącznie z podatkami 
oraz, w razie potrzeby, wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi 
kosztami lub -  jeżeli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty 
te zostały obliczone przed zawarciem umowy -  informacja o 
rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może jeszcze 
zostać obciążony;

T art. 33 ust.1 
pkt 3

cena imprezy turystycznej albo sposób jej ustalenia wraz z wszelkimi 
dodatkowymi kosztami i opłatami;

art. 5 ust. 1 
punkty

d) ustalenia dotyczące płatności, w tym wszelkie kwoty lub 
procentową wartość ceny, które muszą być zapłacone jako 
zaliczka, oraz harmonogram płatności pozostałej kwoty, lub 
gwarancje finansowe, które muszą zostać opłacone lub 
przedstawione przez podróżnego;

T art. 33 ust. 1 
pkt 2, 3

kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej i termin jej 
wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty 
oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek 
powierniczy; cena imprezy turystycznej albo sposób jej ustalenia wraz z 
wszelkimi dodatkowymi kosztami i opłatami, jeśli nie są zawarte w cenie;

art. 5 ust. 1 
punkty

e) minimalna liczba osób wymaganych, aby impreza turystyczna 
się odbyła, a także informacja o terminie, o którym mowa w art. 
12 ust. 3 lit. a), przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w 
którym można rozwiązać umowę w przypadku nieosiągnięcia tej 
minimalnej lięzOyosóO;

T art. 33 ust.1 
pkt 4, 5

minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła; 
termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu 
imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli 
realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

art. 5 ust. 1 
punkty

f) ogólne informacje o wymogach paszportowych i wizowych w 
państwie docelowym, w tym o przybliżonych okresach 
oczekiwania na wizy, oraz informacje o formalnościach 
związanych z opieką zdrowotną w tym państwie;

T art. 33 ust.1 
pkt 7

ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i 
sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w 
imprezie turystycznej;



art. 5 ust. 1 
punkty

g) informacja o tym, że podróżny może rozwiązać umowę w 
każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za 
stosowną opłatą za rozwiązanie lub -  w stosownych 
przypadkach -  informacja o standardowych opłatach za 
rozwiązanie pobieranych przez organizatora, zgodnie z art. 12 
ust. 1;

T art. 33 ust.1 
pkt 6

informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz 
o jej wysokości;

art. 5 ust. 1 
punkty

h) informacja o dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniu 
na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy lub 
kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju 
w razie wypadku, choroby lub śmierci.

T art. 33 ust. 1 
pkt 9

informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym 
ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy 
lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie 
wypadku, choroby lub śmierci.

art. 5 ust. 1 
punkty

W przypadku umów o udział w imprezie turystycznej 
zawieranych przez telefon organizator oraz, w odpowiednim 
przypadku, sprzedawca detaliczny udziela podróżnemu 
standardowych informacji zawartych w załączniku I część B oraz 
informacji wymienionych w lit. a)-h) akapitu pierwszego.

T art. 33 ust. 5

W przypadku umów o udział w imprezie turystycznej zawieranych przez 
telefon organizator turystyki oraz agent turystyczny udziela podróżnemu 
informacji zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy oraz informacji 
wymienionych w ust. 1.

art. 5 ust. 2

W przypadku imprez turystycznych zdefiniowanych w art. 3 pkt 2 
lit. b) ppkt (v) organizator i przedsiębiorca, któremu 
przekazywane są dane, zapewniają -  każdy z osobna -  
udzielenie podróżnemu, zanim zwiąże się on umową lub 
odpowiadającą jej ofertą, informacji wymienionych w ust. 1 
akapit pierwszy lit. a)-h) niniejszego artykułu w zakresie, w jakim 
jest to istotne dla oferowanych przez nich usług turystycznych. 
Jednocześnie organizator udziela również standardowych 
informacji za pośrednictwem formularza zawartego w załączniku 
l_ęzgść_ę

T art. 33 ust. 6

W przypadku imprez turystycznych, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. e, 
organizator turystyki i przedsiębiorca, któremu przekazywane są dane, 
zapewniają -  każdy z osobna -  udzielenie podróżnemu, zanim zawrze on 
umowę, informacji wymienionych w ust. 1 w zakresie, w jakim dotyczy to 
oferowanych przez nich usług turystycznych. Jednocześnie organizator 
turystyki udziela również informacji zamieszczonych w formularzu zawartym 
w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy.

art. 5 ust. 3

Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być 
udostępnione w sposób jasny, zrozumiały i widoczny. W 
przypadku gdy informacje takie są udostępniane w formie 
pisemnej, muszą być czytelne

T art. 33 ust. 2
Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane w sposób jasny, 
zrozumiały i widoczny i nie mogą wprowadzać podróżnego w błąd. Jeżeli są 
udostępniane w postaci papierowej muszą być czytelne.

art. 6 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, by informacje udzielane 
podróżnemu zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), c), d), 
e) i g) stanowiły integralną część umowy o udział w imprezie 
turystycznej i nie mogły zostać zmienione, chyba że strony 
umowy wyraźnie zgodzą się na taką zmianę. Organizator oraz, 
w odpowiednim przypadku, sprzedawca detaliczny powiadamia 
podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, przed 
zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej, o wszystkich 
zmianach informacji udzielonych przed zawarciem umowy.

T art. 34 ust. 3 
i 4

Umowa o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia 
zawiera pełną treść uzgodnień, w tym wszystkie informacje, o których mowa 
w art. 33 ust. 1; Informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, z wyłączeniem 
informacji z pkt 7, 8 i 9, stanowią integralny element umowy o udział w 
imprezie turystycznej i nie podlegają zmianie, chyba że strony umowy 
postanowią inaczej a także z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 
36 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2.



art. 6 ust. 2

Jeżeli organizator oraz, w odpowiednim przypadku, sprzedawca 
detaliczny nie dopełnił wymogów informacyjnych dotyczących 
dodatkowych opłat lub innych kosztów, o których mowa w art. 5 
ust. 1 akapit pierwszy lit. c), przed zawarciem umowy o udział w 
imprezie turystycznej, podróżny nie ponosi tych opłat ani innych 
kosztów.

T art. 33 ust. 7

Jeżeli, przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej, nie zostały 
dopełnione wymogi informacyjne dotyczące dodatkowych opłat lub innych 
kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 podróżny nie ponosi tych opłat ani 
innych kosztów.

art. 7 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, aby umowy o udział w 
imprezie turystycznej były sporządzone prostym i zrozumiałym 
językiem oraz, w przypadku gdy sporządzono je na piśmie, aby 
były czytelne. W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub bez zbędnej zwłoki tuż po zawarciu umowy 
organizator lub sprzedawca detaliczny udostępnia podróżnemu, 
na trwałym nośniku, kopię umowy lub potwierdzenie jej 
zawarcia. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy o 
udział w imprezie turystycznej w formie papierowej, jeżeli 
umowa o udział w imprezie turystycznej została zawarta w 
jednoczesnej fizycznej obecności stron.

T art. 34 ust. 1 Umowa o udział w imprezie turystycznej jest sporządzana w sposób prosty, 
zrozumiały i czytelny.

T art. 34 ust. 2

W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie 
tuż po zawarciu umowy organizator turystyki lub agent turystyczny udostępnia 
podróżnemu na trwałym nośniku kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. 
Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy o udział w imprezie 
turystycznej w postaci papierowej, jeżeli umowa o udział w imprezie 
turystycznej została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.

art. 7 ust. 1

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 
zdefiniowanych w art. 2 pkt 8 dyrektywy 2011/83/UE podróżny 
otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy o udział w 
imprezie turystycznej w formie papierowej lub, jeżeli wyrazi na to 
zgodę, na innym trwałym nośniku.

T art. 34 ust. 
10

Podróżny, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 
2017 r. poz. 683), otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy o 
udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to 
zgodę, na innym trwałym nośniku.

art. 7 ust. 2

Umowa o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej 
zawarcia zawiera pełną treść uzgodnień, w tym wszystkie 
informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)- 
h), oraz następujące informacje.

T art. 34 ust. 3
Umowa o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera 
pełną treść uzgodnień, w tym wszystkie informacje, o których mowa w art. 33 
ust. 1 oraz:

art. 7 ust. 2 lit. a specjalne wymagania podróżnego, które organizator 
zaakceptował; T art. 34 ust. 3 

pkt4
wymagania specjalne, o których podróżny powiadomił organizatora turystyki i 
na które strony umowywyrazityzgodę

art. 7 ust. 2 lit. b informację o tym, że organizator jest. T informacje, o tym że organizator turystyki jest.

art. 7 ust. 2 lit. b (i) odpowiedzialny zgodnie z art. 13 za należyte wykonanie 
wszystkich usług turystycznych objętych umową; oraz T

art. 34 ust. 3 
pkt 8

a) odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych 
objętycjTumową;

art. 7 ust. 2 lit. b (ii) zobowiązany do udzielenia pomocy zgodnie z art. 16, jeżeli 
podróżny znalazł się w^rudnesytuac^ T b) zobowiązany do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 43



art. 7 ust. 2 lit. c

nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek 
niewypłacalności i jego dane kontaktowe, w tym adres 
geograficzny oraz, w odpowiednim przypadku, nazwę 
właściwego organu wyznaczonego w tym celu przez państwo 
członkowskie i jego dane kontaktowe;

T art. 34 ust. 3 
pkt 2; ust. 6

nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności w 
formie, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-3 i jego dane kontaktowe, w tym 
adres. Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych wydają podróżnemu wpłacającemu całość 
lub część należności z tytułu zawartej umowy pisemne potwierdzenie 
posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania składek do 
Funduszu, o których mowa w art. 8 ust. 2, ze wskazaniem sposobu ubiegania 
się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w przypadkach określonych 
ustawą.

art. 7 ust. 2 lit. d

imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej oraz -  w stosownych przypadkach -  numer faksu 
miejscowego przedstawiciela organizatora, punktu 
kontaktowego lub innego punktu obsługowego, które pozwolą 
podróżnemu szybko skontaktować się z organizatorem i 
skutecznie się z nim porozumieć, by zwrócić się o pomoc w 
trudnej sytuacji lub złożyć skargę z powodu jakichkolwiek 
niezgodności stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy 
turystycznej;

T art. 34 ust. 3 
pkt 1

imię oraz nazwisko lub nazwę i dane kontaktowe (adres, numer telefonu, 
adres poczty elektronicznej) osoby reprezentującej organizatora turystyki lub 
pilota wycieczek odpowiedzialnego za przebieg imprezy turystycznej;

art. 7 ust. 2 lit. e
informację o tym, że podróżny ma obowiązek poinformować o 
wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji 
imprezy turystycznej zgodnie z art. 13 ust. 2;

T art. 34 ust. 3 
pkt 6

informację o tym, że podróżny ma obowiązek poinformować o wszelkich 
niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej;

art. 7 ust. 2 lit. f

jeżeli na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej 
obejmującej zakwaterowanie podróżują małoletni, którym nie 
towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba -  informacje 
umożliwiające bezpośredni kontakt z małoletnim lub z osobą 
odpowiedzialną za małoletniego w miejscu pobytu małoletniego;

T art. 34 ust. 3 
pkt 7

informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat 
lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu, jeżeli na 
podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej obejmującej 
zakwaterowanie podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie 
towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba;

art. 7 ust. 2 lit. g

informację na temat dostępnych wewnętrznych procedur 
rozpatrywania skarg oraz na temat alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów („ADR”) zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/11/UE (18) oraz -  w stosownych 
przypadkach -  na temat podmiotów ADR, którym podlega 
przedsiębiorca, oraz na temat platformy internetowego systemu 
rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 (19);

T art. 34 ust. 3 
pkt 5

informację na temat dostępnych wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz 
metod pozasądowego 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 prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich, którym podlega przedsiębiorca, oraz na temat 
platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany 
rozporządzenia (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);



art. 7 ust. 2 lit. h informację dotyczącą prawa do przeniesienia przez podróżnego 
umowy na innego podróżnego zgodnie z art. 9. T art. 34 ust. 3 

pkt 3
informacje dotyczące prawa do przeniesienia przez podróżnego uprawnień i 
przejęciu obowiązków, o których mowa w art. 35 ust. 1;

art. 7 ust. 3

W odniesieniu do imprez turystycznych, zdefiniowanych w art. 3 
pkt 2 lit. b) ppkt (v), przedsiębiorca, któremu są przekazywane 
dane, informuje organizatora o zawarciu umowy prowadzącej do 
powstania imprezy turystycznej. Przedsiębiorca udostępnia 
organizatorowi informacje niezbędne do wypełnienia jego 
obowiązków jako organizatora.

T

art. 34 ust. 7

W przypadku imprez turystycznych, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. e, 
przedsiębiorca, któremu przekazywane są dane, informuje organizatora 
turystyki o zawarciu umowy prowadzącej do powstania imprezy turystycznej. 
Przedsiębiorca 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. 34 ust. 3.art. 7 ust. 3

Niezwłocznie po otrzymaniu przez organizatora informacji, że 
powstała impreza turystyczna, organizator udostępnia 
podróżnemu -  na trwałym nośniku -  informacje, o których mowa 
w u s t.2 J ^a ]-h ].

T

art. 7 ust. 4 Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, muszą być 
udostępnione w sposób jasny, zrozumiały i widoczny. T art. 34 ust. 8 Informacje, o których mowa w ust. 2 i 7 są przekazywane podróżnemu w 

sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

art. 7 ust. 5

W odpowiednim czasie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator dostarcza podróżnemu niezbędne 
pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym 
czasie wyjazdu i -  w stosownych przypadkach -  terminie 
odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków 
pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.

T art. 34 ust. 9

Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki dostarcza 
podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o 
planowanym czasie wyjazdu i -w  stosownych przypadkach -  terminie 
odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, 
połączeń transportowych i przyjazdu.

art. 8 Ciężar dowodu w zakresie spełnienia wymogów informacyjnych 
określonych w niniejszym rozdziale spoczywa na przedsiębiorcy. T art. 38 ust. 7 Ciężar dowodu w zakresie spełnienia wymogów informacyjnych, o których 

mowa w rozdziale 6, spoczywa na przedsiębiorcy.

art. 9 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, po złożeniu organizatorowi 
-  w rozsądnym terminie -  powiadomienia na trwałym nośniku, 
mógł przenieść umowę o udział w imprezie turystycznej na 
osobę, która spełnia wszystkie warunki mające zastosowanie do 
danej umowy. Powiadomienie złożone nie później niż siedem dni 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym 
przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

T

art. 35 ust. 1

Podróżny może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę 
spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące 
mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli 
jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy 
obowiązki.

art. 35 ust. 2

Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, 
jest skuteczne wobec organizatora 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 terminie.



art. 9 ust. 2

Osoba przenosząca umowę o udział w imprezie turystycznej i 
osoba przejmująca tę umowę są solidarnie odpowiedzialne za 
zapłatę należnego salda i wszelkich dodatkowych opłat lub 
innych kosztów wynikających z przeniesienia. Organizator 
informuje osobę przenoszącą umowę o rzeczywistych kosztach 
przeniesienia. Koszty te nie powinny być niezasadne i nie 
powinny przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
organizatora na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie 
turystycznej.

art. 35 ust. 3 
i 4

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. 
Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione 
przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej 
podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

art. 9 ust. 3
Organizator przedstawia osobie przenoszącej umowę dowód 
powstania dodatkowych opłat lub innych kosztów wynikających z 
przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.

T art. 35 ust. 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.

art. 10 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, by po zawarciu umowy o 
udział w imprezie turystycznej podwyższenie cen było możliwe 
jedynie wtedy, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką 
możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do 
obniżki ceny zgodnie z ust. 4. W takim przypadku umowa o 
udział w imprezie turystycznej stanowi, w jaki sposób mają być 
obliczane zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie 
jako bezpośredni skutek zmian:

T art. 36 ust. 1

Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest 
możliwe wyłącznie, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz 
gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do obniżki ceny, o której mowa w 
ust. 6.

art. 10 ust. 1 a) ceny przewozów pasażerskich wynikających z kosztów paliwa 
lub innych źródeł zasilania; T art. 36 ust. 2 

pkt 1

Umowa o udział w imprezie turystycznej powinna określać, w jaki sposób 
będą obliczane zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako 
bezpośredniskutekzmiany:
ceny przewozów pasażerskich wynikających z kosztów paliwa lub innych 
źródeł zasilania;

art. 10 ust. 1

b) poziomu podatków lub opłat od usług turystycznych objętych 
umową, nałożonych przez strony trzecie, które nie biorą 
bezpośrednio udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym 
podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście 
na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; lub

T art. 36 ust. 2 
pkt 2 i 3

wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, 
nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w 
realizacji imprezy turystycznej w tym opłat lotniskowych lub opłaty za wejście 
na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;

art. 10 ust. 1 c) kursów wymiany walut mających znaczenie dla danej imprezy 
turystycznej. T kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.



art. 10 ust. 2
Jeżeli podwyżka cen, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, przekracza 8 % całkowitej ceny imprezy turystycznej, 
stosuje się art. 11 ust. 2-5.

T art. 37 ust. 3 
pkt 3

Organizator turystyki, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej: 
proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy 
turystycznej zgodnie z art. 36 ust. 2, jest obowiązany niezwłocznie 
powiadomić o tym podróżnego na trwałym nośniku. Organizator turystyki 
może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, 
w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

art. 10 ust. 3

Podwyższenie ceny, niezależnie od jego zakresu, jest możliwe 
jedynie wtedy, gdy organizator powiadomi o tym podróżnego T art. 36 ust. 3 Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed 

datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
wraz z uzasadnieniem podwyższenia i jego obliczeniem, w 
sposób jasny i zrozumiały, na trwałym nośniku, najpóźniej 20 dni 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. T art. 36 ust. 4

Organizator turystyki ma obowiązek powiadomić na trwałym nośniku 
podróżnego o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę i wskazać na sposób 
ieLoOlięzęnią.

art. 10 ust. 4

Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje 
możliwość podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki 
ceny odpowiadającej jakiemukolwiek obniżeniu kosztów, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), które nastąpiło po zawarciu 
umowy i przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

T art. 36 ust. 5

Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje możliwość 
podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej 
jakiemukolwiek obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 2, które nastąpiło 
po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

art. 10 ust. 5

W przypadku obniżenia ceny organizator ma prawo do 
odliczenia od zwrotu należnego podróżnemu rzeczywistych 
kosztów administracyjnych. Na żądanie podróżnego organizator 
musi przedstawić dowód tych kosztów administracyjnych.

T art. 36 ust. 6
W przypadku obniżenia ceny organizator turystyki ma prawo do odliczenia od 
zwrotu należnego podróżnemu rzeczywistych kosztów obsługi, które muszą 
być w sposób należyty udowodnione.

art. 11 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, aby przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej organizator nie mógł jednostronnie 
dokonywać zmian warunków umowy o udział w imprezie 
turystycznej innych niż zmiana ceny zgodnie z art. 10, chyba że:

T art. 37 ust. 1
Organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej nie dokonuje 
jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej z 
zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 36 ust. 2.

T
Organizator turystyki może przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
jednostronnie dokonać zmiany warunków umowy o udział w imprezie 
turystycznej, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

a) organizator zastrzegł sobie prawo do tego w umowie; T art. 38 ust. 2 1) zastrzegł sobie prawo do tego w umowie;
0) zmiana jest nieznaczna; oraz T 2) zmiana jest nieznaczna;
c) organizator poinformuje podróżnego o zmianie w sposób 
jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku. T 3) poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, 

na trwałym nośniku.



art. 11 ust. 2

Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator jest 
zmuszony do dokonania znaczącej zmiany jednej z głównych 
właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 
akapit pierwszy lit. a), lub nie może spełnić specjalnych 
wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), lub proponuje 
podwyższenie ceny imprezy turystycznej o więcej niż 8 % 
zgodnie z art. 10 ust. 2, podróżny może w rozsądnym terminie 
określonym przez organizatora:

T

art. 38 ust.
o.

Organizator turystyki, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
1) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których 
mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1; lub
2) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 34 ust. 2 
pkt 6 lub jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnego na 
trwałym nośniku. Organizator turystyki może jednocześnie zaoferowaća) zaakceptować zaproponowaną zmianę; lub T

3;

b) rozwiązać umowę bez ponoszenia opłaty za rozwiązanie. T podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej 
lub wyższej jakości.

Jeżeli podróżny rozwiąże umowę o udział w imprezie 
turystycznej, może on zaakceptować zastępczą imprezę 
turystyczną, jeżeli organizator taką oferuje, o -  w miarę 
możliwości -  tej samej lub wyższej jakości.

T

Organizator bez zbędnej zwłoki w sposób jasny, zrozumiały i 
widoczny informuje podróżnego, na trwałym nośniku, o: T W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 organizator turystyki w sposób 

jasny, zrozumiały i widoczny informuje podróżnego o:
a) zaproponowanych zmianach, o których mowa w ust. 2, i -  w 
stosownych przypadkach zgodnie z ust. 4 -  o ich wpływie na 
cenę imprezy^urystycznę^

T 1) zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o 
ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;

b) rozsądnym terminie, w którym podróżny musi poinformować 
organizatora o swojej decyzji zgodnie z ust. 2; T art. 37 ust. 4 2) rozsądnym terminie, w którym podróżny powinien poinformować 

organizatora o swojej decyzji zgodnie z ust. 5;

art. 11 ust. 3

c) skutkach braku odpowiedzi podróżnego w terminie, o którym 
mowa w lit. b), zgodnie z mającym zastosowanie prawem 
krajowym; oraz

T
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.

d) w stosownych przypadkach, oferowanej zastępczej imprezie 
turystycznej oraz jej cenie. T

art. 37 ust. 3

Organizator turystyki, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
1) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 33 ust. 
1 pkt 1; lub
2) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 6 lub
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnego na trwałym nośniku. Organizator 
turystyki może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę 
możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

art. 11 ust. 4

Jeżeli zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej, o których 
mowa w ust. 2 akapit pierwszy, lub zastępcza impreza 
turystyczna, o której mowa w ust. 2 akapit drugi, prowadzą do 
obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, podróżny 
jest uprawniony do otrzymania stosownej obniżki ceny.

T art. 37 ust. 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.



art. 11 ust. 5

Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie 
rozwiązana zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy lit. b) niniejszego 
artykułu, a podróżny nie zaakceptuje zastępczej imprezy 
turystycznej, organizator bez zbędnej zwłoki, a w każdym 
przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy, 
zwraca wszystkie wpłaty dokonane przez podróżnego lub w jego 
imieniu. Art. 14 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

T art. 37 ust. 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, nie 
później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy, zwraca wszystkie wpłaty 
dokonane przez podróżnego lub wjego imieniu. Podróżny jest zwolniony od 
wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. Przepisy art. 41 ust. 2-8 stosuje 
się odpowiednio.

Państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny miał 
możliwość rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej 
w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
W przypadku gdy podróżny rozwiąże umowę o udział w imprezie 
turystycznej zgodnie z niniejszym ustępem, może być 
zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i możliwej do 
uzasadnienia opłaty za rozwiązanie na rzecz organizatora. W 
umowie o udział w imprezie turystycznej można określić 
rozsądne standardowe opłaty za rozwiązanie umowy w 
zależności od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej doszło do rozwiązania umowy oraz od

T art. 38 ust. 1 Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w 
każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

art. 12 ust. 1

T art. 38 ust. 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.

spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego 
dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług 
turystycznych. W przypadku braku standardowych opłat za 
rozwiązanie wysokość opłaty za rozwiązanie odpowiada cenie 
imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty i 
wpływy z alternatywnej realizacji danych usług turystycznych. Na 
żądanie podróżnego organizator przedstawia uzasadnienie 
wysokości opłat za rozwiązanie.

T art. 38 ust. 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 wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu 
z wpłaty dokonanej przez podróżnego.

art. 12 ust. 2

Niezależnie od ust. 1 podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za 
rozwiązanie w przypadku nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, które to okoliczności w znaczącym 
stopniu wpływają na realizację imprezy turystycznej lub które w 
znaczącym stopniu wpływają na przewóz pasażerów do miejsca 
docelowego. W przypadku rozwiązania umowy o udział w 
imprezie turystycznej zgodnie z niniejszym ustępem podróżny 
jest uprawniony do pełnego zwrotu wszelkich wpłat dokonanych 
z tytułu imprezy turystycznej, ale nie ma prawa do dodatkowej 
rekompensaty.

T art. 38 ust. 4

Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za 
odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej 
lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać 
wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej bez 
odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.



Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie 
turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wszelkich 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez ponoszenia 
odpowiedzialności za dodatkową rekompensatę, jeżeli:

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej 
i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wszelkich wpłat dokonanych z tytułu 
imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, jeżeli:

art. 12 ust. 3

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie 
turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w 
umowie, a organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu 
umowy w terminie określonym w umowie, lecz nie później niż:

T art. 38 ust 5

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest 
mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie, a organizator turystyki 
powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w 
umowie, lecz nie później niż:

(i) na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w 
przypadku podróży trwających ponad sześć dni;

a) na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad sześć 
dni,

(ii) na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w 
przypadku podróży trwających od dwóch do sześciu dni;

b) na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej od dwóch do 
sześciu dni,

(iii) na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w 
przypadku podróży trwających krócej niż dwa dni; lub

c) na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 
dwa dni, lub

o) organizator nie ma możliwości zrealizowania umowy z 
powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i 
powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy bez zbędnej 
zwłoki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie 
turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i 
powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej.

art. 12 ust. 4

Organizator dokonuje wszelkich zwrotów wymaganych na 
podstawie ust. 2 i 3 lub, w przypadku ust. 1, zwraca wszelkie 
płatności dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu z tytułu 
danej imprezy turystycznej, pomniejszone o odpowiednią opłatę 
za rozwiązanie umowy. Takie zwroty na rzecz podróżnego 
dokonywane są bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie 
później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o udział w 
imprezie turystycznej.

T art. 38 ust. 6
Organizator turystyki dokonuje zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5, 
w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej, ust. 3 
stosuje się odpowiednio.

art. 12 ust. 5

W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem 
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.

N

Po konsultacjach 
publicznych i wsłuchaniu 
się w głos środowiska 
zrezygnowano z 
implementacji tego 
przepisu.

Państwa członkowskie zapewniają, aby organizator był 
odpowiedzialny za wykonanie usług turystycznych objętych 
umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy 
usługi te mają być wykonane przez organizatora, czy też przez 
innych dostawców usługjurystyęznyęh.

T art. 39 ust. 1

Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług 
turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu 
na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora, czy też przez 
innych dostawców usług turystycznych.



art. 13 ust. 1 Państwa członkowskie mogą utrzymać lub ustanowić w prawie 
krajowym przepisy, na mocy których sprzedawca detaliczny 
również będzie odpowiedzialny za realizację imprezy 
turystycznej. W takim przypadku art. 7 oraz przepisy rozdziału 
III, niniejszego rozdziału i rozdziału V, które stosuje się do 
organizatora, stosuje się odpowiednio również do sprzedawcy 
detalicznego.

N

Po konsultacjach publicznych - 
wysłuchaniu stanowiska 
agentów turystycznych- 
zrezygnowano z pełne 
implementacji tego przepisu. 
Uznano bowiem, że na 
gruncie prawa polskiego, 
zważywszy na konstrukcję 
umowy agencyjnej, 
wprowadzenie tekiej 
odpowiedzialności byłoby 
niezasadne.

art. 13 ust. 2

Podróżny bez zbędnej zwłoki -  z uwzględnieniem okoliczności 
danej sprawy -  informuje organizatora o wszelkich 
niezgodnościach stwierdzonych przez niego w trakcie 
wykonywania usługi turystycznej objętej umową o udział w 
imprezie turystycznej.

T art. 39 ust. 2

Podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę 
możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem 
okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego 
wykonania usług objętych umową o udział w imprezie turystycznej.

art. 13 ust. 3

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana 
zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator 
usuwa niezgodność, chyba że: a) jest to niemożliwe; lub b) 
wiąże się to z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w 
stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług 
turystycznych, których one dotyczą.

T art. 39 ust. 3

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie 
z umową o udział wimprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa 
niezgodność, chyba że jest to niemożliwe do spełnienia albo wiąże się 
zkosztami, które są niewspółmiernie wysokie wstosunku do zakresu 
niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W 
przypadku nieusunięcia niezgodności przepisy art. 41 stosuje się 
odpowiednio.

Jeżeli organizator, zgodnie z akapitem pierwszym lit. a) lub b) 
niniejszego ustępu nie usunie niezgodności, stosuje się art. 14. T art. 41 ust. 1

Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego 
stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że 
zostało ono spowodowane wyłącznym działaniem lub zaniechaniem 
podróżnego.

art. 13 ust. 4

Z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w ust. 3, jeżeli 
organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie 
wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego 
sam i wystąpić o zwrot poniesionych niezbędnych wydatków. 
Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli 
organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy wymagane 
sa natychmiastowe środki zaradcze.

T art. 39 ust. 4

Z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w ust. 3, jeżeli organizator turystyki 
nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez 
podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot 
poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do 
wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub 
gdy z okoliczności wynika, iż niezgodność powinna być usunięta 
niezwłocznie.



art. 13 ust. 5

Jeżeli znaczna część usług turystycznych nie może zostać 
wykonana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, 
organizator, nie pobierając żadnych dodatkowych opłat od 
podróżnego, oferuje odpowiednie alternatywne usługi 
charakteryzujące się -  o ile jest to możliwe -  taką samą jakością 
jak usługi przewidziane w umowie lub wyższą, w celu 
kontynuacji imprezy turystycznej; dotyczy to również sytuacji, w 
których uzgodniony w umowie powrót podróżnego do miejsca 
rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

T

art. 39 ust. 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

Podróżny może odrzucić zaproponowane alternatywne usługi 
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.

T

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.

Jeżeli zaproponowane alternatywne usługi dają w rezultacie 
imprezę turystyczną o jakości niższej niż przewidziana w 
umowie o udział w imprezie turystycznej, organizator przyznaje 
podróżnemu odpowiednią obniżkę ceny.

T
art. 39 ust. 5 

zdanie 
drugie

Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej 
w programie imprezy turystycznej, organizator przyznaje podróżnemu 
odpowiednie obniżenie ceny imprezy.

W przypadku gdy niezgodności istotnie wpływają na realizację 
imprezy turystycznej, a organizator nie zdołał ich usunąć w 
rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny 
może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej bez 
opłaty za rozwiązanie oraz -  w stosownych przypadkach -  
wystąpić, zgodnie z art. 14, o obniżkę ceny lub o rekompensatę 
za poniesione szkody.

T

art. 39 ust. 6

W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy o udział 
w imprezie turystycznej istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, 
aorganizator 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. 41 stosuje się odpowiednio.

art. 13 ust. 6

Jeżeli impreza turystyczna obejmuje przewóz pasażerów, 
organizator w przypadkach, o których mowa w akapitach 
pierwszym i drugim, zapewnia również powrót podróżnego do 
kraju równoważnym środkiem transportu bez zbędnej zwłoki i 
bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami.

T

Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie alternatywnych usług 
lub podróżny odrzuci, zgodnie z ust. 5 akapit trzeci niniejszego 
artykułu, zaproponowane alternatywne usługi, podróżny jest, w 
stosownych przypadkach, uprawniony do obniżki ceny lub 
rekompensaty za poniesione szkody, zgodnie z art. 14, bez 
rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.

T art. 39 ust. 7

Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny 
je odrzuci zgodnie z ust. 5, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania 
obniżenia ceny lub odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione 
szkody, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.



art. 13 ust. 7

Tak długo jak niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego 
zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, organizator ponosi 
koszty niezbędnego zakwaterowania, w miarę możliwości o 
równoważnej kategorii, przez okres nieprzekraczający trzech 
nocy na jednego podróżnego. Jeżeli przepisy Unii dotyczące 
praw pasażerów danego środka transportu przewidują dłuższe 
okresy na powrót podróżnego, stosuje się te okresy.

T
art. 39 ust. 8

W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju 
zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty 
niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii 
równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej przez 
okres do trzech nocy.

art. 39 ust. 9 Uprawnienie, o którym mowa w ust. 8 nie wyłącza stosowania przepisów 
korzystniejszych w tym zakresie.

art. 13 ust. 8

Ograniczenia kosztów, o którym mowa w ust. 7 niniejszego 
artykułu, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006, oraz wszelkich osób im 
towarzyszących, kobiet w ciąży i małoletnich bez opieki, jak 
również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod 
warunkiem że organizator został powiadomiony o ich 
szczególnych potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator nie może 
powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w 
celu ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z ust. 7 
niniejszego artykułu, jeżeli dostawca danych usług 
transportowych nie może powoływać się na takie okoliczności na 
podstawie mających zastosowanie przepisów Unii.

T art. 40

Ograniczenia czasu zapewniania podróżnemu niezbędnego zakwaterowania, 
o którym mowa w art. 39 ust. 8, nie stosuje się w przypadku osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego iRady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. 
UE L 204z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, 
kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób 
wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że organizator 
turystyki został powiadomiony osytuacji tych osób co najmniej 48 godzin 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

T art. 39 ust. 
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.

art. 14 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, by podróżny był uprawniony 
do odpowiedniej obniżki ceny za każdy okres, w trakcie którego 
występowała niezgodność, chyba że organizator udowodni, że 
odpowiedzialność za niezgodność można przypisać 
podróżnemu.

T art. 41 ust. 1

Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego 
stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że 
zostało ono spowodowane wyłącznym działaniem lub zaniechaniem 
podróżnego.

art. 14 ust. 2

Podróżny jest uprawniony do otrzymania od organizatora 
rekompensaty za wszelkie szkody, których podróżny doznał w 
wyniku jakiejkolwiek niezgodności. Podróżny otrzymuje 
rekompensatę bez zbędnej zwłoki.

T art. 41 ust. 2

Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione 
szkody, których doznał w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Organizator turystyki wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie 
niezwłocznie.

Podróżny nie jest uprawniony do rekompensaty za szkody, jeżeli 
organizator udowodni, że niezgodność: T 3. Podróżny nie jest uprawniony do odszkodowania lub zadośćuczynienia w 

przypadku gdy winę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
ponosi on sam lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usługa) może zostać przypisana podróżnemu; T art. 41 ust. 3



art. 14 ust. 3
0) może zostać przypisana osobie trzeciej, niezwiązanej z 
wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w 
imprezie turystycznej, a niezgodność ta była nieprzewidywalna

T
turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a poniesiona 
szkoda była nieprzewidywalna lub nieunikniona.

c) została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami. T art. 41 ust. 4

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy nie przysługuje również w przypadku 
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

art. 14 ust. 4

W zakresie, w jakim międzynarodowe konwencje wiążące Unię 
ograniczają zakres lub warunki, na jakich rekompensata jest 
wypłacana przez dostawcę świadczącego usługę turystyczną, 
która jest częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia 
stosuje się do organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące Unii ograniczają 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona przez organizatora. W 
innych przypadkach umowa o udział w imprezie turystycznej 
może ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora, o ile ograniczenie to nie dotyczy szkody na 
osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
niedbalstwa i wynosi nie mniej niż trzykrotność ceny całkowitej 
imprezy turystycznej.

T art. 42 ust. 7

W umowie o udział w imprezie turystycznej organizator turystyki może 
ograniczyć wysokość wypłacanego odszkodowania, chyba że dotyczy ono 
szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
niedbalstwa i wynosi nie mniej niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy 
turystycznej.

art. 14 ust. 5

Prawo do rekompensaty lub obniżki ceny na mocy niniejszej 
dyrektywy nie narusza praw podróżnych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004, rozporządzenia (WE) nr 
1371/2007, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 392/2009 (20), rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 i 
rozporządzenia (UE) nr 181/2011 oraz na mocy konwencji 
międzynarodowych. Podróżni są uprawnieni do dochodzenia 
roszczeń na podstawie niniejszej dyrektywy oraz na podstawie 
tych rozporządzeń i konwencji międzynarodowych. 
Rekompensata lub obniżka ceny przyznane na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz rekompensata lub obniżka ceny przyznane na 
mocy tych rozporządzeń i konwencji międzynarodowych są od 
siebie odliczane, aby uniknąć nadmiernej rekompensaty.

T art. 41 ust. 7

Obniżka ceny, o której mowa w ust. 1, lub odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie, o których mowa w ust. 2, podlegają odpowiedniemu 
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 (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 
uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 
17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, 
str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników 
pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE 
L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu nr 1177/2010 i rozporządzeniu 
nr 181/2011 albo w innych przepisach.

art. 14 ust. 6 Okres przedawnienia roszczeń na podstawie niniejszego 
artykułu nie może być krótszy niż dwa lata. T art. 41 ust. 5 Roszczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przedawniają się z upływem trzech 

lat.



art. 15

Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1 akapit drugi państwa 
członkowskie zapewniają, aby podróżny mógł kierować 
wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy 
turystycznej bezpośrednio do sprzedawcy detalicznego, za 
pośrednictwem którego została ona nabyta. Sprzedawca 
detaliczny bez zbędnej zwłoki przekazuje te wiadomości, 
żądania lub skargi organizatorowi.

T art. 42 ust. 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.

T art. 42 ust. 2 Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od 
podróżnego do organizatora turystyki.

Na potrzeby określenia, czy został dochowany termin lub 
czynność została dokonana przed upływem okresu 
przedawnienia, wiadomości, żądania lub skargi, o których mowa 
w akapicie pierwszym, doręczone sprzedawcy detalicznemu 
uznaje się za doręczone organizatorowi.

T art. 42 ust. 3 Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta turystycznego w danym 
dniu uważa się za wniesione z tym dniem do organizatora turystyki.

art. 16

Państwa członkowskie zapewniają, by organizator bez zbędnej 
zwłoki udzielił podróżnemu odpowiedniej pomocy w trudnej 
sytuacji, w tym w okolicznościach określonych w art. 13 ust. 7, w 
szczególności_ooorzęz.

art. 43 ust. 1
Organizator turystyki jest obowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedniej 
pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w 
okolicznościach określonych w art. 39 ust. 8.

a) udzielenie odpowiednich informacji dotyczących świadczeń 
zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; oraz T

art. 43 ust. 2

Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
1) udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych 
oraz pomocy konsularnej;
2) udzieleniu podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, 
w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o 
których mowa w art. 39 ust. 5.

0) udzielenie podróżnemu pomocy w nawiązaniu komunikacji na 
odległość oraz w znalezieniu alternatywnych usług 
turystycznych.

T

Organizator powinien mieć możliwość pobrania uzasadnionej 
opłaty z tytułu udzielenia takiej pomocy, jeżeli trudna sytuacja 
powstała z winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego 
niedbalstwa. Opłata ta w żadnym przypadku nie może 
przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
organizatora.

T art. 43 ust. 3

Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której 
mowa w ust. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej 
podróżnego lub w wyniku rażącego niedbalstwa podróżnego. Wysokość 
opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
organizatora turystyki.

art. 17 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają, by organizatorzy 
prowadzący przedsiębiorstwo na ich terytorium posiadali 
zabezpieczenie na potrzeby zwrotu wszystkich wpłat 
dokonanych przez podróżnych lub w ich imieniu w zakresie, w 
jakim dane usługi nie zostały wykonane w wyniku 
niewypłacalności organizatora. Jeżeli umowa o udział w 
imprezie turystycznej obejmuje przewóz pasażerów, 
organizatorzy posiadają również zabezpieczenie na potrzeby 
powrotu podróżnych do kraju. Można zaoferować kontynuację 
imprezy turystycznej.

T
art. 9 ust. 2 
w zw. z ust. 

1

Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, organizatorzy turystyki oraz 
podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych realizują 
poprzez: 1) zawarcie zgodnie z wzorem formularza gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej lub 2) zawarcie zgodnie z wzorem formularza umowy 
ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub 3) zawarcie zgodnie z wzorem 
umowy umowy o turystyczny rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat 
podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczy imprezy turystyczne 
lub ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych 
wyłącznie na terenie kraju, 4) dokonywanie terminowych wpłat składki w 
należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym 
mowa w rozdziale 5.



Organizatorzy nieprowadzący przedsiębiorstwa w jednym z 
państw członkowskich, którzy sprzedają lub oferują do 
sprzedaży imprezy turystyczne w jednym z państw 
członkowskich lub którzy w jakikolwiek sposób kierują taką 
działalność do jednego z państw członkowskich, są zobowiązani 
do posiadania zabezpieczenia zgodnie z prawem tego państwa 
członkowskiego.



art. 8 ust. 1

\_/iycu n z a i w i l u i y o i y m  u io z .  u a u t la jc ^ y y  i ict^y w u i n c  pw*»ic^_ai ijroi i u o iu y

turystycznych są  obowiązani:
1 )za p e w n ić  podróżnym na wypadek swojej n iew ypłacalności
a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów  pow ro tu  do kraju 
obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym  także w  uzasadnione j 
wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w wypadku gdy organ iza to r turystyki lub 
orzedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych w brew  obow iązkow i 
me zapewnia tego powrotu,,
o) zw ro t wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą o p ła co n ą  us ługę 
orzedsięb io rcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w w ypadku  gdy z 
orzyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabyw an ie  
oow iązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna 
lub każda opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie pow iązanych  usług 
turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części 
im prezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabyw an ie  
oow iązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub me zostan ie  
zrea lizow ana z  przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy u ła tw ia jącego

art. 8 ust. 2

Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, organizatorzy turystyki oraz p rzedsięb io rcy u ła tw ia jący 
nabywanie powiązanych usług turystycznych realizująprzez:
1) za w arc ie  zg odn ie  z  wzorem formularza gwarancji bankowej lub ub ezp ieczen iow ej lub
2) za w arc ie  zg odn ie  z  wzorem formularza umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub
3) zawarcie zgodnie z wzorem umowy o turystyczny rachunek pow iern iczy i p rzy jm ow an ie  w płat 
oodróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli św iadczy im prezy turystyczne lub uła tw ia 
nabywanie powiązanych usług turystycznych św iadczonych w y łączn ie  na te re n ie  kraju
4) dokonywanie terminowych wpłat składki w  należnej w ysokości do Turys tycznego Funduszu 
Gwarancyjnego, o którym m ow a w  rozdzia le  5

art. 10 ust. 1

M in is te r w łaśc iw y do spraw  instytucji finansow ych w  po rozum ien iu  z  m in is trem  w łaśc iw ym  do 
spraw  turystyki po za s ięgn ięc iu  op in ii Polskie j Izby U bezp ieczeń określi, w  drodze 
rozporządzenia, m in im a ln ą  w ysokosc sum  gw arancji, o których m ow a w  art 8 ust. 2 pkt 1 
w za leżności od rodza ju usługi, charakteru , zakresu i rodza ju dz ia ła lności w ykonyw ane j przez 
o rgan iza torów  turystyki i p rzedsięb io rców  u ła tw ia jących nabyw an ie  pow iązanych usług 
turystycznych, a także te rm inu  w n ies ien ia  i w ysokości przedp ła t p rzy jm ow anych od podróżnych 
przez p rzedsięb io rców  o raz dek la row anego  rocznego przychodu z  tytu łu  dz ia ła lności w  zakres ie  
o rgan izow an ia  im prez tu rystycznych i u ła tw iania nabyw an ia  pow iązanych usług turystycznych 
uw zg lędn ia jąc konieczność zapew n ien ia  w łaśc iw e j och rony i be zp ieczeństw a podróżnym  oraz 
w ysta rcza jących srodkow  na pokryc ie  kosztów , o których m ow a w  art 8



art. 17 ust. 2

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi być skuteczne i 
obejmować zasadnie przewidywalne koszty. Obejmuje ono 
kwoty wpłat dokonanych przez podróżnych lub w ich imieniu z 
tytułu imprez turystycznych, z uwzględnieniem długości okresu 
pomiędzy wpłatami zaliczek i wpłatami ostatecznymi a 
zakończeniem imprez turystycznych, jak również szacowanego 
kosztu powrotu do kraju w przypadku niewypłacalności 
organizatora.

T

T



art. 10 ust. 2

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw turystyki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze 
rozporządzenia, minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o którym mowa 
w art 8 ust 2 pkt 2, w zależności od rodzaju oferowanej usługi, charakteru, zakresu i rodzaju 
działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także terminu wniesienia ¡wysokości przedpłat 
orzyjmowanych od podróżnych przez przedsiębiorców oraz deklarowanego rocznego przychodu 
z tytułu działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania 
Dowiązanych usług turystycznych, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej ochrony 
i bezpieczeństwa podróżnym oraz wystarczających środków na pokrycie kosztów, o których 
mowa w art 8 ust t pkt 1, przy jednoczesnym odpowiednim zróżnicowaniu minimalnej 
wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

art. 30 ust. 9

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji 
finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, w 
drodze rozporządzenia, wysokości składek na Fundusz, uwzględniając charakter wykonywanej 
działalności, rodzaj usługi, miejsce realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi 
turystycznej, sposób transportu i rodzą zapewnianego środka transportu oraz potrzeby 
finansowe Funduszu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy czym minimalna 
stawka może być określona na poziomie 0 zł.

art. 8 ust. 2

Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt t , organizatorzy turystyki oraz przedsięb io rcy u ła tw ia jący 
nabywanie powiązanych usług turystycznych realizująprzez:
1) zawarcie zgodnie z wzorem formularza gwarancji bankow e j lub ubezp ieczen iow ej lub
2) zawarcie zgodnie z wzorem formularza umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub
3) za w arc ie  zgodnie z wzorem umowy o tu rystyczny rachunek pow iern iczy i p rzy jm ow an ie  w płat 
oodróżnych w yłączn ie  na ten  rachunek, jeże li św iadczy im prezy turystyczne lub uła tw ia 
nabywanie pow iązanych usług turystycznych św iadczonych w y łączn ie  na te re n ie  kraju
4) do konyw an ie  te rm inow ych  w p ła t składki w  należnej w ysokości do Turys tycznego Funduszu 
G w arancyjnego , o  którym  m ow a w  rozdzia le  5,

art. 9 ust. 3

Bank wypłaca podróżnemu środki wpłacone na turystyczny rachunek 
powierniczy do wysokości kwoty określonej w umowie o udział w imprezie 
turystycznej lub wartości usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu 
nabywanie powiązanych usług turystycznych na podstawie: [...]



art. 17 ust. 3

Ochrona organizatora na wypadek niewypłacalności obejmuje 
podróżnych bez względu na Ich miejsce zamieszkania, miejsce 
rozpoczęcia podróży lub miejsce sprzedaży Imprezy turystycznej 
oraz bez względu na państwo członkowskie, w którym znajduje 
się podmiot zapewniający ochronę na wypadek 
niewypłacalności. T

art. 17 ust. 3

Ochrona organizatora na wypadek niewypłacalności obejmuje 
podróżnych bez względu na Ich miejsce zamieszkania, miejsce 
rozpoczęcia podróży lub miejsce sprzedaży imprezy turystycznej 
oraz bez względu na państwo członkowskie, w którym znajduje 
się podmiot zapewniający ochronę na wypadek 
niewypłacalności.

T



art. 11 ust. 1 
w zw. z art. 
12 ust. 1 ¡2, 

art. 13 w 
zw. żart. 18 

ust. 2

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub podmiotu 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek 
województwa lub wskazana przez niego jednostka [...] prowadzi działania 
związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator 
turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Podmiot 
udzielający zabezpieczeń finansowych [...], po otrzymaniu każdorazowej 
dyspozycji marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, [...], 
bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę 
na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju. Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa lub 
wskazanej przez niego jednostce środki z Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego, [...], w zakresie niezbędnym do realizacji zadania 
określonego w art. 13.

art. 14 wzw.
żart. 16 i 

art. 17 wzw. 
żart. 19 ust. 

3

Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, [...], w każdym przypadku 
niewypłacalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, przyjmuje zgłoszenia od 
podróżnych, którzy nie otrzymali:[...] Podmiot udzielający zabezpieczeń 
finansowych,[...], w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia podróżnego, dokonuje jego weryfikacji [...] i przekazuje 
podróżnemu Informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej 
podróżnemu albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości 
lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin 
udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, [...]. W terminie nie dłuższym niż 
30 dni [...] podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat 
kwot należnych bezpośrednio poszkodowanym podróżnym. Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa lub 
wskazanej przez niego jednostce środki z Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego [...] w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego 
wart. 12.



art. 17 ust. 4

Jeżeli realizacja Imprezy turystycznej jest zagrożona na skutek 
niewypłacalności organizatora, zabezpieczenie jest dostępne 
bezpłatnie, aby zapewnić powrót do kraju lub -  o ile będzie to 
konieczne -  opłacenie zakwaterowania przed powrotem do 
kraju.

T



art. 13-14, 
art. 19 ust. 2 

¡3

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub wskazana przez niego 
jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów 
kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania 
związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub 
orzedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, 
nie zapewnia tego powrotu.
Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz 
oodróżnych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2, obejmuje upoważnienie dla marszałka 
województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na 
ookrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju. 
Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2, po 
otrzymaniu każdorazowej dyspozycji marszałka województwa lub wskazanej przez niego 
jednostki, o której mowa w art. 12 ust. 2, bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę na 
ookrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju. 
Marszałek województwa przedstawia podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych, o 
których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni 
od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.
W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, okażą się 
niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 
oodróżnych do kraju, podmiot udzielający tych zabezpieczeń niezwłocznie Informuje o tym fakcie 
właściwego marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka, o której mowa w art. 12 ust. 2, 
występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o 
których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów 
kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju, o których mowa w 
art. 8 ust. 1 pkt 1.



art. 17 ust. 5 W przypadku niewykonanych usług turystycznych na żądanie 
podróżnego dokonuje się zwrotów bez zbędnej zwłoki. T art. 17 w zw. 

z art. 18

Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 
2 pkt 1-2, niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
podróżnego, dokonuje jego weryfikacji pod względem zgodności z 
wymaganiami określonymi w art. 16 oraz ze stanem faktycznym i przekazuje 
podróżnemu informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej 
podróżnemu albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości 
lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin 
udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od 
dnia otrzymania zgłoszenia.
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia informacji o 
szczegółowym wyliczeniu kwot należnych poszkodowanym podróżnym 
podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat kwot 
należnych bezpośrednio poszkodowanym podróżnym.

art. 18 ust. 1

Państwa członkowskie uznają, że posiadane przez organizatora 
zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności, zgodne z 
transponującymi art. 17 przepisami krajowymi państwa 
członkowskiego, w którym prowadzi on przedsiębiorstwo, 
spełnia wymogi ich przepisów krajowych transponujących art. 
17.

T art. 21 ust. 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 członkowskimi wdrożyły 
postanowienia dyrektywy 2015/2302/UE do krajowego porządku prawnego.

art. 18 ust. 2

Państwa członkowskie wyznaczają centralne punkty kontaktowe 
ułatwiające współpracę administracyjną i sprawowanie nadzoru 
nad organizatorami, którzy prowadzą działalność w różnych 
państwach członkowskich. Przekazują one dane kontaktowe 
tych punktów kontaktowych wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim oraz Komisji.

T art. 21 ust. 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 ust. 2.

Centralne punkty kontaktowe udostępniają sobie wzajemnie 
wszelkie niezbędne informacje na temat swoich krajowych

art. 21 ust. 5

W przypadku wątpliwości co do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności 
danego podmiotu, minister właściwy do spraw turystyki samodzielnie jak 
również na prośbę marszałka województwa, przez centralny punkt 
kontaktowy, o którym mowa w ust. 4, zwraca się o wyjaśnienie do państwa, 
w którym dany podmiotjposiądasiądzibę.



art. 18 ust. 3

wymogów dotyczących ochrony na wypadek niewypłacalności 
oraz podmiotu lub podmiotów zapewniających ochronę na 
wypadek niewypłacalności poszczególnym organizatorom 
prowadzącym przedsiębiorstwa na ich terytorium. Te punkty 
kontaktowe udzielają sobie wzajemnie dostępu do wszelkich 
dostępnych wykazów organizatorów, którzy spełniają wymogi 
danego państwa członkowskiego w zakresie ochrony na 
wypadek niewypłacalności. Każdy tego typu wykaz jest dostępny 
Dublicznie, w tym w internecie.

T

art. 18 ust. 4

Jeżeli państwo członkowskie ma wątpliwości co do 
zabezpieczenia danego organizatora na wypadek 
niewypłacalności, zwraca się o wyjaśnienia do państwa 
członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa przez tego 
organizatora. Państwa członkowskie odpowiadają na zapytania 
innych państw członkowskich tak szybko jak to możliwe, biorąc 
cod uwagę pilny charakter i złożoność kwestii. W każdym 
crzypadku pierwszej odpowiedzi należy udzielić nie później niż w 
ciągu 15 dni roboczych od otrzymania zapytania.

T



art. 21 ust. 6 
-7

Minister właściwy do spraw turystyki niezwłocznie udziela odpowiedzi na 
zapytania państw, o których mowa w ust. 4, o zabezpieczenia na wypadek 
niewypłacalności danego podmiotu przez centralny punkt kontaktowy. 
Pierwszej odpowiedzi należy udzielić nie później niż w ciągu 15 dni roboczych 
od otrzymania zapytania.

Minister właściwy do spraw turystyki przez centralny punkt kontaktowy, 
o którym mowa w ust. 4 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.

art. 22 ust. 3 
-5

W przypadku wątpliwości co do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności danego podmiotu, 
minister właściwy do spraw turystyki samodzielnie jak również na prośbę marszałka 
województwa, poprzez centralny punkt kontaktowy, o którym mowa w ust. 2, zwraca się o 
wyjaśnienie do państwa, w którym dany podmiot posiada siedzibę. Minister właściwy do spraw 
turystyki niezwłocznie udziela odpowiedzi na zapytania państw, o których mowa w ust t, o 
zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności danego podmiotu poprzez centralny punkt 
kontaktowy. Pierwszei odpowiedzi należy udzielić nie później niż w ciągu 15 dni roboczych oc 
otrzymania zapytania Minister właściwy do spraw turystyki poprzez centralny punkt kontaktowy, 
o którym mowa w ust 2 udostępnia wszelkie niezbędne informacje na temat w ym ogów  
dotyczących ochrony na wypadek niewypłacalności organizatorów tu rystyki i p rzedsięb io rców  
ułatwiających nabywanie powiązanych usług tu rystycznych o raz podm io tow  z a p e w n ia n y c h  
ochronę na wypadek ich niewypłacalności a także udziela dostępu do Ewidencji



T art. 8 ust. 1

1) zapewnić podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:
a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju (jeżeli 
impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne obejmują transport), obejmujących w 
szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości 
koszty poniesione przez podróżnych, w wypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia 
tego powrotu, ,
b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę 
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w wypadku gdy z 
przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
Dowiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna 
lub każda opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług 
turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części 
imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie 
oowiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie 
zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu

art. 8 ust. 2

Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych realizują przez:
1) zawarcie zgodnie z wzorem formularza gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub
2) zawarcie zgodnie z wzorem formularza umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub
3) zawarcie zgodnie z wzorem umowy o turystyczny rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat 
podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczy imprezy turystyczne lub ułatwia 
nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terenie kraju,
4) dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5.

art. 10 ust. 2

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw turystyki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze 
rozporządzenia, minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o którym mowa 
wart. 8 ust. 2 pkt 2, w zależności od rodzaju oferowanej usługi, charakteru, zakresu i rodzaju 
działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także terminu wniesienia i wysokości przedpłat 
przyjmowanych od podróżnych przez przedsiębiorców oraz deklarowanego rocznego przychodu 
z tytułu działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania 
powiązanych usług turystycznych, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej ochrony 
i bezpieczeństwa podróżnym oraz wystarczających środków na pokrycie kosztów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, przy jednoczesnym odpowiednim zróżnicowaniu minimalnej 
wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.



art. 30 ust. 9

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji 
finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, w 
drodze rozporządzenia, wysokości składek na Fundusz, uwzględniając charakter wykonywanej 
działalności, rodzaj usługi, miejsce realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi 
turystycznej, sposób transportu i rodzaj zapewnianego środka transportu oraz potrzeby 
finansowe Funduszu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy czym minimalna 
stawka może być określona na poziomie 0 zł.

art. 8 ust. 2

Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych realizują przez:
1) zawarcie zgodnie z wzorem formularza gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub
2) zawarcie zgodnie z wzorem formularza umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub
3) zawarcie zgodnie z wzorem umowy o turystyczny rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat 
podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczy imprezy turystyczne lub ułatwia 
nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terenie kraju,
4) dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5.

art. 10 ust. 1

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw turystyki po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń określi, w drodze 
rozporządzenia, minimalną wysokość sum gwarancji, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, 
w zależności od rodzaju usługi, charakteru, zakresu i rodzaju działalności wykonywanej przez 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, a także terminu wniesienia i wysokości przedpłat przyjmowanych od podróżnych 
przez przedsiębiorców oraz deklarowanego rocznego przychodu z tytułu działalności w zakresie 
organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, 
uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej ochrony i bezpieczeństwa podróżnym oraz 
wystarczających środków na pokrycie kosztów, o których mowa wart. 8 ust. 1 pkt 1, przy 
odpowiednim zróżnicowaniu minimalnej wysokości sum gwarancji.

art. 9 ust. 3

Bank wypłaca podróżnemu środki wpłacone na turystyczny rachunek 
powierniczy do wysokości kwoty określonej w umowie o udział w imprezie 
turystycznej lub wartości usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu 
nabywanie powiązanych usług turystycznych na podstawie: [...]



art. 19 ust. 1

Państwa członkowskie zapewniają by przedsiębiorcy 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
posiadali zabezpieczenie na potrzeby zwrotu wszystkich wpłat 
otrzymanych od podróżnych w zakresie, w jakim ustuga 
turystyczna będąca częścią powiązanych ustug turystycznych 
nie jest wykonana w wyniku niewypłacalności przedsiębiorcy. 
Jeżeli tacy przedsiębiorcy są stroną odpowiedzialną za przewóz 
pasażerów, zabezpieczenie obejmuje również powrót 
podróżnych do kraju. Art. 17 ust. 1 akapit drugi, art. 17 ust. 2-5



art. 12 ust. 1 
w zw. z art. 
13 ust. 1 w 

zw. żart. 18 
ust. 2

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub podmiotu 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek 
województwa lub wskazana przez niego jednostka [...] prowadzi działania 
związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator 
turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Podmiot 
udzielający zabezpieczeń finansowych [...], po otrzymaniu każdorazowej 
dyspozycji marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, [...], 
bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę 
na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju. Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa lub 
wskazanej przez niego jednostce środki z Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego, [...], w zakresie niezbędnym do realizacji zadania 
określonego w art. 12.

art. 14 wzw.
żart. 16 i 

art. 17 wzw. 
żart. 18 ust. 

3

Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, [...], w każdym przypadku 
niewypłacalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, przyjmuje zgłoszenia od 
podróżnych, którzy nie otrzymał i:[...] Podmiot udzielający zabezpieczeń 
finansowych,[...], w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia podróżnego, dokonuje jego weryfikacji [...] i przekazuje 
podróżnemu informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej 
podróżnemu albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości 
lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin 
udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, [...]. W terminie nie dłuższym niż 
30 dni [...] podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat 
kwot należnych bezpośrednio poszkodowanym podróżnym. Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa lub 
wskazanej przez niego jednostce środki z Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego [...] w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego 
wart. 12.



oraz art. 18 stosuje się odpowiednio.



art. 12-17, 
art. 19 ust. 2 

¡3

1. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub wskazana przez niego 
jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów 
kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania 
związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub 
orzedslęblorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, 
nie zapewnia tego powrotu.
2. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz 
oodróżnych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 I 2, obejmuje upoważnienie dla marszałka 
województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na 
ookrycle kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju. 
Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 I 2, po 
otrzymaniu każdorazowej dyspozycji marszałka województwa lub wskazanej przez niego 
jednostki, o której mowa w art. 12 ust. 2, bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę na 
ookrycle kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju.
2. Marszałek województwa przedstawia podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni 
od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.
W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, okażą się 
niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 
oodróżnych do kraju, podmiot udzielający tych zabezpieczeń niezwłocznie Informuje o tym fakcie 
właściwego marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
2. Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka, o której mowa w art. 12 ust. 2, 
występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o 
których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów 
kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju, o których mowa w 
art. 8 ust. 1 pkt 1.



art. 16 w zw. 
z art. 17

Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 
2 pkt 1-2, niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
podróżnego, dokonuje jego weryfikacji pod względem zgodności z 
wymaganiami określonymi w art. 16 oraz ze stanem faktycznym i przekazuje 
podróżnemu informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej 
podróżnemu albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości 
lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin 
udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od 
dnia otrzymania zgłoszenia.
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia informacji o 
szczegółowym wyliczeniu kwot należnych poszkodowanym podróżnym 
podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat kwot 
należnych bezpośrednio poszkodowanym podróżnym.

art. 21 ust. 1 
i 2

Do organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych nieposiadającego siedziby na terytorium 
Unii Europejskiej, który sprzedaje lub oferuje do sprzedaży na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej imprezy turystyczne lub powiązane usługi 
turystyczne albo w jakikolwiek inny sposób kieruje taką działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 
ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1.
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 członkowskimi wdrożyły 
postanowienia dyrektywy 2015/2302/UE do krajowego porządku prawnego.

art. 21 ust. 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 ust. 2.

art. 21 ust. 5

W przypadku wątpliwości co do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności 
danego podmiotu, minister właściwy do spraw turystyki samodzielnie jak 
również na prośbę marszałka województwa, przez centralny punkt 
kontaktowy, o którym mowa w ust. 4, zwraca się o wyjaśnienie do państwa, 
w którym dany podmiotjposiądasiądzibę.



art. 21 ust. 6 
- 7

Minister właściwy do spraw turystyki niezwłocznie udziela odpowiedzi na 
zapytania państw, o których mowa w ust. 4, o zabezpieczenia na wypadek 
niewypłacalności danego podmiotu przez centralny punkt kontaktowy. 
Pierwszej odpowiedzi należy udzielić nie później niż w ciągu 15 dni roboczych 
od otrzymania zapytania.
Minister właściwy do spraw turystyki przez centralny punkt kontaktowy, 
o którym mowa w ust. 4 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.

art. 22 ust. 3 
- 5

W przypadku wątpliwości co do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności 
danego podmiotu, minister właściwy do spraw turystyki samodzielnie jak 
również na prośbę marszałka województwa, poprzez centralny punkt 
kontaktowy, o którym mowa w ust. 2, zwraca się o wyjaśnienie do państwa, w 
którym dany podmiot posiada siedzibę. Minister właściwy do spraw turystyki 
niezwłocznie udziela odpowiedzi na zapytania państw, o których mowa w ust. 
1, o zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności danego podmiotu poprzez 
centralny punkt kontaktowy. Pierwszej odpowiedzi należy udzielić nie później 
niż w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania zapytania. Minister właściwy do 
spraw turystyki poprzez centralny punkt kontaktowy, 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 doE^denęli.

art. 19 ust. 2

Zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek umową prowadzącą do 
powstania powiązanych usług turystycznych lub jakąkolwiek 
odpowiadającą ofertą, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, również w przypadku gdy 
przedsiębiorca ten nie prowadzi przedsiębiorstwa w państwie 
członkowskim, ale za pomocą dowolnych środków kieruje taką 
działalność do państwa członkowskiego, oświadcza w jasny, 
zrozumiały i widoczny sposób, że:

T

art. 8 ust. 1 
pkt 5)

Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych są obowiązani:przed zawarciem umowy 
zrealizować wobec podróżnych obowiązki informacyjne, o których mowa w 
załącznikach do niniejszej ustawy, a w przypadku przedsiębiorcy 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych dodatkowo 
udzielać podróżnemu następujących informacji dotyczących: 
a) objęcia ochroną na wypadek niewypłacalności,

a) podróżnemu nie będą przysługiwały żadne prawa mające 
zastosowanie na mocy niniejszej dyrektywy wyłącznie do imprez 
turystycznych i że każdy usługodawca będzie ponosił wyłączną 
odpowiedzialność za należyte, zgodne z umową wykonanie 
swojej usługi; oraz

T

b) wyłącznej odpowiedzialności za należyte, zgodne z umową wykonanie 
swojej usługi przez każdego usługodawcę z osobna,
c) braku zastosowania do powiązanych usług turystycznych tych przepisów 
niniejszej ustawy, które dotyczą wyłącznie imprez turystycznych.



b) podróżny będzie objęty ochroną na wypadek 
niewypłacalności zgodnie z ust. 1. T

art. 19 ust. 2

Aby spełnić wymogi niniejszego ustępu, przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
udostępnia te informacje podróżnemu za pomocą właściwego 
standardowego formularza zamieszczonego w załączniku II lub 
-  jeżeli dany rodzaj powiązanych usług turystycznych nie jest 
objęty żadnym formularzem zamieszczonym w tym załączniku -  
udostępnia informacje zawarte w niniejszym ustępie.

T
art. 8 ust. 3 
w zw. z art. 
6 ust. 2 - 6

Przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
udostępnia informacje podróżnemu za pomocą właściwego standardowego 
formularza zamieszczonego w załącznikach nr 4-8 do niniejszej ustawy lub -  
jeżeli dany rodzaj powiązanych usług turystycznych nie jest objęty żadnym 
formularzem zamieszczonym w tych załącznikach -  udostępnia podróżnemu 
informacje zawarte w ust. 1 pkt 5

art. 19 ust. 3

W przypadku gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych nie spełnił wymogów 
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, do usług 
turystycznych objętych powiązanymi usługami turystycznymi 
zastosowanie mają prawa i obowiązki określone w art. 9 i 12 
oraz w rozdziale IV.

T art. 8 ust. 5

Jeżeli przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych uchybi obowiązkom, o których mowa w ust. 2 i 4, do usług 
turystycznych objętych powiązanymi usługami turystycznymi stosuje się 
odpowiednio art. 25 i art. 38 oraz przepisy rozdziału 7

art. 19 ust. 4

Jeżeli powiązane usługi turystyczne są wynikiem zawarcia 
umowy pomiędzy podróżnym a przedsiębiorcą, który nie jest 
przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, przedsiębiorca ten informuje przedsiębiorcę, który 
ułatwił nabycie powiązanych usług turystycznych, o zawarciu 
odpowiedniejumowy.

T art. 8 ust. 6

Jeżeli powiązane usługi turystyczne są wynikiem zawarcia umowy pomiędzy 
podróżnym a przedsiębiorcą, który nie jest przedsiębiorcą ułatwiającym 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, przedsiębiorca ten informuje 
przedsiębiorcę, który ułatwił nabycie powiązanych usług turystycznych, o 
zawarciu odpowiedniej umowy.

art. 20

Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1 akapit drugi, jeżeli organizator 
prowadzi przedsiębiorstwo poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, sprzedawca detaliczny prowadzący 
przedsiębiorstwo w państwie członkowskim podlega 
obowiązkom określonym dla organizatorów w rozdziałach IV i V, 
chyba że sprzedawca ten wykaże, że organizator spełnia 
warunki określone w tych rozdziałach.

T art. 26 ust. 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. 22 ust. 2, podlega obowiązkom, o których mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2, art. 11 ust. 1, art. 39-40, art. 41 ust. 1-5 i ust. 7-8 oraz 
art. 42-43, chyba że wykaże, że organizator turystyki spełnia warunki 
określone w tych przepisach.

art. 21

Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorca ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy spowodowane usterkami 
technicznymi systemu rezerwacji, które można mu przypisać, 
oraz, w przypadku gdy przedsiębiorca zgodził się zająć 
rezerwacją imprezy turystycznej lub usług turystycznych 
będących częścią powiązanych usług turystycznych, za błędy 
powstałe podczas procesu rezerwacji.

T

art. 44

Organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych lub agent turystyczny ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec podróżnego za swoje błędy w rezerwacji, z 
wyłączeniem przypadku gdy za taką sytuację odpowiada sam podróżny lub 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności.Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w 

rezerwacji, które można przypisać podróżnemu lub które zostały 
popełnione w wyniku nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności.

T



W przypadkach gdy organizator lub, zgodnie z art. 13 ust. 1 
akapit drugi lub art. 20, sprzedawca detaliczny wypłaca 
rekompensatę, przyznaje obniżkę ceny lub spełnia inne 
obowiązki nałożone na niego na mocy niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie zapewniają, by organizator lub 
sprzedawca detaliczny miał prawo dochodzenia roszczeń od

Organizatorowi turystyki przysługuje roszczenie w stosunku do każdej osoby 
trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia, powodującego obniżkę ceny, o 
której mowa w ust. 1 lub odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, o którym 
mowa w ust. 2.

art. 22 T art. 41 ust. 8

art. 23 ust. 1

Oświadczenie organizatora imprezy turystycznej lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, zgodnie z którym działa on wyłącznie jako 
podmiot świadczący usługę turystyczną, jako pośrednik lub w 
jakimkolwiek innym charakterze, lub zgodnie z którym impreza 
turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie stanowią 
imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych, nie 
zwalnia tego organizatora lub przedsiębiorcy z obowiązków 
nałożonych na nich na mocy niniejszej dyrektywy.

T art. 8 ust. 9

Postanowienia umów zawartych z podróżnymi oraz oświadczenia 
organizatora turystyki, jak i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, zmierzające do wyłączenia lub 
ograniczenia odpowiedzialności określonej w ustawie są nieważne.

art. 23 ust 2 Podróżni nie mogą zrzekać się praw przyznanych im na mocy 
środków krajowych transponujących niniejszą dyrektywę. T art. 34 ust. 

11
Podróżny nie może zrzec się w całości lub w części praw wynikających z 
niniejszej ustawy

art. 23 ust. 3

Wszelkie porozumienia umowne lub oświadczenia podróżnego, 
które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do zrzeczenia się 
lub ograniczenia praw przyznanych podróżnemu na podstawie 
niniejszej dyrektywy lub mają na celu obejście stosowania 
niniejszej dyrektywy, nie są wiążące dla podróżnego.

T art. 34 ust. 
12

Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorców z podróżnymi mniej 
korzystne dla podróżnych niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne. 
W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla podróżnego 
obowiązują przepisy ustawy.

art. 4 pkt 13

turystyczny rachunek powierniczy -  rachunek powierniczy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1988, z późn. zm. )) należący do organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych 
służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez podróżnych;



art. 8 ust. 1 
pkt 2-4

Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych są obowiązani: składać marszałkowi województwa oryginały lub poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopie posiadanego 
zabezpieczenia finansowego, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania 
umowy lub gwarancji poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności lub zawieszający 
działalność są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o 
zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;
3) prowadzić wykaz umów:
a) o udział w imprezie turystycznej,
b) zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług 
turystycznych;
4) składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje zawierające:
a) wyliczenie wysokości należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o 
którym mowa w rozdziale 5,
b) liczbę i rodzaj umów, o których mowa w pkt 3, zawartych w danym miesiącu oraz liczbę 
podróżnych objętych tymi umowami,
c) informacje o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie za jaki jest składana 
deklaracja oraz o podmiotach ich udzielających,
d) informację o liczbie podróżnych, za których składka jest należna do Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego o którym mowa w rozdziale 5, a impreza turystyczna lub powiązana usługa 
turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli 
realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, w przypadku rozwiązania umowy lub 
odstąpienia od umowy przez podróżnego a także w przypadku zmiany liczby uczestników, 
których dotyczy dana umowa;



art. 8 ust. 10 
-12

Wykaz umów, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:
1) numer rezerwacji lub umowy;
2) termin zawarcia umowy;
3) termin imprezy turystycznej/wykonania usługi (w ramach powiązanych usług turystycznych);
4) liczbę osób objętych umową;
5) łączną cenę usług objętych umową;
6) miejsce lub trasę wykonania umowy;
7) rodzaj środka transportu (jeśli dotyczy);
8) terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat;
9) termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu (jeśli dotyczy).
11. Marszałek województwa i minister właściwy do spraw turystyki, w trybie kontroli, mają prawo 
dostępu do danych zawartych w wykazie umów.
12. Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępnia się dane zawarte w 
wykazie umów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do przetwarzania 
danych zawartych w wykazie umów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.



art. 9

1. Stronami umowy o turystyczny rachunek powierniczy są organizator turystyki lub 
przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz bank.
2. Bank prowadzący turystyczny rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie 
dla każdej umowy o udział w imprezie turystycznej lub usługi opłaconej przedsiębiorcy 
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych. Wpłaty są  przekazywane 
odpowiednio na rachunek organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych po potwierdzeniu wykonania usług objętych umowami.
3. Bank wypłaca podróżnemu środki wpłacone na turystyczny rachunek powierniczy do 
wysokości kwoty określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej lub wartości usługi 
opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych na 
podstawie:
1) oświadczenia o niewypłacalności, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 albo na podstawie 
wystąpienia marszałka województwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub
2) dyspozycji organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych 
usług turystycznych lub podróżnego. Dyspozycja podróżnego składana jest wraz z dodatkowym 
oświadczeniem o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej lub 
usłudze opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych 
lub
3) zgodnego oświadczenia organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych oraz podróżnego lub
4) prawomocnego orzeczenia sądu.
4. Środki wpłacone przez podróżnych na turystyczny rachunek powierniczy objęte są ochroną, o 
której mowa w art. 59 ust. 3a - 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe od dnia 
zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub opłacenia usług turystycznych 
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych.



art. 12

1. W przypadku niewypłacalności organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych przekazuje właściwemu marszałkowi województwa:
1) oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w 
stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi od dnia ... oraz 
zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do 
kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za 
imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 
ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.” ;
2) wykaz umów, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane; do wykazu umów dołącza się 
informację zawierającą imiona i nazwiska oraz numery telefonów kontaktowych podróżnych 
objętych tymi umowami;
3) dane kontaktowe pilota wycieczek lub przedstawiciela przedsiębiorcy, który sprawuje opiekę 
nad podróżnymi (o ile taki został wyznaczony).
2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
marszałek województwa występuje na piśmie do podmiotu udzielającego zabezpieczenia 
finansowego o wypłatę środków bezpośrednio podróżnym bez uzyskania tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że organizator turystyki lub przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych nie jest w stanie wywiązać się z umów 
zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub 
kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, które nie 
zostały lub nie zostaną zrealizowane.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa niezwłocznie przekazuje 
podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych.



art. 24 Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie i skuteczne 
środki zapewniające przestrzeganie niniejszej dyrektywy.

art. 14

Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2, w 
każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, którzy nie 
otrzymali:
1) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi 
turystyczne, w wypadku gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostały 
lub nie zostaną zrealizowane,
2) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi 
turystyczne odpowiadające części imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych, 
które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,
3) zwrotu kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez 
podróżnych
-  z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

art. 15

Zgłoszenie, o którym mowa w art. 14, zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji 
podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań 
wynikających z umowy.
2. Do zgłoszenia dołącza się:
1) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem 
turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za 
których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych;
2) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi 
turystyczne za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych;
3) oświadczenie podróżnego:
a) stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości;
b) zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z 
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-3, albo wskazanie innego 
sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.



art. 19 ust. 1 
i 4

art. 18

1. W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-2, okażąsię 
niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 
podróżnych do kraju, podmiot udzielający tych zabezpieczeń niezwłocznie informuje o tym fakcie 
właściwego marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 4. 
Marszałek województwa przedstawia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
pisemne rozliczenie środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 60 dni od 
dnia otrzymania wypłaty pod rygorem obowiązku zwrotu środków.

W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, okażąsię 
niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 
podróżnych do kraju, podmiot udzielający tych zabezpieczeń niezwłocznie informuje o tym fakcie 
właściwego marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
2. Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka, o której mowa w art. 12 ust. 2, 
występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o 
których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-2, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów 
kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju, o których mowa w 
art. 8 ust. 1 pkt 1.
3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa lub 
wskazanej przez niego jednostce środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których 
mowa w ust. 2, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego w art. 12.
4. Marszałek województwa przedstawia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
pisemne rozliczenie środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 60 dni od 
dnia otrzymania wypłaty pod rygorem obowiązku zwrotu środków.



art. 20

Organem właściwym do prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1 jest marszałek 
województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub adres zamieszkania 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który 
utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do prowadzenia 
rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą 
fizyczną adres zamieszkania;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeśli posiada);
3) określenie rodzaju działalności;
4) określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności;
5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz 
oddziałów;
6) adres e -  mail (jeśli posiada);
7) numer telefonu (jeśli posiada).
3. Do wniosku przedsiębiorca dołącza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, 
radcę prawnego lub notariusza kopię lub oryginał gwarancji lub umowy, o której mowa w art. 8 
ust. 2 pkt 1-3, oraz oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych są  kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez 
turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, określone w ustawie 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.” .
4. Oświadczenie zawiera również:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą 
fizyczną adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować 
na turystyczny rachunek powierniczy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt. 3, składa oświadczenie 
następującej treści: „Oświadczam, że imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne będę 
wykonywał wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych 
tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na turystyczny rachunek 
powierniczy.” oraz oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę 
prawnego lub notariusza kopię umowy o turystyczny rachunek powierniczy



Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tworzy system teleinformatyczny obsługujący Centralną

art. 23

Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych.
2. System informatyczny, o którym mowa w ust. 1 spełnia minimalne wymagania dla systemów 
na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia:
1) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego 
struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i 
szyfrujących;
2) testy akceptacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Rozwiązania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie mogą wykraczać poza zakres minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nie udostępniać testów akceptacyjnych, jeżeli 
w oprogramowaniu interfejsowym mają być stosowane wyłącznie formaty danych oraz protokoły 
komunikacyjne i szyfrujące określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy
0 informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Na podstawie informacji o dokonanych wpisach do rejestru przekazywanych w postaci 
elektronicznej przez marszałków województw minister właściwy do spraw turystyki na stronie 
internetowej obsługującego go urzędu udostępnia Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki
1 Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, którą prowadzi 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
7. Marszałek województwa wprowadza do Ewidencji dane oraz ich modyfikacje na podstawie:
1) wpisu do rejestru lub zmiany tego wpisu;
2) dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3;
3) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu;
4) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego;
5) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 
3,wydawanych z urzędu;
6) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru po uzyskaniu informacji o śmierci 
orzedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy, wydawanych z 
urzędu;
7) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy w 
związku z zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności objętej wpisem do rejestru;
8) decyzji o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy

T art. 24 ust. 1
Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są 
upoważnieni do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności,

w _ za k re se U

T art. 24 ust. 2

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są 
upoważnieni do kontroli działalności w zakresie organizowania imprez 
turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych 
przez podmioty niezgłoszone do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w 
zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga 
posiadania takiego wpisu.



T art. 24 ust. 3

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są 
upoważnieni do kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, 
zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w 
imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych 
umów obowiązków określonyęhustawą.

art. 60

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 
1334) staje się z mocy prawa Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym w 
rozumieniu jTiniejsząjustawy.

art. 54
W ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z 
późn. zm.) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 po lit. z dodaje się lit. za w brzmieniu:
(zmianypominiętel

T art. 24 ust. 7 
pkt. 1 -2

Marszałek województwa wydaje decyzje:
1) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania 
działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadkach, o 
których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej z urzędu;
2) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania 
działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadku 
rażącego naruszenia warunku wykonywania działalności, o którym mowa w 
art. 25 pkt 2, na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
chyba że przed wydaniem decyzji przedsiębiorca spełni swoje obowiązki 
ustawowe;



art. 25

T art. 25

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest:
1) oferowanie lub sprzedaż imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych bez 
uprzedniego zawarcia gwarancji lub umowy, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2, lub bez 
zawarcia umowy i złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 5;
2) uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku terminowego składania deklaracji lub opłacania 
należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
3) uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku prowadzenia wykazu umów, o którym mowa w 
art. 8 ust. 1 pkt 3;
4) zawieranie przez przedsiębiorcę kolejnych umów o udział w imprezie turystycznej lub 
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych lub przyjmowanie od podróżnych wpłat 
na poczet tych umów mimo złożenia oświadczenia o niewypłacalności lub w przypadku 
wystąpienia przez marszałka województwa o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez 
tego oświadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2;
5) zawieranie umów, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2, na kwoty zabezpieczenia 
finansowego niższe niż minimalne wysokości sum gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
lub minimalne sumy gwarancyjne umów ubezpieczeń na rzecz podróżnych;
6) nieprzedłożenie, mimo wezwania, marszałkowi województwa aktualnego dokumentu, o 
którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 lub 2;
7) wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wpisie do rejestru;
8) przyjmowanie od podróżnych wpłat z pominięciem turystycznego rachunku powierniczego, 
mimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 5.

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie do naruszeń przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. Kary 
te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. T art. 26 ust. 1

Marszałek województwa wykreśla w drodze decyzji z rejestru przedsiębiorcę wpisanego do 
rejestru występującego wobec podróżnych jako agent turystyczny, który dopuszcza się 
następujących uchybień:
1) w umowach zawieranych z podróżnymi nie wskazuje jednoznacznie właściwego organizatora 
turystyki, którego reprezentuje, lub
2) zawiera umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz przedsiębiorcy, który nie uzyskał 
wpisu do rejestru lub na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 
który nie uzyskał wpisu do rejestru lub który nie posiada zabezpieczenia finansowego na 
wypadek niewypłacalności, lub
3) działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres, lub
4) nie dopełnia wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6.

T art. 26 ust. 2

Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie może uzyskać ponownego wpisu 
do rejestru przed upływem 3 lat od dnia, w którym została skutecznie 
doręczona stronie decyzja o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania 
działalnościobjęeiwpisem.



T art. 26 ust. 3

Przedsiębiorcę, który nie jest wpisany do rejestru, a występując wobec 
podróżnych jako agent turystyczny dopuszcza się uchybień, o których mowa 
w ust. 1, uznaje się za organizatora turystyki wykonującego działalność bez 
wymaganego wpisu do rejestru.

T art. 48

Kto zaniża wysokość należnej składki w deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 4, składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
trzech.

T

art. 49 ust. 1

Kto w podmiotach prowadzących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub 
ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu albo w 
przypadku działalności objętej zakazem pełni funkcję:

T
a) członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego; 
o) członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni; 
c) członków zarządów fundacji i stowarzyszeń; podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat trzech

T art. 49 ust. 2

Tej samej karze podlegają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie 
organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych 
oez wymaganego wpisu albo w przypadku działalności objętej zakazem na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami, a także zarządzają taką działalnością lub są przedstawicielami lub 
pełnomocnikami w prowadzeniu takiej działalności.

T art. 50

Kto bez uzyskania w zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności zgodnie z 
wymaganiami, o których mowa art. 8 ust. 2 pkt 1-3 i zgodnie z przepisami wydanymi na 
oodstawie art. 10 , prowadzi działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub 
prowadzi działalność jako przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności 
do lat 3.



art. 26

art. 27 ust. 1 

art. 27 ust. 2

Do dnia 1 stycznia 2019 r. Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące przepisów 
niniejszej dyrektywy mających zastosowanie do rezerwacji 
online dokonywanych w różnych punktach sprzedaży oraz 
uznawania takich rezerwacji za imprezy turystyczne, powiązane 
usługi turystyczne lub odrębne usługi turystyczne, w 
szczególności zaś dotyczące definicji imprezy turystycznej 
określonej w art. 3 pkt 2 lit. b) ppkt (v) i tego, czy zasadna jest 
korekta lub rozszerzenie tej definicji.
Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ogólne sprawozdanie ze stosowania 
niniejszej dyrektywy.
W razie konieczności do sprawozdań, o których mowa w 
akapicie pierwszym i drugim, załącza się wnioski ustawodawcze.

N Przepis nie wymaga 
implementacji

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 pkt 5 
otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302

J21L

N Przepis nie wymaga 
implementacji

Art. 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/83/UE otrzymuje brzmienie:
„g) dotyczących imprez turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 
(22).
Art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i 6 oraz art. 19, 21 i 22 niniejszej 
dyrektywy stosuje się odpowiednio do imprez turystycznych w 
rozumieniu art. 3 pkt 2 dyrektywy (UE) 2015/2302 w odniesieniu 
do podróżnych zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 tej 
dyrektywy.

T art. 58

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”.

art. 28 ust. 1

Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2018 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów.

N Przepis nie wymaga 
implementacji

art. 28 ust. 2 Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2018 r. T art. 64 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

art. 28 ust. 3

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają 
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania 
określane są przez państwa członkowskie.

T
Odesłanie zawarto w 
przypisie do tytułu 
projektu ustawy



art. 28 ust. 4
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty 
najważniejszych przepisów prawa krajowego w dziedzinie 
obiętei zakresem ninieiszej,ęyekywy;

N Przepis nie wymaga 
implementacji

art. 29 Dyrektywa 90/314/EWG traci moc ze skutkiem od dnia 1 lipca 
2018 r. T

art. 53 W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 187 i 1334) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto)

art. 29
Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do 
niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w 
ząłąęznikujll.

T

art. 30 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. N Przepis nie wymaga 

implementacji

art. 31 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. N Przepis nie wymaga 
implementacji



Załącznik nr I

Część A
Standardowy formularz Informacyjny do umów o udział w Imprezie turystycznej, 
jeżeli możliwe jest użycie hlpertącza
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi Imprezę 
turystycznąw rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE 
mające zastosowanie do Imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo 
XY/przedslęblorstwa XY będzle(-ą) ponosiły pełną odpowiedzialność ze 
należytą realizację całości Imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY/przedslęblorstwa 
XY poslada(-ją) zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat I, 
jeżeli transport jest elementem Imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa 
powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY/przedslęblorstwa XY 
stało(-y) się niewypłacalne.
Więcej Informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 
2015/2302 [do udostępnienia w postaci hlpertącza].
Korzystając z hlpertącza, podróżny otrzyma następujące Informacje: 
Najważniejsze prawa zgodnie dyrektywą (UE) 2015/2302 
Przed zawarciem umowy o udział w Imprezie turystycznej podróżni otrzymają 
wszystkie niezbędne Informacje na temat Imprezy turystycznej.
Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte 
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, 
dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem lub biurem podróży. 
Podróżni mogą przenieść Imprezę turystyczną na Inną osobę, powiadamiając c 
tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych 
kosztów.
Cena Imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy 
wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) I zostało to wyraźnie 
przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może 
nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Jeżel 
podwyżka ceny przekracza 8 % ceny Imprezy turystycznej, podróżny może 
rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenie 
ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie 
koszty.
Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty ze 
rozwiązanie I uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z Istotnych 
elementów Imprezy turystycznej, Inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób 
, leże li n rzodnlohlnrna ndnnw lo rtz la lny za Im n ro zo tiin /n tyn zna  ndw nta la n rzod

Załącznik nr 
1



S I ANUAKUOWY KJKMULAKZ INEO KM AU Y JNY L)U U M U W  U U U ZIAL 
W IMPREZIE TU R Y S TY C ZN E J. JEŻELI M O ŻLIW E  JEST U ŻY C IE  H IP E R LĄ C ZA  
(LINKA IN TE R N E TO W E G O )
Zao fe row ane  Państw u po łączen ie  usług turystycznych stanow i im prezę tu rys tyczną  
w rozum ien iu  dyrektyw y (UE) 2015/2302.
W zw iązku z  pow yższym  b ę d ą P a n s tw u  przys ług iw ały w szystk ie  p raw a UE m ające 
zastosow an ie  do  im prez tu rystycznych. P rzeds ięb io rs tw o X Y /p rzeds ięb io rs tw a  XY 
będzie (-ą ) po nosiły  p e łn ą  odpow iedz ia lność za na le ży tą  rea lizację ca łości im prezy 
turystycznej
Ponadto, zgodn ie  z  w ym ogam i prawa, p rzedsięb io rs tw o  X Y /p rzeds ięb io rs tw a  XY 
posiada(-ją ) zabezp ieczen ie  w  ce lu zapew n ien ia  zw rotu P aństw a w p ła t i, jeże li 
transport jest e lem en tem  im prezy turystycznej, zapew n ien ia  P aństw a pow ro tu  do 
kraju w  przypadku, gdyby przedsięb io rs tw o  X Y /p rzeds ięb io rs tw a  X Y  stało(-y) się 
n iew yp łaca lne
W ięcej inform acji do tyczących na jw ażn ie jszych praw  zgodn ie  z  d y rek tyw ą  (UE) 
2015 /2302  [do udostępn ien ia  w  postaci h lpertącza (linka in te rnetow ego)]
K orzysta jąc z  h lpertącza (linka in te rne tow ego), podróżny o trzym a następu jące 
in form acje
N ajw ażn ie jsze  p raw a zgodn ie  d y rek tyw ą  (UE) 2015 /230 2
— Przed zaw arc iem  um ow y o udzia ł w  im prezie tu rystycznej podróżni o trzym a ją  
w szystkie  n iezbędne in fo rm ac je  na tem at im prezy turystycznej
— Zaw sze co najm niej jeden p rzedsięb io rca  ponosi odpow iedz ia lność za 
na leżyte  w ykonan ie  w szystkich  usług turystycznych ob ję tych u m ow ą
— P odróżni o trzym u ją  aw aryjny num er te le fonu lub dane punktu  kontaktow ego, 
dzięki którym  m o g ą  skon taktow ać się  z  organ iza torem  turystyki lub agentem  
turystycznym .
— Podróżni mogą przenieść Im prezę tu rys tyczn ą  na In n ą  osobę, pow iadam ia jąc
o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
— Cena Imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy 
wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie 
orzewldzlane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić 
oóżnlej niż 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny 
orzekracza 8 % ceny Imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli 
organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma 
arawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
— Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za
rozwiązanie I uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z Istotnych 
elementów Imprezy turystycznej, Inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli 
orzedsiehinrna odpowiedzialny za Imnreze ti m/styczna ndwnta la nrzed____________



Załącznik nr I

uzęsc b
Standardowy formularz Informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej 
w przypadkach Innych niż te objęte częścią A
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi Imprezę 
turystycznąw rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W zawiązku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE 
mające zastosowanie do Imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo 
XY/przedslęblorstwa XY będzle(-ą) ponosiły pełną odpowiedzialność ze 
należytą realizację całości Imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY/przedslęblorstwa 
XY poslada(-ją) zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat I, 
jeżeli transport jest elementem Imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa 
powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY/przedslęblorstwa XY 
stało(-y) się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
Przed zawarciem umowy o udział w Imprezie turystycznej podróżni otrzymają
wszystkie niezbędne Informacje na temat Imprezy turystycznej.
Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte 
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, 
dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem lub biurem podróży. 
Podróżni mogą przenieść Im prezę turystyczną na Inną osobę, powiadamiając c 
tym w rozsądnym terminie, z  zastrzeżeniem ewentualnych do datkow ych 
kosztów.
Cena Imprezy turystyczne j m oże  zostać podw yższona jedyn ie  w tedy, gdy 
wzrosną określone koszty (na przyk ład  koszty pa liw a) i zosta ło  to w yraźnie 
p rzew idz ia ne  w  umowie; w żadnym  przypadku podw yżka ceny me może 
nastąp ić  późnie j niż 20 dni p rzed rozpoczęciem  im prezy tu rystycznej Jeżeli 
podw yżka ceny p rzekracza 8 % ceny im prezy turystycznej, podróżny może 
rozw iązać um ow ę. Jeżeli o rgan iza tor zastrzega sob ie  p raw o do podw yższen ia  
ceny, podróżny m a p raw o do obniżki ceny. jeże li obniżyły się  odpow iedn ie  
koszty
P odróżni m o g ą  rozw iązać um ow ę bez ponoszen ia  jak ie jko lw iek op ła ty za 
rozw iązan ie  i uzyskać pe łen zw rot w szelk ich w płat, jeże li jeden  z  istotnych 
e lem en tów  im prezy turystycznej, inny niż cena. zm ien i się  w  znaczący sposob. 
Jeżeli przedsięb io rca  odpow iedz ia lny za im prezę tu rys tyczną  odw oła  ją p rz e d  jej 
rozpoczęciem , podroźm  m a ją  p raw o do zw ro tu  w p ła t o raz do, w  s tosow nych 
przypadkach, rekom pensaty.
W u»'iatknw '/rh nknlirvnnnnanh -  na nra /k lad  iovoli m dnnplnw«m mieisni
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b  IA N U A K U U W Y  h U K M U L A K Z  IN hU R M A U Y  JNY U U  U M U W  U  U D ZIA Ł 
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE 
HIPERLĄCZA (LINKA INTERNETOWEGO)
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi Imprezę turystyczną 
w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W zawiązku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające 
zastosowanie do Imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY 
oędzle(-ą) ponosiły pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości Imprezy 
turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY 
ooslada(-ją) zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli 
transport jest elementem Imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do 
kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY stało(-y) się 
niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
— Przed zawarciem umowy o udział w Imprezie turystycznej podróżni otrzymają 
wszystkie niezbędne Informacje na temat Imprezy turystycznej.
— Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi od pow iedz ia lność  za 
należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych u m ow ą
— Podróżni otrzymująawaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, 
dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem 
turystycznym.
— Podróżni mogąprzenleść Imprezę turystyczną na Inną osobę, powiadamiając
o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ew en tua lnych  do datkow ych kosztów
— Cena Imprezy turystycznej m oże zostać podw yższona  jedyn ie  w tedy, gdy 
wzrosną określone koszty (na przyk ład  koszty pa liw a) i zosta ło  to  w yraźn ie  
orzew ldz lane w  um ow ie; w  żadnym  przypadku  podw yżka ceny me m oże nastąpić 
oóźmej niż 20  dni p rzed  rozpoczęciem  im prezy turystycznej. Jeżeli podw yżka ceny 
orzekracza 8  % ceny im prezy tu rystyczne j, podróżny m oże rozw iązać um owę. Jeżeli 
o rgan iza tor tu rystyki zas trzega  sobie p raw o do podw yższen ia  ceny. podróżny ma 
oraw o do obn iżki ceny, jeże li obniżyły się  odpow iedn ie  koszty.
—  P odróżni m o g ą  rozw iązać um ow ę bez ponoszen ia  jak ie jko lw iek op ła ty  za 
rozw iązan ie  i uzyskać pe łen zw rot w sze lk ich  wpłat, jeże li jeden  z  istotnych 
e lem en tów  Im prezy tu rystyczne j, inny niż cena. zm ieni się w  znaczący sposob. Jeżeli 
orzedsięb io rca  od pow iedz ia lny  za im prezę tu ry s tycz n ą o d w c ła  ją p rz e d  jej 
rozpoczęciem , podróżn i m a ją p ra w o  do zw ro tu  w p ła t o raz do. w  s tosow nych 
orzypadkach, rekom pensaty.
— W w yją tkow ych  oko licznośc iach  -  na przyk ład  jeżeli w  doce low ym  m ie jscu
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część C
Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy organizator przekazuje 
dane innemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. b) ppkt (v)
Jeżeli zawieracie Państwo umowę z przedsiębiorstwem AB nie później niż 24 
godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji przez przedsiębiorstwo XY, 
usługi turystyczne Świadczone przez przedsiębiorstwa XY i AB stanowię 
imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE 
mające zastosowanie do imprez turystycznych.
Przedsiębiorstwo XY będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należyte 
realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, 
przedsiębiorstwo XY posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu 
Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, 
zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo 
XY stało się niewypłacalne.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 
2015/2302 [do udostępnienia w postaci hiperłącza].
Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje: 
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 
Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają 
wszystkie niezbędne informacje na temat usług turystycznych.
Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte 
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, 
dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem lub biurem podróży. 
Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o 
tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych 
kosztów.
Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy 
wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie 
przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może 
nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżel 
podwyżka ceny przekracza 8 % ceny imprezy turystycznej, podróżny może 
rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia 
ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie 
koszty.
Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za 
rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z  istotnych
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SIANUAKUUWY FUKMULAKZ INhUKMACYJNY W PRZYPADKU,
GDY UKGANIZATUK TURYSTYKI PRZEKAZUJE DANE INNEMU 
PRZEDSIĘBIORCY, ZGODNIE Z ART. 6  UST. 2 LIT. E USTAWY 
Jeżeli zawieracie Państwo umowę z przedsiębiorstwem AB nie później niż 24 godzin 
od otrzymania potwierdzenia rezerwacji przez przedsiębiorstwo XY, usługi 
turystyczne świadczone przez przedsiębiorstwa XY i AB stanowią imprezę 
turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające 
zastosowanie do imprez turystycznych.
Przedsiębiorstwo XY będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację 
całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo 
XY posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli 
transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do 
kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY stało się niewypłacalne.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 
2015/2302 [do udostępnienia w postaci hiperłącza (linka internetowego)].
Korzystając z hiperłącza (linka internetowego), podróżny otrzyma następujące 
informacje:
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
— Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają 
wszystkie niezbędne informacje na temat usług turystycznych.
— Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za 
należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
— Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, 
dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem 
turystycznym.
— Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając
o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
— Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy 
wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie 
orzewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić 
oóźniej niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny 
przekracza 8 % ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli 
organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma 
prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
— Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za 
rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych 
elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli

elementów imprezy turystycznej inny niż cena zmieni się w znaczący sposób przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczna odwoła ją przed jej
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Część A
Standardowy formularz Informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych onllne w rozumieniu 
art. 3 pkt 5 lit. a) jest przewoźnikiem sprzedającym bilet w obie strony 
Jeżeli, po dokonaniu wyboru I opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie 
Państwo rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swoje 
podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego przedslęblorstwa/XY, NIE będą 
Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do Imprez turystycznych 
zgodnie z dyrektywą(UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedslęblorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne 
za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku 
problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą 
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług 
turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach Internetowych z rezerwacje 
naszego przedslęblorstwa/XY, usługi te staną się częścią powiązanych usług 
turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie z wymogami prawa UE 
-  zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usług 
niewykonane ze względu na niewypłacalność XY, a w razie potrzeby w celu 
zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, że nie zapewnia się 
zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej Informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [dc 
udostępnienia w postaci hlpertączaj.
Korzystając z hlpertącza, podróżny otrzyma następujące Informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, 
np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich 
przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe zawierające nazwę, 
adres geograficzny, adres poczty elektronicznej I numer telefonu), jeżeli 2 

powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów 
ze stronami Innymi niż XY, które pomimo niewypłacalności XY mogą być 
wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego 
[HIPERŁĄCZE]
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STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY W PRZYPADKU,
GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG 
TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 USTAWY,
JEST PRZEWOŹNIKIEM SPRZEDAJĄCYM BILET W OBIE STRONY 
Jeżeli, po dokonaniu wyboru I opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie 
Państwo rezerwaqi dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub 
wakaqi za pośrednictwem naszego przedslęblorstwa/XY, NIE będą Państwu 
orzystuglwaly prawa mające zastosowanie do Imprez turystycznych zgodnie z 
dyrektywą (UE) 2015/2302
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za 
należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów 
orosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą 
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług 
turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach Internetowych z rezerwacją 
naszego przedslęblorstwa/XY, usługi te staną się częścią powiązanych usług 
turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie z wymogami prawa UE -  
zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi 
niewykonane ze względu na niewypłacalność XY, a w razie potrzeby w celu 
zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, że nie zapewnia się 
zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy 
Więcej Informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia 
w postaci hlpertącza (linka internetowego)]
Korzystając z hlpertącza (linka internetowego), podróżny otrzyma następujące 
Informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na w yp adek n iew yp łaca lności, np. 
fundusz gwarancyjny lub zakład ubezp ieczeń ] zabezp ieczen ie  na w ypadek 
niewypłacalności.
Podróżni m o g ą  kontaktow ać się  z  tym  podm io tem  lub. w  od pow iedn ich  przypadkach 
z w łaśc iw ym  organem  (dane kontaktow e zaw ie ra jące  nazwę, ad res geograficzny, 
ad res poczty e lektron icznej i num er te le fonu), jeże li z  pow odu n iew ypłacalności XY 
do jdz ie  do odm ow y św iadczen ia  usług
Uwaga: To zabezp ieczen ie  na w ypadek n iew yp łaca lności me obe jm u je  um ów  ze
stronam i innym i niż XY, które pom im o n iew yp łaca lnośc i X Y  m o g ą  byc w ykonane. D yrektyw a
(UE) 2015/2302 [H IP E R LĄ C ZE ] prze transponow ana  do praw a kra jow ego [H IP E R LĄ C ZE ]
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Część B
Standardowy formularz Informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych onllne w rozumieniu 
art. 3 pkt 5 lit. a) jest przedsiębiorcą Innym niż przewoźnik sprzedający bilet w 
obie strony
Jeżeli, po dokonaniu wyboru I opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie 
Państwo rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swoje 
podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego przedslęblorstwa/XY, NIE będą 
Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do Imprez turystycznych 
zgodnie z dyrektywą(UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedslęblorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne 
za należyte wykonanie poszczególnych usług turystycznych. W przypadku 
problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą 
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług 
turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach Internetowych z rezerwacje 
naszego przedslęblorstwa/XY, usługi te staną się częścią powiązanych usług 
turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie z wymogami prawa UE 
-  zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usług 
niewykonane ze względu na niewypłacalność XY. Należy zauważyć, że nie 
zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej Informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [dc 
udostępnienia w postaci hlpertączaj.
Korzystając z hlpertącza, podróżny otrzyma następujące Informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, 
np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich 
przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe zawierające nazwę, 
adres geograficzny, e-mall I numer telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalność 
XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów 
ze stronami Innymi niż XY, które pomimo niewypłacalności XY mogą być 
wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego 
[HIPERŁĄCZE]

Załącznik nr 
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STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY W PRZYPADKU,
GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG 
TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 7 UST 1 USTAWY,
JEST PRZEDSIĘBIORCĄ INNYM NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY BILET 
W OBIE STRONY
Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie 
Państwo rezerwaqi dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub 
wakaqi za pośrednictwem naszego przedslęblorstwa/XY, NIE będą Państwu 
orzyslugiwaly prawa mające zastosowanie do Imprez turystycznych zgodnie z 
dyrektywą (UE) 2015/2302
W związku z powyższym nasze przedslęblorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za 
należyte wykonanie poszczególnych usług turystycznych. W przypadku problemów 
orosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą 
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług 
turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach internetowych z rezerwacją 
naszego przedslęblorstwa/XY, usługi te stanąsię częścią powiązanych usług 
turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie z wymogami prawa UE -  
zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi 
niewykonane ze względu na niewypłacalność XY Należy zauważyć, że me zapewnia 
się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej Informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia 
w postaci hlpertącza (linka internetowego)].
Korzystając z hlpertącza (linka internetowego), podróżny otrzym a następu jące 
Informacje:
XY w ykup ił w  YZ [podm iot za pew n ia jący  och ronę  na w ypadek n iew yp łaca lności, np. 
fundusz gw a rancy jny lub zak ład  ubezpieczeń] zabezp ieczen ie  na w ypadek 
n iew yp łaca lnośc i
P odróżni m o g ą  kontaktow ać się  z  tym  podm io tem  lub, w  od pow iedn ich  przypadkach 
z w łaśc iw ym  organem  (dane kontaktow e zaw ie ra jące  nazwę, ad res geograficzny, em ail 

num er te le fonu), jeże li z  pow odu n iew yp łaca lnośc i X Y  do jdz ie  do  odm ow y 
św iadczen ia  usług
Uwaga: To zabezp ieczen ie  na w ypadek n iew yp łaca lności me obe jm u je  um ów  ze
stronam i innym i niż XY, które pom im o n iew yp łaca lnośc i X Y  m o g ą  byc w ykonane  D yrektyw a
(UE) 2015/2302 [H IP E R LĄ C ZE ] prze transponow ana  do praw a kra jow ego [H IP E R LĄ C ZE ]



Załącznik nr II

Część C
Standardowy formularz Informacyjny w przypadku powiązanych usług 
turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. a), gdy umowy są  zawierane w 
równoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy (Innego niż przewoźnik 
sprzedający bilet w obie strony) I podróżnego
Jeżeli po dokonaniu wyboru I opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie 
Państwo rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swoje 
podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego przedslęblorstwa/XY, NIE będs 
Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do Imprez turystycznych 
zgodnie z dyrektywą(UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedslęblorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne 
za należyte wykonanie poszczególnych usług turystycznych. W przypadku 
problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług 
turystycznych podczas tej samej wizyty w naszym przedslęblorstwle/XY lut 
podczas tego samego kontaktu z naszym przedslęblorstwem/XY, usługi te stans 
się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  
zgodnie z wymogami prawa UE -  zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu 
Państwa wpłat na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu n e  
niewypłacalność XY. Należy zauważyć, że nie zapewnia się refundacji w 
przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, 
np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich 
przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe zawierające nazwę, 
adres geograficzny, adres poczty elektronicznej I numer telefonu), jeżeli 2 

powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów 
ze stronami Innymi niż XY, które pomimo niewypłacalności XY mogą być 
wykonane.
[Strona Internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 
przetransponowaną do prawa krajowego.]
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STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY W PRZYPADKU 
POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH W ROZUMIENIU ART 7 UST 1 
USTAWY, GDY UMOWY SĄ  ZAWIERANE W RÓWNOCZESNEJ FIZYCZNEJ 
OBECNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY (INNEGO NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY 
BILET W OBIE STRONY) I PODRÓŻNEGO
Jeżeli po dokonaniu wyboru I opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie  
P aństw o rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na po trzeby swoje j podroży lub 
w akacji za  pośrednictwem naszego przedsięb io rs tw a/X Y . NIE b ę d ą  Państwu 
orzys lug iw aly prawa mające za s tosow a n ie  do im prez turystycznych zgodn ie  z 
dy rek tyw ą  (UE) 2015/2302.
W zw iązku  z powyższym nasze przedsięb io rs tw o /X Y  me będzie  odpow iedz ia lne  za 
na leżyte  wykonanie poszczególnych usług tu rystycznych. W przypadku prob lem ów  
orosim y kontaktować się z odpowiednim usługodaw cą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerw acji jak ichko lw iek dodatkow ych usług 
turystycznych podczas tej samej w izy ty  w  naszym  p rzedsięb io rs tw ie /X Y  lub podczas 
tego samego kontaktu z naszym przedsięb io rs tw em /X Y . usługi te s ta n ą  się  częśc ią  
Dowiązanych usług turystycznych. W takim  przypadku XY posiada -  zgodn ie  z 
wymogami prawa UE -  zabezp ieczen ie  w  ce lu dokonan ia  zw rotu P aństw a w p ła t na 
rzecz XY za usługi niewykonane ze  w zg lędu na n iew yp łaca lność XY. N ależy 
zauważyć, że nie zapewnia się re fundacji w  przypadku n iew ypłacalności danego  
usługodawcy.
XY wykupił w YZ [podmiot za pew n ia jący  och ronę  na w ypadek n iew yp łaca lności, np. 
fundusz gwarancyjny lub zakład ubezp ieczeń ] zabezp ieczen ie  na w ypadek 
n iew ypłacalności.
P odróżni m o g ą  kontaktow ać s ię  z tym  podm io tem  lub, w  od pow iedn ich  przypadkach 
z w łaśc iw ym  organem  (dane kon taktow e  zaw ie ra jące  nazwę, ad res geograficzny, 
ad res poczty elek tron iczne j i numer te le fonu), jeże li z  pow odu n iew ypłacalności XY 
do jdz ie  do odmowy św iadczen ia  usług
Uwaga: To zabezp ieczen ie  na w yp adek n iew yp łaca lności me obe jm u je  um ów  ze 
stronami Innymi niż XY, które po m im o n iew ypłacalności XY m o g ą  być w ykonane  [S trona 
Internetowa, na której m ożna zna lezc dyrek tyw ę (UE) 2015 /2302  p rze transp ono w a ną  do praw a 
krajowego.]



Część D
Standardowy formularz Informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych onllne w rozumieniu 
art. 3 pkt 5 lit. b) jest przewoźnikiem sprzedającym bilet w obie strony 
Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swoje 
podróży lub wakacji przez ten llnk/te linki, NIE będą Państwu przysługiwały 
prawa mające zastosowanie do Imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 
2015/2302.

Załącznik nr II

W związku z powyższym nasze przedslęblorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne 
za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku 
problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą 
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych 
przez ten llnk/te linki nie później niż 24 godzin po otrzymaniu potwierdzeniu 
rezerwacji przez nasze przedslęblorstwo/XY, usługi te staną się częścls 
powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie 2 

wymogami prawa UE -  zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat 
na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność XY, a w 
razie potrzeby w celu zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, 
że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy. 
Więcej Informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [dc 
udostępnienia w postaci hlpertączaj.
Korzystając z hlpertącza, podróżny otrzyma następujące Informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, 
np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich 
przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe zawierające nazwę, 
adres geograficznym, adres poczty elektronicznej I numer telefonu), jeżeli 2 

powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług 
turystycznych.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów 
ze stronami Innymi niż XY, które pomimo niewypłacalności XY mogą być 
wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego 
[HIPERŁĄCZE]
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STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY W PRZYPADKU, GDY 
PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG 
TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 7 UST 1 USTAWY,
JEST PRZEWOŹNIKIEM SPRZEDAJĄCYM BILET W OBIE STRONY 
Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży 
lub wakacji przez ten llnk/te linki, NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające 
zastosowanie do Imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedslębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za 
należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów 
orosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych przez 
ten llnk/te linki m e później niż 24 godzin po otrzymaniu potwierdzeniu rezerwacji 
orzez nasze przedsiębiorstwo/XY, usługi te staną się częścią powiązanych usług 
turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie z wymogami prawa UE -  
zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi 
niewykonane ze względu na niewypłacalność XY, a w razie potrzeby w celu 
zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, że m e zapewnia się 
zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy 
Więcej Informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia 
w postaci hlpertącza (linka internetowego)].
Korzystając z hlpertącza (linka internetowego), podróżny otrzyma następu]ące 
Informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę  na w ypadek n iew yp łaca lności, np 
fundusz gw arancy jny lub zak ład  ubezpieczeń] zabezp ieczen ie  na w ypadek 
n iew yp łaca lności
Podróżni m o g ą  kontaktow ać się  z  tym  podm io tem  lub, w  od pow iedn ich  przypadkach 
z w łaśc iw ym  organem  (dane kontaktow e z a w ie rą ą ce  nazwę, ad res geograficznym  
adres p o c ź y  elektron iczne] i num er te le fonu), jeże li z  pow odu n iew ypłacalności X Y  
do jdz ie  do odm ow y św iadczen ia  usług tu rystycznych
Uwaga. To zabezp ieczen ie  na w ypadek n iew yp łaca lności me obe jm u je  um ów  ze
stronam i innym i niż XY, które pom im o n iew ypłacalności X Y  m o g ą  byc w ykonane  D yrektyw a
(UE) 2015/2302 [H IP E R LĄ C ZE ] prze transponow ana  do praw a kra jow ego [H IP E R LĄ C ZE ]



Załącznik nr II

Część E
Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych online w rozumieniu 
art. 3 pkt 5 lit. b) jest przedsiębiorcą innym niż przewoźnik sprzedający bilet w 
obie strony
Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swoje 
podróży lub wakacji przez ten link/te linki NIE będą Państwu przysługiwały 
prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 
2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne 
za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku 
problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych 
przez ten link/te linki nie później niż 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia 
rezerwacji przez nasze przedsiębiorstwo/XY, usługi te będą stanowić część 
powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie z 
wymogami prawa UE -  zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat 
na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność XY. Należy 
zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego 
usługodawcy.
Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [dc 
udostępnienia w postaci hiperłącza].
Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, 
np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z  tym podmiotem lub, w odpowiednich 
przypadkach, z  właściwym organem (dane kontaktowe zawierające nazwę, 
adres geograficznym, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), jeżeli z 
powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług 
turystycznych.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów 
ze stronami innymi niż XY, które pomimo niewypłacalności XY mogą być 
wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego 
[HIPERŁĄCZE]
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STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY W PRZYPADKU,
GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG 
TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 USTAWY,
JEST PRZEDSIĘBIORCĄ INNYM NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY BILET 
W OBIE STRONY
Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży 
lub wakacji przez ten link/te linki NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające 
zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za 
należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów 
orosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych przez 
ten link/te linki nie później niż 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji 
przez nasze przedsiębiorstwo/XY, usługi te będą stanowić część powiązanych usług 
turystycznych. W takim przypadku XY posiada -  zgodnie z wymogami prawa UE -  
zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi 
niewykonane ze względu na niewypłacalność XY. Należy zauważyć, że nie zapewnia 
się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia 
w postaci hiperłącza (linka internetowego)].
Korzystając z hiperłącza (linka internetowego), podróżny otrzyma następujące 
informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. 
fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, 
z właściwym organem (dane kontaktowe zawierające nazwę, adres geograficznym, 
adres poczty elektronicznej i numer telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności XY 
dojdzie do odmowy świadczenia usług turystycznych.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze
stronami innymi niż XY, które pomimo niewypłacalności XY mogą być wykonane. Dyrektywa
(UE) 2015/2302 [HIPERŁĄCZE] przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE].


