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Szanowna Pani Sekretarz,

w odpowiedzi na pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 
26 czerwca 2017 r., znak DOIK -  0249-2/17/LP (dot. KRM -1 0 -7 7 -1 7 )  zgłaszające postulat 
wprowadzenia do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych prawa do odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie 
turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania 
przyczyn, przedstawiam następujące stanowisko.

Należy na wstępie wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 5 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez 
turystycznych i powiązanych usług turystycznych (dalej jako: dyrektywa 2015/2302), decyzja 
o wprowadzeniu prawa do odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie 
turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania 
przyczyn, należy do państw członkowskich. Z uwagi na fakt, iż jest to wyjątek od obowiązku 
maksymalnej harmonizacji (art. 4 dyrektywy), podjęto decyzję o niewdrażaniu do krajowego 
porządku prawnego przedmiotowego przepisu. W ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przedmiotowego przepisu 
byłoby niekorzystne dla przedsiębiorców działających na rynku turystycznym. Mogłoby to 
również wywoływać wątpliwości po stronie podróżnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki po zakończeniu konsultacji publicznych projektu 
ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, mając na względzie 
jednoznaczną i konsekwentną postawę oraz argumentację branżowych organizacji 
samorządowych, m.in. Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, Polskiej Izby Turystyki, 
Zrzeszenia Agentów IATA, Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, zrezygnowało z jego wprowadzenia do polskiego 
porządku prawnego. Ww. organizacje wskazywały na liczne niebezpieczeństwa płynące 
z implementacji art. 12 ust. 5 dyrektywy 2015/2302, a wynikające z trudności z utrzymaniem 
płynności finansowej przez przedsiębiorców rynku turystycznego związanych z ponoszeniem 
kosztów odstąpień od umowy. Mogłoby to wywołać skutki dla całego rynku turystycznego, 
a pośrednio (poprzez konsekwencje powstania ewentualnej niewypłacalności) także dla 
podróżnych.



Trzeba również zauważyć, że dotychczas do Ministerstwa Sportu i Turystyki nie 
wpływały sygnały o istnieniu problemów związanych z zawieraniem umów o udział w imprezie 
turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym przypadków wprowadzania w błąd lub 
wręcz oszukiwania podróżnych, którzy w ten sposób zawarli umowy. Wypada podkreślić, że 
takie sygnały nie płynęły w szczególności z Państwa strony - Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

Wskazać dalej wypada, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe odstąpienie od 
umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie; 
14 dni bez podawania przyczyn. Brak implementacji art. 12 ust. 5 dyrektywy 2015/2302 jest 
zatem konsekwencją obecnie funkcjonujących rozwiązań prawnych, które dotychczas nie 
budziły żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. Stan prawny nie ulegnie zmianie w tym zakresie, 
co stanowi realizację jednej z podstawowych zasad państwa prawa, a mianowicie zasady 
pewności i stabilności prawa.

Ponadto wprowadzenie do projektu przedmiotowego przepisu wprowadziłoby inny 
zakres ochrony niż dotychczasowe rozwiązania znane polskiemu porządkowi prawnemu. 
Trzeba bowiem dostrzec, że dyrektywa 2015/2302 mówi ogólnie o „podróżnym”. Ochronie 
podlegaliby zatem nie tylko konsumenci, ale wszyscy podróżni, a zatem także przedsiębiorcy 
czy wszelkiego rodzaju instytucje (np. w przypadku umów o podróże służbowe itp.), którzy 
niewątpliwie posiadają zdecydowanie silniejszą pozycję rynkową od klienta indywidualnego 
(konsumenta). W tym miejscu warto podkreślić, że znacząca część umów dotyczących podróży 
służbowych jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa. Wymiana uzgodnionych treści 
i warunków handlowych następują drogą e-mailową, a przesłanie umów - pocztą kurierską. 
Wprowadzenie przedmiotowego zapisu mogłoby dawać klientowi instytucjonalnemu 
możliwość rezygnacji z umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, na które wyraził on 
zgodę już w procesie uzgadniania treści umowy. Zatem mogłoby służyć nie tylko ochronie 
podróżnego, ale stanowić pole do nieuprawnionych rezygnacji z umów przez klientów 
instytucjonalnych.

Nie można również tracić z pola widzenia, faktu, że sprzedaż usług na rynku 
turystycznym jest specyficzną działalnością, całkowicie odmienną od sprzedaży innych usług, 
w tym usług medycznych. Zwykle wiąże się z wcześniejszą rezerwacją przez organizatorów 
turystyki usług u swoich kontrahentów (np. usług noclegowych, transportowych) 
i ponoszeniem związanych z tym kosztów. Z uwagi na powyższe wprowadzenie przedmiotowej 
regulacji spowoduje powstanie rzeczywistej i znaczącej kwotowo straty materialnej po stronie 
przedsiębiorców rynku turystycznego w postaci konieczności poniesienia kosztów odstąpienia 
przez podróżnych od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w krótkim terminie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej (koszt zarezerwowanych i opłaconych usług, które nie będą 
mogły już być sprzedane innemu klientowi). Natomiast zagrożenie wskazywane przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpienia ewentualnych przypadków wprowadzenia 
w błąd podróżnych, którzy w ten sposób zawarli umowy, jest i pozostaje w sferze hipotetycznej 
(brak sygnałów o wystąpieniu takich przypadków).

Wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, wobec braku dodatkowych 
wskazówek w treści dyrektywy, musiałoby odbywać się dla podróżnego bezkosztowo. Brak 
jest bowiem w chwili obecnej podstaw do przyjęcia odrębnego stanowiska. Takie podejście 
byłoby w sprzeczności z zasadą równoważności umów zawieranych w różnych formach, 
zarówno dla podróżnych, jak i przedsiębiorców, Klient, który zawrze umowę bezpośrednio 
w biurze podróży lub przez Internet byłby w mniej korzystnej sytuacji niż klient zawierający 
umowę poza lokalem przedsiębiorcy. Z punktu widzenia organizatora turystyki, w przypadku



umowy zawartej w biurze, w sytuacji odstąpienia przez klienta od umowy, przedsiębiorca 
mógłby potrącić już poniesione, adekwatne koszty, zaś w przypadku umowy zawartej poza 
lokalem, byłby zmuszony do zwrotu klientowi całej wpłaty. Warto podkreślić, że dyrektywa, 
a zatem i projekt ustawy wskazuje, że „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.”

Trzeba również wskazać na problemy wypływające z ewentualnej praktyki stosowania 
przepisu dotyczącego możliwości odstąpienia od umowy zwartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa w przypadku sprzedaży imprez turystycznych typu last minutę. 
Niejednokrotnie umowy o takie imprezy mogą zostać zawarte w czasie krótszym niż 14 dni 
przed rozpoczęciem imprezy. Między innymi w takim wypadku wystąpi problem 
z zastosowaniem tego przepisu w praktyce. Podróżny będzie mógł zrezygnować z imprezy 
turystycznej, np. w dniu wylotu, a nawet po terminie wylotu, jeśli nie przekroczy 
14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

Ze względu na treść art. 4 dyrektywy 2015/2302 (maksymalna harmonizacja) 
wprowadzenie zmienionej wersji przepisu budzi poważne wątpliwości. Warto również 
wskazać, że tylko dwa spośród państw członkowskich (Litwa, Niemcy) dyskutują na temat 
wprowadzenia przedmiotowego przepisu do krajowego porządku prawnego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozumie potrzebę ochrony konsumentów, szczególnie 
tych bardziej narażonych na ewentualne nieuczciwe praktyki przedsiębiorców. Należy 
jednakże zwrócić uwagę także na niebezpieczeństwo z tym związane. W praktyce często 
konsumenci nie rozróżniają umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa od umowy 
zawieranej na odległość. Wprowadzenie przedmiotowego przepisu mogłoby prowadzić do 
błędnej interpretacji swoich praw przez podróżnych, co mogłoby skutkować występowaniem 
sytuacji, w których klient zawierałby umowę przez Internet mając przeświadczenie, 
iż przysługuje mu prawo odstąpienia od zawartej umowy, a w rzeczywistości nie miałby takiej 
możliwości. Warto zaznaczyć, że umowy zawierane przez Internet, który obecnie staje się 
głównym kanałem dystrybucji imprez turystycznych, są zawierane nie tylko przez młodych 
ludzi, ale także przez osoby starsze.

Podsumowując, w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki nie jest zasadne 
wprowadzenie przedmiotowej regulacji do krajowego porządku prawnego. Przyjęcie takiego 
rozwiązania byłoby niekorzystne dla przedsiębiorców i mogłoby powodować wątpliwości 
wśród podróżnych. Zdaniem MSiT przywoływane przez UOKiK kompromisowe rozwiązanie 
odnośnie brzmienia tego przepisu budzi uzasadnione wątpliwości w kwestii prawidłowej 
implementacji dyrektywy.
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