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Pan

Szanowny Panie Ministrze,

w odniesieniu do pisma o sygnaturze DT6.201.11.2017.DB Europejskie Centrum 
Konsumenckie przekazuje swoje uwagi do projektowanego rozporządzenia Ministra 
Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

W nawiązaniu do powyższego, Centrum proponuje, aby w  paragrafie 5 ustęp 3 punkt 
1 w literze „o” dodać następujący zapis:

„o) Informację czy przedsiębiorca uczestniczy w systemie rozwiązywania 
sporów na drodze pozasądowej.”

W opinii Centrum, powyższy zapis jest zasadny z uwagi na dwa główne aspekty:
1. Interes konsumentów. CEOTiPT jako źródło informacji o przedsiębiorcy jest 

dla konsumentów bardzo wartościowym systemem. W naszej ocenie, warto 
aby w ewidencji , poza informacjami m.in. o adresie firmy czy formy prawnej 
działalności, zawrzeć informację o tym czy przedsiębiorca uczestniczy 
w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
Z doświadczenia Centrum wynika, że owo kryterium odgrywa znaczącą rolę 
w  przypadku podejmowania decyzji o skorzystaniu z usług profesjonalisty na 
rynku usług turystycznych. Potencjalny klient przedsiębiorcy mógłby w  sposób 
jawny oraz prosty sprawdzić czy ewentualny spór będzie mógł rozwiązać 
pozasądowo oraz co więcej -  gdzie może to zrobić.
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2. Obowiązujące przepisy ADR. Centrum wskazuje, że Dyrektywa 2013/11/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich nie wyłącza 
swojego zastosowania dla przedsiębiorców na rynku usług turystycznych Na 
mocy art. 13 ust.1 w/w dyrektywy Państwa członkowskie winny zapewnić, aby 
przedsiębiorcy informowali konsumentów w sposób jasny i zrozumiały 
o właściwych podmiotach ADR. Ponadto, motyw 39 w/w dyrektywy wskazuje, 
że podmioty ADR powinny być dostępne i przejrzyste.
W ocenie Centrum, informacje takie mogą być zatem przekazywane zarówno 
na stronach internetowych jak i w CEOTiPT. Może to, zdaniem ECK, stanowić 
istotny bodziec dla konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi istnienia 
alternatywnego systemu rozwiązywania sporów.

Przedstawiając powyższe, Centrum wyraża nadzieję, że zaproponowana zmiana 
zostanie uwzględniona.

Z poważaniem,
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