BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o usługach turystycznych
(druk nr 936)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 2014 r.
poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390)
Art. 5.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez
turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie
usług turystycznych jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) (uchylony);
2) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu
klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z
imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny
wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn
dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które
działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także
zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę
turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie
zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika
turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, przez:
a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje
usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa
oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy;
3) składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które
je podpisały, odpisy kolejnych umów, o których mowa w pkt 2, nie później niż 14 dni
przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej; przedsiębiorcy
zaprzestający działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli
zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu działalności organizatora
turystyki lub pośrednika turystycznego.
1a. W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
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-2o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej za spełnienie warunku prowadzenia działalności, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie, która
jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę.
1b. W wypadku gdy równoważność zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1a,
jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy
posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określona w
przepisach wydanych na podstawie art. 10, przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a,
przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość
posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia,
wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedsiębiorca będący organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym, który w
ramach wykonywanej działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny, jest
obowiązany:
1) wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru;
2) w umowie zawieranej z klientem wskazywać jednoznacznie właściwego organizatora
turystyki, którego reprezentuje;
3) działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej.
3. Obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt
2, dotyczy całego okresu wykonywania działalności.
4. Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje
upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do
wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju.
5. Marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach
wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji
ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych
umów.
<5a. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika
turystycznego marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka
upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów
powrotu klientów do kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z
organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub
planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub
pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.>
6. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy
umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy
ubezpieczenia na rzecz klienta, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, kierując się
potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów umowy.
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