
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę 
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w dniu 26 lipca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy 

Upadek dużego biura podróży, z jakim mieliśmy do czynienia na początku obecnego sezonu 
wakacyjnego, stał się przyczynkiem do wznowienia debaty nad skutecznością funkcjonującego obecnie 
w Polsce systemu gwarancji w tym obszarze. Standard wyznaczony przez prawo unijne mówi jednoznacznie: 
„na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, 
powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót 
konsumenta z podróży” (art. 7 dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych 
podróży, wakacji i wycieczek). Przepis ten został zaimplementowany w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Zgodnie z ustawą przedsiębiorca wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów 
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych powinien w przypadku niewypłacalności zapewnić 
swoim klientom pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej oraz zwrot wpłat wniesionych tytułem 
zapłaty za imprezę turystyczną w wysokości proporcjonalnej do zakresu niezrealizowanej imprezy. 
W naszym kraju system ten opiera się na umowach gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo na 
umowach ubezpieczenia na rzecz klientów lub też - pod pewnymi warunkami - działa w oparciu 
o zobowiązanie się przez przedsiębiorcę do przyjmowania wpłat klientów wyłącznie na rachunek 
powierniczy. 

Eksperci podkreślają jednak, że umowy gwarancyjne są w tym przypadku rozwiązaniem 
niewystarczającym, bowiem zabezpieczają one pokrycie szkód jedynie do określonej wysokości, a zatem 
w pewnych przypadkach może się okazać, że środki możliwe do wypłacania na podstawie takich umów są 
niższe aniżeli suma roszczeń zgłoszonych przez konsumentów poszkodowanych w wyniku bankructwa biura 
podróży. Zaistnienie takiej sytuacji rodzi nadto wątpliwość w przedmiocie zasad, jakimi powinien kierować 
się podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczeń - w szczególności należałoby ustalić, czy w przypadku 
niemożności pokrycia wszystkich roszczeń w pełnej wysokości wypłaty powinny być dokonywane w pełnej 
wysokości według kolejności zgłoszeń, czy też należy je w jednakowej proporcji obniżyć wszystkim. 

Proszę Panią Minister o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania opisanego problemu. Szczególnie 
wskazane w tym przypadku jest przyjęcie takich mechanizmów gwarancyjnych, które wykluczałyby ryzyko 
niemożności pokrycia wszystkich należnych roszczeń powstałych z tytułu niewypłacalności biura podróży. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


