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turystycznych

TIMEShARING AS AN INSTITUTION OF TOURIST SERVICES MARKET 

Wstęp

Timesharing to konstrukcja prawna funkcjonująca w polskim systemie prawnym stosun-
kowo krótko. Wprowadzono ją w 2000 r. w celu implementacji wytycznych wspólnotowych 
zawartych w dyrektywie 94/47/WE, jako instytucję z pogranicza prawa rzeczowego oraz 
prawa zobowiązań. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że timesharing to przede 
wszystkim instytucja prawa turystycznego, stanowiąca odpowiedź na oczekiwania ze 
strony przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne oraz nabywców tych usług. 
Celem niniejszej publikacji jest próba określenia miejsca tej instytucji na rynku usług 
turystycznych. Rozważania zostaną poprzedzone krótkim przybliżeniem samego pojęcia 
timesharingu i uregulowań prawnych jego dotyczących.

Pojęcie timesharingu. Rys historyczny

Timesharing to termin pochodzący z języka angielskiego, dosłownie tłumaczony jako 
„dzielenie czasu”, „współdzielenie czasu” czy „podział czasu”1. Warto wspomnieć, iż na 
początku kształtowania się tej instytucji funkcjonował termin leisure timesharing, który 
podkreślał odniesienie do czasu wolnego od pracy (z ang. leisure oznacza „czas wolny”), 
jednak ostatecznie takie sformułowanie się nie przyjęło2. W terminologii francuskiej funk-
cjonują odpowiednio pojęcia: time propriété i mulitpropriété a temps parta, w niemieckiej 
zaś – Teilzeitnutzungsrecht oraz Teilzeiteigentum3. W doktrynie polskiej brak odpowiednika 
nazwy timesharing, podobnie jak w przypadku terminów leasing czy factoring powszechnie 
używa się określenia obcojęzycznego4.

1 K. Zaradkiewicz, Timesharing – szczególny stosunek prawa rzeczowego, [w:] System prawa prywatnego, 
red. E. Gniewek, t. 4, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 167; K. Ludwichowska, Dyrektywy UE 
o timesharingu a konieczność reformy prawa polskiego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 4, s. 65; P. Pogłódek, Użyt-
kowanie timesharingowe w prawie polskim, „Rejent” 2002, nr 10, s. 83.
2 Zob. L. Stecki, Timesharing, Wyd. TNOiK, Toruń 2002, s. 86.
3 K. Zaradkiewicz, Umowa time-sharingʼu a regulacje UE, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 5, s. 188; P. Pogłódek, 
op. cit., s. 83.
4 Zob. B. Fuchs, Timesharing, „Rejent” 1997, nr 4, s. 34.
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Timesharing jest najczęściej definiowany jako prawo do używania rzeczy w ściśle 
oznaczonych, powtarzających się odstępach czasu (zwykle corocznie)5. Przedmiotem 
timesharingu są z reguły nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Stąd 
początki tej instytucji, sięgające lat 60. XX w., związane są właśnie z branżą turystyczną. 
Jako pierwszy kraj, w którym timesharing zaczął się kształtować i funkcjonować, wska-
zuje się często Francję6, co jest związane m.in. z działalnością spółki Grands Travaux de 
Marseille, lansującej slogan reklamowy: „nie najmujcie pokojów, kupujcie hotel”7. Jednak 
początków timesharingu można się doszukiwać też w Niemczech (koncepcja podzielnego 
korzystania z apartamentów w budynkach mieszkalnych i hotelach – Teilappartement-Idee), 
Stanach Zjednoczonych, czy nawet Japonii8. 

Akty prawne regulujące problematykę timesharingu

Często podkreśla się, że timesharing to instytucja wykształcona przez praktykę i po-
trzeby rynku – pierwsza w Europie ustawa na ten temat (portugalska) pojawiła się do-
piero w 1981 r.9 Jednak największe znaczenie dla europejskiego ustawodawstwa ma 
zapewne wydana w 1994 r. regulacja wspólnotowa dotycząca timesharingu, a mianowicie 
dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony nabywców 
w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do 
korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie. Dyrektywa ta miała stanowić odpo-
wiedź na występujące na rynku nieprawidłowości i nadużycia ze strony przedsiębiorców 
oferujących usługi timesharingowe10. Inicjatywa wprowadzenia takiej regulacji pojawiła się 
już w 1986 r., natomiast faktyczne prace rozpoczęto w październiku 1988 r.11 Pierwszy 
projekt dyrektywy przedstawiono w 1992 r. i, co istotne, zakładał on oparcie konstrukcji 
timesharingu na własności podzielonej w czasie12. W ostatecznej wersji zrezygnowano 
z tego pomysłu, pozostawiając kwestię charakteru prawnego timesharingu poza zakre-
sem regulacji. Uchwalenie dyrektywy miało miejsce 16 października 1994 r. Wydaje się, 
że najważniejszym pozytywem dyrektywy 94/47/WE jest fakt, iż ten akt nadał kierunek 
dalszym działaniom legislacyjnym poszczególnych państw Unii Europejskiej. 

Dotyczy to również Polski, gdzie w celu dostosowania prawa do wymogów wspólnoto-
wych, jak również mając na uwadze brak uregulowań dotyczących tej instytucji w naszym 

5 Zob. K. Zaradkiewicz, Timesharing…, op. cit., s. 167; B. Fuchs, op. cit., s. 34; B. Fuchs, Timesharing w prawie 
polskim (uwagi na tle ustawy z dnia 13 lipca 2000 roku), „Rejent” 2001, nr 4, s. 40; K. Grzyb, Umowa timesharingu 
w prawie polskim, „Rejent” 2004, nr 10, s. 30; J. Loranc, Timesharing w polskim prawie cywilnym, „Rejent” 2002, 
nr 11, s. 68; P. Pogłódek, op. cit., s. 83.
6 Zob. B. Fuchs, Timesharing, op. cit., s. 34; K. Zaradkiewicz, Umowa…, op. cit., s. 188; P. Puch, Timesharing – 
sposób korzystania z nieruchomości, „Nieruchomości” 2003, nr 5, s. 6; K. Dadańska, T. Filipiak, Komentarz do art. 
270¹ Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, t. 2, Własność i inne prawa rzeczowe, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
7 L. Stecki, op. cit., s. 29.
8 Ibidem, s. 28.
9 Ibidem, s. 36; zob. E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 346.
10 Zob. K. Zaradkiewicz, Umowa…, op. cit., s. 188; K. Grzyb, op. cit., s. 33.
11 Zob. L. Stecki, op. cit. s. 32; E. Łętowska, op. cit., s. 344.
12 Zob. L. Stecki, op. cit., s. 33.



39Timesharing jako instytucja rynku usług turystycznych

systemie prawnym, w dniu 13 lipca 2000 r. uchwalono ustawę o ochronie nabywców 
prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie 
w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece, określanej także jako ustawa timesharingowa13. Warto przy 
tym zaznaczyć, iż uchwalenie tego aktu prawnego poprzedzone było ożywioną dyskusją 
przedstawicieli doktryny, prezentujących swoje stanowiska w wielu publikacjach dotyczą-
cych timesharingu14. 

Aktywność ustawodawcy europejskiego w dziedzinie timesharingu nie ograniczyła się 
jednak tylko do wskazanej wyżej regulacji. W dniu 14 stycznia 2009 r. przyjęto nową dy-
rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, oznaczoną numerem 2008/122/WE, w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów 
o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany. Ustawodawca 
europejski określił motywy wprowadzenia nowej dyrektywy w preambule. Na jej podstawie 
możemy sformułować dwa zasadnicze czynniki, które przyczyniły się do przyjęcia tego aktu 
prawnego. Pierwszym z nich są niedoskonałości dyrektywy 94/47/WE. Od 1994 r., tj. od 
przyjęcia tej regulacji, w doktrynie formułowano pod jej adresem wiele zarzutów i postula-
tów. Przede wszystkim krytykowano zbyt wąski zakres zastosowania dyrektywy15, ale także 
nieprecyzyjność terminologiczną i dogmatyczno-prawną, jak również braki merytoryczne 
przy jednoczesnej nadmiernej szczegółowości unormowań dotyczących prospektu i umo-
wy16. Druga przyczyna jest związana z gwałtownym rozwojem branży turystycznej i usług 
timeshare oraz powstaniem w związku z tym szeregu produktów zbliżonych do timesha-
ringu, a nieobjętych wcześniejszą regulacją. Zgodnie z intencją twórców nowa dyrektywa, 
odpowiadając na te problemy, ma przyczynić się do podnoszenia wzrostu i produktywności 
branży timeshare i długoterminowych produktów wakacyjnych. Ma także poprzez wyższy 
stopień harmonizacji przepisów państw członkowskich, aniżeli jest to obecnie, możemy 
zwiększyć pewność prawną oraz umożliwić konsumentom i przedsiębiorcom czerpanie 
wszelkich korzyści wynikających z istnienia rynku wewnętrznego UE17. 

Dyrektywa 2008/122/WE została przez Polskę implementowana ustawą z dnia 16 wrze-
śnia 2011 r. o timeshare18. W myśl art. 1 ustawy reguluje ona zasady i tryb zawierania 
między przedsiębiorcą a konsumentem umów: timeshare, o długoterminowy produkt 

13 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia miesz-
kalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2000 r. Nr 74 poz. 855 z późn. zm.), określana dalej skrótem: u.tim. 
14 Zob. m.in. K. Zaradkiewicz, Ochrona nabywców timesharingʼu w projekcie ustawy Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1, s. 22; K. Zaradkiewicz, Ochrona nabywców timesharingʼu 
w prawie polskim, „Edukacja Prawnicza” 2001, nr 2, s. 2; J. Preusser-Zamorska, E. Traple, Timesharing – nowa 
instytucja prawa polskiego. Uwagi na marginesie projektu ustawy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1998, nr 3, 
s. 537; M. Nesterowicz, Timesharing. Wprowadzenie, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, nr 3, s. 536.
15 K. Ludwichowska, op. cit., s. 68.
16 L. Stecki, op. cit., s. 33; E. Łętowska, op. cit., s. 352; J. Biernat, Timesharing, [w:] Europejskie prawo konsu-
menckie a prawo polskie, red. E. Nowińska, P. Cybula, Zakamycze, Zakamycze 2005, s. 359.
17 Zob. Preambuła dyrektywy 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odnie-
sieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży 
oraz wymiany.
18 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1370).
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wakacyjny, pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wa-
kacyjnego oraz o uczestnictwo w systemie wymiany. Z punktu widzenia tematu niniejszej 
publikacji zasadnicze znaczenie będzie miała pierwsza z wymienionych umów. Warto 
jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną niezręczność, a zarazem rozbieżność 
terminologiczną powstałą wskutek przyjęcia ustawy o timeshare (określanej dalej skró-
tem: u.o.t.). Warto przede wszystkim podkreślić, iż zarówno w dyrektywie 94/47/WE, jak 
i ustawie z 2000 r. nie występował termin timesharing. Ustawodawca nie zdecydował się 
na wprowadzenie tego terminu do języka prawnego (mimo że to pojęcie od dłuższego 
czasu występowało w języku prawniczym19), a zamiast tego używał określeń opisowych. 
Jednak już w dyrektywie 2008/122/WE ustawodawca europejski przyjął odmienną kon-
cepcję. W art. 2 ust. 1 wprowadzono pojęcie umowy timeshare, na podstawie której 
możemy sformułować definicję timesharingu jako prawa do korzystania z co najmniej 
jednego noclegowego miejsca zakwaterowania przez ponad jeden okres korzystania. 
Zbliżoną definicję wprowadzono także w wymienianej wcześniej u.o.t. Dzięki tej ustawie 
dokonała się zatem dość istotna zmiana terminologiczna w polskim języku prawnym – 
wprowadzenie już w samym tytule ustawy terminu timeshare. Motywy tego działania 
zostały wskazane w Założeniach do projektu ustawy o timeshare, tj. dokumencie sta-
nowiącym de facto projekt u.o.t.20 Odnajdziemy tam stwierdzenie, iż rozbudowany tytuł 
ustawy z 2000 r. jest mało czytelny, a tym samym w niewystarczającym stopniu pełni 
funkcję „oznaczania” ustawy w języku mówionym21. W istocie pogląd ten jest zbieżny ze 
wskazanymi wyżej postulatami w zakresie wprowadzenia terminu timesharing do języka 
prawnego. Zastanawiające i nie do końca zrozumiałe jest jednak działanie ustawodawcy, 
który zdecydował się na wprowadzenie nowego terminu, ale zamiast ugruntowanego już 
pojęcia timesharing używa słowa timeshare. Ustawodawca odwołuje się w tej materii do 
terminologii dyrektywy, co jednak świadczy jedynie o tym, że już na etapie tłumaczenia 
dyrektywy na język polski doprowadzono do pewnego chaosu terminologicznego, który 
w skutek przyjęcia u.o.t. został utrwalony22.

Timesharing jako segment rynku usług turystycznych

Niezależnie od uregulowań prawnych dotyczących timesharingu istotnym zagadnie-
niem pozostaje umiejscowienie tej instytucji na rynku usług turystycznych. Warto przy tym 
wskazać, iż samo pojęcie rynku usług turystycznych (czy rynku turystycznego) stanowi 
przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych. W literaturze przedmiotu odnajdziemy 
szereg różnych definicji tego pojęcia, wśród których warto zwrócić uwagę na propozycję 

19 Zob. B. Fuchs, Timesharing w prawie..., op. cit., s. 41; K. Grzyb, op. cit., s. 33; J. Loranc, op. cit., s. 69.
20 Dokument ten został opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w czerwcu 2010 r. i był 
podstawą do prowadzenia dalszych prac legislacyjnych, skutkujących uchwaleniem przez Sejm ustawy o timeshare.
21 Zob. Założenia do projektu ustawy o timeshare, s. 9.
22 Wprowadzenie terminu „umowa timeshare” jest jednak przez niektórych przedstawicieli doktryny aprobowa-
ne – zob. B. Fuchs, Timesharing w prawie wspólnotowym – wnioski dla polskiego ustawodawcy, „Rejent” 2009, 
nr 2, s. 12.
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wyjaśnienia analizowanego terminu z punktu widzenia kryterium przedmiotowego oraz 
podmiotowego. I tak, w ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych jest definiowany 
jako proces, w którym usługobiorcy i usługodawcy określają, co i na jakich warunkach 
chcą kupić oraz sprzedać23. Natomiast według kryterium podmiotowego rynek usług tu-
rystycznych to określony zbiór nabywców i wytwórców usług turystycznych dokonujących 
transakcji rynkowych, których przedmiotem są usługi turystyczne24.

W literaturze ekonomicznej przedstawia się także propozycje klasyfikowania ryn-
ku usług turystycznych w oparciu o różnorodne kryteria25. Biorąc pod uwagę tematykę 
niniejszej publikacji, szczególnie przydatne wydają się podziały według kryterium geo-
graficznego, według rodzaju usług turystycznych oraz według celu podróży. W oparciu 
o pierwszy z nich wyróżnia się rynek lokalny, regionalny, krajowy, kontynentalny i świato-
wy26. Drugi z wymienionych podziałów zakłada podział na rynek usług hotelarskich, rynek 
usług gastronomicznych oraz rynek usług transportowych27. Ze względu na cel podróży 
możemy natomiast wyróżnić m.in. rynek turystyki biznesowej, kongresowej, zdrowotnej, 
wypoczynkowej, krajoznawczej, religijnej oraz motywacyjnej28. 

Wydaje się, iż umiejscowienie timesharingu w przedstawionej klasyfikacji rynków 
usług turystycznych jedynie w przypadku ostatniego ze wskazanych kryteriów nie będzie 
budzić wątpliwości. Z istoty omawianej instytucji wynika bowiem, iż ma ona realizować, 
co do zasady, cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Długoletnie związanie się z miejscem, 
w którym położona jest nieruchomość czy lokal stanowiące przedmiot timesharingu29, nie 
służy raczej mobilnemu wypoczynkowi czy turystyce krajoznawczej. Oczywiście nie można 
wykluczyć oferowania timesharingu powiązanego z realizacją innych celów, np. medycz-
nych30, jednakże wypoczynek wydaje się być podstawowym walorem omawianej instytucji.

Większe wątpliwości budzi klasyfikacja timesharingu w oparciu o kryterium geogra-
ficzne. Rynek usług timesharingowych z istoty swojej nie będzie rynkiem lokalnym czy 
regionalnym. Analizując globalne znaczenie tej instytucji, zasadne wydaje się przyjęcie 
stanowiska, iż co do zasady będzie to natomiast rynek światowy31. Także w odniesieniu do 
kryterium rodzaju usług turystycznych instytucja timesharingu wykracza poza standardowe 
klasyfikacje. Oczywiście najbliższy omawianej instytucji będzie rynek usług hotelarskich. 
Podmiot świadczący usług timesharingowe, podobnie jak podmioty świadczące usługi 

23 Zob. A. Panasiuk, A. Tokarz, Rynek usług turystycznych, [w:] Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, 
Warszawa 2007, s. 67.
24 Ibidem.
25 Zob. m.in. R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wyd. WSE, Warszawa 1999, s. 53 czy A. Panasiuk, A. Tokarz, 
op. cit., s. 69.
26 A. Panasiuk, A. Tokarz, op. cit., s. 69.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Wskazywane nota bene jako jedna z głównych wad timesharingu.
30 W tym przypadku przedmiotem timesharingu mogłyby być np. lokale w miejscowościach uzdrowiskowych, 
czy wręcz pokoje w sanatoriach.
31 Najważniejszym czynnikiem zachęcającym potencjalnych klientów do skorzystania z usług timesharingowych 
jest z reguły oferowanie nieruchomości czy lokali położonych w odległych, często egzotycznych miejscach, których 
samodzielne nabycie jest dla klienta w zasadzie niemożliwe.
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noclegowe, zapewnia klientowi miejsce noclegowe, zaspokajając tym samym jego potrzebę 
schronienia się, zaliczaną do podstawowych potrzeb człowieka32. Analizując jednak pojęcie 
usługi hotelarskiej, zarówno w kontekście prawnym, jak i ekonomicznym, połączenie jej 
z usługą timesharingową może budzić wątpliwości.

„Usługa hotelarska” według przepisów prawa definiowana jest jako «krótkotrwałe, 
ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także 
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w ob-
rębie obiektu, usług z tym związanych» (art. 3 pkt 8 ustawy o usługach turystycznych33). 
W naukach ekonomicznych usługi hotelarskie są powiązane z reguły z pojęciem bazy 
noclegowej, rozumianej jako «ogół obiektów oferujących podróżnemu nocleg»34. Defi-
niując samo pojęcie usług hotelarskich, z reguły określa się je jako «czynności związane 
z zamieszkaniem turysty w określonym obiekcie noclegowym»35.

Konfrontując przedstawione definicje usług hotelarskich z wskazanym na wstępie ogól-
nym wyjaśnieniem istoty timesharingu, można przyjąć, iż podobieństwa są znaczące. Usługa 
timesharingowa również zakłada bowiem umożliwienie klientowi używania rzeczy, najczęściej 
nieruchomości, i korzystania z nich w ściśle oznaczonych, powtarzających się odstępach 
czasu. Także u.o.t., definiując w art. 2 ust. 1 pojęcie umowy o timeshare, stanowi, iż termin 
ten oznacza «umowę, na podstawie której konsument nabywa za wynagrodzeniem prawo 
do periodycznego korzystania z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, wskazując 
zarazem, iż mowa tu o miejscu noclegowym, w szczególności budynku, mieszkaniu, pokoju 
lub innym pomieszczeniu mieszkalnym, które może znajdować się np. na statku pasażerskim 
lub innej jednostce pływającej, w przyczepie samochodowej, domku turystycznym lub innym 
obiekcie stałym» (art. 6 pkt 3 u.o.t.)36. Bezwarunkowe zakwalifikowanie usług timesharin-
gowych do kategorii usług hotelarskich, a zarazem postrzeganie omawianej instytucji jako 
segmentu rynku usług hotelarskich nie może zostać jednak zaaprobowane. 

Warto podkreślić w pierwszej kolejności, iż mimo podobieństw co do celu porówny-
wanych usług oraz ich przedmiotu zasadniczo odmienny będzie zakres obowiązków 
usługodawcy. Istota świadczenia usług hotelarskich wymaga bowiem od usługodawcy 
szeregu dodatkowych obciążeń związanych przede wszystkim z zapewnieniem opieki 
gościowi hotelowemu oraz pieczy nad jego mieniem (w szczególności bagażem)37. Samej 
usłudze noclegowej towarzyszą często różnego rodzaju usługi dodatkowe (w szczegól-
ności wyżywienie, utrzymanie porządku w pokoju czy zapewnienie dodatkowych walorów 
rekreacyjnych). W przypadku usługi timesharingowej elementy te nie występują, przede 

32 Zob. A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, s. 35.
33 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.).
34 Zob. A. Tokarz, Podaż turystyczna, [w:] Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007, s. 114. 
Zob. także Z. Kruczek, Baza noclegowa, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. idem, Wyd. KSH, Kraków 2004, 
s. 26.
35 A. Tokarz, op. cit., s. 117.
36 Ustawa wskazuje zarazem, iż umowa taka jest zawierana na okres dłuższy niż rok (art. 2 ust. 1 in fine u.o.t.).
37 Wyrazem tego jest w szczególności unormowanie zawarte w art. 846–852 k.c., w których ustawodawca 
wprowadził zaostrzone zasady odpowiedzialności utrzymującego hotele i podobne obiekty za rzeczy wniesione 
przez gościa hotelowego.
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wszystkim jeżeli mowa o pierwszej z wskazanych cech, tj. obowiązku zaopiekowania się 
osobą gościa. Można by wręcz przyjąć, iż z założenia jest to wykluczone, jako że usłu-
godawca timesharingowy pozostawia przedmiot timesharingu do wyłącznej dyspozycji 
klienta, nie uczestnicząc w żaden sposób w faktycznym wykonaniu umowy, a ograniczając 
się jedynie do udostępnienia klientowi obiektu. 

Warto jednak zauważyć, iż jeżeli chodzi o usługi dodatkowe związane z pobytem 
gościa w obiekcie, w literaturze przedmiotu podkreśla się, że uprawnienie do korzystania 
z przedmiotu timesharingu jest podstawowym, przedmiotowo istotnym elementem umowy 
timesharingowej38, co jednak nie wyklucza wprowadzenia innych uprawnień, często okre-
ślanych jako świadczenia dodatkowe39. Możemy je podzielić na dwie grupy: pierwsza to 
uprawnienia do korzystania z rzeczy innych niż właściwy przedmiot umowy (np. basenów, 
kortów tenisowych, ale też samochodów, jachtów czy innego sprzętu), druga – to usługi 
świadczone na rzecz uprawnionego (np. wyżywienie, utrzymanie czystości). W u.o.t. 
pojęcie świadczeń dodatkowych zostało użyte w kontekście tzw. umów powiązanych. 
Art. 6 pkt 6 umowy bowiem wskazuje na to, że strony mogą zawrzeć dodatkową umowę 
(lub umowy) timeshare, w której (których) przedsiębiorca zobowiąże się do świadczenia 
usług związanych z umową timeshare. Warto jednak podkreślić, iż wskazane świadcze-
nia dodatkowe stanowią przedmiot odrębnej umowy i nie są one bezpośrednio związane 
z istotą umowy timesharingowej, tak jak ma to miejsce w przypadku usługi hotelarskiej.

Kończąc powyższe rozważania, pozostaje jeszcze kwestia relacji między usługami 
timesharingowymi a usługami hotelarskimi. Jak wskazano wcześniej, usługi hotelarskie 
wiąże się co do zasady z pojęciem bazy noclegowej. W literaturze przedmiotu przedsta-
wiane są różne podziały bazy noclegowej, co jednak istotne, podkreśla się swoistą kla-
syfikację i standaryzację obiektów noclegowych40. W przypadku usług timesharingowych 
ich przedmiot jest całkowicie dowolny. Co więcej, miejscami zakwaterowania stanowią-
cymi przedmiot umowy timesharingowej będą raczej domy, mieszkania czy apartamenty 
aniżeli obiekty tradycyjnie klasyfikowane jako elementy bazy noclegowej. Ta okoliczność 
podkreśla również różnice między analizowaną instytucją a rynkiem usług hotelarskich.

Podsumowanie

Timesharing to niewątpliwie bardzo ciekawa instytucja rynku usług turystycznych. 
W Polsce nie odgrywa ona jeszcze tak znaczącej roli, jak chociażby w krajach Europy 
Zachodniej. Kolejne inicjatywy ustawodawcze, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, 
jak i krajowym, mają jednak to zmienić, przyczyniając się do rozwoju i popularyzacji tej 

38 L. Stecki, op. cit., s. 94.
39 K. Zaradkiewicz, Timesahring…, op. cit., s. 169.
40 Zob. Z. Kruczek, op. cit., s. 26. Wyrazem tej standaryzacji jest także wprowadzony w ustawie o usługach 
turystycznych podział na tzw. obiekty skategoryzowane (tj. podlegające procedurze zaszeregowania i kategory-
zacji), wśród których wyróżnia się: hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, kempingi (campingi), domy 
wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe oraz pola biwakowe, a także obiekty nieskategoryzowane, 
które mogą posługiwać się wszelkimi innymi nazwami (art. 35–36 ustawy o usługach turystycznych).



Piotr Piskozub44

instytucji. Niemniej jednak jest to instytucja wykraczająca poza tradycyjnie wyróżnianie 
segmenty rynku usług turystycznych. W ocenie autora niniejszej pracy, z uwagi na znaczą-
ce odmienności w stosunku do przyjętych klasyfikacji usług turystycznych i rynków tychże 
usług, zasadne będzie przyjęcie stanowiska, iż rynek usług timesharingowych powinien 
być traktowany jako odrębna, niezależna kategoria. Specyfika analizowanej instytucji, 
wyrażająca się w jej przedmiocie oraz zakresie świadczeń usługodawcy, przemawia za 
wyodrębnieniem tej instytucji zarówno w kontekście prawnym, jak i ekonomicznym.
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Streszczenie

Niniejsza publikacja jest poświęcona problematyce timesharingu – stosunkowo nowej, lecz 
dynamicznie rozwijającej się instytucji rynku turystycznego. Autor przybliża samo pojęcie time-
sharingu, z uwzględnieniem krótkiego rysu historycznego, wskazując na akty prawne regulujące 
tytułową problematykę. W publikacji podjęto ponadto próbę sklasyfikowania usług timesharin-
gowych jako segmentu rynku usług turystycznych, w szczególności poprzez odniesienie ich do 
kategorii usług hotelarskich.

Słowa kluczowe: timesharing, timeshare, usługi turystyczne, hotelarstwo, usługi hotelarskie

Abstract

The present paper deals with timesharing – the new, perspective institution of tourist market. The 
author lays out term of timesharing and its brief history, he names legislative acts which deal with 
timesharing. This paper presents also problems of classification of timesharing as a segment of 
tourist services market. The author compares timesharing with hotel services and attempts to 
point out the most important analogies and differences.

Keywords: timesharing, timeshare, tourist services, hotel industry, hotel services
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