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Abstract

Legal regulations concerning tourist services consumer protection –  
are changes needed?

The aim of this article is to present the analysis of chosen legal solutions concerning consumer 
protection in the touristic services market. The author tries to answer the questions if the 
actual status in this field is adequate to the needs of tourism market or there is a need of 
further changes. The main subject matter are civil law’s issues, especially those referring to 
contractual liability, it means  liability for non-performance or improper performance of a contract 
– on the bases of both Polish civil code and tourist services act (for example compensation 
for wasted holiday). Contract content issues are also being considered, especially matters 
of abusive clauses. Part of the contemplation concerns terminological issues.
The author claims that consumer protection act, that will apply from the 25th of December 2014, 
will not influence sphere of tourist services, because of its exclusion in this area. This exclusion 
is also included in an EU directive 2011/83 from 25th of October 2011. However,  a new directive, 
which will replace a current one 90/314 from 13th of June 1990, can be of a vital significance. 
The directive will include some legal solutions that have not been regulated. In the author’s 
opinion, introducing new directive will not mean that a new tourist services acts will have to be 
enacted. The author believes that it is enough to amend an actual act from the 29th of 
August 1997, especially because the so far existing solutions of the Polish law concerning 
tourist agency’s client protection is to be acknowledged as sufficient.
Key words: tourist services act, package travel directive, consumer protection, compen-
sation for wasted holiday
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1. Charakterystycznym zjawiskiem ostatnich 
dziesięcioleci jest stały rozwój rozwiązań 
prawnych służących ochronie konsumen
tów. Dotyczy to wszystkich segmentów rynku, 
w tym także rynku usług turystycznych. 
Można nawet powiedzieć, że w sferze tury
styki potrzeba ochrony konsumenta jest 
szczególnie wyraźna, i to nie tylko z powo
du poważnej nierównowagi ekonomicznej 
między turystami a tzw. touroperatorami, 
ale przede wszystkim ze względu na „nieod
wracalność” skutków nienależytego wyko
nywania usług w tej dziedzinie. Jeśli bowiem 
w zakresie masowej konsumpcji dóbr trwa
łego użytku skutki ewentualnych naruszeń 
praw konsumenta można na ogół stosun
kowo łatwo usunąć poprzez naprawę czy wy
mianę (pomijając ewentualne szkody na 
osobie), to w przypadku usług turystycznych 
najczęściej skutki dostarczenia niepełno
wartościowego „towaru” nie są już możliwe 

do wyeliminowania. Należy dodać, że zwłasz
cza w przypadku imprez zagranicznych sy
tuacja klienta jest w znacznym stopniu uwa
runkowana opieką ze strony organizatora 
imprezy i podmiotów z nim współpracują
cych, co uzależnia od nich klienta1. Dodat
kowo trzeba zauważyć, że – w odróżnieniu 
od większości usług – turysta najczęściej 
płaci z góry za usługę, która dopiero ma 
być wykonana. Z reguły zatem klient biura 
podróży nie ma możliwości zastosowania 
prostej rynkowej zasady odmowy zapłaty 
w przypadku nienależytego wykonania umo
wy. Wszystko to powoduje, że w całej sze
rokiej dziedzinie prawa konsumenckiego 
szczególnego znaczenia nabierają właśnie 
te rozwiązania prawne, które mają na celu 

1 Na te i inne zagrożenia dla klienta usług tu
rystycznych wskazuje Łętowska (2002).
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ochronę osób korzystających z usług tury
stycznych. Pojawia się przy tym także koniecz
ność stworzenia pewnych mechanizmów 
prewencyjnych, chroniących całą zbiorowość 
usługobiorców przed nieprawidłowym wy
konywaniem umów przez przedsiębiorców 
działających w branży turystycznej.

Należy postawić w tym miejscu pytanie 
o stan rozwoju prawa konsumenckiego w 
omawianym zakresie. Czy już istniejące roz
wiązania w wystarczającym stopniu chronią 
klientów biur podróży, czy też konieczne są 
dalsze prace legislacyjne? Poniżej przedsta
wiono próbę odpowiedzi na te pytania, która 
wymaga pewnej diagnozy istniejącego sta
nu rzeczy i występujących potrzeb. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że ze względu na ograni
czone ramy objętościowe niniejszego referatu 
konieczna jest pewna selekcja zagadnień. 
Ograniczono się zatem do zasygnalizowania 
rozwiązań występujących w polskim sys
temie prawnym, podążającym na ogół za 
rozwiązaniami funkcjonującymi w innych 
krajach rozwiniętych. Szczególnie warto w 
tym miejscu podkreślić wpływ prawa wspól
notowego na rozwój polskiego prawa w tej 
dziedzinie. Wpływu tego nie sposób przece
nić, biorąc pod uwagę to, że szereg rozwiązań 
ustawowych stanowi przejaw implementacji 
dyrektyw unijnych. Dotyczy to w szczegól
ności kwestii związanych z ochroną konsu
menta na rynku usług turystycznych, ure
gulowanych przede wszystkim w Ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury
stycznych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r...), 
implementującej do polskiego systemu praw
nego postanowienia Dyrektywy Rady Wspól
not Europejskich z dnia 13 czerwca 1990 r. 
w sprawie zorganizowanych podróży, wa
kacji i wycieczek (90/314/EWG) (Dyrektywa 
Rady…). Pod wpływem prawa unijnego po
wstała także nowa Ustawa z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 
30 maja 2014 r.…), która wchodzi w życie 
dnia 25 grudnia 2014 r. Ma ona istotne 
znaczenie z punktu widzenia ujednolicenia 
rozwiązań prawnych służących ochronie 
konsumenta na polskim rynku, choć – jak 
będzie o tym niżej mowa – co do zasady nie 
dotyczy ona umów o świadczenie usług 
turystycznych. Należy w tym miejscu dodać, 
że trwają obecnie prace nad projektem nowej 
dyrektywy, zastępującej wspomnianą Dy

rektywę 90/314. Według projektu dyrektywa 
ma być zatytułowana „w sprawie imprez 
turystycznych i aranżowanych usług turys
tycznych”2. Projekt ten został opracowany 
przez Komisję Europejską w 2013 r. i można 
się spodziewać, że nowa dyrektywa zostanie 
uchwalona w 2015 r. Jeśli tak się stanie, 
zrodzi to konieczność nowelizacji Ustawy 
o usługach turystycznych. Niewykluczone 
nawet, choć nie wydaje się to absolutnie 
konieczne, że ustawodawca zdecyduje się 
uchwalić nową ustawę turystyczną3. Jak z 
tego wynika, podjęcie w niedalekiej przy
szłości pewnych prac legislacyjnych wydaje 
się nieuniknione. Niezależnie zatem od tego, 
jaki kształt przybiorą nowe regulacje, warto 
już dziś przyglądać się zasadniczym kierun
kom projektowanych zmian. Należy tu jednak 
zaznaczyć, że całościowe omówienie zmian 
wynikających z nowej dyrektywy wymaga
łoby odrębnego opracowania, wykraczającego 
poza ramy niniejszego artykułu. Wydaje się 
zresztą, że byłoby to jeszcze przedwczesne ze 
względu na prowadzone obecnie dalsze prace 
legislacyjne, których ostatecznym efektem 
będzie definitywny kształt dyrektywy.

2. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że kwestie dotyczące zawierania i wy
konywania umów z udziałem konsumentów 
nie funkcjonują w próżni prawnej. Przeciw
nie, należy je rozpatrywać łącznie z szere
giem przepisów dotyczących zawierania i 
wykonywania umów „w ogóle”, a nie tylko 
w odniesieniu do konsumentów. Z tego punk
tu widzenia istotne znaczenie mają w szcze
gólności kodeksowe rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(art. 471 i nast. k.c.), a także odpowiedzial
ności za szkody polegające na uszkodzeniu 
lub utracie rzeczy wniesionych przez gości 

2 Tekst projektu w postaci wniosku Komisji 
Europejskiej z dnia 9 lipca 2013 r. opublikowano 
w Internecie (Wniosek Komisji Europejskiej…). 
Dalszy bieg prac legislacyjnych wskazuje, że w 
stosunku do pierwotnego projektu nastąpią pewne 
zmiany, prawdopodobnie niemające jednak wpły
wu na podstawowe założenia dyrektywy.

3 Bliżej o projekcie nowej dyrektywy turys
tycznej i jej możliwym wpływie na prawo polskie: 
zob. Gospodarek (2014).
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hotelowych (art. 846 i nast. k.c.). Podobnie 
należy zauważyć, że wiele przepisów mają
cych znaczenie z punktu widzenia ruchu 
turystycznego dotyczy także innych przy
padków przemieszczania się osób, nie tylko 
w celach turystycznych. Do wszystkich tych 
sytuacji mają zastosowanie te same zasady 
(np. przepisy o rekompensacie za odmowę 
przyjęcia na pokład albo za znaczne opóź
nienie lotu). Te zagadnienia, bardzo istotne 
z punktu widzenia obrotu prawnego i go
spodarczego, będą jednak musiały się zna
leźć poza zakresem niniejszych rozważań.

Głównym przedmiotem dalszego zain
teresowania uczyniono wybrane aspekty usy
tuowania klienta biura podróży jako strony 
umowy. Skoncentrowano się zatem przede 
wszystkim na elementach cywilnoprawnych. 
W tle pozostaną natomiast rozwiązania na
tury administracyjnej i finansowej, służące 
jako instrumenty regulacji rynku usług tury
stycznych. Należą do nich chociażby wy
magania co do obowiązkowych gwarancji 
finansowych jako warunku prowadzenia 
działalności gospodarczej w sferze turystyki. 
Kwestie te są oczywiście bardzo istotne, lecz 
ze względu na ograniczone ramy niniejszego 
opracowania poświęcono im jedynie krótką 
wzmiankę w końcowej części artykułu.

3. W celu uniknięcia ewentualnych niepo
rozumień należy przyjąć pewne założenia 
terminologiczne. W dalszych wywodach 
stosowano pojęcia „klient” i „biuro podróży” 
jako oznaczenia stron umowy o imprezę tu
rystyczną. Należy zauważyć, że Ustawa o 
usługach turystycznych nie posługuje się ter
minem „konsument”. Ustawodawca używa 
w tym przypadku pojęcia „klient”. Klient 
jest określony jako osoba, która zamierza 
zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie 
usług turystycznych na swoją rzecz lub na 
rzecz innej osoby, przy czym zawarcie tej 
umowy nie stanowi przedmiotu jej działal
ności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której 
umowa została zawarta, a także osoba, której 
przekazano prawo do korzystania z usług 
turystycznych objętych uprzednio zawartą 
umową (art. 3 pkt 11 Ustawy o usługach 
turystycznych)4. Nietrudno zauważyć, że 

4 W projekcie nowej dyrektywy turystycznej 
używa się określenia „podróżny”.

tak zdefiniowane pojęcie klienta z jednej 
strony pozostaje zbliżone do pojęcia kon
sumenta, używanego w prawie cywilnym, 
z drugiej jednak jest szersze. Jak wiadomo, 
w prawie cywilnym pojęcie konsumenta nie 
jest jednorodne i – mimo występujących 
zbieżności – na gruncie różnych ustaw jest 
różnie definiowane. Tu jednak ograniczono 
się do pojęcia konsumenta zawartego w 
art. 221 k.c. Zgodnie z tym przepisem, za 
konsumenta uważa się osobę fizyczną do
konującą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodar
czą lub zawodową5. W tym sensie można 
zaobserwować podobieństwo między de
sygnatami pojęć „konsument” (według Ko
deksu cywilnego) i „klient” (według Ustawy 
o usługach turystycznych – skoro jest to osoba, 
dla której zawarcie umowy o świadczenie 
usług turystycznych „nie stanowi przed
miotu jej działalności gospodarczej”). Tra
dycyjne cywilistyczne oznaczenie konsu
menta, tak jak rozumie to Kodeks cywilny, 
zakłada, że konsumentem jest strona zawar
tej z przedsiębiorcą umowy. Ktoś, kto nie 
jest jej stroną, nie jest konsumentem, nie 
jest zatem chroniony w sposób szczególny. 
Tymczasem na gruncie przytoczonej wyżej 
definicji klienta z art. 3 pkt 11 Ustawy o usłu
gach turystycznych klientem jest nie tylko 
ten, kto zawiera umowę, ale także osoba, na 
rzecz której umowa została zawarta, jak i 
osoba przejmująca prawa i obowiązki wy
nikające z umowy. Oznacza to, że ochrona 
przewidziana w Ustawie o usługach tury
stycznych ma szerszy zakres podmiotowy 
niż „klasyczna” ochrona konsumenta6.

Warto też zauważyć, że Ustawa o usługach 
turystycznych nie używa określenia „biuro 
podróży”, określając przedsiębiorców mianem 
organizatora turystyki, pośrednika turystycz
nego lub agenta turystycznego (art. 3 pkt 5–7 
Ustawy o usługach turystycznych). Wydaje 

5 Zgodnie z art. 44 pkt 1 Ustawy o prawach 
konsumenta z dniem 25 grudnia 2014 r. art. 221 
k.c. uzyskuje następujące brzmienie: „Za kon
sumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z 
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową”.

6 Zob. uwagi Pajora (2014) zawarte w komen
tarzu do art. 221 k.c.
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się jednak, że wyrażenie „biuro podróży” 
jest dobrze ugruntowane nie tylko w języku 
codziennym, ale i w polskiej literaturze 
i orzecznictwie. Stanowi ono dość poręczne 
określenie, nieprzesądzające o formie orga
nizacyjnej podmiotu prowadzącego działal
ność w „branży turystycznej”. Będzie ono 
zatem używane w dalszych rozważaniach jako 
zbiorcze określenie każdego typu przedsię
biorcy prowadzącego działalność gospo
darczą polegającą na zawieraniu i wykony
waniu umów o usługi turystyczne.

4. Jak już wyżej wspomniano, dnia 25 grud
nia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa o prawach 
konsumenta. Rozwiązania przyjęte w tej usta
wie pozwolą na wyeliminowanie pewnego 
„rozproszenia przepisów” i spowodowanej 
nim niespójności rozwiązań (np. w zakre
sie odpowiedzialności sprzedawcy wobec 
konsumenta z tytułu niezgodności towaru 
konsumpcyjnego z umową – do tej pory 
występowały istotne niezgodności między 
odpowiedzialnością z tego tytułu a ogólną 
odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej). Z tego względu nowe 
rozwiązania ustawowe ocenić należy co do 
zasady pozytywnie. Z punktu widzenia oma
wianego tematu ogólna pozytywna ocena 
nowych rozwiązań nie ma jednak istotnego 
znaczenia. Ustawodawca przewidział bowiem 
szereg wyłączeń z zakresu stosowania no
wych przepisów. Przede wszystkim należy 
zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 
Ustawy o prawach konsumenta jej przepi
sów nie stosuje się do umów o imprezę tury
styczną, o których mowa w Ustawie o usługach 
turystycznych. Już to wyłączenie powoduje, 
że w kontekście niniejszych rozważań za
interesowanie nowymi rozwiązaniami ulega 
zdecydowanemu zmniejszeniu. Należy dodać, 
że przepisów Ustawy o prawach konsumenta 
nie stosuje się także do umów timeshare 
(wyłączenie zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 9) 
oraz – z pewnymi wyjątkami – do umów 
dotyczących przewozu osób (art. 3 ust. 1 
pkt 4). Jak z tego wynika, wbrew nadziejom, 
które mogłoby stwarzać uchwalenie nowego 
aktu prawnego poświęconego wyłącznie 
ochronie interesów konsumentów, ochrona 
przewidziana w zawartych w nim przepisach 
nie może mieć zastosowania w sferze usług 

turystycznych. Wypada co najmniej żałować, 
że poza sferą regulacji nowej ustawy pozo
stała ta część rynku usług turystycznych, 
która dotyczy umów zawieranych poza loka
lem przedsiębiorstwa i na odległość. Chodzi 
tu zwłaszcza o umowy zawierane za pośred
nictwem Internetu. Ten sposób świadczenia 
usług turystycznych odgrywa dziś coraz więk
szą rolę, zwłaszcza gdy chodzi o sprzedaż 
usług pakietowych czy biletów lotniczych, 
a także rezerwowanie hoteli. Dotychczas za
gadnienia te były już uregulowane – Ustawą 
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektó
rych praw konsumentów oraz o odpowie
dzialności za szkodę wyrządzoną przez pro
dukt niebezpieczny (Ustawa z dnia 2 marca 
2000 r...). Należy przychylić się do poglądu, 
że jej przepisy mogły mieć zastosowanie w 
odniesieniu do umów o usługi turystyczne. 
W każdym razie nie było przewidziane ge
neralne wyłączenie, najwyżej wyłączenia 
szczegółowe (np. w przypadku usługi „uszy
tej na miarę” konkretnego klienta7). Przy
znać jednak trzeba, że ogólne wyłączenie 
umów z zakresu turystyki z zasad rządzą
cych umowami zawieranymi na odległość 
przewiduje Dyrektywa Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (2011/83/UE) z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie praw konsu
mentów (Dyrektywa Parlamentu...). Ustawo
dawca polski poszedł zatem śladem dyrek
tywy. Krytyka rozwiązania polskiego w tym 
zakresie musi być, siłą rzeczy, krytyką także 
rozwiązań zawartych w Dyrektywie 2011/83/
UE. Nie sposób nie wyrazić w tym miejscu 
krytycznej opinii co do generalnego wyłącze
nia przepisów o ochronie konsumenta w od
niesieniu do umów o usługi turystyczne. 
Umowy te charakteryzują się oczywiście 
pewną specyfiką, jednak w określonym za
kresie filozofia podejścia do rozwiązań pro
konsumenckich powinna być zbliżona, nie
zależnie od segmentu rynku, w ramach 
którego zawarta jest konkretna umowa. Jeśli 

7 Por. art. 10 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, zgodnie 
z którym, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, 
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odle
głość nie przysługuje konsumentowi w wypad
kach świadczeń o właściwościach określonych 
przez konsumenta w złożonym przez niego za
mówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
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klient (będący przecież konsumentem) nie 
może odstąpić od umowy zawartej przez In
ternet, odmiennie niż konsument w innych 
przypadkach, trudno ocenić to inaczej niż 
jako gorsze traktowanie klienta w tym wła
śnie segmencie usług. Oczywiście pewne za
bezpieczenia interesów przedsiębiorców – biur 
podróży – powinny istnieć (np. ograniczenie 
prawa do odstąpienia od umowy terminem 
imprezy, niedopuszczalność odstąpienia w 
przypadku imprezy zorganizowanej według 
zlecenia klienta itp.), jednak brak możliwości 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
(poza przypadkami szczególnymi, określo
nymi w art. 14 ust. 5 Ustawy o usługach tu
rystycznych) nie wydaje się uzasadniony8. 
W tym miejscu warto dodać, że projekt nowej 
dyrektywy turystycznej odnosi się do umów 
zawieranych przez Internet w postaci tzw. 
aranżowanych usług turystycznych. Chodzi 
o powiązane usługi turystyczne, niestano
wiące jednej imprezy turystycznej, polega
jące na możliwości np. zarezerwowania hotelu 
lub wynajęcia samochodu od określonych 
usługodawców za pośrednictwem strony 
internetowej należącej do innego przedsię
biorcy, w szczególności przewoźnika lotni
czego, przy okazji zakupu innej usługi, w tym 
zwłaszcza biletu na przelot. Tego rodzaju 
usługi nabywane są online. Projekt dyrektywy 
nakłada w takim przypadku na przedsiębior
ców szereg obowiązków, w tym w szczegól
ności o charakterze informacyjnym. Należy 
jednak zaznaczyć, że ani w tym przypadku, 
ani w przypadku „zwykłej” imprezy turys
tycznej nie proponuje się przyznania kliento
wi prawa odstąpienia od umowy na zasadach 
identycznych z tymi, które obowiązują przy 
umowach zawieranych na odległość. Jak wia
domo, w świetle prawa polskiego konsument 
może w określonym terminie (10 dni) odstą
pić od umowy bez podania przyczyn. Umowa 
jest wówczas uważana za niezawartą, a klient 
zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
Tymczasem projekt dyrektywy przewiduje 
wprawdzie możliwość rozwiązania umowy 
przez klienta przed rozpoczęciem imprezy, 
ale w zamian za uiszczenie na rzecz orga

8 Możliwość taka przewidziana jest natomiast 
w art. 25–33 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. 
o timeshare (Ustawa z dnia 16 września 2011 r...).

nizatora „stosownej rekompensaty”. Tylko 
w razie „nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności” możliwe miałoby być rozwią
zanie umowy bez rekompensaty. Wydaje się, 
że tak pomyślane prawo do rozwiązania 
umowy stanowi krok wstecz w stosunku do 
tego standardu umów konsumenckich, do 
którego zaczęliśmy się już przyzwyczajać 
w polskim prawie. Warto dodać, że zamie
rzeniem projektodawcy jest, aby nowa dyrek
tywa narzucała metodę harmonizacji maksy
malnej, co oznacza, że ustawodawca krajowy 
nie będzie miał możliwości innego ukształ
towania praw i obowiązków klienta (podróż
nego)9. Mimo pewnych zalet (ujednolicenie 
poziomu ochrony) rozwiązanie to wydaje się 
kontrowersyjne. Zgodnie jednak z wyżej przy
jętym założeniem nie rozwinięto w tym 
miejscu tego zagadnienia, zamierzając po
święcić mu odrębne opracowanie.

Wracając do uchwalonej polskiej Ustawy 
o prawach konsumenta, warto powtórzyć, 
że jej rozwiązania nie odegrają znaczącej 
roli w dziedzinie usług turystycznych. Za
warte w niej przepisy można zastosować wy
łącznie do tych umów, które mogą występo
wać w turystyce, ale nie są umowami o usługi 
turystyczne, umowami timeshare ani umo
wami o przewóz osób. W związku z tym na
leży stwierdzić, że moment wejścia w życie 
wspomnianej ustawy nie stanowi zasadniczej 
cezury czasowej w rozwoju polskiego prawa 
turystycznego. Ze względu na zakres regu
lacji nie stanie się ona „kodeksem konsumenc
kim”, ujednolicającym zasady ochrony konsu
mentów w różnych sektorach rynku, nadal 
bowiem funkcjonować będzie szereg rozwią
zań szczegółowych. Prawo turystyczne obfi
tuje w takie właśnie rozwiązania szczegółowe, 
zawarte zwłaszcza w Ustawie o usługach 
turystycznych, ale i w innych aktach prawa 
krajowego i unijnego, np. dotyczących prze
wozu osób (jak wyżej wspomniano, umowa 
przewozu osób, z pewnymi wyjątkami, także 
została wyłączona z zakresu oddziaływania 
Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy).

5. W tym miejscu trzeba zauważyć, że z żad
nego przepisu nie wynika wyłączenie zmie

9 Por. Gospodarek (2014), s. 28–29.
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rzające w drugą stronę, tzn. wyłączenie 
stosowania do umów o usługi turystyczne 
przepisów o ochronie konsumenta zawartych 
w Kodeksie cywilnym. Nie ulega zatem wąt
pliwości, że znajdą one zastosowanie w od
niesieniu do omawianych tu umów. W tym 
przypadku „klient” może być po prostu „kon
sumentem”.

Wydaje się, że zarówno z teoretycznego, 
jak i z gospodarczego punktu widzenia wśród 
kodeksowych rozwiązań służących ochronie 
konsumenta najistotniejsze są te, które do
tyczą tzw. niedozwolonych postanowień 
umowy. Jak wiadomo, ideą jest ochrona słab
szej strony stosunku obligacyjnego przed 
narzucaniem jej rażąco niekorzystnych po
stanowień. Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. po
stanowienia umowy zawieranej z konsu
mentem nieuzgodnione indywidualnie nie 
wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obo
wiązki w sposób sprzeczny z dobrymi oby
czajami, rażąco naruszając jego interesy. Ob
szerny katalog przykładowych postanowień, 
które mogą być uznane za niedozwolone, 
zawiera art. 3853 k.c. Sądowa ochrona kon
sumenta polegać może na tzw. incydentalnej 
kontroli wzorca umownego (w ramach kon
kretnego sporu konsumenta z przedsiębiorcą) 
lub na tzw. kontroli abstrakcyjnej (w oderwa
niu od konkretnego stosunku umownego). 
W praktyce funkcjonowania biur podróży 
wzorce umowne mogą przybrać postać (naj
częściej) warunków uczestnictwa w imprezie 
turystycznej; wzorcem umowy może też być 
formularz umowy (Cybula 2009). Ograni
czone ramy objętościowe artykułu powodują, 
że nie można w tym miejscu szerzej przed
stawić tego ważnego zagadnienia. Warto 
jednak wspomnieć, że w ramach kontroli 
abstrakcyjnej sąd może uznać za niedozwo
lone postanowienie zawarte np. w warun
kach uczestnictwa w imprezie turystycznej 
stosowanych przez dane biuro podróży z tym 
skutkiem, że zakaz ten dotyczyć będzie – 
po wpisaniu do rejestru prowadzonego przez 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon
sumentów – także innych przedsiębiorców 
prowadzących określoną działalność10. Prak

10 Na podstawie art. 47943 k.p.c. prawomocny 
wyrok ma skutek wobec osób trzecich od chwili 
wpisania uznanego za niedozwolone postanowie

tyka pokazuje, że tak skonstruowana ochrona 
konsumenta odgrywa niezwykle istotną rolę, 
gdy chodzi o rynek usług turystycznych. We 
wspomnianym rejestrze odnaleźć można 
bardzo wiele postanowień wzorców umow
nych stosowanych przez różne biura podróży. 
Najczęściej chodzi o klauzule dotyczące kosz
tów rezygnacji klienta z imprezy, warunków 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę, za
kresu odpowiedzialności przedsiębiorcy za 
nienależyte wykonanie umowy, narzucania 
miejscowo niewłaściwego sądu dla rozstrzy
gnięcia ewentualnego sporu itd. Należy do
dać, że szeroki jest krąg podmiotów czynnie 
legitymowanych do wystąpienia ze stosow
nym powództwem: może to uczynić nie tylko 
strona umowy, ale każdy, kto potencjalnie 
mógłby taką umowę zawrzeć, jak również 
inne podmioty, w szczególności organizacja 
zajmująca się ochroną konsumentów, powia
towy rzecznik konsumentów oraz prezes 
UOKiK (art. 47938 k.p.c.). Nie ulega wątpli
wości, że jest to jedno z najważniejszych 
współczesnych rozwiązań służących ochro
nie konsumenta, także w sferze turystyki.

6. Analizując kwestie ochrony klienta na 
rynku usług turystycznych, nie sposób nie 
odnieść się do kwestii tzw. odszkodowania 
za zmarnowany urlop. Jest to problem szcze
gólnie dziś żywy w orzecznictwie zarówno 
polskim, jak i unijnym. Jak wiadomo, kwe
stie odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy o świadcze
nie usług turystycznych uregulowane są w 
art. 11a i 11b Ustawy o usługach turystycz
nych. Nie jest to regulacja kompleksowa, 
gdyż w zakresie nieuregulowanym tymi prze
pisami zastosowanie znajdują przepisy Ko
deksu cywilnego, do których odsyła art. 11 
Ustawy o usługach turystycznych. Są to zatem 
także przepisy o odpowiedzialności kontrak
towej, w szczególności art. 471 i nast. k.c.

Z art. 11a ust. 1 Ustawy o usługach tury
stycznych wynika, że organizator odpowiada 
za niewykonanie lub nienależyte wykona
nie umowy o świadczenie usług turystycz
nych, chyba że wystąpią określone w tym 

nia wzorca umowy do rejestru. Zgodnie z art. 
47945 k.p.c. rejestr ten jest jawny. Można się z nim 
zapoznać w Internecie (www.uokik.gov.pl).
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przepisie okoliczności zwalniające11. W lite
raturze dominuje zapatrywanie, że odpowie
dzialność określona w art. 11a ust. 1 Ustawy 
o usługach turystycznych jest odpowiedzial
nością na zasadzie ryzyka, tj. niezależną 
od winy. W konsekwencji biuro podróży nie 
może zwolnić się od odpowiedzialności, wy
kazując brak winy. Bierze bowiem na siebie 
ryzyko wystąpienia okoliczności, także nie
zawinionych (chyba że mieszczą się one w 
ramach wyżej wspomnianych okoliczności 
zwalniających)12. Co istotne, organizator od
powiada także, zgodnie z kodeksową regułą 
zawartą w art. 474 k.c., za działania lub 
zaniechania innych podmiotów, z których 
pomocą zobowiązanie wykonuje lub którym 
powierza spełnienie określonych świadczeń 
na rzecz klienta13. Z tego względu w rejestrze 
niedozwolonych postanowień umowy od
naleźć dziś można sporo klauzul, których sens 
miał polegać na przerzuceniu na klienta ry
zyka niewłaściwego postępowania przez „ob
cych” świadczeniodawców.

Podstawową kwestią, która pojawia się 
przy analizie zarówno art. 11a ust. 1 Ustawy 
o usługach turystycznych, jak i przepisów 
Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności od
szkodowawczej, jest pytanie, czy możliwe jest 
domaganie się zadośćuczynienia za sam fakt 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy o usługi turystyczne. Oczywiście nie 
chodzi tu tylko o zwrot części kosztów imprezy 
w razie np. niepełnej realizacji programu, 
bo w tym zakresie sprawa jest oczywista. 
Chodzi o coś więcej – zarówno o rekom
pensatę trudno uchwytnych szkód mająt

11 Art. 11a ust. 1 Ustawy o usługach turys
tycznych stanowi: „Organizator turystyki odpo
wiada za niewykonanie lub nienależyte wykona
nie umowy o świadczenie usług turystycznych, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wyko
nanie jest spowodowane wyłącznie: 1) działaniem 
lub zaniechaniem klienta; 2) działaniem lub za
niechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w 
wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, 
jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było 
przewidzieć ani uniknąć, albo 3) siłą wyższą”.

12 Por. Nesterowicz (2006), s. 56–58; Gospo
darek (2007), s. 322–323.

13 Więcej na temat odpowiedzialności orga
nizatora za osoby trzecie świadczące usługi na 
rzecz klienta: zob. Nesterowicz (2001).

kowych, jak i – przede wszystkim – o zadość
uczynienie negatywnym przeżyciom klienta, 
którego nadzieje na satysfakcjonujące spę
dzenie urlopu zostały zawiedzione w wy
niku np. niedostatecznego standardu usługi, 
pominięcia określonych atrakcji, niezapew
nienia estetycznego widoku z okna pokoju 
hotelowego. Sprawa jest o tyle trudna, że 
prawo polskie stoi na stanowisku, iż zadość
uczynienie za tzw. krzywdę (tak w prawie 
określa się szkodę niemajątkową) przysłu
guje tylko w przypadkach określonych w usta
wie (podobnie jak w prawie niemieckim, 
a odmiennie niż w prawie francuskim czy sys
temie common law).

Szczególnie duże znaczenie w odniesieniu 
do rekompensaty za zmarnowany urlop ma 
orzecznictwo europejskie, w tym znany wy
rok Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro
pejskiej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie 
Leitner przeciwko TUI Deutschland GmbH, 
w którym powołano się na art. 5 wspom
nianej wyżej Dyrektywy w sprawie zorga
nizowanych podróży, wakacji i wycieczek. 
Orzeczenie to jest bardzo istotne także z 
punktu widzenia polskiego prawa. W wyroku 
z dnia 19 listopada 2010 r. (Wyrok Sądu Naj
wyższego z dnia 19 listopada 2010 r.…) Sąd 
Najwyższy stwierdził bowiem, że art. 11a 
ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych „może 
być podstawą odpowiedzialności organiza
tora turystyki za szkodę niemajątkową klien
ta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu”. 
Sąd Najwyższy wprost powołał się na sta
nowisko Trybunału, stwierdzając, że „sko
ro Trybunał Sprawiedliwości w przytoczo
nym orzeczeniu z dnia 12 marca 20012 r. 
orzekł, że art. 5 dyrektywy 90/314 powi
nien być wykładany w sposób obejmujący 
pojęciem szkody także uszczerbek niema
jątkowy w postaci «zmarnowanego urlopu», 
to art. 11a Ustawy o usługach turystycznych, 
przenoszący artykuł 5 dyrektywy do pol
skiego porządku prawnego, musi być wy
kładany w ten sam sposób”. Ten kierunek 
orzecznictwa jest kontynuowany w kolej
nych orzeczeniach14.

Zaprezentowany sposób interpretacji 
art. 11a Ustawy o usługach turystycznych, 

14 Zob. np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
24 marca 2011 r.…
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jako służący realnej ochronie klientów biur 
podróży, ocenić należy pozytywnie. Należy 
założyć, że będzie on kontynuowany także 
po wejściu w życie nowej dyrektywy, której 
projekt zawiera zbliżone rozwiązania. Na 
marginesie można jednak zauważyć, że na 
podobne rozstrzygnięcia czekają także inne 
umowy, które nie mają swej specyficznej 
regulacji. O ile bowiem może liczyć na od
szkodowanie klient w przypadku niezreali
zowanej umowy o usługi turystyczne, o tyle 
pozbawiony tej możliwości jest konsument 
w przypadku innych imprez, np. rozryw
kowych czy sportowych. Sprawa ta wymaga 
dalszych rozważań i być może w przyszłości 
stworzenia jednolitego systemu odpowie
dzialności za szkody niemajątkowe bez wzglę
du na ich źródło, tj. także wyrządzone przez 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy15.

7. Obok rozwiązań dotyczących odpowie
dzialności organizatora turystyki Ustawa 
o usługach turystycznych zawiera jeszcze 
wiele innych przepisów służących ochronie 
klienta. Poświęcony jest im rozdział 3 tej 
ustawy, zatytułowany właśnie „Ochrona 
klienta”. Przepisy te stanowią odzwiercie
dlenie regulacji zawartej w powołanej Dy
rektywie 90/314/EWG. Ze względu na za
strzeżone na początku ramy objętościowe 
niniejszego artykułu nie poddano tu szcze
gółowej analizie przedmiotowych rozwią
zań. Wymagałoby to z pewnością znacznie 
szerszego opracowania, które mogłoby się 
zresztą dość szybko zdezaktualizować w 
świetle postanowień przyszłej nowej dyrek
tywy. Warto jednak odnotować w tym miej
scu, że obok zaprezentowanych wyżej rozwią
zań ustawowych w rozdziale 3 znajdujemy 
przepisy dotyczące: zakazu wyłączania i ogra
niczania odpowiedzialności poza wyjątkami 
ustawowymi (art. 11b), obowiązków informa
cyjnych przed zawarciem umowy (art. 12–13), 
umowy – jej formy, treści, obowiązku ubez
pieczenia klienta, zmiany umowy lub od
stąpienia od niej oraz odwołania imprezy 
(art. 13), przeniesienia praw do udziału w 
imprezie na inna osobę (art. 16), świadczeń 
zastępczych (art. 16a), trybu reklamacyj
nego (art. 16b), zmiany ceny (art. 17) oraz za

15 Por. Robaczyński i Księżak (2012).

kazu umieszczania w umowach postanowień 
mniej korzystnych dla klienta (art. 19)16.

Należy przyjąć, że – po wprowadzeniu 
sukcesywnie przez ustawodawcę pewnych 
zmian i uzupełnień do pierwotnego tekstu 
ustawy – w obecnym kształcie rozwiązania 
ustawowe dobrze realizują postulat ochrony 
klienta biura podróży, odpowiadając zarów
no wymaganiom dyrektywy, jak i potrzebom 
rynku. Spełniają one także – co do zasady 
– cele stawiane przed nową dyrektywą tu
rystyczną. Oczywiście twierdzenie takie 
wymagałoby – dla jego uzasadnienia – prze
prowadzenia analizy tych rozwiązań. Nie 
jest to jednak w tym miejscu możliwe, stąd 
poprzestano tylko na wyrażeniu własnego 
poglądu w tym zakresie. Jak już wspom
niano, kwestiom związanym z dostosowa
niem do standardów unijnych (szczególnie 
tych projektowanych) zostanie poświęcone 
odrębne opracowanie.

8. Środkiem służącym szeroko pojętej ochro
nie klientów biur podróży są także prawnie 
określone gwarancje finansowe realizacji 
zobowiązań przez biura podróży. Służą im 
obowiązkowe ubezpieczenia przewidziane 
w Ustawie o usługach turystycznych. Jak 
wiadomo, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 Usta
wy o usługach turystycznych posiadanie sto
sownych zabezpieczeń finansowych, gwa
rantujących pokrycie kosztów powrotu oraz 
zwrot opłat w przypadku niezrealizowania 
całości lub części imprezy, jest warunkiem 
funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku 
usług turystycznych. Proponowanie klien
towi zawarcia umowy bez tych zabezpie
czeń stanowi rażące naruszenie warunków 
wykonywania działalności (art. 10a pkt 1 
Ustawy o usługach turystycznych)17.

Nie ulega wątpliwości, że powyższe roz
wiązanie służy ochronie klientów biur po
dróży, choć bywa też uważane za niewystar
czające. Z tego względu w ostatnim okresie 
toczą się ożywione dyskusje na temat stworze
nia specjalnego funduszu, którego zadaniem 
miałoby być pokrywanie kosztów przewozu 

16 Obszernie na temat wskazanych poszcze
gólnych aspektów ochrony klienta: zob. Cybula 
(2005, 2006).

17 Obszernie na temat regulacji dotyczących 
zabezpieczeń finansowych: zob. Orlicka (2006).
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do kraju turystów, gdyby organizator tury
styki nie wywiązał się z tego obowiązku ze 
względu na złą sytuację finansową. W la
tach 2013–2014 opracowano projekt założeń 
do Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwa
rancyjnym. Należy zaznaczyć, że pomysł stwo
rzenia takiego wyspecjalizowanego funduszu 
spotkał się z poważną krytyką, wskazującą 
na nadmierne obciążenie przedsiębiorców 
składkami na rzecz funduszu, a także na 
koszty jego funkcjonowania. Podkreślano 
również istotną rolę dotychczasowych roz
wiązań w tym zakresie, przewidzianych w 
Ustawie o usługach turystycznych. Wspo
mniane głosy krytyczne przesądziły o rezygna
cji przez rząd w sierpniu 2014 r. z dalszych 
prac nad wspomnianą ustawą.

Nie jest celem niniejszej pracy analiza kwe
stii zasadności lub niezasadności wprowa
dzania nowych rozwiązań przewidujących 
gwarancje finansowe dla turystów. Taka ana
liza wymagałaby bliższego przedstawienia 
argumentów zarówno zwolenników, jak i 
przeciwników takiego rozwiązania. Wykra
czałoby to już poza zakres tematyki konsu
menckiej, gdyż należałoby się posłużyć ar
gumentacją z zakresu prawa finansowego. 
Warto jednak stwierdzić, że nie negując za
sługujących na aprobatę intencji propaga
torów takiego rozwiązania, należy wstrze
mięźliwie odnosić się do inicjatyw, które 
zakładają tworzenie nowych sformalizowa
nych struktur (instytucji), wiążących się z 
kolejnymi obciążeniami dla ogółu przed
siębiorców. Nie wolno zapominać, że obcią
żenia z tego tytułu odbiłyby się na cenach 
oferowanych imprez, które zapewne ule
głyby wzrostowi. Wydaje się, że akcent po
winien być położony na wyczerpujące wy
korzystywanie dotychczas obowiązujących 
reguł gwarancji finansowych, w tym ubez
pieczeniowych. Słusznie w literaturze zwraca 
się uwagę, że podstawowym problemem nie 
są kwestie legislacyjne, lecz sprawa realności 
zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności 
biura podróży18. Sprawa wymaga jednak 
z pewnością dalszych dyskusji, opartych 
zresztą nie tylko na analizie rozwiązań praw
nych, ale przede wszystkim na stałej obser
wacji bieżącego stanu rynku usług turystycz

18 Zob. Łętowska (2002), s. 515.

nych. W toku dyskusji nad projektem założeń 
do ustawy wskazywano bowiem, że poważ
nym impulsem do jego opracowania były 
zawirowania rynku turystycznego w roku 
2012, które nie wystąpiły już w takim na
sileniu w roku następnym.

9. Zbliżając się do zakończenia rozważań, 
wypada wspomnieć o jeszcze jednym obsza
rze prawa turystycznego, w ramach którego 
można oczekiwać większej aktywności legi
slacyjnej. Chodzi tu o te aspekty ruchu tu
rystycznego, które dotyczą wykorzystywania 
szlaków turystycznych. Oczywiście w więk
szości przypadków korzystanie ze szlaków 
turystycznych nie wiąże się zapewne z relacją 
przedsiębiorcakonsument, ponieważ jest 
realizowane w ramach indywidualnej ak
tywności turysty. Zdarza się też jednak, że 
świadczenie usługi turystycznej jest powią
zane z wykorzystywaniem szlaków turystycz
nych, np. w ramach zorganizowanej wycieczki 
pieszej, rowerowej lub konnej, czy też zorga
nizowanego uprawiania narciarstwa. Proble
my mogą się pojawić w kontekście ewentualnej 
odpowiedzialności organizatorów imprez tu
rystycznych za szkody, które mogą stać się 
udziałem turysty uczestniczącego w takiej im
prezie. W obecnie obowiązującym stanie praw
nym sprawa odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone w związku z korzystaniem ze 
szlaku turystycznego jawi się jako niejasna. 
Wynika to z braku regulacji dotyczących róż
nych aspektów funkcjonowania szlaków 
turystycznych, w tym bezpieczeństwa na 
szlakach i związanej z nim odpowiedzial
ności. Zagadnienie to zostało uregulowane 
tylko częściowo, tzn. w odniesieniu do obsza
rów górskich i terenów narciarskich. Sto
sowne rozwiązania znalazły się w Ustawie 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
i ratownictwie w górach i na zorganizowa
nych terenach narciarskich (Ustawa z dnia 
18 sierpnia 2011 r.…) oraz w aktach wyko
nawczych. Poza tymi obszarami sprawa 
bezpieczeństwa turystów, a co za tym idzie, 
odpowiedzialności za ewentualne szkody, 
nie jest uregulowana19. W odniesieniu na

19 Od wielu lat toczą się prace legislacyjne, 
prowadzone najpierw przez Ministerstwo Go
spodarki, a obecnie Ministerstwo Sportu i Tu
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tomiast do ogółu szlaków turystycznych nie 
są uregulowane inne aspekty ich funkcjono
wania: planowanie, projektowanie, wytycza
nie, utrzymanie itd. Oczywiście w przypadku, 
w którym korzystanie ze szlaku odbywa się 
w formach zorganizowanych, organizator 
imprezy może ponieść odpowiedzialność, 
jeżeli można ustalić związek przyczynowy 
między jego działaniem (zaniechaniem) a 
powstałą szkodą. Jednak kwestia odpowie
dzialności tzw. operatora szlaku nie jest wy
jaśniona. Zastrzec należy, że korzystanie ze 
szlaków turystycznych co do zasady nie opiera 
się na stosunku umownym (nie istnieją 
jeszcze szlaki czysto komercyjne), w związku 
z czym ewentualna odpowiedzialność opera
tora szlaku jest odpowiedzialnością delik
tową, nie zaś kontraktową. Dlatego kwestie 
te – choć ważne z punktu widzenia turysty – 
wymykają się spod zakresu działania prawa 
konsumenckiego i nie muszą być w tym miej
scu bliżej rozważane.

10. Podsumowując powyższe wywody, na
leży postawić pytanie, jak szeroki jest zakres 
ochrony konsumenta – klienta biura po
dróży – w obecnie obowiązującym polskim 
porządku prawnym i czy zakres ten odpo
wiada potrzebom współczesnego rynku tu
rystycznego. Należałoby przyjąć, że fakt roz
proszenia przepisów w wielu aktach prawnych 
nie przesądza sam w sobie o wadliwości roz
wiązań. Ważniejsze jest ustalenie, jaki jest 
„stopień pokrycia” rozwiązaniami prawnymi 
poszczególnych fragmentów rynku turys
tycznego, a w szczególności – czy nie wystę
pują obszary, w których można by zaobserwo
wać brak ochrony klientów biur podróży.

Autor stoi na stanowisku, że przedstawione 
wyżej okoliczności skłaniają do wniosku, 
iż stopień zaawansowania ochrony klienta 
biura podróży jest już w dzisiejszych warun
kach zadowalający. Wniosek taki wynika 
przede wszystkim z następujących faktów:

– zagwarantowano konsumentom sze
reg uprawnień, w tym w szczególności in
formacyjnych na etapie zawierania umowy, 
co daje turystom możliwość bardziej świa
domego decydowania o udziale w poszcze
gólnych imprezach turystycznych;

rystyki. Nic jednak nie wskazuje na perspektywę 
rychłego ukończenia tych prac.

– zakazano przedsiębiorcom stosowania 
tzw. niedozwolonych postanowień umowy;

– zapewniono konsumentom jak najpeł
niejsze wykonanie usługi turystycznej, w tym 
także przez nałożenie na przedsiębiorców 
obowiązku zaproponowania usług zastęp
czych;

– przyznano klientom ochronę finan
sową, w szczególności gwarancyjną i ubez
pieczeniową, na wypadek niewypłacalności 
biura podróży jako organizatora imprezy 
turystycznej;

– przyznano klientom możliwość doma
gania się odszkodowania z tytułu niewyko
nania lub nienależytego wykonania umowy; 
dotyczy to nie tylko rekompensaty finan
sowej za niewłaściwą jakość świadczonych 
usług, ale także – w drodze wykładni do
konanej przez orzecznictwo – zadośćuczy
nienia za szkody niemajątkowe składające się 
na tzw. zmarnowany urlop;

– zagwarantowano klientom prawo do 
odszkodowania za szkody związane z uszko
dzeniem lub utratą rzeczy wniesionych do 
hotelu;

– zagwarantowano pasażerom właściwy 
standard przewozu oraz opieki i odpowie
dzialności ze strony przewoźnika w przy
padku odwołania rejsu, odmowy przyjęcia 
na pokład oraz znacznego opóźnienia.

Nawiązując do pytania zawartego w ty
tule referatu, można stwierdzić, że powyższe 
aspekty rynku konsumenckiego (nie wszyst
kie z nich mogły być omówione w niniejszym 
tekście) są uregulowane w sposób adekwatny 
do obecnych oczekiwań uczestników obrotu. 
Nie występuje zatem pilna potrzeba doko
nania gruntownej zmiany ustawodawstwa 
w omawianym zakresie. Nie oznacza to jed
nak, że nie należy dążyć do udoskonalenia 
funkcjonujących rozwiązań. Mogłoby to do
tyczyć w szczególności uregulowania kwestii 
umów o usługi turystyczne zawieranych na 
odległość, a zwłaszcza ustalenia, w jakich 
przypadkach konsumentowi mogłoby przy
sługiwać prawo odstąpienia od umowy bez 
podania przyczyn, tak jak w odniesieniu do 
innych umów konsumenckich. Tu jednak 
prawdopodobnie staną na przeszkodzie roz
wiązania nowej dyrektywy, o czym była już 
wyżej mowa. Należałoby się także zastano
wić nad wprowadzeniem wyraźnej regulacji 
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ustawowej w zakresie odpowiedzialności 
za szkody niemajątkowe wynikające z nie
wykonania lub nienależytego wykonania 
umowy o imprezę turystyczną.

Zasadniczo jednak trzeba stwierdzić, że 
stan prawa ochrony konsumenta w naszym 
kraju przedstawia się – w odniesieniu do 
rynku usług turystycznych – jako zapewnia
jący właściwy standard ochrony. Spotykane 
natomiast niekiedy, zwłaszcza w wypowie
dziach dziennikarskich i publicystycznych, 
ale także w prywatnych rozmowach, narze
kania na nieposzanowanie praw klienta biura 
podróży odnoszą się zazwyczaj nie do treści 
rozwiązań prawnych, ale do rzeczywistego 
przestrzegania i egzekwowania prawa w kon
kretnych przypadkach. Należy też pamiętać, 
że poza tworzeniem mechanizmów gwaran
cyjnych i ubezpieczeniowych trudno jest 
w warunkach gospodarki rynkowej całko
wicie wyeliminować negatywne – choć dla 
wolnego rynku jednak naturalne – zjawiska 
związane np. z niewypłacalnością biur po
dróży i jej możliwymi negatywnymi skutkami 
dla turystów. Jest to już jednak inne zagadnie
nie, wykraczające poza regulacje prawne, a 
dotyczące sfery ekonomii i zarządzania.

Oczywiście wejście w życie projektowa
nej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie imprez turystycznych i aran
żowanych usług turystycznych wymusi pew
ne zmiany, zwłaszcza jeśli będzie się ona 
opierać na metodzie harmonizacji maksy
malnej. Nie przesądzając decyzji polskiego 
ustawodawcy, autor uważa, że sytuacja ta nie 
będzie oznaczać konieczności uchwalenia 
nowej Ustawy o usługach turystycznych. Wy
starczające byłyby stosowne zmiany nowe
lizacyjne, nieprzekreślające dorobku nauki 
prawa i judykatury, ukształtowanego na 
gruncie dotychczasowych rozwiązań. Roz
wój nowych konstrukcji prawnych jest w 
pewnych przypadkach konieczny, jednak 
stabilność stanu prawnego ma bardzo wy
soką wartość. Dotyczy to także prawnej re
gulacji rynku turystycznego.
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