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Usługi turystyczne czy RODO – co jest ważniejsze?
(od redaktora prowadzącego)
Oddawany w Państwa ręce numer iKAR-a miał zostać w pierwotnym założeniu poświęcony
usługom turystycznym. O wyborze nietypowego dla tego periodyku tematu zdecydowały następujące w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu prawnym sektora usług turystycznych, będące
konsekwencją wymogu transpozycji do prawa krajowego państw członkowskich postanowień
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE)
nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. W przypadku prawa polskiego transpozycja następuje w drodze ustawy
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która
weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Każda zmiana w prawie dotycząca określonego sektora
usług, zwłaszcza tak kompleksowa, jak wymienione wyżej akty prawne, jest bardzo dobrą okazją
do przedyskutowania pojawiających się na tym tle problemów. Nie można przy tym zapominać, iż
usługi turystyczne są nie tylko istotnym sektorem gospodarki, lecz także, iż ochrona konsumenta w tym obszarze jest od wielu już lat istotnym zagadnieniem. Potrzeba ochrony konsumenta
była głównym motywem przyjęcia poprzedniczki obecnej dyrektywy, czyli dyrektywy Rady z dnia
13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG),
która miała zasadniczy wpływ na ukształtowanie obecnego modelu ochrony konsumenta (klienta)
usług turystycznych w krajach Unii Europejskiej. Zagadnienie ochrony konsumenta korzystającego z usług turystycznych nierzadko pojawia się także w praktyce orzeczniczej Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Postanowień zaczerpniętych z umów stosowanych przez podmioty świadczące usługi turystyczne nie brakuje też w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.
Przywołane powyżej okoliczności wydają się stanowić wystarczające uzasadnienie wyboru usług
turystycznych jako tematu wiodącego bieżacego numeru iKAR-a.
W trakcie prac nad numerem okazało się jednak, iż trudno jest na łamach periodyku poświęconego w istotnej części kwestiom regulacyjnym przemilczeć początek (25 maja 2018 r.) stosowania
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego także
w skrócie „RODO”). Były one już od wielu miesięcy przedmiotem dyskusji zarówno teoretyków, jak
i praktyków, a także niezliczonej ilości szkoleń i warsztatów mających przygotować na nadejście
nowej regulacji. Wymieniona wyżej data przez wielu uznawana jest za przełomową, zmieniającą w istotny sposób otoczenie prawne związane z ochroną i zarządzaniem danymi osobowymi,
a przede wszystkim warunki, na jakich mogą być one gromadzone, przetwarzane i udostępniane.
Dodatkowo, gorącą już dyskusję jeszcze bardziej podgrzał skandal z udziałem Facebooka i firmy
Cambridge Analytica, który był przedmiotem medialnych doniesień w kwietniu, a także, wzbudzające
jeszcze większe zainteresowanie mediów całego świata, przesłuchanie Marka Zuckerberga przed
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)
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Dominik Wolski

Usługi turystyczne czy RODO – co jest ważniejsze? (od redaktora prowadzącego)

komisjami Senatu Stanów Zjednoczonych, a następnie w Parlamencie Europejskim. Przesłuchanie
w amerykańskim Senacie jest o tyle ciekawe w omawianym tutaj kontekście, iż szef największego
na świecie medium społecznościowego miał odwołać się w jednej z wypowiedzi do możliwości
zastosowania reguł zawartych w RODO jako polityki gromadzenia i zarządzania danymi, którą
może przyjąć i stosować Facebook (źródło: https://techcrunch.com/2018/04/04/zuckerberg-gdpr/).
W konsekwencji postawić można nieco prowokacyjnie brzmiące pytanie, które redaktor prowadzący stawia na początku tekstu wprowadzającego do bieżącego numeru iKAR-a. Czytelnikom
pozostawiam poszukiwanie na nie odpowiedzi. Z punktu widzenia redaktora ma ono jedynie na
celu zobrazowanie dylematu, co do wyboru prawa dotyczącego usług turystycznych oraz przepisów obejmujących ochronę danych osobowych jako tematu wiodącego bieżącego numeru iKAR-a. Podjęta ostatecznie decyzja o połączeniu tych tematów ma jednak także swoje praktyczne
uzasadnienie, ponieważ przepisy o ochronie danych osobowych znajdują zastosowanie między
innymi do wszelkiego rodzaju usług, z których świadczeniem związane jest gromadzenie danych
osobowych, czyli bez wątpienia do przedsiębiorców turystycznych także. Będąc zatem redaktorem prowadzącym tego numeru iKAR-a, wyrażam nadzieję, że udało się znaleźć dobrą proporcję,
która pozwala na pogodzenie wymienionych wyżej tematów, a równocześnie utrzymuje w dużej
części „turystyczny” charakter bieżącego wydania periodyku.
W numerze znalazły się teksty poświęcone usługom turystycznym zarówno w szerszym kontekście, jak podejmowanie działalności gospodarczej, a obowiązujące w tym zakresie regulacje, jak
i kwestiom bardziej szczegółowym, do których między innymi należą pojęcie „przedsiębiorcy” w nowej
ustawie o imprezach turystycznych oraz dopuszczalność ograniczenia odpowiedzialności dostawców
usług turystycznych w świetle postanowień wymienionej wyżej dyrektywy o imprezach turystycznych.
Warto także zwrócić uwagę na dwie ciekawe glosy poświęcone ważkim zagadnieniom dotyczącym
rezerwacji wycieczek on-line oraz skuteczności wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych w kontekście
gwarancji procesowych przedsiębiorców. W bieżącym wydaniu iKAR-a znalazło także swoje miejsce
kilka sprawozdań z bardzo ciekawych wydarzeń poświęconych przynajmniej w części problematyce
prawnych uwarunkowań świadczenia usług turystycznych oraz ochronie danych osobowych. W numerze znalazło się także sprawozdanie z działalności kierowanego przez Pana Profesora Tadeusza
Skocznego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, którego z pewnością czytelnikom
iKAR-a przedstawiać nie trzeba. Warto zapoznać się z tym sprawozdaniem, aby przekonać się jak
wiele działo się w tej instytucji w roku 2017, w szczególności jak dużo projektów udało się z powodzeniem zrealizować oraz nowych przedsięwzięć rozpocząć. Nie zabrakło także tradycyjnie artykułów
omawiających problemy wykraczające poza zakres tematów wiodących numeru.
Pozostając zatem w nadziei, iż takie właśnie ułożenie problematyki, której poświęcony został
bieżący numer iKAR-a przyciągnie Państwa uwagę, życzę ciekawej lektury. Mam także nadzieję,
iż lektura ta sprowokuje dalszą dyskusję, która znajdzie swój wyraz w kolejnych numerach iKAR-a.
Warszawa, 4 czerwca 2018 r.
Dr Dominik Wolski
Adiunkt
Katedra Prawa i Administracji
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza działalności gospodarczej w obszarze usług
turystycznych w kontekście wolności gospodarczej. Główne rozważania autora koncentrują się
na aspekcie prawnym w zakresie podejmowania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych oraz ograniczeniach reglamentacyjnych stosowanych w tym sektorze
gospodarki. Głos Autora wpisuje się w bieżącą dyskusję na temat poszerzania sfery wolności gospodarczej. Wciąż bowiem postuluje się, aby ograniczeń wolności gospodarczej było jak najmniej
lub by były one mniej dotkliwe dla przedsiębiorców. Patrząc przez pryzmat uregulowań prawnych,
należy stwierdzić, że obszar reglamentacji świadczenia usług turystycznych uległ deregulacji tylko
w odniesieniu do barier prawnych wejścia na rynek, czyli samego podejmowania tej działalności.
W odniesieniu do uregulowań materialnoprawnych, zakres reglamentacji świadczenia usług turystycznych stale zwiększa się, co jest konsekwencją zarówno uregulowań unijnych, jak i potrzeb
związanych z ochroną świadczeniobiorców.
Słowa kluczowe: społeczna gospodarka rynkowa; wolność działalności gospodarczej; usługi
turystyczne; reglamentacja; działalność regulowana.
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I. Uwagi wprowadzające
Rozwój cywilizacji wyzwolił potrzeby, których zaspokajanie wymagało tworzenia coraz to
nowych dóbr lub dostosowywania już istniejących do zmieniającej się rzeczywistości. Do tego
rodzaju potrzeb należą również te z dziedziny turystyki i wypoczynku. W związku z zaspokajaniem
tych potrzeb powstały procesy dostosowujące działania przedsiębiorców do oczekiwań konsumentów. W ten sposób powstał nowy segment rynku, powszechnie zwany rynkiem turystycznym
(Prudzienica, 2001, s. 13). Istotną grupą podmiotów gospodarczych funkcjonujących na tym rynku
są podmioty zajmujące się organizacją lub sprzedażą imprez turystycznych, potocznie nazywane
„biurami podróży”. Ze względu na rodzaj prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej rynek usług turystycznych powinien być odpowiednio zorganizowany. Potrzebne jest więc
aktywne działanie wspomagające i korygujące ze strony państwa. To państwo przy wykorzystaniu
odpowiednich instrumentów czy to ekonomicznych, czy też prawnych, może oddziaływać na mechanizm rynkowy, a tym samym łagodzić i neutralizować niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne. Ze względu na rodzaj tego opracowania zajmę się jedynie aspektem prawnym tytułowego
zagadnienia, a aspekt ekonomiczny będzie tu jedynie odgrywał rolę posiłkową.
Jedną z form bezpośredniego oddziaływania państwa na gospodarkę jest tworzenie odpowiedniego systemu prawnego (ustawy, rozporządzenia, zezwolenia, koncesje itp.). Jednak, jak
się okazuje, prawne uregulowanie kwestii prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług turystycznych nie jest wcale sprawą prostą. Przyjmowane w tym zakresie
uregulowania muszą bowiem jednocześnie uwzględniać dwa założenia. Po pierwsze, przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne muszą mieć gwarancje swobody korzystania z przyznanej
im wolności gospodarczej. Po drugie, państwo musi jednocześnie zapewniać ochronę konsumentom (turystom) w zakresie korzystania przez nich z usług świadczonych przez przedsiębiorców
turystycznych. Prawidłowe funkcjonowanie rynku turystycznego jest gwarancją rozwoju gospodarczego i dobrobytu całego społeczeństwa.
Na rynku usług turystycznych funkcjonują podmioty, które ze względu na rodzaj prowadzonej
przez nie działalności gospodarczej muszą spełniać określone kryteria. Dlatego pojawiają się dwa
zasadnicze pytania, na które chciałbym poszukać odpowiedzi. Czy podmioty te mogą swobodnie
korzystać z przyznanej im konstytucyjnie wolności gospodarczej oraz czy wprowadzane przez
ustawodawcę uregulowania ograniczające tę wolność są konieczne w demokratycznym państwie
prawnym i służą realizacji założonych celów?

II. Normatywne ujęcie wolności działalności gospodarczej
W XIX wieku koncepcja wolności gospodarczej stała się istotnym elementem systemów
prawnych państw europejskich tak na gruncie aktów prawnych o charakterze konstytucyjnym, jak
i w ustawodawstwie zwykłym, regulującym zasady podejmowania i prowadzenia aktywności gospodarczej. Mimo że na skutek kryzysów gospodarczych w XX w. rozwinęły się różne koncepcje
interwencjonizmu państwowego, sama idea wolności gospodarczej pozostała aktualna, tworząc
ideowe i polityczne podstawy gospodarki rynkowej (Banasiński, 2015, s. 29). W systemie prawnym
każdego państwa szczególne miejsce zajmują normy – zasady, które mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w najwyższym akcie prawnym, jakim z pewnością jest Konstytucja. Tak jest również
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i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która uznaje zasadę społecznej gospodarki rynkowej
za jedną z ważniejszych zasad wyznaczających podstawy porządku prawnego w gospodarce.
Uchwalenie Konstytucji RP z 1997 r.1 było poprzedzone szeroką dyskusją na temat ustroju
gospodarczego, w wyniku której został on ostatecznie określony jako „społeczna gospodarka
rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności,
dialogu i współpracy partnerów społecznych”2. Wszystkie wymienione elementy powinny być
traktowane kompleksowo, gdyż Konstytucja „ujmuje je jako całość i żadnej z nich nie wyróżnia”
oraz komplementarnie, gdyż „wartości te powiązane są ze sobą w ten sposób, że mogą się wzajemnie wspierać, jak i ograniczać”3. Konstrukcję społecznej gospodarki rynkowej należy rozumieć
jako ogólne zobowiązanie państwa do podejmowania działań o charakterze interwencyjno-regulacyjnym, łagodzących społeczne skutki funkcjonowania rynku, dokonywanych przy jednoczesnym poszanowaniu tych praw (Garlicki, 2015, s. 81–82; Strzyczkowski, 2005, s. 36–37). Należy
bowiem podkreślić, że ingerencja państwa w prawa i wolności podmiotów prywatnych, w tym
również w sferę wolności gospodarczej, nie może być zbyt głęboka i naruszać ich istoty (art. 31
ust. 3 in fine Konstytucji RP).
Wskazuje się, że społeczna gospodarka rynkowa nadaje kształt ustrojowi gospodarczemu państwa i wskazuje kierunek jego dążeń4. Ustrojodawca dąży do osiągnięcia określonego
ustroju społeczno-gospodarczego w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie i prawnie możliwe
(Strzyczkowski, 2013, s. 442). W koncepcji społecznej gospodarki rynkowej państwo jest nie tylko
arbitrem, lecz także aktywnym uczestnikiem procesów gospodarczych, ingerującym w mechanizm
rynkowy. Państwo jest też pojmowane jako podmiot wchodzący w rolę obrońcy czy rzecznika dobra
ogólnego, który przeciwstawia się partykularnym interesom. Pełni funkcję głównego kreatora ładu
gospodarczego (Długosz, 2007, s. 19). Intencją państwa jest zachowanie równowagi pomiędzy
mechanizmami rynkowymi i realizacją celów społecznych.
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. posługuje się pojęciem „wolności działalności gospodarczej”
w art. 20 i 22. Uregulowania te znalazły swoje miejsce w rozdziale I zatytułowanym „Rzeczpospolita”.
Ma to ogromne znaczenie, ponieważ przepisy te kwalifikowane są do najdonioślejszych zasad
ustroju politycznego i gospodarczego (Ciapała, 2001, s. 21). Takie umiejscowienie przez ustrojodawcę przepisów stanowi również cenną wskazówkę interpretacyjną. Wolność gospodarcza
powinna być rozumiana jako możliwość samodzielnego działania (a zatem i niedziałania) człowieka oraz jego organizacji w celu realizacji określonego celu gospodarczego. Konstytucja zapewnia zatem jednostce pewien obszar nieingerencji prawa, po którym może się ona swobodnie
poruszać. Oczywiście z punktu widzenia państwa nie jest obojętne czy jego obywatele wykazują
się kreatywnością i inicjatywą w zakresie spraw gospodarczych. Dlatego też państwo powinno
stymulować rozwój gospodarczy poprzez odpowiednie działania w sferze polityki podatkowej,
ubezpieczeniowej i socjalnej, przy czym nie może naruszać gwarantowanej konstytucyjnie wolności gospodarczej (Szafrański, 2008, s. 26).

1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r., (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

2

Zob. art. 20 Konstytucji RP.

3

Wyr. TK z 30.01.2001 r., K 17/00, (OTK ZU 2001/1/4).

4

Wyr. TK z 09.01.2007 r., P 5/05, (OTK ZU 2007/1/1).
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Szczególna treść Konstytucji powoduje, że w akcie tym znajdują się normy ogólne o wysokim
stopniu abstrakcyjności. Konieczne zatem staje się ich rozwinięcie i uszczegółowienie w ustawodawstwie zwykłym. Sprawia to, że podmiotem wypełniającym je treścią nie jest w istocie rzeczy
ustawodawca konstytucyjny, lecz w pewnej mierze ustawodawca zwykły, jak również Trybunał
Konstytucyjny jako organ powołany do badania zgodności przepisów ustawowych z Konstytucją.
Wolność gospodarcza jest jedną z najistotniejszych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawne i gospodarcze znaczenie tej zasady przywołuje się szczególnie w czasie toczących się
dyskusji na temat wolności działalności gospodarczej i jej ograniczeń, nieustannie postuluje się bowiem, aby tych ograniczeń było jak najmniej lub by były one mniej dotkliwe dla przedsiębiorców.
Dyskusja ta jest wciąż aktualna, szczególnie dzisiaj, gdy mamy do czynienia z wprowadzeniem
przez ustawodawcę nowych przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Przepisy te zostały
zawarte w pięciu zupełnie nowych ustawach, które składają się na tzw. Konstytucję Biznesu. Jedną
z podstawowych regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej jest ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców5. Ustawa ta określa zasady podejmowania, wykonywania
i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa
i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie6. Artykuł 3
tejże ustawy stanowi, że „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa,
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”, przy czym podejmowanie, wykonywanie
i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Zupełnym
novum jest to, że obok pojęcia „działalności gospodarczej” wprowadzono definicję tego, co nią
nie jest. Zgodnie z nią działalnością gospodarczą nie jest działalność podejmowana przez osobę
fizyczną, której przychód należny w miesiącu nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia.
Wprowadzenie tego przepisu daje możliwość sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy i podjęcia
ewentualnej decyzji o rejestracji firmy. Należy jednak podkreślić, że przepis ten nie ma zastosowania wobec działających już firm.
W literaturze wskazuje się nawet, że wolność działalności gospodarczej może być postrzegana
jako cały zbiór wolności i praw. Do zbioru tego możemy zaliczyć m.in.: 1) swobodę podejmowania
działalności gospodarczej; 2) swobodę prowadzenia działalności gospodarczej; 3) swobodę wyboru formy organizacyjno-prawnej; 4) swobodę konkurowania z innymi podmiotami gospodarczymi;
5) swobodę w zakresie zbywania własnych towarów i usług oraz kształtowania cen; 6) swobodę
w zakresie decydowania o sposobie zaangażowania kapitału; 7) swobodę w zakresie zatrudniania
oraz 8) swobodę w zakresie decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej,
zmiany jej profilu, czasu trwania itd. (Czarnek, 2009, s. 299; Walaszek-Pyzioł, 1992, s. 107–108).
Podkreślenia wymaga fakt, że wolność gospodarcza nie ma charakteru absolutnego i –
podobnie jak inne wolności i prawa konstytucyjne – podlega ograniczeniom. Przyjmuje się, że
dopuszczalność ograniczenia wolności gospodarczej może nastąpić, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki. Pierwszy z nich (formalny) to okoliczność, że wprowadzenie ograniczenia
jest możliwe wyłącznie w drodze ustawy. Drugi zaś warunek (materialny) w założeniu stanowi,
że wprowadzenie ograniczeń wolności gospodarczej może nastąpić wyłącznie ze względu na
ważny interes publiczny.
5

Ustawa z 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (Dz.U. 2018, poz. 646).

6

Art. 1 ustawy z 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (Dz.U. 2018, poz. 646).
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III. Podstawy prawne działalności turystycznej
Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce działalność przedsiębiorców, w tym
przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, jest ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców7. Przedmiotem tej regulacji jest podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie.
W rozumieniu tejże ustawy działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przyjmuje się, że dla uznania określonej
przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest łączne zaistnienie trzech
jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (tzn. wyboru formy prawnej
przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak choćby jednej z tych cech uniemożliwia zakwalifikowanie
danej działalności do kategorii działalności gospodarczej8. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że zamiarem jej prowadzenia jest osiągnięcie zysku, czyli nadwyżki przychodów nad świadomie poniesionymi kosztami. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działalności
gospodarczej jest obarczone swego rodzaju ryzykiem, choćby z powodu nieuzyskania przychodu
z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym samym o zarobkowym
charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz sam zamiar
jego osiągnięcia. Kolejnym warunkiem uznania działalności za działalność gospodarczą jest jej
zorganizowany charakter, ponieważ podmiot wykonujący działalność gospodarczą musi podjąć
wiele czynności o charakterze organizacyjnym, których celem jest przygotowanie do wykonywania tej działalności. W literaturze wskazuje się na formalny i materialny aspekt zorganizowania.
Formalny zakres zorganizowania należy rozumieć jako prawnie określony zakres obowiązków
związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Należy tutaj zaliczyć m.in.: rejestrację
działalności gospodarczej, zgłoszenia statystyczne i podatkowe, obowiązki związane z ubezpieczeniem społecznym, konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie
organizacyjno-prawnej, a także konieczność uzyskania określonych aktów administracyjnych.
Natomiast jeśli chodzi o warunki materialne, to wymienia się wśród nich czynności organizacyjne
w zakresie uzyskania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienia
pracowników, wynajęcia czy też zakupu lokalu9. Wszystkie te wskazane powyżej czynności organizacyjne jednoznacznie przesądzają, iż działalność gospodarcza jest aktywnością, która nie ma
charakteru przypadkowego (Szydło, 2005, s. 50). Cechą działalności gospodarczej ściśle powiązaną z cechą zorganizowania jest ciągłość. Ciągłość działalności gospodarczej jest utożsamiana
ze względną stałością (stabilnością) jej wykonywania, przy założeniu, iż nie jest to aktywność okazjonalna, jednostkowa. W przypadku działalności gospodarczej nie jest wymagana cecha ciągłości
w ścisłym znaczeniu, lecz raczej rodzajowa powtarzalność, a nie jednorazowość działań10. Celem
wprowadzenia przesłanki ciągłości działalności było wyłączenie z definicji działalności gospodarczej czynności jednorazowych. Jednakże przesłanki tej nie należy utożsamiać z koniecznością
wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności

7

Ustawa z 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (Dz.U. 2018, poz. 646).

8

Por. wyr. WSA w Poznaniu z 28.04.2009 r., III SA/Po 374/08, (LEX nr 550514).

9

Wyr. WSA w Warszawie z 28.01.2009 r., VII SA/Wa 1374/08, (LEX nr 489317).

10

Zob. wyr. WSA w Gliwicach z 10.06.2008 r., I SA/Gl 886/07, (LEX nr 1019500).
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w celu osiągnięcia dochodu11. Należy w tym miejscu zwrócić również uwagę, że podejmowanie,
wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest dostępne dla każdego na równych
prawach12. Oznacza to swobodę prowadzenia działalności gospodarczej bez względu na rodzaj
działalności czy formę własności, pod warunkiem przestrzegania przepisów prawa. Ta generalna zasada odnosi się również do podmiotów świadczących usługi turystyczne, a więc zarówno
przedsiębiorców, jak też innych usługodawców.
Podstawowe zasady prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych zostały zawarte
w kilku aktach prawnych. Wymienić tu można choćby Konstytucję RP, ustawę – Prawo przedsiębiorców, Kodeks cywilny, a przede wszystkim ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Należy podkreślić, że regulacje te znacząco się od siebie różnią. W trzech pierwszych spośród
wymienionych aktów zasady te zostały wyrażone jako idee przewodnie w stosunku do przedsiębiorców oraz podejmowanej i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, a więc odnoszące się jedynie pośrednio do świadczenia usług turystycznych, i to jedynie tych, które stanowią
rodzaj działalności gospodarczej. Natomiast zasady zawarte w ustawie o usługach turystycznych
dotyczą bezpośrednio usług turystycznych, przede wszystkim tych, które w ustawie tej zostały
unormowane. Przyjmuje się, że ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych13 jako
regulacja szczegółowa stanowi lex specialis w stosunku do przepisów zamieszczonych w wyżej
wymienionych aktach prawnych.
Podstawowym aktem prawnym w obszarze usług turystycznych jest ustawa z 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (dalej: uut)14. Mimo że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana,
to nadal nie przystaje do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Dlatego od 1 lipca
2018 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych15.
Pochylając się nad prawnymi aspektami podejmowania działalności w obszarze turystyki
należałoby określić, co kryje się pod pojęciem „usług turystycznych” i odnieść to znaczenie do
obowiązujących regulacji prawnych. Zgodnie z uut za usługi turystyczne uznaje się usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Elementem przesądzającym o zaliczeniu konkretnego świadczenia do usługi turystycznej
jest świadczenie jej turyście lub odwiedzającemu (Żywicka, 2011, s. 124). Zgodnie z ustawą
o usługach turystycznych przez turystę należy rozumieć osobę, która podróżuje do miejscowości
poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, i która korzysta
z noclegu przynajmniej przez jedną noc. Z tym zastrzeżeniem, że celem podróży nie jest podjęcie
stałej pracy. Odwiedzającym jest natomiast osoba, która podróżuje do miejscowości poza swoim
stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej
miejscowości oraz nie korzysta z noclegu.
Ogólnie rzecz biorąc ustawa o usługach turystycznych wyróżnia trzy rodzaje przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji imprez turystycznych i pośrednictwie turystycznym, a mianowicie: organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.
11

Zob. wyr. NSA w Warszawie z 28.04. 2011 r., II OSK 333/11, (LEX nr 992553).

12

Art. 2 Ustawy z 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (Dz.U. 2018, poz. 646).

13

T.j. Dz.U. 2017, poz. 1553 ze zm.

14

T. j. Dz.U. 2017, poz. 1553 ze zm.

15

T.j. Dz.U. 2017, poz. 2361 ze zm.
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Kluczową kwestią jest więc ustalenie, czym przedsiębiorcy ci różnią się od siebie. Chcąc odpowiedzieć na tak zadane pytanie, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do definicji ustawowych,
a następnie dokonać analizy przepisów określających warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca,
aby prowadzić dany rodzaj działalności.
Ustawodawca w art. 3, pkt 5 uut za organizatora turystyki uznaje przedsiębiorcę organizującego imprezę turystyczną, przy czym w myśl art. 3 pkt 4 tej ustawy – organizowanie imprez turystycznych polega na przygotowywaniu lub oferowaniu, a także realizacji imprez turystycznych.
Łączne wymienienie przez ustawodawcę tych trzech faz wcale nie oznacza, że muszą one być
realizowane przez jednego i tego samego przedsiębiorcę. Jeżeli chodzi o imprezą turystyczną, to
– w rozumieniu ustawy – jest nią pakiet usług, w skład którego wchodzą co najmniej dwie usługi
turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg
lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
Do grupy przedsiębiorców ustawa o usługach turystycznych zalicza również pośrednika turystycznego. Jest nim przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie
klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług
turystycznych. Natomiast agentem turystycznym – w rozumieniu ustawy – jest przedsiębiorca,
którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz
innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Osobną grupę stanowią przedsiębiorcy
świadczący usługi hotelarskie. Zgodnie z definicją ustawową „usługi hotelarskie” to krótkotrwałe,
ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na
ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług
z tym związanych. Powyższa kwestia pozostaje w związku ze świadczeniem usług hotelarskich
przez rolników wynajmujących pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez
nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia16, które określa ustawa. Dodatkowo przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. W ten sposób została
podtrzymana dotychczasowa polityka ułatwiania rolnikom prowadzenia działalności w obszarze
usług turystycznych.
Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców17
i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Działalnością regulowaną nie jest działalność gospodarcza agentów turystycznych, polegająca
na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju18.

16

Zob. art. 45 pkt 4, oraz art. 35 ust. 1, pkt 2 uut.

17

Dz.U. 2018, poz. 646.

18

Art. 4 ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, (T.j. Dz.U. 2017, poz. 1553 ze zm.).
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Ustawa o usługach turystycznych oraz akty wykonawcze do niej określają status zarówno
pośrednika turystycznego, jak i pilota wycieczek oraz zasady wykonywania przez nich tych funkcji
(Trzciński, 2002, s. 91). W tych przypadkach obowiązujące uregulowania prawne dotyczą osób
fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, jednakże wykonują wolne zawody, a co za tym idzie,
osobiście uczestniczą w świadczeniu usług turystycznych (Trzciński, 2002, s. 91). W myśl ustawy o usługach turystycznych przewodnikiem turystycznym jest osoba zawodowo oprowadzająca
turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca
o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie
wynikającym z umowy. Natomiast pilotem wycieczek jest osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad
sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazująca podstawowe informacje, dotyczące
odwiedzanego kraju i miejsca.
Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych
oraz pośredniczeniu na rzecz klientów w zawieraniu umów o imprezę turystyczną wymaga spełnienia szeregu wymogów określonych w ustawie o usługach turystycznych. Warto rozważyć czy
niektóre wymogi stawiane tego rodzaju podmiotom są w pełni uzasadnione i czy nie naruszają
one gwarantowanej wolności działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca chcący być organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym, powinien
zawrzeć umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz
klienta w zakresie pokrycia kosztów powrotu z imprezy turystycznej do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić zwrot
wpłat klientom w razie niewykonania zobowiązań umownych wobec klientów. Dodatkowo podmioty
te zostały zobowiązane do przedkładania marszałkowi województwa oryginałów lub potwierdzonych odpisów kolejnych gwarancji lub ubezpieczeń nie później niż 14 dni przed upływem terminu
obowiązywania poprzednich gwarancji i ubezpieczeń. Niespełnienie tego warunku przez przedsiębiorcę skutkuje automatycznym wykreśleniem go z rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych i utratą prawa do prowadzenia tej działalności. Tak daleko idące restrykcje można by
było postrzegać jako ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Jednak są one w pełni uzasadnione, ich głównym celem jest bowiem ochrona klienta jako słabszej strony stosunku prawnego.
Praktyka wykazała, że mechanizm ten funkcjonuje prawidłowo i w sposób właściwy zabezpiecza
interesy klientów. Zatem należy przyjąć, że wymogi stawiane organizatorom imprez turystycznych
i pośrednikom turystycznym nie mogą być klasyfikowane jako ograniczające wolność gospodarczą.
Pewnego rodzaju ograniczeniem wolności działalności gospodarczej może być natomiast
ograniczenie prawa do używania nazw rodzajowych obiektów noclegowych (Rapacz, 2007,
s. 37). Ustawa o usługach turystycznych przewiduje, że obiekty noclegowe chcące używać nazw
„hotel”, „motel”, „pensjonat”, „kemping” („camping”), „dom wycieczkowy”, „schronisko”, „schronisko młodzieżowe” oraz „pole biwakowe” muszą się poddać tzw. kategoryzacji przeprowadzanej
przez komisję powołaną przez marszałka województwa. Poddając się kategoryzacji, przedsiębiorca rezygnuje z części własnej suwerenności i poddaje się kontroli właściwego marszałka
województwa, który z chwilą uprawomocnienia się decyzji o zaszeregowaniu obiektu, uzyskuje
wobec tego przedsiębiorcy określone uprawnienia władcze19. Może bowiem dokonywać czyn19

http://www.hotelarze.pl/hot/wniosek-zaszeregowanie.php, ostatni dostęp 19.04.2018 r.
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ności kontrolnych w zakresie przestrzegania wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach
turystycznych, a w razie niedopełnienia tych wymagań zmieniać, z urzędu, rodzaj lub kategorię
obiektu lub nawet nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich.
Ograniczenia wolności działalności gospodarczej na rynku turystycznym można się również
doszukiwać w zasadzie ograniczającej swobodę zawieranych z klientami umów o świadczenie imprez turystycznych20. Ustawodawca w ustawie o usługach turystycznych szczegółowo uregulował
ich treść, wymienił elementy składowe oraz minimalne zasady i okresy ich obowiązywania. Mamy
tu do czynienia ze swego rodzaju ograniczeniem swobody umów, o której mowa w art. 3531 k.c.21.
Jednak tego rodzaju ograniczenia z pewnością właściwie zabezpieczają interesy turystów.

IV. Reglamentacja działalności gospodarczej
Charakterystyczne dla podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w ramach
społecznej gospodarki rynkowej jest to, że z jednej strony poddawana jest ona obiektywnym prawom rynku, z drugiej zaś – dopuszcza się możliwość korygowania praw rynku przez państwo.
Należy podkreślić, że nadrzędnym celem interwencjonizmu państwa w tym przypadku jest realizacja określonych potrzeb społecznych, niemożliwych do spełnienia przy całkowitej swobodzie
funkcjonowania wolnego rynku (Borkowski, 2013, s. 99). Od strony normatywnej sformułowanie
zawarte w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oznacza zobowiązanie państwa do podejmowania działań łagodzących społeczne skutki funkcjonowania praw rynku, przy jednoczesnym
poszanowaniu tych praw. Dlatego też ingerencja państwa w sferę wolności gospodarczej jest
uzasadniona realizacją celów publicznych, wynikających z bezpieczeństwa innych uczestników
rynku wobec podmiotów podejmujących aktywność o szczególnym znaczeniu dla ochrony życia
lub zdrowia, bezpieczeństwa publicznego bądź ochrony środowiska. Zatem swobodę podjęcia
i prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej należy widzieć przez pryzmat specyfiki
określonej dziedziny. Każdy podmiot może bowiem prowadzić działalność w wybranym przez
siebie zakresie, pod warunkiem, że spełnia przesłanki ustanowione w danej dziedzinie przez ustawodawcę. Przykładowo, nie będzie stanowić ograniczenia wolności gospodarczej wprowadzenie
szczególnie wysokich wymogów w zakresie bezpieczeństwa w stosunku do podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie składowania i utylizacji odpadów radioaktywnych, jeśli
bowiem dany przedsiębiorca spełni wszystkie stawiane mu wymagania, może swobodnie rozpocząć wykonywanie tego rodzaju działalności. Jednak gdyby to samo kryterium zastosować wobec
podmiotu zamierzającego sprzedawać przybory szkolne, niewątpliwie stanowiłoby to naruszenie
swobody podjęcia działalności gospodarczej (Kołacz, 2008, s. 81). Zatem można wyprowadzić
wniosek, że ustawodawca przy projektowaniu nowych przepisów nie może w nieuzasadniony sposób naruszać gwarantowanej konstytucyjnie wolności działalności gospodarczej, a wprowadzone
ograniczenia nie mogą być nadmiernie restrykcyjne i muszą pozostawać w związku z ochroną
ważnego interesu publicznego. Restrykcje państwa wobec określonych rodzajów działalności
gospodarczej są w pełni uzasadnione, a ich ustanowienie jest konieczne dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa (Kosikowski, 1995, s. 3).
20

Dotyczy to w szczególności umowy o imprezę turystyczną. Odpowiednie wymogi w tym zakresie określa art. 14 ustawy o usługach turystycznych.

21

Zgodnie z art. 3531 k.c. „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały
się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.
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Państwo może ingerować w sferę wolności gospodarczej, a głównym celem tej ingerencji
jest realizacja określonej polityki gospodarczej, przy czym nie może tu być mowy o dowolności
działań państwa w kształtowaniu relacji pomiędzy władzą publiczną a innymi uczestnikami rynku. Działania władz publicznych zawsze muszą mieć oparcie w obowiązujących normach prawnych22, ponieważ to właśnie prawo jest instrumentem ochrony wolności i stabilności gospodarczej.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 22 stanowi, że „Ograniczenie wolności działalności
gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. W wyroku z 10 kwietnia 2001 r.23 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że cytowany przepis
pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony stanowi bowiem konkretyzację art. 20 Konstytucji RP i wyraża jedną z podstawowych zasad ustroju gospodarczego RP. Z drugiej zaś – stanowi podstawę
do konstruowania prawa podmiotowego, przysługującego każdemu, kto podejmuje działalność
gospodarczą (Sowiński, 2007, s. 189). Zatem wolność działalności gospodarczej może stanowić
co do zasady podstawę indywidualnych roszczeń wobec państwa i jego organów, a co za tym
idzie, stanowić podstawę skargi konstytucyjnej.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. dopuszcza możliwość ograniczania wolności działalności
gospodarczej, lecz jedynie na podstawie ustawy i ze względu na ważny interes publiczny. Należy
przy tym podkreślić, że oba te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie (Sługocka, 2012,
s. 141). Skoro zasadniczą materialną przesłanką dopuszczalności ograniczeń wolności gospodarczej ustanowiony został „ważny interes publiczny”, niezbędne jest bliższe przyjrzenie się temu
pojęciu. Bez odkodowania jego treści nie będzie bowiem możliwe zweryfikowanie dopuszczalności ograniczeń wolności działalności gospodarczej. Interes publiczny jako klauzula generalna jest
często utożsamiany z pojęciem „dobra wspólnego”. Zastosowanie przez ustrojodawcę klauzuli
generalnej jako przesłanki ustawowego ograniczenia wolności gospodarczej staje się nieuniknione, ze względu na brak możliwości dokonania wyczerpującego sprecyzowania przypadków
dopuszczalności ograniczeń wolności gospodarczej, może jednak dawać poczucie stąpania po
grząskim gruncie, jeśli chodzi o próbę interpretacji czy w danej sytuacji przesłanka uzasadniająca
ograniczenie w ogóle zaistniała. Stosowanie przez ustrojodawcę klauzul generalnych wydaje się
być nieuniknione i w pełni uzasadnione, szczególnie w przypadkach, w których pewnych kwestii
nie da się jasno wyspecyfikować. To dzięki nim w naturalny sposób ustawodawca bez konieczności
nowelizacji ustaw ma możliwość dostosowywania się do zmieniających się okoliczności społeczno-gospodarczych (Michaluk, 2013, s. 438). Z tego można wyprowadzić wniosek, że kwestię sprecyzowania tego pojęcia pozostawiono prawodawcy oraz Trybunałowi Konstytucyjnemu. Pewną
wskazówką interpretacyjną dla pojęcia „ważnego interesu publicznego” jest treść art. 31 ust. 3
Konstytucji RP, który stanowi: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać
istoty wolności i praw”. Odnosząc się do kwestii ograniczania działalności gospodarczej, Trybunał
Konstytucyjny już dawno wyraził pogląd, że działalność gospodarcza ze względu na swój charakter, a zwłaszcza bliski związek z interesami innych osób i interesem publicznym, może podlegać
22

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

23

Wyr. TK z 10.04.2001 r., U 7/00, (OTK ZU 2001/3/56).
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różnego rodzaju ograniczeniom w stopniu większym niż prawa osobiste i polityczne24. W innym
wyroku Trybunał podkreślił, że ważny interes publiczny, choć jest kategorią poddawaną ocenie
z punktu widzenia okoliczności danej sprawy, nie może być interpretowany rozszerzająco. Nie
może też prowadzić do ograniczenia innego odrębnego prawa, a konstytucyjnie dopuszczalne
ograniczenie musi być na tyle merytorycznie uzasadnione, by w konflikcie z zasadą swobodnej
działalności gospodarczej rachunek aksjologiczny przeważył na jego korzyść25. Podejmowanie
działań, którymi kieruje potrzeba uwzględnienia ważnego interesu publicznego, musi mieścić się
w granicach zasady proporcjonalności. Jej celem jest utrzymanie właściwych proporcji między
środkiem ograniczającym wolność gospodarczą a korzyściami dla dobra publicznego, jakie będą
konsekwencją wprowadzenia określonych ograniczeń (Piątek, 2009, s. 27). Rozważając, na ile
dane ograniczenie wolności gospodarczej jest konstytucyjnie dopuszczalne, należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego,
z którym jest powiązana; 2) czy wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić
do zamierzonych przez nią rezultatów; 3) czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają w proporcji
do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela? (Sowiński, 2007, s. 197). Zasadniczo reglamentacja powinna występować w dziedzinach ważnych dla państwa i chronić interes publiczny (dobro
ogółu, słuszny interes obywateli) (Dąbrowski, 2011, s. 65). Istotne z punktu widzenia reglamentacji
jest to, aby zachować odpowiednie proporcje miedzy „ilością” reglamentacji a zakresem swobody obywateli. Zachwianie tej równowagi może doprowadzić do zbyt dużego zbiurokratyzowania
państwa, a w konsekwencji może hamować rozwój społeczeństwa.

V. Działalność regulowana jako forma reglamentacji
działalności gospodarczej
Zapisana w Konstytucji RP oraz utrwalona w doktrynie i orzecznictwie zasada wolności
działalności gospodarczej doznaje różnego rodzaju ograniczeń o charakterze reglamentacyjnym.
Podjęcie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej, szczególnie tych mających duże znaczenie ze względu na ochronę ważnego interesu publicznego, jest dopuszczalne
tylko po uzyskaniu koncesji (Waligórski, 2012, s. 21; Sikora, 2011, s. 143–168), zezwolenia lub
wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ustawodawca, uzasadniając wprowadzenie instytucji działalności regulowanej do systemu prawnego, wskazywał na poszerzenie wolności działalności gospodarczej, zwłaszcza przez zastąpienie zdecydowanej większości zezwoleń wpisami
do rejestrów działalności regulowanej (Pawłowski, 2009, s. 245–246). Działalność regulowana
jest najłagodniejszą formą reglamentacji działalności gospodarczej, a jej wykonywanie wymaga
spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Uszczegółowienie tej kwestii
znajduje się w art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców26, według którego: „Jeżeli odrębne
przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może
wykonywać tę działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu
do właściwego rejestru działalności regulowanej”.

24

Wyr. TK z 26.04.1995 r., K 11/64, (OTK 1995/1/12).

25

Zob. wyr. TK z 08.07.2008 r., K 46/07, (OTK ZU 2008/6A/104).

26

Ustawa z 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (Dz.U. 2018, poz. 646).
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W przypadku usług turystycznych do działalności regulowanej możemy zaliczyć m.in.: organizację polowań dla cudzoziemców, organizację polowań za granicą, prowadzenie kantorów
wymiany walut, a w szczególności działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych
oraz pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
czyli działalność biur podróży – organizatorów imprez turystycznych i pośredników turystycznych,
regulowana przepisami ustawy o usługach turystycznych (Rapacz, 2007, s. 36). Warto podkreślić,
iż omawiana sfera działalności gospodarczej przechodziła bardzo gruntowne zmiany z punktu
widzenia jej reglamentacji. W tekście pierwotnym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu imprez turystycznych wymagała uzyskania koncesji organizatora turystyki (zob. szerzej Raciborski, 1999, s. 46), po zmianach dokonanych ustawą z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych27
działalność gospodarcza w tym zakresie wymagała uzyskania zezwolenia. Obecnie działalność
gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną.
Zatem możemy wyprowadzić wniosek, że doszło tu do liberalizacji przepisów prawnych w zakresie
podejmowania tego rodzaju działalności, a tym samym poszerzenia sfery wolności gospodarczej.
Oczywiście przedsiębiorcy zamierzający prowadzić tego rodzaju działalność zostali zobowiązani
do dokonania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Warunki
uzyskania tego wpisu określa ustawa o usługach turystycznych. Organ rejestrowy dokonuje
wpisu na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy co do spełnienia szczególnych warunków. Na
tym etapie ujawnia się istotna różnica między reglamentacją w formie koncesji czy zezwolenia
a działalnością regulowaną. Chodzi mianowicie o zakres kontroli, jakim dana działalność gospodarcza jest objęta. W przypadku innych postaci reglamentacji odpowiedni organ dokonuje kontroli
zarówno formalnej, jak i materialnej, jeszcze przed podjęciem przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej, a następnie za pomocą decyzji administracyjnej w sposób władczy kształtuje jego
uprawnienia (Etel, 2007, s. 44). Natomiast, jeśli chodzi o działalność regulowaną, sytuacja ta jawi
się w sposób odmienny. Na etapie podejmowania działalności regulowanej zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym nie jest badana, a zatem organ dokonuje wpisu, nie mając pewności
czy przedsiębiorca uczynił zadość stawianym warunkom (Kohutek, 2005, s. 36). Należy zatem
przyjąć, że przyjęcie przez ustawodawcę takiego rozwiązania w znaczący sposób ułatwiło przedsiębiorcom podejmowanie działalności w obszarze usług turystycznych.

VI. Deregulacja zawodów pilota wycieczek
i przewodnika turystycznego
Zagadnieniem nacechowanym pewną odrębnością względem wiodącego nurtu rozważań, ale
z pewnością mającym bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku turystycznego, jest zagadnienie
dotyczące deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Wciąż postuluje się
potrzebę poszerzania sfery wolności działalności gospodarczej, także w sferze regulacji zawodów.
Należy jednak do tej kwestii podchodzić z pewną ostrożnością, zwracając uwagę na zagrożenia
wynikające z owego poszerzenia, ponieważ ma ono polegać na dopuszczeniu do wykonywania
27

Ustawa z 10.04.1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych, (Dz.U. 1999. Nr 40, poz. 401).

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.7.1

20

Daniel Wojtczak

Podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze usług turystycznych…

zawodów większej niż dotychczas liczby osób, poprzez złagodzenie wymogów kwalifikacyjnych
stawianych aplikującym do wykonywania tych zawodów. W rzeczywistości oznacza to, że zawody
te będą mogły wykonywać osoby o niższych niż dotychczas kwalifikacjach, co w konsekwencji
może odbić się na jakości świadczonych usług.
Szczególnie istotne z punktu widzenia omawianej problematyki jest to, że usługi turystyczne
mogą być świadczone zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią. Dotyczy to
między innymi pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych, którzy zamierzają prowadzić
działalność w ramach umowy o pracę bądź w ramach działalności zawodowej bez wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej (umowa o dzieło, umowa zlecenie) (Szwaja, 2011, s. 17). Działalność
tych usługodawców może być kwalifikowana jako tzw. wolny zawód (Gospodarek, 2006, s. 104),
przy czym nie jest ona objęta specjalnymi zawodowymi pragmatykami reglamentacyjnymi.
Do końca 2013 r. obowiązywały przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych28, w myśl których przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek mogła być osoba
posiadająca uprawnienia określone ustawą29. Uprawnienia te można było zdobyć przez odbycie
szkolenia oraz zdanie państwowego egzaminu. Dodatkowymi warunkami było ukończenie 18 lat,
ukończenie szkoły średniej, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione
w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek30. Od 1 stycznia 2014 r. przepisy w znaczący sposób zmieniły wymagania kwalifikacyjne w stosunku do osób
zamierzających wykonywać zawód pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Zmiany, jakie
zaszły w tej materii, są daleko idące. Zniesiono całkowicie konieczność posiadania uprawnień
do wykonywania zawodu, czyli obowiązek szkoleń, egzaminu, a także wymagania dotyczące wykształcenia przynajmniej średniego, zaświadczenia o stanie zdrowia czy nawet minimalnego wieku
18 lat. Jak wyraźnie widać, zostały utrzymane pewne cząstkowe wymogi kwalifikacyjne. Urzędy
marszałkowskie są zobowiązane do kontroli pilotów i przewodników, z tą jednak różnicą, że nie
przewidziano żadnych sankcji w przypadku niespełnienia tych warunków, ponieważ odpowiednie
przepisy zostały wykreślone z kodeksu wykroczeń (Bieniek, 2014, s. 29).

VII. Podsumowanie
Zadaniem państwa w zakresie polityki turystycznej jest dostosowywanie systemu i poziomu
świadczonych usług do standardów europejskich. Wyrazem tego rodzaju działań było między
innymi uchwalenie ustawy o usługach turystycznych, która ujmuje zadania i obowiązki państwa
w zakresie rozwoju rynku turystycznego, a jednocześnie wprowadza odpowiednie regulacje prawne
do tego sektora gospodarki. Ustawa ta przewiduje ochronę interesów konsumentów – turystów
i jest ukierunkowana na ochronę bezpieczeństwa osobistego (życia i zdrowia) konsumentów
oraz ich interesy finansowe. Interwencja państwa w takich przypadkach jest w pełni uzasadniona i z pewnością nie można jej traktować jako nadmiernie ograniczającej wolność gospodarczą.
Patrząc na działalność gospodarczą przez pryzmat uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że zakres wolności gospodarczej jest stale poszerzany. Kolejne ustawy odnoszące się do
28

Dz.U. Nr 133, poz. 884.

29

Art. 20 ustawy o usługach turystycznych z 29.08.1997 r., (Dz.U. Nr 133, poz. 884).

30

Art. 22 ustawy o usługach turystycznych z 29.08.1997 r., (Dz.U. Nr 133, poz. 884).
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działalności gospodarczej ograniczały ilość koncesji oraz zezwoleń koniecznych do podjęcia
działalności gospodarczej. Przejawem tego rodzaju liberalizacji przepisów prawnych było powstanie w 2004 roku nowej formy reglamentacji, jaką jest regulowana działalność gospodarcza.
Likwidacja istotnych obszarów działalności wymagających zezwoleń i zastąpienie ich rejestrem
działalności regulowanej poszerzyło zakres wolności gospodarczej oraz uporządkowało procedury
administracyjne, związane z reglamentacją działalności gospodarczej.
Na zakres wolności gospodarczej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych bezpośredni wpływ mają ustawowe wymagania, które jest obowiązany spełnić przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa
turystycznego. Kolejnym przykładem liberalizacji przepisów prawnych dotyczących świadczenia
usług turystycznych, a tym samym poszerzeniem zakresu wolności gospodarczej jest deregulacja (uwolnienie) zawodu przewodnika i pilota wycieczek. Uwolnienie tych zawodów, poprzez
złagodzenie kryteriów kwalifikacyjnych daje możliwość dostępu do zawodu większej grupie zainteresowanych, co może budzić obawy o jakość świadczonych usług. Z pewnością umiejętności
pilotów i przewodników z czasem zweryfikuje rynek, jednakże będzie się to wiązało z poczuciem
niepewności lub nawet rozczarowaniem turystów.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia koncepcję przedmiotowego podejścia ustawodawcy do pojęcia „przedsiębiorcy”
ujętego w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych. Autor zaprezentował ewolucję przedmiotowego charakteru analizowanych przepisów w prawodawstwie unijnym oraz zwrócił uwagę na przełomowy w tym zakresie wyrok TSUE
z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID przeciwko Elliniko
Dimosio (państwu greckiemu). W ramach rozważań przedstawiono zmiany definicji przedsiębiorcy
turystycznego na etapie prac legislacyjnych nad ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych.
Słowa kluczowe: przedsiębiorca turystyczny; imprezy turystyczne; powiązane usługi turystyczne;
przedsiębiorca; usługi turystyczne; turystyka; prawo turystyczne.
JEL: K12, K22

I. Wstęp
Dynamiczny rozwój rynku usług turystycznych jest jedną z przyczyn obserwowanego w ostatnich latach wzrostu zainteresowania prawodawcy unijnego i krajowego działem gospodarki, jakim
jest turystyka. Świadczenie usług turystycznych wydaje się istotne nie tylko ze względu na udział
tej gałęzi gospodarki w budowaniu PKB, lecz także z uwagi na kierowanie oferty przedsiębiorców
w przeważającej mierze do konsumentów korzystających z coraz szerszego wachlarza uprawnień w odniesieniu do oferowanych im świadczeń. Rozwój rynku wpłynął na powiększenie oferty
produktów, na które składają się coraz bardziej złożone usługi turystyczne, to wszystko zaś – na

* Radca prawny; doktor nauk prawnych; e-mail: dpborek@wp.pl. Artykuł prezentuje moje osobiste poglądy i nie może być interpretowany jako stanowisko jakiegokolwiek organu, podmiotu czy instytucji. Artykuł prezentuje stan prawny na dzień 21.04.2018 r.
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decyzję prawodawcy unijnego o konieczności nowego podejścia do zorganizowanego podróżowania. W swoich rozważaniach pochylę się nad pojęciem „przedsiębiorcy” w ujęciu ustawy z dnia
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Rozważania rozpocząć należy od odwołania do swobody prowadzenia działalności gospodarczej, którą można postrzegać bądź z punktu widzenia konkretnej działalności, bądź podmiotu
podejmującego się jej prowadzenia. W ujęciu podmiotowym, swoboda prowadzenia działalności
gospodarczej daje możliwość wyboru formy prawnej w jakiej działalność gospodarcza jest prowadzona. R. Biskup w swoich rozważaniach nad wolnością gospodarczą w wymiarze podmiotowym
zwraca uwagę na dwojakie rozumienie podmiotu tejże wolności. W ujęciu węższym podmiot wolności definiowany jest przez ustawodawcę, natomiast w rozumieniu szerszym dotyczy każdego
kto podejmuje i prowadzi działalność (Biskup 2011, s. 245).
Problematyka mnogości definicji przedsiębiorcy w polskim porządku prawnym budzi uzasadnione obawy o właściwe określenie podmiotu wskazanej wyżej wolności (szerzej Biskup,
2011, s. 249). Prawodawca unijny w tekście normatywnym dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (…)1 (dalej: dyrektywa 2015/2302) zdecydował się na przedmiotowe ujęcie regulacji
przedsiębiorcy. Dyrektywa 2015/2302, a co za tym idzie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych2 kładzie nacisk na kwestie prowadzenia działalności w obszarze imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nie zaś
na enumeratywny katalog podmiotowy3. Tę subtelną różnicę w sposobie podejścia prawodawcy
do zasygnalizowanej problematyki postaram się wyjaśnić w niniejszym artykule4.

II. Obecne regulacje krajowe
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej5 jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą6. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wskazana definicja służy niejednokrotnie jako
punkt odniesienia dla prawodawcy, przykładowo można wymienić ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.

1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25.11.2015 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych,
zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
2

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25.11.2015 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE
oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).
3

Jak wskazuje A. Kubiak-Cyrul (2015, s. 19–34), znacznym modyfikacjom uległ krąg przedsiębiorców obowiązanych do przestrzegania nowej dyrektywy występujących w związku z umowami objętymi jej zakresem.

4

Na marginesie rozważań należy wskazać, iż np. w regulacjach prawa brytyjskiego dotyczących usług turystycznych nie definiuje się pojęcia
„przedsiębiorcy”, zob. The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 (Grant and Mason, 2012, s. 501 i nast.).
5

Ustawa z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.).

6

W dniu 30.03.2018 opublikowano ustawę z dnia 6.03.2018 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące
działalności gospodarczej, gdzie wskazano, iż ustawa – Prawo przedsiębiorców wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia czyli w dniu
30.04.2018. Prawo przedsiębiorców, wskazuje iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca działalność gospodarczą. Definicja przedsiębiorcy jest zatem w zasadzie analogiczna jak
w dotychczasowych przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z tą różnicą, iż wykreślono sformułowanie „we własnym imieniu” gdyż jest
ono częścią definicji „działalności gospodarczej”. Jakościowo nie wprowadzono zatem odmiennej regulacji w omawianym zakresie pojęcia przedsiębiorcy.
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o usługach turystycznych7 (dalej: ustawa o usługach turystycznych), która nie posiada własnej
definicji przedsiębiorcy, a jedynie odesłanie we właściwym zakresie8.
Wskazane podejście determinuje postrzeganie przez jego pryzmat działalności regulowanej
ustawą o usługach turystycznych9. Za J. Raciborskim należy określić enumeratywną grupę podmiotów wchodzących w zakres przytoczonej już definicji legalnej. Wyszczególnić można następujące grupy przedsiębiorców podlegających postanowieniom ustawy o usługach turystycznych:
1)

organizatorzy turystyki;

2)

agenci turystyczni;

3)

pośrednicy turystyczni;

4)

przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne (Raciborski, 1999, s. 35–36).
Czwarta z wymienionych kategorii zawiera, co prawda katalog otwarty, ale wyłącznie z punk-

tu widzenia świadczonych usług. W szczególności chodzi tutaj o usługi hotelarskie oraz usługi
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ponieważ te rodzaje działalności zostały wprost
nazwane i opisane w ustawie. Grupa ta może jednak obejmować wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, którymi tylko dla przykładu będą usługi wynajmu pojazdów
mechanicznych czy usługi w postaci organizacji, np. spływu kajakowego. Ustawa o usługach
turystycznych reguluje warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych. Jak
wskazuje J. Gospodarek, w związku z takim ujęciem tematu pojęcie „przedsiębiorcy” ma niebagatelne znaczenie dla świadczenia usług turystycznych na terenie RP (Gospodarek, 2007, s. 51).
Regulacje ustawy o usługach turystycznych nie znajdą wobec tego zastosowania do organizowania
imprez turystycznych lub świadczenia usług turystycznych przez kościoły, fundacje czy placówki
wychowawcze w celach niezarobkowych (Gospodarek, 2007, s. 47). Analogiczne wnioski można
wysnuć w odniesieniu do podmiotów, które prowadzą działalność kierowaną do swoich członków,
tzn. działalność „niewychodzącą na zewnątrz”. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie10 cytującym postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt III CZP 7/98, iż
„działalność statutowa i gospodarcza stowarzyszenia stanowią zatem odrębne rodzaje działalności
na gruncie Prawa o stowarzyszeniach. Działalność gospodarcza o celach zarobkowych nie może
być celem statutowym stowarzyszenia, może być tylko działalnością uboczną, jako jedno ze źródeł
dochodów służących realizacji celów statutowych. Zważywszy zatem, że działalność statutowa
stowarzyszenia nie może mieć zarazem wprost charakteru działalności gospodarczej, wypada
wskazać także, że w świetle orzecznictwa działalnością gospodarczą tego rodzaju podmiotów jest
tylko działalność zewnętrzna („między przedsiębiorcami”), mająca na celu np. świadczenie usług

7

Ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (Dz.U. 2017, poz. 1553).

8

P. Cybula (2012) wskazał, iż „o ile nie ulega wątpliwości, że jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych zawsze działają
organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni oraz agenci turystyczni, to w przypadku pozostałych usług uregulowanych w ustawie wskazać można na
przypadki ich świadczenia zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez podmioty nieposiadające takiego statusu”. Nie było zatem zasadnym utrzymywanie fikcji prawnej polegającej na odesłaniu do pojęcia przedsiębiorcy i szerszym stosowaniu regulacji w ramach rzeczonych przepisów. W zmienionej
ustawie o usługach turystycznych (od 01.07.2018 ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
inaczej określono zakres przedmiotowy tegoż aktu normatywnego, bez wskazywania, iż działalność określoną na gruncie ustawy mają wykonywać
przedsiębiorcy, tak jak to było do tej pory.
9 Działalnością regulowaną w rozumieniu wskazanej ustawy jest działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, natomiast sama
ustawa określa również warunki prowadzenia działalności w obszarze usług hotelarskich, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
10

Postanowienie przytaczam m.in. za wyr. WSA we Wrocławiu z dnia 27.03.2008, sygn. akt: III SA/Wr 602/07. Pozyskano z: http://orzeczenia.nsa.
gov.pl/doc/7737B1CC4A (28.02.2018) oraz wyr. WSA w Bydgoszczy z dnia 15.04.2014, sygn. akt: I SA/Bd 223/14. Pozyskano z: https://www.lexlege.pl/
orzeczenie/51723/i-sa-bd-223-14-wyrok-wojewodzki-sad-administracyjny-w-bydgoszczy/ (28.02.2018).
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osobom trzecim. Nie jest więc działalnością gospodarczą działalność prowadzona na potrzeby
tej samej osoby prawnej lub zrzeszonych w niej członków”11.
Przywołać tutaj należy, iż również na gruncie innych przepisów prawa podnoszona jest kwestia „zewnętrznego” kierowania swojej działalności. Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym12
w odniesieniu do działalności lotniczej (będącej jedną z podstawowych usług turystycznych)13
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt I GSK 1407/1514 uznał,
iż „działalność ta ma mieć charakter działalności wobec podmiotów trzecich, wymieniany jest
przy tym element wynagrodzenia. Oznacza to, że sporne zwolnienie dotyczy działalności gospodarczej, która jest świadczona na zewnątrz, a nie jest skierowane do wewnętrznej działalności
gospodarczej podmiotu, który wykorzystuje statek powietrzny do zaspokojenia własnych potrzeb
gospodarczych. Zatem działalność ta (…) ma dotyczyć komercyjnej (handlowej) działalności lotniczej w zakresie transportu pasażerów i towarów oraz świadczenia usług, a nie (…) do przewozu
własnych pracowników”15.
Konstatując zaprezentowane stanowiska i orzeczenia w kontekście obowiązujących regulacji prawnych, należy jednoznacznie uznać, iż kierowanie działalności do własnych członków
w zakresie organizowania wyjazdów o charakterze turystycznym nie będzie traktowane jako
działalność podlegająca regulacjom ustawy o usługach turystycznych16. Ustawodawca krajowy
za prawodawcą unijnym zdecydował jednak o zmianie podejścia w tym zakresie poprzez zaproponowanie przedmiotowego ujęcia zakresu regulacyjnego w ustawie o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych17.

III. Zmiana koncepcji w prawodawstwie krajowym
Krajowy porządek prawny stanowi niewątpliwie odzwierciedlenie koncepcji unijnych wynikających nie tylko z aktów prawnych, lecz także z rozwijającego się orzecznictwa unijnych sądów18.
W prawodawstwie i orzecznictwie unijnym coraz częściej obserwuje się swoiste, szerokie postrzeganie przedsiębiorcy. W ocenie autora przełomowym w tym zakresie był wyrok Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości (dalej: TSUE19) z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Motosykletistiki
Omospondia Ellados NPID (dalej: MOTOE) przeciwko Elliniko Dimosio (państwu greckiemu)20.
Sprawa C-49/07 dotyczyła greckiego stowarzyszenia reprezentującego na terenie Grecji sympatyków sportów motorowych. Zgodnie z regulacjami greckiego kodeksu drogowego MOTOE wystąpiło
do właściwego ministra z wnioskiem o zatwierdzenie programu zawodów motorowych. W ramach
11

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29.04.1998, sygn. akt: III CZP 7/98 (OSNC 1998, Nr 11, poz. 188).

12

Ustawa z dnia 6.12.2008 o podatku akcyzowym, (Dz.U. 2017, poz. 43, 60, 937, 2216).

13

Szerzej na temat tego rodzaju usług turystycznych w wydanym przez Wiadomości Turystyczne Raporcie 2017 z Rynku Lotniczego autorstwa
(Tłoczyński, 2017).
14

Wyr. NSA z dnia 7.03.2017, sygn. akt: I GSK 1407/15. Pozyskano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C3B821FE9C (28.02.2018).

15

Ibidem.

16

Działalność gospodarcza musi być skierowana „na zewnątrz”.

17

Transposition of Directive (EU) No 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements Workshop with Member States 25.02.2016. KE
stwierdziła, iż przesłanki wyłączeniowe ze względu na charakter imprezy turystycznej muszą być spełnione łącznie (działalność okazjonalna, kierowana
do ograniczonej grupy podróżnych, prowadzona na zasadach niezarobkowych). Oznacza, to zatem iż imprezy turystyczne organizowane na zasadach
zarobkowych dla własnych członków i okazjonalnie przez organizacje charytatywne, w tym organizacje harcerskie, należy traktować jako podlegające
zakresowi stosowania dyrektywy, chyba że spełnią łącznie trzy wskazane we wcześniejszym zdaniu przesłanki.
18

Mam na myśli Sąd zwany uprzednio Sądem I Instancji oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

19

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – TSUE, następca prawny ETS, oznaczenie przyjęte zgodnie z nomenklaturą zawartą w traktacie lizbońskim.

20

Wyr. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1.07.2008 w sprawie Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID przeciwko Elliniko Dimosio
(państwu greckiemu), sprawa C 49/07. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62007CJ0049 (11.02.2018).
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zawisłego postępowania administracyjnego dokument ten został przekazany do zaopiniowania
do Elliniki Leschi Aftokinitou kai Perigiseon (greckiego związku sportowego; dalej: ELPA) reprezentującego, jako wyłączny przedstawiciel w Grecji, Międzynarodową Federację Motocyklową
(FIM)21. W ramach pytań prejudycjalnych, które należy rozpatrywać łącznie, sąd krajowy w głównej
mierze skupił się na rozważaniach czy osoba prawna będąca stowarzyszeniem o celu niezarobkowym (związek sportowy), może być objęta zakresem stosowania art. 82 WE i 86 WE22, gdy jej
działalność nie polega wyłącznie na uczestniczeniu w wydawaniu decyzji administracyjnych zezwalających na organizację wyścigów motocyklowych, lecz również na organizowaniu przez nią
takich zawodów i zawieraniu w ich ramach umów sponsorskich, reklamowych, ubezpieczeniowych
i medialnych.
TSUE uznał jednoznacznie, iż podmiot którego działalność nie polega wyłącznie na uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji administracyjnych w przedmiocie zezwolenia na organizację
zawodów motocyklowych, lecz również na organizowaniu przez niego takich zawodów i zawieraniu w ich ramach wskazanych umów jest objęta zakresem stosowania art. 82 WE i 86 WE.
Tym samym Trybunał uznał, iż greckie przepisy stoją w sprzeczności z uregulowaniami traktatowymi23. Wskazany wyrok zasługuje ze wszech miar na aprobatę, zważywszy na zmieniające
się podejście prawodawstwa unijnego w zakresie definiowania takich pojęć, jak „przedsiębiorca”
i „przedsiębiorstwo”24. Słusznie wskazał również G. Materna w glosie do przedstawionego wyroku, iż ETS „potwierdził dotychczasowe orzecznictwo, w świetle którego pojęcie przedsiębiorstwa,
stosowane na potrzeby wspólnotowego prawa konkurencji, może obejmować niezarobkowe stowarzyszenia sportowe, jeżeli zaspokajają potrzeby osób trzecich, oferując towary lub usługi na
rynku, nawet jeżeli motywem podjęcia działalności nie jest zysk” (Materna, 2009). Przy tej okazji
podkreślić należy, że bez znaczenia pozostaje uczestnictwo takiego podmiotu w wykonywaniu
władztwa administracyjnego polegającego na udziale w postępowaniu administracyjnym jako
organ opiniujący25. Nawet pomimo faktu, iż to przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej
formie) i wskazania, że decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Na aprobatę zasługuje także stanowisko Trybunału, w myśl którego organizowanie zawodów sportowych
i zawieranie w ich ramach umów o sponsorowanie, reklamę i ubezpieczenie ma charakter gospodarczy. Ekonomicznego znaczenia tej działalności nie niweluje fakt, że prowadząca ją osoba
uczestniczy dodatkowo w wykonywaniu prerogatyw władzy publicznej. Status danego podmiotu,
jako przedsiębiorstwa, należy bowiem oceniać odrębnie w zakresie każdego rodzaju prowadzonej
działalności. W związku z przedstawionymi rozważaniami podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie
z orzecznictwem unijnym działalnością przedsiębiorcy jest działalność polegająca na oferowaniu

21

Międzynarodowa Federacja Motocyklowa - Federation Internationale de Motocyclisme.

22

Obecnie odpowiednio art. 102 i 106 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUE.

23

Wyr. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1.07.2008 w sprawie Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID przeciwko Elliniko Dimosio
(państwu greckiemu), sprawa C-49/07. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62007CJ0049 (11.02.2018).

24

Przykłady kształtowania się linii orzeczniczej w tym zakresie podane zostały w szczególności w wyr. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 1.07.2008 w sprawie Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID przeciwko Elliniko Dimosio (państwu greckiemu), sprawa C-49/07. Pozyskano z:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62007CJ0049 (12.02.2018). Por. też na temat szerokiego ujęcia pojęcia przedsiębiorcy
w regulacjach unijnych: K. Pawłowicz, 2005, s. 29–31.
25

W opisywanym przykładzie takie scedowanie kompetencji na podmiot prywatny nazywane bywa w literaturze decentralizacją lub prywatyzacją zadań
publicznych. Zob. szerzej na temat m.in.: Izbebski, 2012, s. 146–147; Makowski i Tabeńska, 2015, s. 117–135.
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towarów lub usług na rynku właściwym26. Nie zmienia więc stanu rzeczy fakt, iż działalność taką
prowadzi związek sportowy, świadczy to tylko i wyłącznie o podejściu przedmiotowym, odnoszącym
się do konkretnej działalności, nie zaś podmiotów ją wykonujących. Taka sama sytuacja zaistnieje
na gruncie rynku turystycznego, gdzie również polski związek sportowy wykonujący działalność
pożytku publicznego27 może oferować imprezy turystyczne i podlegać wymogom ustawowym.
Odzwierciedlenie bardzo szerokiego ujęcia zakresem definicyjnym pojęcia „przedsiębiorcy”
w polskim porządku prawnym stanowi konsekwencję integracji europejskiej28. Przejście po roku
1989 z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej spowodowało istotne zmiany
w roli państwa (Kosikowski, 1995, s. 182). Przede wszystkim polskie prawo wymagało harmonizacji z przepisami Wspólnoty Europejskiej (Kosikowski, 1995, s. 186–187). Przykładem jednej z pierwszych takich regulacji w obszarze gospodarki jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji29, która definiuje bardzo szeroko przedsiębiorcę jako osobę
fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy w działalności
gospodarczej. W szczególności niezrozumiałym wydaje się być użyte na potrzeby tej definicji
sformułowanie: „uczestniczy w działalności gospodarczej”. Ustawodawca, chcąc aby działalność
ta była wykonywana wyłącznie samodzielnie i we własnym imieniu nie zdecydowałby się na
takie rozwiązanie. Uprawnionym wydaje się zatem stwierdzenie, iż sam fakt nawet ubocznego
wspomagania organizacji komercyjnego wyjazdu turystycznego może w rozumieniu wskazanej
ustawy traktować dany podmiot jak przedsiębiorcę. Omówiona definicja jest zatem znacznie szersza aniżeli ta stosowana na potrzeby regulacji ustawy o usługach turystycznych. Dla poparcia
zasadności powyższych wywodów posłużę się równie znaczącym przykładem zaczerpniętym
z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym30. Na
gruncie tejże ustawy za przedsiębiorcę przyjmuje się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą lub
zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także
osobę działającą w jej imieniu lub na jej rzecz. Wskazana definicja legalna jakościowo rozszerza
pojęcie „przedsiębiorcy” przyjęte w regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej31.
Wobec powyższego wyjaśnienia wymaga jeszcze pojęcie „działalności gospodarczej”, którą
będzie zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciągły32. Brak ostatnich dwóch cech (to są zorganizowanie i ciągłość)
w definiowaniu przedsiębiorcy w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
prowadzi do wniosku, iż nawet incydentalne, jednorazowe zorganizowanie wyjazdu turystycznego
26

Wyr. te przytacza m.in. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyr. z dnia 01.07.2008 w sprawie Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID przeciwko
Elliniko Dimosio (państwu greckiemu), sprawa C-49/07 (zob. w szczególności wyr.: z dnia 18.06.1998 w sprawie C-35/96 Komisja przeciwko Włochom,
Rec. s. I-3851, pkt 36, z dnia 12.09.2000 w sprawach połączonych od C-180/98 do C-184/98 Pavlov i in., Rec. s. I-6451, pkt 75).
27

Przykładem polskiego związku sportowego będącego organizacją pożytku publicznego jest np. Polski Związek Szachowy, Polski Związek Brydża
Sportowego, Polski Związek Radioorientacji Sportowej. Pozyskano z: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publiczne
go,3666.html (11.04.2018).
28

W tym przypadku mamy do czynienia z integracją w obszarze prawodawstwa.

29

Ustawa z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

30

Ustawa z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017, poz. 2070).

31

Uwaga aktualna również w odniesieniu do definicji przedsiębiorcy zawartej w ustawie z dnia 06.03.2018 – Prawo przedsiębiorców, zob. przypis 6
do niniejszego artykułu

32

Ustawa z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017, poz. 2168, 2290, 2486; Dz.U. 2018, poz. 107).
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o charakterze komercyjnym będzie w rozumieniu tegoż aktu normatywnego stworzeniem produktu
w postaci imprezy turystycznej zainicjowanym przez przedsiębiorcę33.
Omówiony proces zmian koncepcji postrzegania przedsiębiorcy w prawodawstwie krajowym
wynika, jak zostało wykazane, z wyzwań, jakie stawiały dotychczasowe przepisy przed stosującymi
je podmiotami. Koncepcja przedmiotowego definiowania działalności, nie zaś stricte podmiotowe
podejście do regulowania pojęcia „przedsiębiorcy” znajduje uzasadnienie m.in. w przytoczonym
orzeczeniu TSUE w sprawie C-49/07 (MOTOE). Na podstawie zebranych do tej pory ustaleń
i konkluzji postaram się w następnym podrozdziale wykazać istotną nowość na gruncie polskiego
prawodawstwa, to jest zaproponowanie ujęcia pojęcia „przedsiębiorcy turystycznego”, co wpisuje
się wprost w koncepcje sygnalizowane do tej pory przez doktrynę (zob. m.in. Raciborski, 1999,
s. 35; Piskozub, 2017). Rozwiązanie to, będące sui generis pomysłem krajowym, ułatwia interpretowanie systemowe podmiotowości gospodarczej. Nie należy jednak zapominać, iż definicja
legalna musi być postrzegana łącznie z regulacjami dotyczącymi przedmiotu ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ponieważ samodzielne interpretowanie tejże
definicji mogłoby prowadzić do błędnych i niewłaściwych wniosków.

IV. Pojęcie „przedsiębiorcy turystycznego” i jego ewolucja
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2015/2302 przedsiębiorca oznacza każdą osobę fizyczną
lub prawną, niezależnie od tego czy jest to podmiot publiczny, czy prywatny, która działa – w tym
również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach
związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego
zawodu, w związku z umowami objętymi zakresem niniejszej dyrektywy, występując w charakterze
organizatora, sprzedawcy detalicznego, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych
usług turystycznych lub w charakterze dostawcy usług turystycznych. W wersji angielskiej przepisów dyrektywy prawodawca unijny posłużył się sformułowaniem trader, co w wolnym tłumaczeniu
oznacza „handlowca34”. Samo sformułowanie nie ma jednak większego znaczenia, jak bowiem
było już wcześniej zasygnalizowane, krajowy prawodawca zdecydował się na przeformułowanie
tegoż wyrażenia na sui generis pojęcie „przedsiębiorcy turystycznego”. Formalnie ustawodawca
związany był oficjalnym tłumaczeniem dyrektywy35, znaczenie jednak ma oddanie ducha i idei
tego dokumentu, nie zaś literalne trzymanie się wszystkich rozwiązań zaproponowanych przez
unijnego prawodawcę. W tym miejscu podkreślenia wymaga kwestia podobieństwa przytoczonej definicji do tej zawartej w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (…) (tzw. dyrektywa o nieuczciwych praktykach
handlowych36), gdzie „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach
33

Uwaga aktualna również w odniesieniu do definicji przedsiębiorcy zawartej w ustawie z dnia 06.03.2018 – Prawo Przedsiębiorców, zob. przypis 40
do niniejszego artykułu.

34

Zgodnie z tłumaczeniem Translatica PWN. Pozyskano z: https://translatica.pl/translatica/po-polsku/traders;397546.html (07.02.2018), trader to:
handlowiec, kupiec, handlarz, inwestor, przedsiębiorca, okręt handlowy, handlarze, maklerzy, handlowy.
35

Zob. dokument MSiT Zestawienie uwag do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych na dzień 02.03.2017.
Pozyskano z: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/projekty-ustaw/1959, Projekt-ustawy-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugachturystycznych.html (02.02.2018).
36

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.05.2005 dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach
handlowych”) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029 (07.02.2018).
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praktyk handlowych objętych tą dyrektywą działa w celu związanym z jej działalnością handlową,
gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem, oraz każdą osobę działającą w imieniu lub
na rzecz przedsiębiorcy37. Wdrożenie do krajowego porządku prawnego zarówno pierwszej jak
i drugiej definicji pozwala stwierdzić, iż pojęcie „działalności gospodarczej” z ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej nie do końca przystoi koncepcji pojmowania zakresu tegoż sformułowania w prawodawstwie unijnym38. Pierwsza z przytoczonych definicji została przetransponowana
do polskiego porządku prawnego w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych39, o czym szerzej za chwilę. Druga zaś znalazła odzwierciedlenie w postanowieniach
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym40, co zostało omówione w podrozdziale III niniejszych rozważań41. Podejście prawodawcy do ujęcia tych dosyć zbieżnych definicji
jest jednak zgoła odmienne. Prześledźmy jednak wpierw różnice jakie prawodawca unijny zawarł
w obu przytoczonych już regulacjach42.
Po pierwsze nieco inny jest zakres podmiotowy, w przypadku dyrektywy 2015/2302 wydaje się
on być szerszy bowiem wprost wskazano dosyć rozlegle to, co ETS podkreślał już w omawianej
sprawie MOTOE, mianowicie fakt, iż jako przedsiębiorcę można traktować także podmiot wykonujący władztwo publiczne. Po drugie zakres przedmiotowy, który ma niebagatelne znaczenie jest
zróżnicowany. Dyrektywa 2015/2302 dotyczy bowiem imprez turystycznych i powiązanych usług
turystycznych, a dyrektywa 2005/29/WE nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsiębiorstwa wobec konsumentów. Pozostałe przesłanki definicyjne są jednak tożsame w obu
aktach normatywnych, podejście krajowego ustawodawcy jednak zgoła odmienne. Zważywszy
jednak na ochronę różnych grup podmiotów w obu przypadkach (podróżni – w przypadku dyrektywy 2015/2302 i konsumenci w dyrektywie 2005/29) takie rozwiązanie należy ocenić pozytywnie.
Kolejnym logicznym krokiem w niniejszych rozważaniach jest omówienie pojęcia „przedsiębiorcy turystycznego” i jego ewolucji w ramach procesu legislacyjnego. W pierwotnym projekcie
ustawy z dnia 30 stycznia 2017 r. który trafił do konsultacji publicznych43 definicja przedsiębiorcy
była przeniesiona wprost z postanowień dyrektywy, za drobnym wyjątkiem w postaci odejścia od
wyrażenia „działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnego zawodu” na rzecz „działalności odpłatnej, zarobkowej, lub zawodowej”44. Po etapie uzgodnień międzyresortowych projekt datowany na 15 maja 2017 r.45 zawierał zmodyfikowane wyżej przesłanki
37

Ibidem.

38

Ustawa z dnia 06.03.2018 – Prawo przedsiębiorców wychodzi poniekąd naprzeciw koncepcjom europejskim. W uzasadnieniu do ustawy – Prawo
przedsiębiorców wskazano, iż „w porównaniu z legalną definicją „działalności gospodarczej” zawartą w art. 2 u.s.d.g. definicja z ustawy – Prawo
przedsiębiorców nie zawiera już wskazania rodzajów działalności gospodarczej (tzn. działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa), gdyż tego rodzaju wyliczenie i tak nie stanowi żadnego praktycznego ograniczenia (delimitacji) przy kwalifikowaniu określonych przejawów aktywności do kategorii działalności gospodarczej”.
39

Ustawa z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017, poz. 2361).

40

Ustawa z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 17,1 poz. 1206).

41

III Zmiana koncepcji w prawodawstwie krajowym.

42

Ustawa z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/29/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.05.2005 dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz. Urz. UE L
149 z 11.06.2005, str. 22) stąd wskazanym było porównanie, którego dokonałem na potrzeby niniejszych rozważań.
43

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 30.01.2017, pozyskano z: https://bip.msit.gov.pl/bip/projektyaktow-prawnyc/projekty-ustaw/1959,Projekt-ustawy-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych.html (09.02.2018).
44

Por. w szczególności uwagi Konferencji Episkopatu Polski do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, (w:)
dokument MSiT - Zestawienie uwag do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych na dzień 02.03.2017 r. Pozyskano
z https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/projekty-ustaw/1959,Projekt-ustawy-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach (02.02.2018).
45

Pozyskano z https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/projekty-ustaw/1959,Projekt-ustawy-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanychuslugach-turystycznych.html (02.02.2018).
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(„działalności odpłatnej, zarobkowej46 lub zawodowej”) określone jako: „działalność odpłatna,
gospodarcza lub zawodowa, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego
i ciągłego”. Takie ujęcie było zbliżone do omawianej już regulacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym47. Do etapu Komisji Prawniczej48 definicja wyglądała w omówiony
powyżej sposób. Prace legislatorów – przedstawicieli organów administracji publicznej uczestniczących w jej pracach doprowadziły do wypracowania ostatecznego brzmienia, którego efektem
finalnym jest obecna definicja.
Postaram się omówić poszczególne jej elementy, w nawiązaniu do genezy ich powstawania.
Na wstępie należy zaznaczyć, iż sama Rada Legislacyjna49 w swojej opinii do tego projektu50 uznała, za uzasadnieniem do projektu, iż jednym z podstawowych celów projektodawcy było objęcie
regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej51 a zajmujących się organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem
powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych52.
Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
przez przedsiębiorcę turystycznego należy rozumieć organizatora turystyki, przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego lub dostawcę
usług turystycznych53, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny albo prowadzącego działalność odpłatną. Nie budzi wątpliwości ujęcie
podmiotowe54 we wskazanej definicji, rozłożenia na czynniki pierwsze wymaga natomiast pozostała
część przytoczonej definicji legalnej i jej konfrontacja z postanowieniami dyrektywy 2015/2302.
Dyrektywa 2015/2302:
1) (pierwsza część definicji legalnej zawartej w dyrektywie) przedsiębiorca to każda osoba
fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny.
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:
1) (pierwsza część definicji legalnej zawartej w ustawie) przedsiębiorca turystyczny to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną55.
46

Warto zwrócić uwagę, iż w pierwotnej wersji projektu poddanej konsultacjom publicznym nie sformułowano przesłanki w postaci działalności gospodarczej.

47

Ustawa z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017, poz. 2070).

48

Przed wniesieniem projektu ustawy albo projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów organ wnioskujący kieruje projekt do
Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą. Projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia kierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą uwzględnia ustalenia właściwych komitetów i Stałego Komitetu Rady Ministrów.
49

Rada Legislacyjna działa na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8.08.1996 o Radzie Ministrów (Dz.U. 2012, poz. 392; Dz.U. 2015, poz. 1064)
i rozporządzenia wykonawczego Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2010 w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej
funkcjonowania (Dz.U. z dnia 10.11.2011).
50

Opinia z 19.05.2017 o projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Pozyskano z: https://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-19-maja-2017-r-o-projekcie-ustawy-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych (02.02.2018).
51

Analogiczna uwaga mogłaby zostać sformułowana w stosunku do ustawy z dnia 06.03.2018 – Prawo Przedsiębiorców, zob. przypis 7 do niniejszego
artykułu.
52

Opinia z 19.05.2017 o projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Pozyskano z: https://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-19-maja-2017-r-o-projekcie-ustawy-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych, s. 2
(02.02.2018).
53

W przypadku prawa brytyjskiego definiuje się poszczególne podmioty prowadzące działalność w obszarze rynku turystycznego nie zaś przedsiębiorcę
jako takiego. W każdym takim przypadku prawodawca definiuje taki podmiot jako osobę, która prowadzi działania definiowane jako sprzedaż imprez
turystycznych, tworzenie ich lub oferowanie, zob. The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 (Grant i Mason, 2012,
s. 56 i nast.).
54

W zakresie podmiotowym przez przedsiębiorcę turystycznego należy rozumieć organizatora turystyki, przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie
powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego lub dostawcę usług turystycznych.
55

Porównania i zdekodowania pojęcia „przedsiębiorca turystyczny” w omawianym wyżej przypadku dokonuję na podstawie art. 43(1) oraz 33(1) ustawy
z dnia 23.04.1964 - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459, 933, 1132.), regulacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych odsyła bowiem w omawianym zakresie do przepisów prawa cywilnego.
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Wspólne wnioski:
–

podstawowa część definicji przedsiębiorcy w dyrektywie i ustawie jest zgodna, dalsza
– wskazująca w ustawie na jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – obejmuje także podmioty publiczne i prywatne, jest więc również zbieżna z postanowieniami dyrektywy i jednocześnie zupełna
w rozumieniu krajowego systemu prawa.

Dyrektywa 2015/2302:
2) (druga część definicji legalnej zawartej w dyrektywie) przedsiębiorca to osoba działająca
w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej
rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą
lub wykonywaniem wolnego zawodu.
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:
2) (druga część definicji legalnej zawartej w ustawie) przedsiębiorca turystyczny to osoba
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową albo prowadząca działalność odpłatną.
Wspólne wnioski:
–

osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową to również
osoba, za którą działa jej pośrednik lub inny pełnomocnik występujący w jej imieniu56;
bezspornym jest, że czynności te są podejmowane na rzecz takiej osoby i są związane
z tym konkretnym przedsiębiorcą turystycznym; działanie w celach związanych z własną
działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą to nic innego jak prowadzenie we
własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej albo prowadzenie działalności
odpłatnej57.

W realiach polskiego systemu prawnego działalność gospodarcza przedsiębiorcy turystycznego była do tej pory definiowana przez pryzmat ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
zgodnie z którą była ona zarobkową działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową
oraz poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż, a także działalnością
zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.58 W zakres pojęcia „działalności
gospodarczej” wejdą zatem trzy wymienione w dyrektywie 2015/2302 rodzaje działalności (handlowa, rzemieślnicza, wykonywanie wolnego zawodu)59, dodatkowo jednak w polskiej ustawie
zawarto przesłankę odpłatności. Wynika ona wprost z odpowiedniego w tym zakresie wdrożenia
tzw. wyłączenia ze względu na charakter podróży polegającego na wykluczeniu stosowania postanowień dyrektywy w zakresie imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych,
które są odpowiednio oferowane oraz których zamawianie jest ułatwiane:
56

„Jeżeli przedsiębiorca działa przez pełnomocników, pracowników albo np. wydzierżawia przedsiębiorstwo, to nadal występuje we własnym imieniu.
Istotą przepisu jest niewymaganie, aby działalność gospodarczą prowadził sam właściciel.” W. Katner (w:) P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.),
Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II, LEX 2014, Zob. też Janiak, A. (2012). (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Tom I, Część
ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
57

Nie zastosowano w omawianym zakresie tzw. techniki kalki polegającej na czystym odwzorowaniu przepisu dyrektywy bez uwzględnienia regulacji
systemu prawa krajowego (Szerzej na temat „techniki kalki”: Czechowski, 2003). Natomiast w kontekście pojęcia „odpłatności” niezwykle ważne są
również uwagi zawarte na s. 15–17 niniejszego artykułu.
58

W kontekście ustawy z dnia 6.03.2018 – Prawo przedsiębiorców, która zastąpi dotychczasowe regulacje w tym zakresie zob. przypis 48 do niniejszego
artykułu. Ciekawym jest, iż już na gruncie ustawy o usługach turystycznych M. Nesterowicz (2012, s. 25) skonstruował następujący pogląd w odniesieniu
do grupy podmiotów non profit: „Wydaje się jednak, że w drodze analogii bądź jako wzorzec obowiązków i staranności powinny się do nich odnosić przepisy dotyczące ochrony konsumenta (...) uczestnicy takich imprez turystycznych nie powinni być pozbawieni ochrony prawnej przewidzianej w ustawie”.
59

Na gruncie ustawy z dnia 6.03.2018 – Prawo przedsiębiorców też, pomimo braku wyszczególnienia w jej treści szczególnych rodzajów działalności
gospodarczej, zob. przypis 40 do niniejszego artykułu.
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1)

okazjonalnie;

2)

na zasadach niekomercyjnych;

3)

wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych.
Wskazane powyżej przesłanki (okazjonalność, zasady niekomercyjne i wyłącznie ograniczona

grupa podróżnych), zgodnie z zasadą koniunkcji muszą być spełnione łącznie i mogą przykładowo
obejmować imprezy organizowane nie częściej niż kilka razy w roku przez organizacje charytatywne, kluby sportowe lub szkoły dla ich członków, które nie są oferowane ogółowi społeczeństwa60.
Jeżeli wskazana powyżej organizacja charytatywna będzie jednak organizować wyjazdy z dużą
częstotliwością w ciągu roku, to zakres wyłączenia nie zostanie dopełniony, a zatem znajdą zastosowanie regulacje dyrektywy, a co za tym idzie ustawy61. W polskim porządku prawnym zasady
niekomercyjne zostały sformułowane jako zasady niezarobkowe62, co jest zbieżne z wewnętrznym
systemem regulacji prawnych63. Aby móc objąć zakresem ustawy także podmioty, które wykonują działalność na zasadach niezarobkowych (a zatem niebędące przedsiębiorcami), należało
doprecyzować pojęcie „przedsiębiorcy turystycznego” o przesłankę działalności odpłatnej64. Taki
zabieg pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym regulacji całego spektrum przypadków o jakie
chodziło prawodawcy unijnemu. Zmiana podejścia prawodawcy krajowego i odniesienie definicji
legalnej do ustawy Kodeks cywilny65, a nie tak jak dotychczas66 do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej67 było działaniem ze wszech miar właściwym. Również Komisja Europejska
podczas warsztatów wdrożeniowych dyrektywy 2015/230268 stwierdziła, iż definicja przedsiębiorcy z dyrektywy 2015/2302 nie wymaga wykazania zamiaru osiągnięcia zysku w ramach takiej
działalności. Według KE można zatem uznać, że wystarczające jest prowadzenie działalności
w sposób zorganizowany. Sama sytuacja, że organizacja działa non profit, nie ma znaczenia dla
uznania ją za przedsiębiorcę na gruncie dyrektywy69. Wyrazem woli prawodawcy unijnego jest
fakt, iż imprezy turystyczne organizowane non profit również powinny być objęte ochroną przez
dyrektywę, chyba że są oferowane tylko okazjonalnie i tylko ograniczonej grupie podróżnych70.
60

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25.11.2015 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych,
zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
61

Jak już było wskazane ustawa z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w zakresie swojej regulacji wdraża
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25.11.2015 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych,
zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/
EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).
62 Zob. przykładowo w zakresie działania polskich związków sportowych, które również mogą stać się przedsiębiorcami turystycznymi rozważania na
temat zasad niezarobkowych (Fundowicz, 2013, s. 78–79).
63

Jest to słuszne podejście prawodawstwa krajowego, ponieważ na gruncie polskiego systemu prawa stosuje się pojęcie „komercyjnie” w innym
kontekście, por. komercyjne udzielanie świadczeń zdrowotnych, które różni się od zarobkowego świadczenia imprez turystycznych w istocie wykonywanej działalności.
64

Poprzez wskazany w tekście zabieg zakresem definicyjnym objęto m.in. odpłatną działalność pożytku publicznego, ergo sformułowanie to nie dotyczy
działalności nieodpłatnej w tym nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Zabieg ten miał na celu szerokie ujęcie zakresem przedmiotowym regulacji
podmioty, które będą prowadziły działalność na zasadach niezarobkowych (w tym m.in. jako odpłatną działalność pożytku publicznego), ale jednocześnie
nie spełnią łącznie pozostałych przesłanek wyłączeniowych to są: okazjonalność i ograniczona grupa podróżnych. Brak w definicji przedsiębiorcy turystycznego przesłanki odpłatności mógłby powodować interpretację przepisów wyłączającą z reżimu ustawowego m.in. odpłatną działalność pożytku
publicznego co byłoby sprzeczne z założeniami dyrektywy.
65

Ustawa z dnia 23.04.1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459, 933, 1132).

66

Ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (Dz.U. 2017, poz. 1553) definiuje przedsiębiorcę właśnie w odniesieniu do Ustawy z dnia
2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017, poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107), choć jak wskazuje R. Walczak pokrywa się
ona z definicją zawartą w kodeksie cywilnym (zob. Walczak, 2007, s. 153).
67

Ustawa z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017, poz. 2168, 2290, 2486; Dz.U. 2018, poz. 107).
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Transposition of Directive (EU) No 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements Workshop with Member States 25.02.2016.

69

KE w tym kontekście przywołała również wyr. TSUE w sprawie BKK Mobil Oil (sprawa C-59/12, BKK Mobil Oil, 03.10.2013 r.), Transposition of
Directive (EU) No 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements Workshop with Member States 25.02.2016.
70

Transposition of Directive (EU) No 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements Workshop with Member States 25.02.2016.
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Wypracowany na podstawie przytoczonych już stanowisk KE kompromis zawarty podczas
Komisji Prawniczej w ramach rządowego procesu legislacyjnego wykazał dojrzałość krajowej legislacji w przedmiotowym zakresie. Nie koresponduje z nim jednak stanowisko A. Gordona, który
stwierdził, iż ustawa nie powinna dotyczyć „podmiotów realizujących zadania publiczne w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz, co trzeba podkreślić,
szkół działających na podstawie prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty” (Gordon, 2017,
s. 51). Jak już zostało wspomniane, przesłanki wyłączające stosowanie dyrektywy, a co za tym
idzie ustawy muszą być spełnione łącznie. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, iż dana organizacja prowadzi np. działalność pożytku publicznego. Podejście przedmiotowe zaproponowane
przez unijnego prawodawcę wskazuje zakres rodzajowy regulacji, tzn. że każdy kto prowadzi
określony rodzaj działalności, w tym przypadku w postaci organizowania imprez turystycznych
lub powiązanych usług turystycznych będzie podlegać regulacjom ustawowym, chyba że wejdzie
w zakres wyłączeń określonych w art. 3 ustawy71. Przesłanka odpłatności zawarta w omawianej
definicji legalnej została ujęta właśnie w celu objęcia jak najszerszej grupy przypadków zakresem
regulacyjnym.

V. Podsumowanie
Przedsiębiorca w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
został ujęty jako nowy podmiot, to jest przedsiębiorca turystyczny sui generis. Zaprezentowana
w niniejszym artykule koncepcja przedmiotowego charakteru regulacji stanowi istne novum, do
którego przekonuje orzecznictwo unijne. Definicja przedsiębiorcy w prawie polskim nie jest jednolita
i wielokrotnie obejmuje także podmioty niewykonujące działalności gospodarczej72. Kompletność
definicji zaproponowanej w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych73 zawiera również tzw. aktywne odesłanie74 to jest odwołanie do regulacji kodeksowej zmodyfikowanej o przesłankę odpłatności. Celem ustawodawcy było objęcie ochroną jak najszerszej
grupy wyjazdów turystycznych, zwarzywszy na sposób, w jaki są one prezentowane lub nabywane, oraz okoliczności, w jakich podróżni mogą w uzasadniony sposób oczekiwać, że powinna
przysługiwać im ochrona związana z takim wyjazdem75. Taki cel wymagał opracowania spójnej
definicji, która zapewni jak najszerszy zakres stosowania regulacji. W ocenie autora udało się to
osiągnąć w sposób ze wszech miar trafny i kompletny.
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możliwości wynikające z dyrektywy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tej problematyki
w szerszym tle, z odwołaniem się do przepisów dyrektywy 90/314 i ustawy o usługach turystycznych.
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I. Wprowadzenie
Pod koniec pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku wiadome było, że dyrektywa
90/314 z 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek1 zostanie w niedługim czasie zastąpiona nową regulacją. Po wielu latach prac ostatecznie uchwalona
została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca
dyrektywę Rady 90/314/EWG2. Dyrektywa ta zobowiązała państwa członkowskie do przyjęcia
i publikacji najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania (art. 28 ust. 1 zd. 1). Państwa członkowskie mają
stosować te przepisy od 1 lipca 2018 r.
Mimo pewnych obaw związanych z procesem dostosowawczym (zob. Cybula i Zawistowska,
2017, s. 43 i n.) okazało się, że w wymaganym terminie ustawę, która ma wdrażać nową dyrektywę, jako jeden z nielicznych ustawodawców państw członkowskich Unii Europejskiej, przyjął
ustawodawca polski. Wskazane obawy związane były z trzema przyczynami. Po pierwsze, jak
powszechnie wiadomo, niestety nie do rzadkości należą sytuacje, gdy ustawodawca polski nie
uchwala w odpowiednim czasie ustaw, które mają wdrażać dyrektywy. Po drugie, pracom przygotowawczym nie towarzyszyła dyskusja w szerszym gronie ekspertów. Po trzecie, ustawodawca
polski miał problem z prawidłowym wdrożeniem dyrektywy 90/3143, co rodziło obawy, że stanie
się tak również w przypadku i nowej dyrektywy. Nie ulega wątpliwości, że jednymi z ważniejszych
regulacji w zakresie ochrony klientów zawierających umowy z organizatorami turystyki są regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej. Jest to też problem, któremu w obszarze tej
umowy w literaturze, także polskiej, poświęca się najwięcej uwagi (zob. m.in. Nesterowicz, 1974;
Cybula, 2011, s. 19 i n.; Gospodarek, 2011, s. 60 i n.; Piskozub, 2017). Regulacja tej problematyki w dyrektywie 90/314 rodziła wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niektóre kwestie wymagały
rozstrzygnięcia ze strony orzecznictwa, zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak
i sądów krajowych. To spowodowało, że także w pracach nad nową dyrektywą problematyce tej
poświęcono szczególną uwagę.
Jednym z problemów, które powstają na gruncie pytania o zakres szeroko rozumianej odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
o imprezę turystyczną4, jest pytanie o ocenę dopuszczalności powoływania się przez organizatorów turystyki na przepisy szczególne odnoszące się do szeroko rozumianej odpowiedzialności odszkodowawczej dostawcy usług turystycznych (tzw. podwykonawców). W ocenie autora
1

Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990 (dalej: dyrektywa 90/314).

2

Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1 (dalej: dyrektywa 2015/2302). Szerzej na temat nowej dyrektywy zob. Fransceschelli, Morandi i Torres, 2017.

3

W praktyce związane to było zwłaszcza z dwoma problemami. Po pierwsze, odpowiedzialnością organizatora turystyki za szkodę niemajątkową związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o imprezę turystyczną. Dla tej problematyki w praktyce istotne znaczenia miała uchwała
Sądu Najwyższego z 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10, OSNC Nr 4/2011, poz. 41, Legalis. Po drugie, ochroną klienta na wypadek niewypłacalności
organizatora turystyki. Przez szereg lat, mimo że w doktrynie zwracano uwagę na niezgodność w tym zakresie prawa polskiego z prawem unijnym,
poszkodowani klienci nie odzyskiwali w wielu przypadkach pełnych zwrotów kwoty w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki. Jak się wydaje
dopiero orzecznictwo sądowe (zapoczątkowane wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 listopada 2014 r., V Ca 594/14, niepubl.), które konsekwentnie wskazywało na odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu Skarbu Państwa, skłoniło ustawodawcę do szerszych zmian systemowych,
zakończonych w szczególności powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Oprócz tych dwóch przypadków można byłyby wskazać na kilka
innych, które nie doczekały się takich jednoznacznych „rozstrzygnięć”.
4

W niniejszym artykule dla pewnego uproszczenia i klarowności używam (poza sytuacją cytowania przepisów) terminów: „organizator turystyki”, „klient”
oraz „umowa o imprezę turystyczną”. Ustawodawca w obydwu polskich ustawach i obydwu dyrektywach używa zróżnicowanej nomenklatury, co nie ma
jednak znaczenia dla istoty przedstawionego problemu.
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niniejszego artykułu obecna regulacja tytułowego problemu w art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych odbiega od standardu wymaganego przez
dyrektywę 2015/2302 i wymaga pilnej zmiany legislacyjnej w postaci zmiany tego przepisu. Zgodnie
z nim: „Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub
zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy
turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do organizatora turystyki”. Ustawodawca polski popełnił podobny błąd jak w przypadku pierwotnego tekstu ustawy o usługach turystycznych
i należy oczekiwać, że podobnie jak w tamtym przypadku również i w tym dojdzie do nowelizacji
ustawy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tej problematyki w szerszym tle, z odwołaniem się do przepisów dyrektywy 90/314 i ustawy o usługach turystycznych.

II. Dopuszczalność powoływania się na przepisy szczególne
w świetle dyrektywy 90/314
W pierwszej kolejności wskazać należy, że dyrektywa 90/314 jest dyrektywą opartą na
zasadzie minimalnej harmonizacji. Zgodnie z jej art. 8 „W celu ochrony konsumenta Państwa
Członkowskie mogą przyjąć lub przywrócić obowiązywanie bardziej surowych przepisów w zakresie objętym niniejszą dyrektywą”. Oznacza to tym samym, że dyrektywa określa minimalny
standard ochrony, który poszczególne państwa członkowskie mogą podwyższyć, ale nie mogą
go obniżyć. Co oczywiste, dotyczy to także regulacji dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej. W związku problemem przedstawionym w tytule artykułu, należy zadać pytanie, czy na
gruncie tej regulacji państwa członkowskie mogą wprowadzić regulacje uprawniające organizatorów turystyki do powoływania się na przepisy szczególne ograniczające zakres albo warunki na
jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych,
które są częścią imprezy turystycznej.
Generalnie biorąc dyrektywa opiera się co do zasady na koncepcji jednolitej odpowiedzialności organizatora za wszystkie usługi składające się na imprezę turystyczną. Już w preambule
dyrektywy wskazano, że „organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej powinien być odpowiedzialny wobec konsumenta za właściwe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy; co więcej, organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej powinien ponosić odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną konsumentowi z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, chyba
że wadliwe wykonanie umowy nie wynika z jego winy ani z winy innego usługodawcy”. Zgodnie
z jej art. 5 ust. 1 „Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia
odpowiedzialności organizatora i/lub punktu sprzedaży detalicznej wobec konsumenta za właściwe
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, niezależnie od tego, czy obowiązki te mają być
wykonane przez organizatora i/lub punkt sprzedaży detalicznej czy usługodawcę. Nie narusza to
uprawnień organizatora i/lub punktu sprzedaży detalicznej w stosunku do tych usługodawców”.
Z art. 5 ust. 2 zd. 1 wynika, że: „W odniesieniu do szkody wyrządzonej konsumentowi w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Państwa Członkowskie podejmą niezbędne
kroki w celu zagwarantowania odpowiedzialności organizatora i/lub punktu sprzedaży detalicznej,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie wynika ani z ich winy, ani z winy
innego usługodawcy, a jest wynikiem:
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zaniedbań, które ujawnią się w trakcie wykonywania umowy, spowodowanych przez
konsumenta,

−

takich zaniedbań, które spowodowane są przez stronę trzecią, niezwiązaną ze świadczeniem
usług objętych umową i których nie można ich było przewidzieć lub uniknąć,

−

braków spowodowanych siłą wyższą, jak określono w art. 4 ust. 6 akapit drugi ppkt ii), lub
zdarzeniem, którego organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej lub usługodawca, nawet
zachowując należytą staranność, nie mógł przewidzieć lub im zapobiec”.
Z powyższych przepisów wynika, że organizator ponosi także odpowiedzialność w sytuacji,

gdy doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, która jest elementem imprezy
turystycznej, którą to usługę wykonuje w rzeczywistości inny podmiot, tzw. podwykonawca organizatora turystyki.
W preambule dyrektywy 90/314 wskazano ponadto, że „jeżeli organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej są odpowiedzialni za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług składających się na imprezę turystyczną, taka odpowiedzialność powinna być ograniczona zgodnie
z konwencjami międzynarodowymi, w szczególności Konwencją Warszawską z 1929 r. o międzynarodowym przewozie lotniczym, Konwencją Berneńską z 1961 r. o przewozie kolejowym,
Konwencja Ateńską z 1974 r. o przewozie morskim i Konwencja Paryską z 1962 r. o odpowiedzialności właścicieli hoteli; co więcej, w przypadku szkody innej niż uszkodzenie ciała powinna
istnieć możliwość ograniczenia odpowiedzialności z tytułu umowy udziału w imprezie turystycznej, pod warunkiem jednak, że ograniczenia takie nie są bezzasadne”. Zgodnie z art. 5 ust. 3
zd. 3 dyrektywy 90/314 „W kwestiach szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego
wykonania usług objętych imprezą Państwa Członkowskie mogą dopuszczać ograniczenie wysokości odszkodowania zgodnie z konwencjami międzynarodowymi regulującymi takie usługi”.
Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 zd. 4 „Na wypadek szkody innej niż uszkodzenie ciała, wynikłej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych imprezą, Państwa
Członkowskie mogą dopuszczać w rozsądnych granicach umowne ograniczenie wysokości
odszkodowania”.
W kontekście omawianego problemu należy zauważyć, że dyrektywa 90/314 dopuszcza
możliwość szeroko rozumianego ograniczenia odpowiedzialności organizatora turystyki w dwojaki
sposób. Po pierwsze, w oparciu o konwencje międzynarodowe odnoszące się do tych usług. Po
drugie, dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie mogą dopuszczać w rozsądnych granicach umowne ograniczenie wysokości odszkodowania, z wyjątkiem szkód związanych z uszkodzeniem ciała. Jeśli chodzi o konwencje międzynarodowe, zostały one wymienione w preambule
dyrektywy, ale jedynie przykładowo. Dyrektywa nie dopuszcza natomiast do ogólnego i blankietowego ograniczenia wysokości odszkodowania czy zadośćuczynienia na podstawie „przepisów
szczególnych”. Z uwagi na specyfikę umowy o imprezy turystycznej, konieczność patrzenia na
poszczególne usługi przez pryzmat całości usług na nią się składających, w tym celu tej umowy,
nie można też z góry założyć, że każde tego rodzaju ograniczenie jest ograniczeniem „w rozsądnych granicach”. W przypadku wprowadzenia takiej regulacji przez państwo członkowskie nie
mielibyśmy też do czynienia z umownym ograniczeniem wysokości odszkodowania, a byłoby to
ograniczenie ex lege.
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III. Dopuszczalność powoływania się na przepisy szczególne
w świetle ustawy o usługach turystycznych
Zgodnie z art. 18 ust. 1 uut w brzmieniu pierwotnym „Organizator turystyki nie może w umowie
lub przez inną czynność prawną wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawieranych z klientami”. Mimo kategorycznej treści, kolejny
przepis taką możliwość jednak dopuszczał i to w stosunkowo szeroki sposób. Zgodnie z art. 18
ust. 2 uut w powyższym brzmieniu: „Ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1,
może wynikać jedynie z: 1) przepisów obowiązujących w kraju pobytu, w odniesieniu do usług
świadczonych przez miejscowych usługodawców, 2) postanowień umów międzynarodowych,
3) przepisów szczególnych pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia w umowie”. Podstawy ograniczenia tej odpowiedzialności spotkały się w literaturze z rozbieżnymi ocenami. Zgodnie z dominującym stanowiskiem podstaw ograniczenia odpowiedzialności wskazanych w pkt. 1 i 3 nie
ma w dyrektywie 90/314 i z uwagi na jej charakter nie może ich także wprowadzać ustawodawca
krajowy (tak Łętowska, 1998; zob. także Gospodarek, 2011, s. 64). W literaturze została podjęta
też próba obrony tych regulacji. Wskazano mianowicie, że do tych podstaw ustawodawca polski
sprowadził przewidziane w dyrektywie „rozsądne ograniczenie w uzasadnionych przypadkach”
(tak Raciborski, 1999, s. 132; por. Nesterowicz, 2004, s. 367 i n.; 2016, s. 62 i n.).
Ostatecznie ustawodawca, jak się wydaje w związku z powyższą krytyką, przepis ten skreślił, a do ustawy o usługach turystycznych wprowadzone zostały przepisy art. 11a i 11b. Zostało
to dokonane mocą art. 4 ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych
szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
z dnia 8 grudnia 2000 r.5. Przepis art. 11a uzyskał następujące brzmienie: „1. Organizator turystyki
odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1) działaniem
lub zaniechaniem klienta, 2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących
w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można
było przewidzieć ani uniknąć, albo 3) siłą wyższą. 2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia
organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy
poszkodowanemu klientowi”. Z kolei art. 11b uut otrzymał brzmienie: „1. Nie można w drodze
umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej w art. 11a, także w razie wyboru
prawa obcego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych
może być ograniczona tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska. 3. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej
do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. 4. Ograniczenie, o którym
mowa w ust. 3, nie może dotyczyć szkód na osobie”. Przepisy te nie przewidują już dopuszczalności
5

Dz. U. Nr 122, poz. 1314 ze zm.
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ograniczenia odpowiedzialności organizatora turystyki na mocy przepisów obowiązujących w kraju
pobytu, w odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców oraz przepisów
szczególnych. Możliwość ograniczenia odpowiedzialności na podstawie postanowień umów międzynarodowych pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia w umowie jak wyżej wskazano została
zmodyfikowana w dwojaki sposób. Po pierwsze, przez wyraźne wskazanie, że dotyczy to umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Po drugie, przez rezygnację z zastrzeżenia, że jest to możliwe „pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia w umowie” (szerzej zob.
Żytkiewicz, 2009, s. 139 i n). Zmiany te należy ocenić pozytywne. Wyłączenia zawarte w pierwotnej wersji uut, jak wyżej wskazano, nie znajdowały podstaw w dyrektywie 90/314, a tym samym
standard ochrony był z tego punktu widzenia nieodpowiedni.

IV. Dopuszczalność powoływania się na przepisy szczególne
w świetle dyrektywy 2015/2302
Dyrektywa 2015/2302 ma zupełnie inny charakter niż dyrektywa 90/314. Jest to dyrektywa
maksymalnej harmonizacji. Zgodnie z jej art. 4 „O ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej,
państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie, w tym również
przepisów surowszych lub łagodniejszych, prowadzących do zróżnicowanego poziomu ochrony”.
Wynika to z tego, że jednym z celów dyrektywy 2015/2302 jest osiągnięcie „jak najbardziej jednolitego poziomu ochrony konsumentów” (art. 1).
Zgodnie z art. 14 ust. 4 dyrektywy 2015/2302 „W zakresie, w jakim międzynarodowe konwencje wiążące Unię ograniczają zakres lub warunki, na jakich rekompensata jest wypłacana
przez dostawcę świadczącego usługę turystyczną, która jest częścią imprezy turystycznej, takie
same ograniczenia stosuje się do organizatora. W zakresie, w jakim międzynarodowe konwencje niewiążące Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona przez usługodawcę,
państwa członkowskie mogą odpowiednio ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona
przez organizatora. W innych przypadkach umowa o udział w imprezie turystycznej może ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona przez organizatora, o ile ograniczenie to nie
dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa
i wynosi nie mniej niż trzykrotność ceny całkowitej imprezy turystycznej”. Ponadto z art. 14 ust. 5
dyrektywy 2015/2302 wynika, że: „Prawo do rekompensaty lub obniżki ceny na mocy niniejszej
dyrektywy nie narusza praw podróżnych na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004, rozporządzenia (WE) nr 1371/2007, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009,
rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 i rozporządzenia (UE) 181/2011 oraz na mocy konwencji
międzynarodowych. Rekompensata lub obniżka ceny przyznane na mocy niniejszej dyrektywy
oraz rekompensata lub obniżka ceny przyznane na mocy tych rozporządzeń i konwencji międzynarodowych są od siebie odliczane, aby uniknąć nadmiernej rekompensaty”. W świetle dyrektywy 2302/2015 powyższe możliwości są jedynymi przepisami powszechnie obowiązującymi oraz
postanowieniami umownymi, na podstawie których rekompensata należna od organizatora może
zostać ograniczona. Z uwagi na charakter maksymalny dyrektywy ustawodawcy krajowi nie mają
możliwości wprowadzania rozwiązań, które te zasady zmieniają. Ustawodawcy krajowi nie mogą
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nie tylko odpowiedzialności tej osłabiać (jak to było na gruncie dyrektywy 90/314), ale nie mogą
jej także zaostrzać. Takie regulacje byłyby niezgodne z dyrektywą. Dodać należy, że podstawą
do wprowadzenia regulacji na mocy „przepisów szczególnych” nie jest też art. 2 ust. 3 dyrektywy 2302/2015. Zgodnie z tym przepisem „Niniejsza dyrektywa nie narusza krajowego ogólnego
prawa umów, między innymi, przepisów dotyczących ważności, zawierania lub skutków umowy,
w zakresie, w jakim aspekty ogólnego prawa umów nie są regulowane w niniejszej dyrektywie. Po
pierwsze, podstawy ograniczenia rekompensaty zostały określone w dyrektywie i należy przyjąć,
że jest to numerus clausus ograniczeń i wyłączeń. Po drugie, przepisy szczególne odnoszące
się do wysokości rekompensaty trudno zaliczyć do „ogólnego prawa umów”, co wynika zarówno
z ich istoty, jak i wykładni językowej (ogólne/szczególne).

V. Dopuszczalność powoływania się na przepisy szczególne
w świetle ustawy o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych
Zgodnie z art. 48 ust. 1 uit „organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie
usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy
usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług
turystycznych”. Według art. 50 ust. 1 uit „Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres,
w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym
działaniem lub zaniechaniem podróżnego”. Zgodnie z art. 50 ust. 2 uit „Podróżnemu przysługuje
odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku
niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie”. Natomiast stosownie do art. 50 ust. 3 uit „Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub
zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że: 1) winę
za niezgodność ponosi podróżny; 2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana
z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć; 3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami”. Ustawodawca polski wprowadził trzyletni termin
przedawnienia roszczeń, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2 (art. 50 ust. 3). Natomiast zgodnie
ze wspomnianym na początku art. 50 ust. 5 uit „Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres
albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę
usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się
do organizatora turystyki”. Ponadto zgodnie z art. 50 ust. 6 uit „W przypadkach innych, niż określone w ust. 5, w umowie o udział w imprezie turystycznej organizator turystyki może ograniczyć
odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora, o ile ograniczenie to nie dotyczy
szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa i wynosi nie mniej
niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej”. Według art. 50 ust. 7 uit „Obniżka ceny,
o której mowa w ust. 1, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w ust. 2, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny lub
odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla
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pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia
lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007,
str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych
z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010
i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach”.
O ile pozostałe przypadki ograniczenia lub wyłączenia odszkodowania lub zadośćuczynienia
organizatora turystyki nie budzą wątpliwości w świetle dyrektywy 2015/2302, o tyle trudno zrozumieć dlaczego ustawodawca dopuścił ograniczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na
podstawie art. 50 ust. 5 uit, tj. na podstawie przepisów szczególnych, które ograniczają zakres
albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę
usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej. Z przepisu tego wynika, że w takich
przypadkach takie same ograniczenia stosuje się do organizatora turystyki. Wadliwość tej regulacji wynika z kilku powodów.
Po pierwsze, jak wynika z powyższych rozważań, do takiego ograniczenia odpowiedzialności
nie ma jakichkolwiek podstaw na gruncie dyrektywy 2015/2302. Dyrektywa nie zawiera w sposób
wyraźny takiego ograniczenia.
Po drugie, gdyby założyć, że jest to jednak dopuszczalne, to wówczas trudne do zrozumienia
byłoby przewidziane w dyrektywie wyłączenie odnoszące się do konwencji międzynarodowych. Te
konwencje stanowią właśnie „przepisy szczególne” i tylko w takim zakresie organizatorzy turystyki
mogą się powoływać na „przepisy szczególne”. Skoro wynika z nich przykładowo ograniczona
rekompensata przez przewoźnika lotniczego, to na te przepisy może powołać się również organizator turystyki. Gdyby w dyrektywie chciano dopuścić ograniczenia rekompensaty na podstawie
szerszej kategorii przepisów szczególnych, to wówczas taki zwrot z pewnością by się pojawił,
a jako przykład takich regulacji mogłyby zostać wskazane np. konwencje międzynarodowe.
Po trzecie, regulacja art. 50 ust. 5 uit w istocie rzeczy ma charakter blankietowy i umożliwia
dekonstrukcję ochrony przewidzianej przez dyrektywę 2015/2302. Tego rodzaju mechanizm nie
może być uznany za prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2015/2302.
Po czwarte, rozwiązanie to stanowi daleko idący krok wstecz w stosunku do dotychczasowe
standardu ochrony, przy braku wcześniej szerszych głosów wskazujących na potrzebę wprowadzenia tego rodzaju ograniczeń.
W tych okolicznościach autor niniejszego artykułu zwrócił się do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
jako ministerstwa, które odpowiadało za proces implementacji dyrektywy 2015/2302, z pytaniem
o to, która regulacja dyrektywy 2302/2015 stanowi w ocenie Ministerstwa podstawę do wprowadzenia przez ustawodawcę krajowego takiego przepisu ograniczającego odszkodowane lub
zadośćuczynienia. Z otrzymanego stanowiska wynika generalnie biorąc, że Ministerstwo to dostrzega możliwość wprowadzenia tego rodzaju ograniczenia w dyrektywie 2015/2302. W piśmie
tym wskazano w pierwszej kolejności na treść motywu 35 dyrektywy 2015/2302, który stanowi,
że w celu zapewnienia spójności właściwe jest dostosowanie przepisów dyrektywy do konwencji
międzynarodowych regulujących usługi turystyczne, a także przepisów Unii dotyczących praw
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pasażerów. Ministerstwo podkreśliło, że w dyrektywie wskazano na ograniczenia odpowiedzialności określone w przykładowych konwencjach (nie jest to katalog zamknięty) i podało przykład
ograniczenia odpowiedzialności wynikającego z art. 18 ust. 2 Konwencji o ujednoliceniu niektórych
zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencji montrealskiej). Argument
ten w żaden jednak sposób nie jest przekonujący jako podstawa do wprowadzenia art. 50 ust. 5
uit. Nie ulega przecież wątpliwości, że dyrektywa nie wspomina o tak szerokim ograniczeniu.
Argumentem za wprowadzeniem takiej regulacji nie jest również wskazany przez Ministerstwo
motyw 36 dyrektywy 2015/2302, z którego wynika, że przepisy dyrektywy nie powinny naruszać
prawa podróżnego do powołania się w sytuacji zgłaszania roszczenia na podstawie innych mających zastosowanie przepisów Unii Europejskiej lub konwencji międzynarodowych. Zakres art. 50
ust. 5 uit w żaden sposób nie ogranicza się przecież do tego rodzaju regulacji. Ministerstwo Sportu
i Turystyki wskazuje dalej, że „uznano, że prawidłowe będzie sformułowanie przepisu wdrażającego postanowienia dyrektywy w taki sposób, aby nie pominąć żądnych regulacji, które powinny
mieć zastosowanie”. W istocie rzeczy doprowadziło do to tego, że w ten sposób znacznie wykroczono poza to, co dopuszcza dyrektywa i to w sposób daleko niekorzystny dla podróżnych.
Nie można się też zgodzić z twierdzeniem Ministerstwa, iż „regulacja zawarta w art. 50 ust. 5
stanowi wdrożenie art. 14 ust. 4 dyrektywy 2015/2302. Wprowadzone rozwiązania zostały zaproponowane zgodnie z wyjątkiem wyrażonym w art. 14 ust. 4 (odstępstwem od zasady minimalnej
harmonizacji wyrażonej w art. 4 dyrektywy 2015/2302) – minimalną harmonizacją zawartą w jego
treści (zezwalającą na stosowanie w tym zakresie także regulacji międzynarodowych konwencji
niewiążących Unii, a ograniczających rekompensatę). Mając na uwadze, że przepisy większości
konwencji, umów, porozumień, traktatów, etc. wymagają wdrożenia przez państwo – stronę do
krajowego porządku prawnego, zdecydowano się na uregulowanie brzmienia przepisu w sposób
oddający ducha dyrektywy i założeń przyjętych w tym obszarze”. W istocie rzeczy jest to jednak
nie tylko niezgodne z „duchem” dyrektywy, lecz także stanowi istotne jej naruszenie.
Powyższe stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki nie jest więc przekonujące. Oczywiście
dyrektywa 2015/2302 dopuszcza możliwość powołania się przez organizatora turystyki na przepisy
wynikające z konwencji międzynarodowych, ale ta możliwość jest dopuszczalna właśnie wyłącznie w takim zakresie „przepisów szczególnych” (pomijając w tym miejscu rozporządzenia Unii
Europejskiej). Z niezrozumiałych powodów na pewnym etapie prac legislacyjnych przewidziane
w projekcie ustawy ograniczenia, które odpowiadały standardowi przewidzianemu przez nową
dyrektywę zostały znacznie rozszerzone.

VI. Podsumowanie
Podsumowując powyższe uwagi, trudno zrozumieć przyczyny, które spowodowały dopuszczenie przez ustawodawcę polskiego możliwości powoływania się przez organizatorów turystyki
na przepisy szczególne ograniczające odszkodowanie lub zadośćuczynienie w tak szerokim
ujęciu, jak nastąpiło to w art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jak wyżej wspomniano, nie ma do tego jakichkolwiek podstaw w dyrektywie
2015/2302 – ani w jej treści, ani w jej duchu. Wprowadzenie tego przepisu trudno zrozumieć też
w świetle wcześniejszego doświadczenia ustawodawcy polskiego z art. 18 uut w jej pierwotnym
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brzmieniu. Ustawodawca polski powinien więc niezwłocznie znowelizować art. 50 ust. 5 uit, aby
zapewnić jego zgodność z dyrektywą 2302/2015. Zamiast o „przepisach szczególnych” w przepisie tym ustawodawca powinien odnieść się do konwencji międzynarodowych w sposób określony
w art. 14 ust. 4 dyrektywy.
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Podsumowanie

Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano analizę oraz regulacje prawne dotyczące ochrony konsumenta korzystającego z usług podmiotów turystycznych na tle przepisów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych
i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę̨
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę̨ Rady 90/314/EWG, która
z dniem 1 lipca 2018 r. jest implementowana do polskiego porządku prawnego. Przedstawione
zagadnienia będą dotyczyły również odpowiedzialności kontraktowej podmiotu turystycznego
w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez organizatora turystyki.
Słowa kluczowe: ochrona podróżnego; umowa o udział w imprezie turystycznej; organizator
turystyki; konsument, przedsiębiorca turystyczny.
JEL: K19

I. Wstęp
Podczas planowania urlopu często korzystamy z ofert przygotowanych przez organizatorów
turystyki lub organizujemy wyjazd samodzielnie. Dokonując wyboru oferty, bierzemy od uwagę
różne okoliczności, np. bliskie usytuowanie hotelu w pobliżu morza, standard zakwaterowania czy
* Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; prawnik w Kancelarii
Adwokackiej Iwony Zygmunt-Kamińskiej; e-mail: maciag.kamila@gmail.com.
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też różnorodność w zakresie wyżywienia. Mimo dokładnej i wnikliwej weryfikacji ofert w katalogach
turystycznych, okazuje się, że nie zawsze mają one pokrycie w rzeczywistości. Tymczasem wiele
osób, korzystając z usług oferowanych przez organizatora turystyki, nie zawsze jest świadoma
ewentualnych roszczeń, jakie mogą skierować do podmiotu turystycznego w sytuacji, gdy treść
ogłoszenia nie odpowiada np. warunkom zakwaterowania będących skutkiem niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
W niniejszym artykule zostaną przedstawione prawne aspekty ochrony podróżnego korzystającego z usług organizatora turystyki. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku nienależytego wykonania przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej podróżnemu
– w zależności od okoliczności – przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu
wszystkich wniesionych wpłat, prawo żądania odpowiedniego obniżenia ceny lub prawo domagania
się zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop czy odszkodowania.
Obecnie usługi organizatorów turystki są świadczone na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.1 (dalej: uout), jednakże już od 1 lipca 2018 r. będzie obowiązywać
ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(dalej: uoitiput lub nowa ustawa, nowa regulacja)2, która wdraża do krajowego porządku prawnego
postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz
uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (dalej: nowa Dyrektywa).
Nowa ustawa, określana już mianem „nowej konstytucji turystycznej”, zastąpi uout i stanie się
najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników
turystycznych i agentów turystycznych. Wskazać należy, iż uoitiput wprowadza istotne zmiany,
m.in. w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.
Nowa ustawa w art. 4 wprowadza również nowe definicje m.in. „usługi turystycznej”, „imprezy turystycznej”, „podróżnego”, a także wprowadza nowe pojęcia, np. „niezgodności”, która
jest definiowana jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych
imprezą turystyczną, oraz „trwałego nośnika”, który jest definiowany jako „materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji
kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości
przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają̨ na odtworzenie
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci”. Przy czym za trwały nośnik w szczególności uznaje się papier, płytę CD/DVD, pendrive, kartę pamięci, dysk twardy lub e-mail zapisany
na twardym dysku3.
Jednakże trzeba podkreślić, iż nie ma zamkniętego katalogu znaczenia „trwałego nośnika” –
na gruncie prawa europejskiego i prawa polskiego można zauważyć różne interpretacje ww. pojęcia. Przywołać chociażby można wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 stycznia

1

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.1553 j.t.); (dalej: uout).

2

Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361); (dalej uoitiput).

3

Pozyskano z: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/trwaly-nosnik/ (26.04.2018).
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2017 r.4 w sprawie BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse
AG (dalej: BAWAG) przeciwko Verein für Konsumenteninformation (Stowarzyszeniem na rzecz
informowania konsumentów), który dotyczył warunku zamieszczanego w umowach zawieranych
przez BAWAG z konsumentami. W orzeczeniu tym wskazano, że „wymogi dotyczące wstępnych
informacji o umowach ramowych powinny być zatem dosyć wszechstronne [wyczerpujące], a informacje powinny być zawsze dostarczane na papierze lub innych trwałych nośnikach informacji,
takich jak wydruki z drukarek wyciągów, dyskietki, płyty CD-ROM, DVD i twarde dyski komputerów
osobistych, które umożliwiają przechowywanie poczty elektronicznej, oraz strony internetowe, o ile
strony takie umożliwiają dostęp do nich w przyszłości przez okres właściwy do celów tych informacji i pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Jednak
dostawca usług płatniczych i użytkownik usług płatniczych powinni mieć możliwość uzgodnienia
w umowie ramowej sposobu podawania dalszych informacji o dokonanych transakcjach płatniczych, na przykład uzgadniając, że w ramach bankowości internetowej wszystkie informacje
o rachunku płatniczym są udostępniane on-line”.
W tym samym przedmiocie wypowiedział się również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Nowym
Sączu, III Wydział Cywilny, przeciwko Creamfinance Poland Sp. z o.o. (sygn. akt III Ca 529/16).
Według stanowiska Prezesa UOKiK, strona internetowa przedsiębiorcy oraz konto użytkownika nie stanowią trwałego nośnika, nie zapewniają bowiem wymogu przechowywania informacji
(w szczególności wzoru umowy i załączników do niej) w formie niezmienionej. Inaczej mówiąc:
nie ma gwarancji, iż zamieszczone tam informacje będą w tym samym miejscu dostępne w przyszłości w niezmienionej postaci i w pierwotnym kształcie5.
Na marginesie wskazać należy, iż definicja trwałego nośnika występuje także na gruncie
innych przepisów regulujących sferę praw i obowiązków w umowach z udziałem konsumentów,
m.in. w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych6 oraz ustawie z 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta7.
Mając na względzie powyższe, należy uznać, iż mimo braku zamkniętego katalogu znaczenia pojęcia „trwałego nośnika”, a tym samym pojawiających się sporów interpretacyjnych, uoitiput
słusznie wychodzi naprzeciw rozwojowi cyfryzacji, umożliwiając konsumentom szybszy i łatwiejszy
dostęp do świadczonych usług przez organizatorów turystyki.
Ponadto, nowa ustawa reguluje coraz bardziej popularne wśród podróżnych tzw. powiązane usługi turystyczne, przez które trzeba będzie rozumieć „niestanowiące imprezy turystycznej
połączenie co najmniej dwóch rożnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej
samej podroży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, spełniające warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1” (art. 4 pkt 5 uoitiput). Jest to o tyle
istotne, iż podróżni coraz częściej samodzielnie dokonują rezerwacji m.in. przelotów, transferów
z lotnisk czy wynajmu aut, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

4

Wyr. TSUE z 25.01.2017 r., w sprawie C-375/15.

5

Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=19511 (26.04.2018).

6

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2017, poz. 2003; art. 2 pkt 30).

7

Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 683; art. 2 pkt 4).
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Mając na względzie zmianę nomenklatury dotyczącej podmiotu korzystającego z usług
turystycznych (obecnie „klient”, „turysta”, natomiast w nowej ustawie „podróżny”) w niniejszej
publikacji dla jej ujednolicenia i uniknięcia problemów interpretacyjnych występuje pojęcie
wyłącznie „podróżny”.

II. Odpowiedzialność organizatora turystyki – zagadnienia ogólne
Zakres odpowiedzialności wobec podróżnych, którzy korzystają z usług organizatorów turystyki, obowiązuje zarówno w uout, jak i w uoitiput. Organizator turystyki odpowiada wobec podróżnych również na podstawie przepisów wynikających z kodeksu cywilnego8. Aby skutecznie
pociągnąć do odpowiedzialności organizatora turystyki, niezbędnym jest wykazanie niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego. Na organizatorze turystyki spoczywa ciężar dowodowy – w celu zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powinien wskazać on okoliczności pozwalające
na uwolnienie go od odpowiedzialności zgodnie z zasadą dotyczącą rozkładu ciężaru dowodu
określoną w art. 6 k.c.9 Podkreślić należy, iż w przypadku usług turystycznych „rozmiar” szkody
niekiedy trudno jest określić w wartości pieniężnej. Rozważania w tym przedmiocie znajdują się
w dalszej części artykułu.
1. Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy
Jak zostało już wskazane, odpowiedzialność za brak wykonania umowy lub wadliwe jej wykonanie przewidziana została przez ustawodawcę̨ zarówno w uout – art. 11a ust. 1, tj. „Organizator
turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (...)”, jak również w art. 48 ust. 1 uoitiput, tj. „Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność́
za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej (…)”.
Zarówno w uout, jak i w nowej ustawie wskazane zostały okoliczności, w których organizator
turystyki nie odpowiada za niezgodność. Będzie tak w przypadku, gdy organizator udowodni, że
winę za niezgodność ponosi podróżny lub osoba trzecia, która nie jest związana z wykonywaniem
usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się
przewidzieć lub uniknąć lub jeżeli niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami (art. 11a ust. 1 pkt 1,2,3 uout oraz art. 50 ust. 3 pkt 1,2,3 uoitiput). Natomiast
zgodnie z treścią art. 16b ust. 1 uout, jak również zgodnie z treścią art. 48 ust. 2 uoitiput, podróżny
powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora turystyki w trakcie trwania imprezy turystycznej
(…) o stwierdzeniu niezgodności. Z kolei w art. 48 ust. 3 uoitiput przewiduje, że organizator turystyki usuwa niezgodność, w sytuacji gdy jakakolwiek usługa turystyczna nie jest wykonywana
zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się
z kosztami, które są niewspółmierne wysokie do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych. Przy czym zgodnie z art. 48 ust. 4 tego samego aktu podróżny wyznacza organizatorowi
rozsądny termin na usunięcie niezgodności, a w przypadku niezastosowania się do wskazanego
terminu, podróżny może sam dokonać usunięcia niezgodności i wystąpić o zwrot poniesionych
niezbędnych wydatków. Ten sam przepis stanowi, że podróżny nie ma obowiązku wyznaczania
8

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459).

9

Ibidem.
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terminu organizatorowi na usunięcie niezgodności – prawo to mu przysługuje, gdy organizator
turystyki odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność ta powinna być usunięta niezwłocznie. W tym miejscu warto przypomnieć wyrok Sądu Najwyższego
z 13 grudnia 2006 r.10 Sąd zauważa w nim, że „użytego w art. 455 k.c. terminu „niezwłocznie” nie
należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin „niezwłocznie”, oznacza bowiem termin
realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354
i art. 355 k.c. (art. 354 k.c.: „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią
i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia
społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający
tym zwyczajom. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel” oraz art. 355 k.c. „Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach
danego rodzaju. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności”)”.
Nowa regulacja daje także podróżnemu prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie
turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie. Zgodnie z art. 48 ust. 8 uoitiput będzie mógł z niego
skorzystać, jeżeli niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator
turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego.
Porównując uoitiput z uout, warto wskazać na art. 16a ust. 1 tego drugiego aktu. Zgodnie
z nim organizator turystyki, który w czasie trwania imprezy nie wykonuje przewidzianych w umowie
usług (stanowiących istotną część programu tej imprezy), jest zobowiązany wykonać w ramach tej
imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami.
Przy czym, jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usług określonej w programie imprezy turystycznej, podróżny może żądać odpowiedniego obniżenia ceny. Wskazać należy,
iż w uoitiput ustawodawca rozszerzył zwiększenie ochrony podróżnego, dodając – art. 48 ust. 5
uoitiput – że organizator musi również wykonać świadczenie zastępcze wtedy, gdy uzgodniony
w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży
nie został zapewniony.
Zarówno w uout (art. 16a ust. 1), jak i w uoitiput (art. 48 ust. 6) organizator turystyki przyznaje
podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej w sytuacji, gdy jakość świadczeń
zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej. Wskazać
należy, iż zgodnie z art. 48 ust. 7 nowej ustawy uprawnieniem podróżnego jest odrzucenie świadczenia zastępczego, jeżeli nie jest ono porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie
o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. Z kolei
art. 48 ust. 10 tej samej regulacji wskazuje, że odrzucenie przez podróżnego zaproponowanego
przez organizatora turystyki świadczenia zastępczego lub jeżeli zaproponowanie świadczenia
zastępczego jest niemożliwe, uprawnieniem podróżnego jest uzyskanie obniżenia ceny lub odszkodowania lub zadośćuczynienia bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, iż co do zasady, odpowiedzialność organizatora
turystyki za wykonanie usług turystycznych będzie nieprzerwanie obowiązywać w nowej ustawie.
Jak już wskazano, uoitiput powiela w znacznym zakresie postanowienia wynikające z uout, np.
wyłączenie odpowiedzialności organizatora turystyki, niezwłoczne zawiadomienie organizatora
10

Wyr. SN z dnia 13.12.2006r., sygn. II CSK 293/06, nr Legalis: 165201.
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turystyki o niezgodnościach czy propozycja świadczeń zastępczych. Jednakże w nowej ustawie
postanowienia wynikające z uout zostaną doprecyzowane, np. w zakresie omawianego wyżej
art. 48 ust. 5 uoitiput. Obie ustawy podobnie też regulują kwestię obniżenia ceny – podróżny jest
uprawniony do jej uzyskania, jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi
określonej w programie imprezy turystycznej. Nowe przepisy zawarte w uoitiput wprowadzają
także uprawnienie podróżnego do wyznaczenia rozsądnego terminu organizatorowi turystyki na
usunięcie niezgodności. Jeśli nie zostaną one usunięte w wyznaczonym terminie przez organizatora turystyki, podróżny może sam dokonać usunięcia niezgodności i wystąpić o zwrot poniesionych wydatków. Wskazane uprawnienie zwiększa ochronę podróżnego przed bezczynnością
organizatora turystyki. Warto jednak zauważyć, że opisywane wyżej uprawnienie podróżnego
może wyeliminować sytuacje, w których podróżny nie zgłasza niezgodności, tym samym gromadząc materiał dowodowy w postaci zdjęć lub nagrań dotyczących tychże niezgodności, celem
wyegzekwowania od organizatora turystyki większej kwoty odszkodowania.
2. Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej
Zarówno uout (art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, art. 16a ust. 2 i 3), jak i uoitiput (m.in. art. 47 ust. 1)
przyznają podróżnemu prawo do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej. W uout
bezkosztowe odstąpienie od tego typu umowy przez podróżnego, może nastąpić wówczas, gdy
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki z przyczyn od niego niezależnych
zmuszony zostanie zmienić istotne warunki umowy (art. 14 ust. 5 pkt. 1 i 2), np. miejsce pobytu,
kategorię obiektu zakwaterowania. Podróżny z kolei powinien niezwłocznie poinformować czy
przyjmuje zmianę, ewentualnie odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
Analizując treść uoitiput, warto zwrócić uwagę na art. 44. Stanowi on, że organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków
umowy o udział w imprezie turystycznej wyłącznie w przypadkach określonych w art. 45 ust. 1 i 2
lub w art. 46 ust. 1 UoITiPUT. I tak od 1 lipca 2018 r. jednostronne dokonanie zmiany warunków
umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki będzie mogło nastąpić, gdy
organizator ten spełni łącznie trzy warunki, tj. zastrzegł sobie prawo do tego w umowie, zmiana
będzie nieznaczna oraz poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny na trwałym nośniku.
Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1–3 nowej ustawy organizator turystyki, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych wskazanych w art. 40 ust. 1 pkt 1 uoitiput (m.in. miejsce pobytu, charakter środka transportu, liczbę
i rodzaj posiłków) lub nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4
pkt 4 uoitiput, lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 uoitiput, musi niezwłocznie powiadomić podróżnego na trwałym
nośniku. Organizator turystyki może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę
turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. Podróżny zaś może przyjąć
proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo odstąpić od tej umowy za
zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjąć zastępczą imprezę turystyczną.
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.7.4

52

Kamila Maciąg

Ochrona podróżnego na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych…

Zgodnie z art. 46 ust. 3 uoitiput w powiadomieniu, o którym mowa w art. 46 ust. 2 uoitiput (jw.),
organizator turystyki w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje podróżnego m.in. o możliwości odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych
wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi
podróżnego w rozsądnym terminie.
Art. 45 ust. 1 uoitiput stanowi, że podwyższenie ceny jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy
w umowie wskazano taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do obniżki ceny, o której mowa w ust. 5, tj. „Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje
możliwość podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu
kosztów, o których mowa w ust. 2, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej”. W ust. 2 tego samego artykułu wskazano, iż umowa o udział w imprezie
turystycznej określa, w jaki sposób będą obliczane zmiany cen. I tak podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany ceny przewozów pasażerskich, wynikających ze
zmiany kosztów paliwa u innych źródeł zasilania, wysokości podatków (np. od opłat lotniskowych
lub od usług turystycznych) objętych umową o udział w imprezie turystycznej (…), kursów walut
mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. W tym miejscu ustawodawca wskazał, iż
cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie
20 dni przed datą jej rozpoczęcia (art. 45 ust. 3 uoitiput). Uout przewiduje ten sam termin (20 dni)
w art. 17 ust 2.
Podkreślenia wymaga fakt, iż uoitiput wprowadza możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z treścią art. 47 ust. 7 tego aktu konsument może
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia
kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.
Reasumując powyższe, uoitiput wprowadza zmiany, które dają podróżnemu możliwość odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie, z przyczyn leżących po
jego stronie, ale z uwzględnieniem zapłacenia „odpowiedniej i uzasadnionej opłaty” (art. 47 ust. 1
i 2 uoitiput). Są to opłaty, które poniesienie podróżny – o ile nie zostaną określone w umowie
o udział w imprezie turystycznej – które będą odpowiadały cenie imprezy turystycznej, pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług
turystycznych. Uout nie przewiduje wymienionego wyżej uprawnienia. Podróżny, który odstąpi
od umowy o udział w imprezie turystycznej, niezależnie od tego czy są to okoliczności zawinione przez podróżnego, czy też nie, jest zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Organizatorzy turystyki zastrzegają potrącenia z dokonanych wpłat za imprezę turystyczną,
a ich wysokość jest uzależniona od terminu rezygnacji z wycieczki. Jest to rodzaj kary umownej,
zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania przez podróżnego11. Należy więc uznać,
iż nowe uprawnienie podróżnego w przedmiotowym zakresie znacząco zwiększa jego ochronę,
ograniczając odpowiedzialność finansową.
Ustawodawca wprowadził w uoitiput możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy o udział
w imprezie turystycznej przez podróżnego przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Otóż będzie miał do tego prawo, jeżeli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujące
11

Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=579 (29.04.2018).
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w miejscu docelowym lub jego najbliższy sąsiedztwie. W takiej sytuacji podróżny będzie miał
uprawnienie do żądania wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez
odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie (art. 47 ust. 4 uoitiput).
Z kolei zgodnie z treścią art. 47 ust. 5 pkt 1 i 2 uoitiput organizator turystyki rozwiązuje umowę
o udział w imprezie turystycznej i dokonuje pełnego zwrotu podróżnemu wpłat bez dodatkowego
odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do
udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w umowie (lecz nie później niż: na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad
6 dni, na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni, na 48 godzin przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni), lub organizator turystyki nie może
zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej.
Podsumowując, w kwestiach odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zarówno
w uoitiput, jak i uout można zauważyć istotne różnice. Po pierwsze, należy podkreślić, iż nowa
ustawa przewiduje konsekwencje braku odpowiedzi podróżnego na powiadomienie organizatora
turystyki o zmianach w umowie (art. 46 ust. 3 pkt 3 uoitiput). W obowiązującej obecnie uout brakuje natomiast przepisów regulujących sytuację, gdy podróżny nie udzieli informacji organizatorowi o swojej decyzji. Po drugie, nowa regulacja zabezpiecza podróżnego przed automatycznym
rozwiązaniem umowy o udział w imprezie turystycznej, jeżeli podróżny w wyznaczonym czasie
przekaże informacje organizatorowi turystyki. Niestety, nowa ustawa równocześnie może wpływać negatywnie na podróżnego, np. narazi go na dodatkowy stres, jeżeli nie zdąży odpowiedzieć
na powiadomienie o zmianach w umowie w wyznaczonym przez organizatora turystyki terminie.
Wskazać również należy, iż uoitiput zwiększa ochronę podróżnego, w szczególności, gdy zmiana
dotyczy wzrostu ceny powyżej 8% ceny imprezy turystycznej.
Zgodnie z nową ustawą podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej
tylko w przypadku wzrostu ceny o 8%, co oznacza, że zawierając tę umowę̨, powinien liczyć się
z tym, że cena może wzrosnąć o 8% ceny imprezy turystycznej.
Podkreślenia wymaga również fakt, że zgodnie z uoitiput organizator turystyki, zastrzegając
w umowie o udział w imprezie turystycznej, może dokonać jednostronnie zmian warunków umowy
o udział w imprezie turystycznej innych niż cena, jeżeli przedmiotowa zmiana nie jest znaczna
oraz organizator informuje o tym podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny na trwałym
nośniku.
W uoitiput została wprowadzona również wymieniona wyżej możliwość rozwiązania umowy
przez podróżnego za opłatą, jak również możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy przez
podróżnego w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (np. zamieszki wojenne w miejscu planowanego wypoczynku, ataki terrorystyczne). W takim przypadku
podróżny powinien otrzymać́ zwrot wpłaconych środków finansowych, ale nie ma prawa do odszkodowania za szkody.
Istotną z punktu widzenia podróżnych jest zmiana, która wprowadza możliwość zawarcia
umowy o imprezę̨ turystyczną poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowa zawarta poza lokalem
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przedsiębiorstwa cechuje się „jednoczesną fizyczną obecnością obu stron w miejscu, które
nie jest lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu konsumenta czy w hotelu podczas pokazu lub
w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach,
o których mowa powyżej lub w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt
z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, np. „zwabienie” konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy
podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem są promocja i zawieranie umów z konsumentami, np. wycieczka, w trakcie której oferuje się uczestnikom
produkty medyczne”12.
Podróżny będzie więc mógł niedługo podpisać umowę o udział w imprezie turystycznej na
targach turystycznych czy u akwizytora. Ta nowa regulacja jest zmianą na korzyść podróżnego,
ponieważ umożliwia mu podpisywanie umów o udział w imprezie turystycznej w dogodnym, wybranym przez niego miejscu. Tym samym, uprawnienie do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przez podróżnego w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn, zdecydowanie
ochroni osoby starsze, które mogą być namawiane do podpisywania tego typu umów, pod presją
lub w okolicznościach niezapewniających odpowiedniego czasu do namysłu.
3. Szkoda w postaci zmarnowanego urlopu
W związku z nienależytym działaniem organizatora turystyki może powstać szkoda niemajątkowa w postaci „zmarnowanego urlopu”. Podróżny, wobec nieotrzymania zapewnianych przez
organizatora turystyki świadczeń lub otrzymania ich w niższym standardzie, może doznać uszczerbku natury niemajątkowej w postaci dyskomfortu, rozczarowania, utraty przyjemności z podróży,
spodziewanych doznań kulturalnych czy estetycznych. Podróżny liczył bowiem na przyjemność,
spokój, aktywny wypoczynek, a ze względu na uchybienie organizatora turystyki doznał krzywdy
w sferze uczuć. Podkreślenia wymaga, że roszczenie o zadośćuczynienie za utraconą przyjemność z urlopu jest niezależne od roszczenia o naprawienie szkody majątkowej, pokrywającej
wydatki (wyżywienie, które miało być zagwarantowane w ramach postanowień umownych) czy
niższy standard pokoju hotelowego. I tak krzywda niematerialna może się przejawiać w odczuciach podróżnego, który np. zatruł się w hotelowej restauracji i był zmuszony pozostać w pokoju
hotelowym do chwili wyzdrowienia, jak również nowożeńców w podróży poślubnej, którzy zostali
zakwaterowana z obcymi ludźmi, choć wnieśli opłaty za pokój dwuosobowy.
Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za zmarnowany urlop znaczenie ma przede
wszystkim stopień zawinienia organizatora turystyki oraz dyskomfortu podróżnego, a nie koszt
wycieczki. Podstawowym czynnikiem, a zarazem punktem odniesienia dla określenia zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, winien być rozmiar tej szkody (Śmieja, 2009, s. 703). W kwestii
zadośćuczynienia za zmarnowany urlop i utraconej przyjemności z podróży wypowiedział się
również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejski (dalej: TSUE) w orzeczeniu w sprawie Simone
Leitner przeciwko TUI Deutschland GmbH & Co. KG13. Państwo Leitner wraz z córką wzięli udział
w imprezie turystycznej na Riwierze Tureckiej w mieście Side. Podczas pobytu córka państwa
12

Pozyskano z: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/slownik/ (29.04.2018).

13

Orzeczenie ETS z dnia 12.03.2002r., sygn. akt C-168/00.
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Leitner zatruła się salmonellą, co spowodowało silne wymioty oraz biegunkę do końca wyjazdu.
Po powrocie do kraju rodzice poinformowali organizatora turystyki o nagłej chorobie, ale ten nie
zareagował. Małżeństwo postanowiło wystąpić z powództwem o odszkodowania w wysokości
25 tys. szylingów austriackich. Sąd I instancji zasądził na rzecz córki małżeństwa kwotę 13 tys.
szylingów tytułem odszkodowania za ból fizyczny i cierpienie spowodowane salmonellą, ale
w dalszej części – dotyczącej odszkodowania z tytułu utraty przyjemności z podróży – pozew
został odrzucony. Sąd stwierdził, iż taki rodzaj utraty przyjemności może być zakwalifikowany
jako szkoda niemajątkowa, ale prawodawstwo austriackie takiej możliwości nie przewiduje. Sąd
odwoławczy natomiast podał w wątpliwość kwestię zgodności prawa austriackiego z art. 5 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podroży, wakacji i wycieczek. Postępowanie uległo
zawieszeniu i skierowano pytanie prejudycjalne (w trybie art. 234 TWE) do TSUE: „czy artykuł
dyrektywy 90/314 (…) należy interpretować jako przyznający konsumentom odszkodowanie za
szkodę o charakterze niemajątkowym, wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy o podróż?”.
Podczas toczącego się postępowania Austria, Finlandia i Francja utrzymywały, że dyrektywa
90/314 (…) – nie precyzując dokładnie pojęcia i rodzaju szkody, która powstaje – pozostawia tym
samym w gestii państw członkowskich wybór zakresu jej definicji, co jest przejawem autonomii
proceduralnej państw. Z kolei małżeństwo Leitner, rząd Belgii i Komisja Europejska (dalej: KE)
stali na stanowisku, iż̇ możliwość́ dochodzenia odszkodowania za szkodę̨ niemajątkową wynika
bezpośrednio z treści art. 5 ust. 2 dyrektywy 90/314 (…) i pojęcie to powinno być́ interpretowane
jak najszerzej, jako rekompensata każdego rodzaju szkody. Dla KE oczywiste było, że w zakresie
usług turystycznych nie można wykluczyć́ dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Trybunał
odwołał się̨ w swoim orzeczeniu do celu dyrektywy, którym jest zniesienie rozbieżności w regulacjach krajowych państw członkowskich dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy o podróż̇, co przejawia się̨ w zakłóceniu konkurencji usług turystycznych. Zaznaczył także, że z punktu widzenia konsumenta (podróżnego) możliwość́ kompensacji szkody powstałej
w wyniku zmarnowanego urlopu jest szczególnie ważna. Dokonując interpretacji art. 5 dyrektywy
90/314 (…), TSUE uznał istnienie prawa do wynagrodzenia niemajątkowej szkody, czyli zmarnowanego urlopu. Należy zatem uznać, iż organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy. Odpowiada również za zachowania, które naruszają dobra osobiste podróżnego. Możliwość dochodzenia takich roszczeń potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 19 listopada 2010 r.14. Sąd ten, uznał, że art. 11a ust. 1 uout może być́ podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę̨ niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. Sąd zdefiniował ją jako utratę oczekiwanych przyjemnych przeżyć, połączonych najczęściej
z podróżą, relaksem i wypoczynkiem. Wskazać zatem należy, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 uoitiput,
tj. „Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność́ za wykonanie usług turystycznych objętych
umową o udział w imprezie turystycznej (…)” a tym samym za szkodę̨ niemajątkową w postaci
tzw. zmarnowanego urlopu.

14

Uchwała SN z dnia 19.11.2010r., sygn. akt III CZP 79/10, Legalis nr 260723.
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III. Tabela frankfurcka
Tabela frankfurcka15 jest orzeczeniem 24. Izby Cywilnej niemieckiego Sądu Krajowego we
Frankfurcie nad Menem. Sąd ten „dostrzegając konieczność ujednolicenia orzecznictwa w zakresie
odpowiedzialności organizatorów turystyki w przypadku umowy o podróż, wskazał wady podróży
i procentowe wysokości odszkodowania, jakie powinien otrzymać turysta16. Podkreślić należy,
iż „ww. Izba usystematyzowała orzecznictwo sądowe, wprowadzając Tabelę Frankfurcką celem
ułatwienia obliczania wysokości dochodzonego roszczenia” (Kwaśniewska, 2002, s. 55 i nast.).
Warto zwrócić uwagę, iż wymieniona wyżej tabela posłużyła jako wzorzec do rozstrzygania
sporów pomiędzy biurami podróży a klientami w Niemczech (Chambellan, 2013, s. 129). Przyjęło
się, choć nieformalnie, iż jest ona głównym wskaźnikiem pomocnym do obliczania wysokości
odszkodowania oczekiwanego wynagrodzenia szkody poniesionej w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem usługi turystycznej. Przy czym trzeba zastrzec, iż tabela ma charakter jedynie pomocniczy, nie można jej traktować jako wiążącej, ale jako instrument wynikający
z pewnego doświadczenia. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż tabela frankfurcka,
mimo że nie została oficjalnie wdrożona do polskiego ustawodawstwa, często jest powoływana
w orzecznictwie sądów polskich. W Polsce została uznana w 2003 r. przez UOKiK za podstawę
do rozstrzygania sporów między biurami podróży a klientami i stała się prawem zwyczajowym
(Janczyk i Ignatowicz, 2003, s. 19). W naukach prawnych prawo zwyczajowe definiuje się jako
normy postępowania, które są trwale i jednolicie wykonywane przez określone podmioty stosunków prawnych w przekonaniu, że są one obowiązującym prawem (Banaszak, 2008, s. 216).
Wskaźnikami zawartymi w tabeli frankfurckiej posiłkował się m.in. Sąd Rejonowy w Kielcach,
Wydział VIII Cywilny17 – w orzeczeniu stwierdził, iż wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych powinno zostać obniżone o 75%. Na tabelę frankfurcką przy ustalaniu
wysokości zadośćuczynienia powołał się także Sąd Rejonowy w Jaworze, I Wydział Cywilny18.
Tabela jest również punktem odniesienia dla organizatorów turystyki, którzy otrzymują pisma
reklamacyjne, w których strona obiektywnie powołuje się na oszacowane wartości dochodzonych
roszczeń. W ten sposób podmiot odpowiedzialny za jakość usług turystycznych oraz realizację
postanowień umownych trafnie może ocenić zasadność dochodzonego odszkodowania, a tym
samym ustalić jego wypłatę i zakończyć spór jeszcze przed wytoczeniem powództwa bądź realnie
zweryfikować szanse na wygraną, jeżeli doszłoby do dochodzenia roszczenia przez poszkodowaną
stronę przed sądem. Tabela frankfurcka wpływa zatem na większą przejrzystość́ w oszacowaniu
ryzyka procesowego.
Czym jest dokładnie tabela frankfurcka? Otóż jest dokumentem podzielonym na cztery główne
działy, w których wyliczone zostały niedogodności związane z noclegiem (dział I), wyżywieniem
(dział II), transportem (dział IV) oraz z pozostałymi typowymi rozbieżnościami z ofertą, jakie są
spotykane w roszczeniach klientów (dział III). Przykładowo naruszenie w postaci hałasu w nocy
może powodować obniżkę ceny wycieczki od 10 do 40%, szacunkowa wartość obniżki ceny
w przypadku potwierdzonej awarii klimatyzacji przyjmuje wagę od 10 do 20% (w zależności od
15

Pozyskano z: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=9434 (24.03.2018).

16

Wyr. Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 22.09.2016 r., sygn. akt I C 507/14, Lex nr 2292872.

17

Wyr. Sądu Rejonowego w Kielcach, VIII Wydział Cywilny z dnia 18.02.2016 r., sygn. akt VIII C 1278/14, niepubl.

18

Wyr. Sądu Rejonowego w Jaworze, I Wydział Cywilny z dnia 10.05.2016 r., sygn. akt I C 162/15, niepubl.
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pory roku), a monotonny jadłospis – 5%. Wskazana w tabeli lista wad jest zbiorem najczęstszych
przypadków, z którymi spotykają się niezadowoleni turyści. Jak zostało wskazane powyżej, lista ta
nie tworzy katalogu zamkniętego. Oprócz wskazanych działów turyści mogą również reklamować
inne usługi bądź kwestie związane z zakwaterowaniem. Zakres roszczeń może być więc uzupełniony o inne, np. brak polskiego rezydenta uczestniczącego w transferze z lotniska do hotelu19,
brak czystych ręczników i pościeli20 lub niedziałająca winda21.

IV. Dochodzenie roszczeń
Uout dopuszcza skorzystanie z uprawnienia do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Przez pojęcie „reklamacji”
należy rozumieć określone żądanie skierowane do podmiotu zobowiązanego do dobrowolnego
spełnienia określonego w umowie świadczenia w przypadku, gdy wykonanie umowy nie nastąpiło
lub została ona wykonana w sposób nienależyty (Gajda-Roszczynialska, 2012, s. 190). Wskazać
należy, iż postępowania reklamacyjne odbywają się bez mediatora czy sądu polubownego. Ponadto
reklamacja powinna składać się z dwóch elementów: zawiadomienia o wadzie oraz żądania związanego z zaistniałym uchybieniem (Łętowska, 2002, s. 416). Co ważne, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego jest czynnością fakultatywną. Uout dopuszcza dwie możliwości złożenia
reklamacji. Pierwszą jest złożenie zawiadomienia o wadliwym wykonaniu umowy jeszcze w trakcie
jej realizacji. Zgodnie z art. 16b ust. 1 uout adresatem jest wykonawca usługi bądź organizator
turystyki. Uout nie precyzuje podmiotu, który byłby odpowiedzialny za wykonanie usługi, ale przyjęło się, iż jest to przewoźnik lub hotel22. W praktyce przyjmuje się, że zawiadomienie wykonawcy
usługi nie ma charakteru obligatoryjnego i podmioty turystyczne nie wymagają tego od swoich
klientów. Ustawodawca posługuje się również terminem „organizator turystyki”, co w kontekście
omawianego zagadnienia, należy rozumieć jako pilota wycieczki.
Druga możliwość, to wniesienie reklamacji sensu stricto już po zakończeniu imprezy turystycznej, co wynika wprost z art. 16b ust. 3 uout, który stanowi, że podróżny może złożyć reklamację
do 30 dni od momentu zakończenia imprezy turystycznej, wskazując uchybienia w sposobie wykonywania umowy o udział w imprezie turystycznej oraz określenie żądania podróżnego. Obecnie
obowiązujące przepisy nie przewidują jednak szczególnej formy pisma reklamacyjnego, jednak
dla celów dowodowych powinno ono przybrać formę pisemną. Warto w tym miejscu podkreślić,
że zgodnie z treścią art. 16 ust. 5 uout brak ustosunkowania się strony organizatora turystyki na
piśmie do złożonej reklamacji w terminie 30 dni oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
Przepisy nowej ustawy, tj. art. 50 pkt 4 uoitiput określają termin na dochodzenie roszczeń przez
podróżnego z tytułu niezgodności, tj. do trzech lat. Ustawodawca nie wprowadził jednak przepisów
odnoszących się do procedury reklamacyjnej, która obowiązywała w uout. Odnosząc się, do wspomnianego wyżej trzyletniego terminu na dochodzenie roszczeń, uznać należy, iż rozwiązanie to
zwiększa stopień harmonizacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń,
które uregulowane są w przepisach k.c.23, tj. art. 118 k.c.: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi
19

Wyr. SO w Warszawie z dnia 15.02.2013 r., sygn. V Ca 3048/12, niepubl.

20

Wyr. Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25.04. 2016 r. , sygn. I C 1154/15, niepubl.

21

Wyr. Sądu Rejonowego w Jaworze z dnia 10.05.2016 r., sygn. I C 162/15, niepubl.

22

Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11174 (03.03.2018).

23

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459).
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inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć́ , a dla roszczeń́ o świadczenia okresowe oraz
roszczeń́ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”). Poza tym podróżny
będzie miał więcej czasu na przygotowanie materiału dowodowego na poparcie przedstawianych
przez siebie twierdzeń w zakresie zgłaszanych niezgodności. Jednakże regulacje obowiązujące do 1 lipca 2018 r., dotyczące postępowania reklamacyjnego, dyscyplinują organizatorów turystyki do złożenia odpowiedzi, w której obligatoryjnie powinny zostać przedstawione wszelkie
wyjaśnienia w określonym przed ustawodawcę terminie. Przebieg postępowania reklamacyjnego
zdecydowanie bardziej ułatwia podróżnemu podejmowanie dalszych kroków prawnych, jeżeli organizator turystyki nie zajmie stanowiska wobec pisma reklamacyjnego podróżnego. Przy czym
brak przeniesienia art. 16 ust. 5 uout (stanowi, że nieustosunkowanie się organizatora turystyki
na piśmie do złożonej reklamacji w terminie 30 dni, oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną) do nowej ustawy, a tym samym wprowadzenie art. 48 ust. 2 uoitiput (podróżny zawiadamia
organizatora turystyki niezwłocznie (…) o stwierdzeniu niezgodności) zdecydowanie zmniejsza
okres niepewności organizatora turystyki w zakresie zgłoszenia roszczenia przed podróżnego,
co w omawianym aspekcie można uznać jako większą ochronę organizatora turystyki.

V. Podsumowanie
Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2016 r. Polacy wzięli udział
w 43,5 mln podróży krajowych, tj. o 9% więcej niż w 2015 r.24.
Oferty skierowane do podróżujących są obecnie niezwykle urozmaicone, obejmują szereg
udogodnień, jednakże nie zawsze standard ekskluzywnego hotelu na lazurowym wybrzeżu zachwalanego w katalogu turystycznym znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Choć świadomość prawna podróżnych zwiększa się na przestrzeni lat, w dalszym ciągu istnieje pewne ryzyko
potencjalnego rozczarowania po przyjeździe w wymarzone miejsce wypoczynku. Natomiast
w związku z tym, iż zakres usług turystycznych podlega nieustannej ewaluacji, należało je usystematyzować w nowych ramach prawnych. Zmiany zachodzące na rynku spowodowały, że obecne
normy prawne nie chronią podróżujących w dostateczny sposób (m.in. w zakresie odstąpienia
od umowy o udział w imprezie turystycznej przez podróżnego, z przyczyn leżących po jego stronie czy w sytuacjach nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, np. zamieszek wojennych
w miejscu planowanego wypoczynku).
Podróżny do 1 lipca 2018 r. nie może korzystać z uprawnień m.in. do odstąpienia umowy
o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa czy odstąpić od wymienionej
wyżej umowy, jeżeli cena imprezy turystycznej wzrośnie o 8%.
Z uwagi na pojawiające się nowe oferty, dopasowane do indywidualnych potrzeb podróżnego,
nowa ustawa wprowadza większy zakres jego ochrony.
Wskazać również należy, iż organizatorzy turystyki, obserwując toczące się sprawy sądowe,
mają obecnie większą świadomość potrzeb podróżnych i coraz bardziej zwracają uwagę na wykonywanie usług w profesjonalny sposób. Przy czym nie bez znaczenia jest fakt, iż ww. podmioty pretendujące do bycia liderem wśród pozostałych, konkurencyjnych organizatorów turystyki,
coraz bardziej mają na uwadze swój zakres odpowiedzialności kontraktowej i ich konsekwencji.
24

Pozyskano z: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7403,Charakterystyka-podrozy-mieszkancow-Polski-w-2016-r.html (26.04.2018).
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Streszczenie
Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmodyfikowała kompetencje dotychczas przyznane radzie gminy w zakresie
reglamentacji obrotu napojami alkoholowymi. W szczególności organ ten stał się właściwym do
podejmowania nowych rodzajów uchwał, do procesu uchwałodawczego włączono zaś jednostki
pomocnicze gminy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy owych
zmian wraz z omówieniem wybranych kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne.
Słowa kluczowe: gmina; rada gminy; reglamentacja napojów alkoholowych; wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
JEL: K23

I. Wprowadzenie
Z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia weszła w życie nowelizacja ustawy z 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1. Zgodnie z intencjami projektodawców pierwotnej wersji ustawy nowelizującej miała ona na celu „zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym zagadnień,
*

Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu; aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu; e-mail: misiejko.a@gmail.com.
1 Ustawa nowelizowana: Dz.U. 2016, poz. 487 ze zm. (dalej: uwtpa); ustawa nowelizująca: ustawa z 10.01.2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U., poz. 310).
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które umożliwią gminom sprawniejsze realizowanie celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. ograniczania dostępności napojów alkoholowych”2. W przyjętej ostatecznie ustawie zmiany te dotyczyły w szczególności kompetencji organu stanowiącego
gminy do podejmowania uchwał związanych z reglamentacją sprzedaży napojów alkoholowych
oraz ograniczeniami w ich spożywaniu.
Ustawodawca ustalił zatem, iż rada gminy jest upoważniona do podjęcia trzech uchwał
(w sensie materialnym)3. Nie jest przy tym wykluczone podjęcie zarówno jednej uchwały, w której
zawarte zostaną wszystkie elementy obligatoryjne i fakultatywne przewidziane w art. 12 uwtpa,
jak i trzech odrębnych uchwał: w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz w sprawie ograniczeń w sprzedaży nocnej napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Należy przy tym mieć na uwadze, iż
o ile przyjęcie dwóch pierwszych uchwał ma charakter obligatoryjny, o tyle o podjęciu ostatniej
z nich decyduje samodzielnie gmina (poprzez swój organ: radę). W dalszej części artykułu przez
pojęcie „uchwały” (o ile nie zostanie zaznaczone inaczej) będzie rozumiana uchwała w sensie
materialnym, tj. obejmująca jedynie jeden z omawianych zakresów kompetencji.
Ustawodawca zdecydował się również na uregulowanie kompetencji jednostek pomocniczych
gmin w procedurze regulowania ilości zezwoleń. Ma on dwojaki charakter – bierny oraz czynny. Po
pierwsze, gmina będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych
jednostek pomocniczych. Po drugie, jednostki pomocnicze będą z mocy ustawy kompetentne do
opiniowania uchwał rady gminy.
Niniejszy artykuł ma na celu w szczególności przedstawienie wyników badań przeprowadzonych metodą dogmatyczno-prawną w odniesieniu do zmian w konstrukcji kompetencji wykonywanej przez radę gminy4. Poza jego ramami pozostaje zasadnicza część niezwykle interesującej
problematyki aksjologicznej związanej z uzasadnianiem ograniczeń działalności gospodarczej
oraz wolności osobistych ze względu na specyficzne znaczenie dobra konsumpcyjnego – napojów
alkoholowych. Kwestia ta bowiem wydaje się odpowiednia do odrębnego omówienia.

II. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
Ustawa nowelizująca uszczegóławia kompetencje rady gminy do regulowania w drodze
uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotychczas ustalana miała być generalna liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia zarówno poza miejscem sprzedaży, jak
i w miejscu sprzedaży. Art. 12 ust. 1 uwtpa w nowym brzmieniu stanowi, iż rada gminy ustala,
w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy (miasta), odrębnie dla:
2

Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych
ustaw, druk nr 1988, Sejm VIII kadencji. Pozyskano z: www.sejm.gov.pl.

3

W sprawie podziału na uchwały formalne i materialne zob. Maroń, 2016, s. 111–112.

4

Wykorzystana została koncepcja derywacyjna wykładni prawa (Zieliński, 2016) oraz tezy W. Jakimowicza (2006) odnośnie do wykładni prawa administracyjnego. Pomocniczo użyte zostanie inne piśmiennictwo prawnicze, a także orzecznictwo sądów administracyjnych oraz materiały z procesu
legislacyjnego (uzasadnienie projektu ustawy, stenogramy z posiedzeń komisji sejmowych).
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1)

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3;

2)

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży;

3)

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.
Art. 18 ust. 3 uwtpa nie zmienił brzmienia i stanowi w zw. z art. 18 ust. 1 uwtpa, że wójt (bur-

mistrz, prezydent miasta) wydaje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oddzielnie na następujące rodzaje napojów
alkoholowych:
1)

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2)

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)

powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zmiana brzmienia art. 12 ust. 1 uwtpa prowadzi do tego, że rada gminy nie będzie już wy-

znaczać liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa), lecz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Oznacza to również,
iż kompetencja ta zostanie poszerzona o możliwość regulowania wydawania zezwoleń na napoje
alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo.
Analiza omawianych regulacji prowadzi ponadto do wniosku, iż rada gminy jest odtąd obowiązana do szczegółowego rozdzielenia liczby zezwoleń w uchwale. Zignorowanie tego obowiązku
prawdopodobnie będzie skutkować nieważnością uchwały.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 uwtpa utrzymano obowiązek uwzględnienia postanowień gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy określaniu maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Wyznaczenie liczby zezwoleń z uwzględnieniem jednostek pomocniczych
Jak już wspomniano, ustawodawca zajął się również problematyką udziału jednostek
pomocniczych w procedurze ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedać napojów
alkoholowych. Kwestia ta była przedmiotem sporu sądowego między gminą Kraków a wojewodą małopolskim (oczywiście w kontekście przepisów dotychczasowych, określających liczbę
punktów sprzedaży). Został on rozstrzygnięty przez sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie stwierdził, iż „zawarte w art. 12 ust. 1 ustawy upoważnienie ustawowe
skonstruowane zostało relatywnie wąsko. Zatem określenie liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży dla poszczególnych terenów danej gminy byłoby możliwe tylko w sytuacji, gdyby norma kompetencyjna stanowiła wprost o takiej możliwości.
Realizując bowiem kompetencję, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać jej dopuszczalny
zakres określony w upoważnieniu ustawowym. Art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w powiązaniu z kolejnymi przepisami tej ustawy nie przewiduje
możliwości ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla poszczególnych części gminy, w tym dla poszczególnych jednostek pomocniczych tej gminy. Takie działanie rady
gminy należy zakwalifikować jako działanie bez podstawy prawnej, a zatem stanowiące naruszenie prawa w stopniu istotnym, co powoduje konieczność stwierdzenia nieważności uchwały
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w tej części”5. Argumentację tę potwierdził i rozszerzył Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, iż „[...] upoważnienie do ustalenia zasad usytuowania miejsc podlegać musi ścisłej wykładni
językowej [...]. Usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych to nic innego jak
rozmieszczenie w terenie względem miejsc chronionych, to jest objętych bezwzględnym zakazem
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych uregulowanym wprost w przepisach
art. 14 ust. 1 do ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Z tego względu za chybione należy
uznać argumenty skarżącej kasacyjnie Rady, że zapis ustalający liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy przy jednoczesnym
ustaleniu limitu dla obszaru całej gminy (miasta Krakowa) został podjęty w oparciu o art. 12 ust. 4
wzmiankowanej ustawy, co oznacza, że ww. liczba punktów sprzedaży jest odpowiednikiem usytuowania miejsc sprzedaży”6.
Problemem w praktyce może okazać się modyfikacja struktury jednostek pomocniczych po
podjęciu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń. Ustawa nie stanowi bowiem o ustaleniu maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla „obszaru” jednostek pomocniczych, lecz właśnie
dla „poszczególnych jednostek pomocniczych”. W konsekwencji zarówno zniesienie jednostki
pomocniczej przez podział między inne jednostki, jak i podział jednej jednostki pomocniczej na
kilka innych będzie skutkował utratą mocy przepisów określających liczbę zezwoleń dla jednostki
likwidowanej.
Więcej wątpliwości powoduje sytuacja włączenia określonej jednostki pomocniczej (w całości)
do innej jednostki pomocniczej. Mogłoby się bowiem wydawać, iż skutkuje to „przeniesieniem”
liczby zezwoleń na powiększaną jednostkę pomocniczą. Wydaje się to jednak niedopuszczalne.
Po pierwsze, ustawodawca nie przewidział zasad „przenoszenia” zezwoleń w sytuacjach modyfikacji struktury jednostek pomocniczych, po drugie zaś – nie wyposażył rady gminy w wyraźną
kompetencję do ustalenia takich zasad w uchwale7. Należy zatem stwierdzić, iż w przypadku
przyłączenia jednostki pomocniczej do innej jednostki, liczba zezwoleń dla powiększonej jednostki pozostaje taka, jaka została wskazana w uchwale rady wyłącznie dla jednostki powiększanej.
Należy jednocześnie podkreślić, iż zmiana granic jednostki pomocniczej niepołączona ze
zniesieniem innej jednostki (choćby faktycznie była bardzo istotna) nie spowoduje nieważności
uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń dla tej jednostki. Skoro bowiem ustawodawca
nie dookreślił sztywnych przesłanek przydzielania zezwoleń do poszczególnych jednostek pomocniczych (np. ze względu na jej obszar lub ilość mieszkańców) i pozostawił to radzie, to niedopuszczalne byłoby uznanie, iż późniejsza zmiana granic jednostki pomocniczej automatycznie
prowadzi do nieważności odpowiednich przepisów uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń (dotyczy to zarówno fakultatywnej zmiany granic jednostki pomocniczej przez radę gminy,
jak i zmiany przymusowej wskutek zmiany granic gminy).

5

Wyr. WSA w Krakowie z 11.03.2016 r., III SA/Kr 1557/15, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

6

Wyr. NSA z 6.08.2017 r., II GSK 418/16, CBOSA.

7

Oznacza to w szczególności, iż w przypadku, w którym rada gminy postanowiłaby sformułować takie zasady, to wydaje się, iż uchwała byłaby w tej
części nieważna.
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2. Obowiązek opiniowania uchwał przez jednostki pomocnicze
Jak stanowi art. 12 ust. 5 uwtpa w nowym brzmieniu, rada gminy przed podjęciem uchwał,
o których mowa w art. 12 ust. 1-4 uwtpa, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Oznacza to,
iż owe opinie mają charakter obligatoryjny. Brak jasno określonych skutków niezastosowania się
do opinii prowadzi do wniosku, iż jest to klasyczny akt o charakterze niewiążącym (Matan, 2016).
Należy jednak zauważyć, iż obowiązek konsultowania z jednostką pomocniczą aktualizuje się
zarówno w sytuacji, w której rada gminy zdecyduje się ustalić maksymalną liczbę zezwoleń dla
poszczególnych jednostek, jak i wtedy, gdy będzie chciała ustalić ten pułap dla całej gminy (miasta).
Ustawodawca nie rozstrzygnął w tym kontekście, jaki rodzaj organu jednostki pomocniczej jest
właściwy do wydawania przedmiotowych opinii. Kwestia ta była przedmiotem rozważań Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej8. Należy stwierdzić, iż będzie to organ wskazany w statucie danej jednostki pomocniczej do opiniowania uchwał rady gminy. Jeżeli w statucie
brakuje rozstrzygnięcia tej kwestii – właściwy będzie organ, któremu przyznano domniemanie
wykonywania kompetencji przekazanych jednostce pomocniczej. Wydaje się, iż opiniowanie projektu uchwały przez niewłaściwy organ jednostki pomocniczej będzie równoznaczne z brakiem
wyrażenia opinii.
Ustawodawca nie przewidział terminu, w którym organ jednostki pomocniczej powinien wyrazić
opinię. Powstaje pytanie, czy zastosowanie ma w tej sytuacji art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym9. Ustawodawca nie wskazał bowiem wprost czy nieprzedstawienie do zaopiniowania
jednostce pomocniczej (a więc podmiotowi „mieszczącemu się” niejako w ramach gminy) skutkuje nieważnością podjętej uchwały (a więc stanowi istotne naruszenie prawa). Można w tym
zakresie pomocniczo odwołać się do orzecznictwa sądowego rozstrzygającego ważność uchwał
organów stanowiących jst w wypadku braku zasięgnięcia opinii wymaganych statutem danej jst.
I tak, WSA w Krakowie stwierdził, iż: „Zgodnie z § 14 ust. 3 regulaminu, projekt uchwały kierowany jest do zaopiniowania przez komisję Rady Miejskiej w T. Takiej opinii nie ma. Okoliczność,
że projekt uchwały wpłynął dnia 26 listopada 2013 r. do Rady Miejskiej w T, a sesję zwołano na
28 listopada 2012 r. nie oznacza, że można było pominąć wymaganą statutowo opinię komisji
organu uchwałodawczego. Żaden przepis regulaminu ani Statutu Gminy nie wyłącza w przypadku
czy to sesji nadzwyczajnych, czy też wobec składanych nawet na kilka dni przed terminem sesji
projektów uchwał – obowiązku zasięgania opinii komisji. Tym samym brak zasięgnięcia – w procedurze podejmowania uchwał – opinii komisji rady gminy, wynikający ze statutu gminy stanowi
istotne naruszenie trybu podjęcia takich aktów. Tym samym, stanowiąc istotne naruszenie prawa, uzasadnia unieważnienie takiej uchwały”10. Natomiast w piśmiennictwie, w odniesieniu do
„zewnętrznej” opinii wydawanej na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych
T. Kuczyński wskazał, iż „uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii
związku zawodowego o założeniach lub projekcie aktu prawnego gminy w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych powinno być równoznaczne z domniemaniem, iż nastąpiło „istot8 Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z 21.11.2017 r., protokół na stronach Sejmu RP, druk nr 1988. Pozyskano z:
sejm.gov.pl.
9 Art. 89 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017, poz. 1875 ze zm.) (dalej: usg), stanowi, iż jeżeli prawo uzależnia ważność
rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno
nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 1a.
10

Wyr. WSA w Krakowie z 11.10.2013 r., II SA/Kr 682/13, CBOSA.
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ne” naruszenie prawa stanowiące przesłankę wydania przez organ nadzoru orzeczenia o jego
nieważności” (Kuczyński, 1994)11.
Wydaje się zatem, iż to nie status prawny jednostek pomocniczych, lecz fakt wyraźnego
sformułowania przez ustawodawcę obowiązku zasięgnięcia ich opinii powinien być w tej kwestii
rozstrzygający. W konsekwencji należy domniemywać, iż uchylenie się od tego nakazu skutkuje
nieważnością uchwał rady gminy. Ewentualne wyjątki od tej zasady powinny być rozpatrywane in
casu. W konsekwencji do obowiązku konsultacyjnego będzie miał również zastosowanie termin
wskazany w art. 89 ust. 1 usg.

III. Uchwała w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Nowym rozwiązaniem jest możliwość ustalenia przez radę gminy, w drodze uchwały, dla terenu
gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w godzinach
między 22.00 a 6.00)12. Jest to kolejna kompetencja do podejmowania przez organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego uchwał w sprawie regulowania godzin funkcjonowania określonych podmiotów gospodarczych13.
Adresatem uchwały są podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Ograniczenia, o których mowa w art. 12 ust. 4 uwtpa, mogą być wprowadzane stosunkowo
elastycznie, z uwzględnieniem art. 12 ust. 7 uwtpa14. Samodzielność prawotwórcza rady gminy
dotyczy: a) godzin, w których będzie obowiązywał zakaz sprzedaży; b) obszaru, na którym mają
obowiązywać ograniczenia. Użycie przez ustawodawcę wyrażenia „ograniczenia” (tj. w liczbie
mnogiej) prowadzi do wniosku, iż rada może określać różne godziny obowiązywania zakazów
dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Ze względu na zasadę poprawnej legislacji, przesłanki, którymi kierowała się rada w określaniu zasad, powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu projektu uchwały, pracach komisji zajmujących się danym projektem lub dyskusji na
posiedzeniu rady.
Wątpliwości dotyczą natomiast tego czy rada może wprowadzić ograniczenia w odniesieniu
do poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych określonych w art. 18 ust. 3 uwtpa. Z jednej
strony, ustawodawca nie zamieścił w upoważnieniu wyraźnego odesłania do owych rodzajów
(jak w art. 12 ust. 1 uwtpa), natomiast wprost wskazał na możliwość terytorialnego dostosowania ograniczeń. Ponadto mogłoby to służyć wartościom określonym w art. 1 ust. 1 i 2 uwtpa
(np. krzewienia trzeźwości w pełniejszym wymiarze). Z drugiej zaś – wprowadzenie ograniczeń
czasowych w sprzedaży napojów alkoholowych ma charakter fakultatywny, a zasada samodzielności gminy uzasadnia zastosowanie wykładni umożliwiającej ustalenie różnych ograniczeń
11

Autor powołuje się na ustawę z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych, w brzmieniu opublikowanym w Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234. Mimo zmian
w brzmieniu art. 19 ust. 1 i 2, w odniesieniu do kwestii ważności uchwał podejmowanych bez wymaganej opinii tezy zawarte w glosie zachowują aktualność. Por. również Chmielnicki, 2013.

12

Art. 12 ust. 4 uwtpa.

13

Por. art. XII § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 142 ze zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r.
– Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017, poz. 2211 ze zm.).
14

Art. 12 ust. 7 uwtpa stanowi, iż godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydaje się, iż jest to nakaz skierowany do rady gminy, aby ta ustalała ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych w zgodzie z wzmiankowanymi programami.
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także co do poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Tę ostatnią argumentację wydaje
się wzmacniać stwierdzenie, iż nie doszłoby tu do niedozwolonego „poszerzenia” kompetencji
na niekorzyść adresatów (wykładnia rozszerzająca na niekorzyść), lecz raczej do potencjalnego
ograniczenia obowiązków nakładanych na adresatów (a w konsekwencji oddziałujących również
na kupujących). Ponadto niekiedy możliwość określenia węższego zakresu ograniczeń mogłaby
być bardziej adekwatna w danych warunkach (np. dopuszczenie sprzedaży napojów alkoholowych
poniżej 4,5% i piwa) lub w praktyce zaważyć na wprowadzeniu jakichkolwiek ograniczeń w ogóle.
Mając na uwadze powyższe, wydaje się, iż dopuszczalna jest wykładnia, zgodnie z którą
to rada gminy rozstrzyga w uchwałach (w ramach wynikających z ustaw) o zakresie ograniczeń
w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym ma możliwość ustalenia ograniczeń odrębnie
dla każdego z rodzajów napojów alkoholowych.
Powstaje również pytanie, jak rozumieć wyraz „ograniczenia”, który został zastosowany
w ustawie. Mając na uwadze cel przyświecających projektodawcom15 należy utożsamić go
ze słowem „zakaz”16. Uzasadnione będzie zatem przyjęcie rozumienia wyrazu „ograniczenia”
jako odnoszącego się do całodobowej sprzedaży napojów alkoholowych (zatem „ograniczenia”
jako „zakaz” sprzedaży w pewnych godzinach w stosunku do całej doby). Skoro bowiem wyraz
„ograniczenia” może mieć wiele znaczeń, to w granicach wykładni literalnej wydaje się mieścić
przyjęcie takiego rozumienia, które odpowiada zamierzeniom projektodawców i zachowuje sens
omawianej regulacji17.
Inne bowiem rozumienie wyrazu „ograniczenia” niż przyjęte wyżej mogłoby prowadzić do
wniosku, iż rada może wprowadzić w godzinach od 22:00 do 6:00 tylko takie „ograniczenia”, które
nadal umożliwiałyby faktyczną sprzedaż (tj. „ograniczenia” nie będące „zakazem”, np. zasłonięcie
półek, na których wyłożone są napoje alkoholowe, za pomocą kotar, takich jakie stosowane są
przy sprzedaży papierosów). Wydaje się to sprzeczne z celem, jaki był artykułowany w pracach
legislacyjnych.
Choć nie można zatem wykluczyć, iż rada gminy jest kompetentna do stanowienia również tego
rodzaju unormowań, to podstawowym przejawem „ograniczeń” może być wprowadzenie zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach między 22:00 a 6:00. Taka wykładnia pozostaje
w zgodzie z wartościami uznanymi w art. 1 ust. 1 i 2 uwtpa (por. (Zieliński, 2016, s. 295–301).
Nie budzi wątpliwości teza, iż uchwała jest aktem prawa miejscowego – bezpośrednio określa
bowiem obowiązki adresatów ustalonych w sposób rodzajowy (tj. nie wymienionych indywidualnie,
lecz według wyznaczonej cechy: prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży). Jest zatem prawem powszechnie obowiązującym
(Dąbek, 2016).

15

W uzasadnieniu mowa o „upoważnieniu dla rady gminy do ustalania, w drodze uchwały, godzin sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.
16

Według Doroszewskiego (1963, s. 883), „ograniczenie” to „zarządzenie ograniczające czyjąś swobodę działania; zakaz”. Zgółkowska (2000, s. 129)
podaje, iż jest to „przepis, rozporządzenie, ustawa itp., która ogranicza swobodę działania w danym zakresie, zakaz zabraniający czegoś”. Szymczak
(1995, s. 475) zaś utożsamia „ograniczenie” z „normą, przepisem ograniczającym czyjąś swobodę działania, zabraniającym czegoś”.
17

Przy czym nie ma większych wątpliwości, iż takie „ograniczenia” swobody działalności gospodarczej mogą zostać zawarte w akcie prawa miejscowego (por. Garlicki i Zubik, 2016).
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IV. Uchwała ustanawiająca odstępstwo od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym
Nowelizacja zmieniła brzmienie art. 14 ust. 2a uwtpa. Dotychczas stanowił on, iż zabrania się
spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Z nowego brzmienia
art. 14 ust. 2a uwtpa wynika, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych
napojów. Ponadto, dodano art. 14 ust. 2b uwtpa, który stanowi, iż rada gminy może wprowadzić,
w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu
spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 uwtpa, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Z przywołanej zmiany wypływają dwie podstawowe implikacje. Po pierwsze, enumeratywne
wymienione miejsca, w których zabraniało się spożywania napojów alkoholowych zostały zastąpione niezdefiniowanym w ustawie pojęciem „miejsca publicznego”. Po drugie, rada gminy została
wyposażona w kompetencję do ustanowienia katalogu miejsc publicznych, w których obowiązywać
będzie odstępstwo od ogólnego zakazu.
W pracach toczących się w Sejmie dyskutowano nad tym czy pojęcie „miejsca publicznego”
nie powinno zostać sprecyzowane (co ostatecznie nie zostało uczynione)18. Jest ono wykorzystywane zarówno w przepisach regulujących w szczególności prawa i obowiązki adresatów z zakresu
prawa administracyjnego oraz karnego. Wiążą się z tym różne (choć istotnie zbliżone) definicje
tworzone przez doktrynę oraz orzecznictwo. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji powołano
się na uzasadnienia zawarte w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. O pojęciu „miejsca publicznego” orzekano tam jako o „przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp
ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep
czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd)”19 oraz jako o miejscu, które jest „dostępne
dla nieograniczonego kręgu podmiotów, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim
samym tam się nie znajdował”20.
W kontekście art. 40 uwtpa G. Zalas stwierdza (za B. Jaworską-Dębską), iż są „to miejsca
powszechnie dostępne, tj. miejsca, w których zachowanie danej osoby może być obserwowane
przez nieokreśloną liczbę nieoznaczonych osób” (Zalas, 2002). M. Zbrojewska przy wykładni
art. 141 kodeksu wykroczeń wskazała, iż miejsce publiczne „to miejsce dostępne dla nieograniczonej liczby osób” (Zbrojewska, 2013).
Niewątpliwie uchwała ta będzie miała charakter aktu prawa miejscowego. Z jej przepisów
będzie bowiem wynikać katalog wyjątków od ogólnie obowiązującego zakazu – będzie zatem
regulować prawa i obowiązki generalnie określonych adresatów spoza struktury administracyjnej
gminy, a ponadto będzie obowiązywał na obszarze danej jst. Z art. 14 ust. 2b uwtpa wynika, iż rada

18

Posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z 21.11.2017 r. oraz 9 stycznia 2018 r., protokoły na stronach Sejmu RP, druk
nr 1988. Pozyskano z: sejm.gov.pl.

19

Wyr. TK z 21.09.2015 r., K 28/13 (OTK-A 2015/8/120). Trybunał odwołał się także do literatury stwierdzając, iż dostęp do miejsca publicznego może
wymagać biletu. Również Internet został uznany za miejsce publiczne.

20

Wyr. TK z 12.02.2015 r., SK 70/13 (OTK-A 2015/2/14).
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gminy powinna określić „miejsca publiczne”, w których będzie możliwe spożywanie napojów alkoholowych – nie stanowi natomiast o możliwości określenia „rodzajów” tych miejsc. Niedopuszczalne
wydaje się zatem wskazanie, iż spożywanie napojów alkoholowych będzie możliwe we wszelkich
altanach wiejskich będących własnością gminy. Wykładnia taka – choć może utrudniać podjęcie
uchwały w szczególności w odniesieniu do dużych miast – wydaje się zgodna z wartościami chronionymi przez uwtpa oraz jej celami i wyrażonymi w niej zadaniami organów władzy publicznej
(art. 14 ust. 2b uwtpa in fine w zw. z preambułą oraz art. 1 uwtpa). Wskazanie konkretnych miejsc
zamiast wymienienia ich rodzajów może pozwolić na uniknięcie zbyt szerokiego dopuszczenia
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych wbrew woli ustawodawcy. Należy jednak wskazać, iż ten sam ustawodawca pozostawił gminie samodzielność w wyborze konkretnych
miejsc (użycie sformułowania „jeżeli uzna”, iż nie są spełnione przesłanki negatywne). Stawia to
pod znakiem zapytania możliwość ingerencji organów nadzoru w zakresie zgodności wyznaczenia
konkretnych miejsc z dyrektywami ustanowionymi in fine art. 14 ust. 2b uwtpa.
Nie jest natomiast jasne czy „odstępstwo” musi być równoznaczne z bezwarunkowym i nieograniczonym w czasie wyjęciem danego miejsca publicznego spod zakazu spożywania napojów
alkoholowych, czy też może oznaczać określenie np. warunków, przy spełnieniu których będzie
możliwe spożywanie napojów alkoholowych. Wykładnia systemowa i celowościowa wydaje się
prowadzić do wniosku, iż zasadne jest przyjęcie tego drugiego rozumienia analizowanego przepisu. Zgodniejsze z zasadą samodzielności oraz zasadami wypływającymi z uwtpa wydaje się
bowiem umożliwienie radzie gminy określenie szczegółów owego „odstępstwa” (użytego przez
ustawodawcę w liczbie pojedynczej), np. poprzez wskazanie, iż w danym miejscu możliwe jest
spożywanie napojów alkoholowych w poszczególne okresy roku (np. od czerwca do września).
Warunkiem koniecznym będzie natomiast odpowiednia precyzyjność i jasność zarówno przy wyznaczaniu konkretnych miejsc, jak i ewentualnych warunków wyjęcia spod zakazu spożywania
napojów alkoholowych.
Przyjęcie takiej wykładni ponownie21 budzi pytania o zgodność z zakazem wykładni rozszerzającej i opartej na wykładni celowościowej. Z jednej bowiem strony w piśmiennictwie akcentuje
się samodzielność jednostek samorządu terytorialnego oraz związaną z nią pewną swobodę
w konstruowaniu aktów prawa miejscowego (szerszą niż w przypadku rozporządzeń), z drugiej
zaś – zakazuje się wyprowadzania upoważnienia ustawowego w drodze wykładni celowościowej
czy z domniemań (Dąbek, 2009). Wydaje się, że należy te uwagi rozumieć w ten sposób, iż zakazane jest wyprowadzenie samej kompetencji prawotwórczej w drodze wykładni celowościowej
– nie oznacza to jednak zakazu wykorzystywania samej wykładni celowościowej dla ustalania
znaczenia wyrażeń użytych w przepisach wyraźnie przyznających kompetencję prawotwórczą22.
Wydaje się natomiast, iż użycie przez ustawodawcę wyrażenia „odstępstwo” (a nie np. „odstępstwa”) wynika z jego odniesienia do konkretnego, pojedynczego miejsca. Nie będzie zatem stanowić wykładni rozszerzającej (lecz jedynie dopuszczalną wykładnie celowościową) uznanie, iż
w ramach danego „odstępstwa” określone zostaną różnorodne warunki jego aktualizacji.

21

Patrz uwagi dotyczące wykładni przepisów będących podstawą do wydania uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych (pkt 3 niniejszego artykułu).

22

Nie zmienia to faktu, iż wykładnia może być ograniczana innymi regułami, np. zakazem wykładni celowościowej prowadzącej do nałożenia na adresatów obowiązków niewypływających wprost z brzmienia przepisów.
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V. Przepisy przejściowe
Ustawodawca zdecydował się na utrzymanie w mocy dotychczasowych uchwał rad gmin
wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 uwtpa do dnia wejścia w życie nowych uchwał wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 uwtpa w nowym brzmieniu, nie dłużej jednak niż przez okres
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

VI. Podsumowanie
Nowelizacja uwtpa w znaczący sposób modyfikuje kompetencje rad gmin w zakresie prowadzenie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi na obszarach ich właściwości. Sprecyzowanie niektórych aspektów owych kompetencji (choć budzące wątpliwości w szczegółach) daje szanse na
dostosowanie generalnych ograniczeń i zakazów do lokalnej specyfiki. W szczególności pozytywnie
należy docenić uwzględnienie czynnej i biernej roli jednostek pomocniczych gminy w realizacji
jej polityki oraz uszanowanie przez ustawodawcę konstytucyjnej zasady samodzielności gmin.
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Streszczenie
Rozpoczęcie stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia oraz procedowana reforma GIODO
stanowi dobry moment do podsumowania poglądów doktryny i judykatury związanych z niezależnością krajowych organów nadzorczych w obszarze ochrony danych oraz prywatności w łączności elektronicznej. W artykule omówiono genezę zasady niezależności, sposób jej definiowania,
a także konsekwencje dla pozycji ustrojowej organów nadzorczych. Wyjaśniono pojęcie „całkowitej
niezależności”, wprowadzone przepisami dyrektywy 95/46 i mające fundamentalne znaczenie dla
ukształtowania statusu i pozycji prawnej organów powołanych do spraw ochrony danych w państwach członkowskich. Wskazano różnice pomiędzy „całkowitą niezależnością” a niezależnością
cechującą organy nadzorcze w obszarze łączności elektronicznej. Omówiono krajowe doświadczenia związane z implementacją prawa UE w badanym obszarze na przykładzie GIODO oraz
Prezesa UKE. W ostatniej części artykułu analizie poddano projekt nowej ustawy o ochronie
danych, w szczególności zaś przepisy prowadzące do powołania nowego organu nadzorczego
– Prezesa UODO. Wskazano kluczowe obszary, wymagające doprecyzowania w celu uniknięcia
ryzyka wprowadzenia rozwiązań prawnych, które mogą być uznane za niezgodne z prawem UE.
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I. Uwagi wprowadzające1
Problematyka oceny skuteczności praw podstawowych jest w sposób naturalny łączona
z obszarem prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka.
W nauce prawa ugruntowany został podział na prawa pierwszej i drugiej generacji. Z pierwszymi
wiązano głównie negatywne obowiązki państw – a więc konieczność powstrzymania się od nieuprawnionej ingerencji. Z kolei prawa drugiej generacji wiązane są z obowiązkami pozytywnymi,
a więc ukształtowaniem prawodawstwa krajowego w sposób prowadzący do poszanowania praw
jednostki także w relacjach horyzontalnych. Podział ten stracił w dużej mierze na aktualności,
głównie na skutek zrozumienia, że prawa i wolności jednostki nie mogą być chronione w różną
intensywnością i skutkiem, w zależności od statusu prawnego strony dokonującej naruszenia.
Dlatego, chociaż tradycyjnie prawo do prywatności wiązane jest z pierwszą generacją praw
człowieka zarówno na płaszczyźnie przepisów krajowych, jak i międzynarodowych, przyjmuje
się, że jego ochrona nie może ograniczać się wyłącznie do realizacji obowiązków negatywnych,
ale musi również obejmować regulację stosunków horyzontalnych z wykorzystaniem środków
publicznoprawnych.
Na skutek ewolucji norm prawnych dotyczących prawa do prywatności oraz danych osobowych w prawodawstwie UE przyjęto, że ich skuteczna ochrona nie może być realizowana bez
powołania właściwego organu nadzorczego, którego istotną cechą jest zachowanie niezależności.
Potrzeba zapewnienia niezależności organu nadzoru była wskazywana już w pierwszych rezolucjach PE, podejmowanych jeszcze w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. W wytycznych
z 8 maja 1979 r. przygotowanych dla KE, wskazano potrzebę powołania przez każde państwo
członkowskie „niezależnego organu, posiadającego odpowiednie kadry oraz finansowanie, w celu
monitorowania stosowania na jego obszarze działania norm Wspólnoty oraz przepisów krajowych
je implementujących”2. W europejskich modelu ochrony danych, zapewnienie niezależności jest
postrzegane jako fundamentalne dla możliwości ochrony praw jednostek przed naruszeniami ze
strony władz publicznych.
Niezależność organu może być definiowana w różny sposób. W. Pawłuszko wskazuje, że
niezależność sama w sobie jest tylko postulatem, wobec czego organ może być niezależny
w mniejszym lub większym stopniu (Pawłuszko, 2014, s. 84). W ujęciu węższym, niezależność
wiąże się z niepodleganiem wpływom ze strony podmiotów nadzorowanych. W takim rozumieniu
niezależność warunkuje obiektywizm przy rozpatrywaniu spraw indywidualnych oraz wydawaniu
kończących ich decyzji. Pamiętając jednak, że pierwotnie obszar ochrony prywatności był wiązany
głównie z zagrożeniami wertykalnymi – przedstawiona definicja niezależności jest niewystarczająca. Skoro bowiem działania organu nadzoru mają chronić prawa jednostki także przed zagrożeniami pochodzącymi od państwa, niezależność musi być rozumiana szerzej – jako wolność od
wpływu zewnętrznego, wyrażająca się niepodleganiem arbitralnym decyzjom władz politycznych.
Pomocny w zrozumieniu znaczenia różnych elementów składających się na prawną gwarancję niezależności organu może być model oceny zaproponowany przez F. Gilardiego. Wśród
najważniejszych wskaźników niezależności definiuje on: długość kadencji kierującego organem,
1

Stan prawny oraz odnośniki internetowe aktualne na dzień 19.03.2018 r.

2

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8.05.1979 w sprawie ochrony praw jednostek w odniesieniu do postępu technicznego w dziedzinie automatycznego przetwarzania danych PE z dn. 8 maja 1979 (Dz.U. WE z 1979 Nr C 140, s. 38).
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sposób jego powołania, możliwy tryb odwołania, możliwość pełnienia funkcji w organie jednocześnie
z piastowaniem innych stanowisk w egzekutywie, odnawialność mandatu, formalne zobowiązania
organu względem rządu i parlamentu, istnienie uprawnienia do zewnętrznej weryfikacji podejmowanych przez organ decyzji, sposób zapewniania finansowania działalności oraz kontrolowania
wydatków, a także sposób wewnętrznej organizacji pracy organu, w tym odpowiedzialność za
politykę kadrową (Pawłuszko, 2014, s. 85–88). „Niezależność” jest zatem pojęciem wieloaspektowym, a jej analiza musi uwzględniać szereg czynników określających swobodę wykonywania
działań przez organ nadzoru.
Rozumienie pojęcia „niezależności organu nadzoru” ewoluowało w ciągu ostatnich dwudziestu
lat. Było związane z rozwojem rynku przetwarzania oraz pojawianiem się nowych zagrożeń dla
ochrony prywatności. Wraz z przyjęciem regulacji dotyczących ochrony prywatności w łączności
elektronicznej (dyrektywa 2002/583) oraz reformą unijnych ram regulacyjnych dotyczących usług
łączności, kwestię zapewnienia niezależności zaczęto rozpatrywać w szerszym ujęciu, nie tylko
jako cechę sensu stricto organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Bliski termin
rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie 2016/679)4
oraz trwające prace legislacyjne nad nowym rozporządzeniem o ochronie prywatności w łączności
elektronicznej5 stanowią dobry moment do przeanalizowania dorobku prawnego UE oraz próby
określenia najważniejszych kryteriów, pomocnych do oceny realizacji zasady niezależności w prawodawstwie krajowym. Problematyka ta wydaje się tym istotniejsza, że w związku z przygotowaniem
polskiego systemu prawnego na rozpoczęcie stosowania rozporządzenia 2016/679, planowane
jest przeprowadzenie głębokiej reformy krajowego organu nadzoru. Jej zakres oraz szczegółowe
rozwiązania prawne budzą uzasadnione wątpliwości odnośnie do zgodności z prawem UE.

II. Niezależność organu nadzorczego na tle unijnych przepisów
o ochronie danych
Konieczność powołania organu nadzoru została po raz pierwszy wprowadzona do prawodawstwa unijnego na podstawie przepisów dyrektywy 95/46. W motywie 62 aktu wskazano, że
utworzone organy powinny „wykonywać swoje funkcje w sposób całkowicie niezależny”, co z kolei
miało stanowić „zasadniczy element ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych”. Postulat ten został rozwinięty w art. 28 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z którym państwa
członkowskie zostały zobowiązane do powołania jednego lub więcej organów odpowiedzialnych
za kontrolę stosowania przepisów przyjętych w drodze transpozycji do prawa krajowego. W redakcji przepisu wskazano, że przy wykonywaniu powierzonych im funkcji organy nadzoru powinny
postępować w sposób „całkowicie niezależny”6.

3

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.07.2002 dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze
łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE Nr L 201, s. 37).
4

Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016); dalej także jako: RODO.
5

Zob. wniosek KE dotyczący przyjęcia nowego rozporządzenia, procedura ustawodawcza 2017/0003/COD. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/
procedure/EN/2017_3.
6

Chociaż w polskim tłumaczeniu art. 228 ust. 3 TFUE zastosowano termin „w pełni niezależny” dla opisania sposobu wykonywania funkcji przez
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w angielskiej wersji językowej funkcjonuje pojęcie completely independent – identyczne, jak w dyrektywie
95/46. Można zatem przyjąć, że na gruncie prawa UE zakres niezależności organu ds. ochrony danych oraz Europejskiego RPO jest tożsamy.
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Wraz z reformą lizbońską7 państwa członkowskie zdecydowały się na wzmocnienie gwarancji
związanych z prawami podstawowymi, w tym także z ochroną prywatności oraz danych osobowych,
poprzez nadanie Karcie Praw Podstawowych (dalej: KPP)8 mocy równej traktatom. W rezultacie
zarówno prawo do prywatności (art. 7 KPP), jak i ochrona danych osobowych (art. 8 KPP) uzyskały status praw podstawowych w UE. Prawo materialne wynikające z art. 8 ust. 1 i 2 KPP zostało
uzupełnione normą wynikającą z art. 8 ust. 3, zgodnie z którą „przestrzeganie tych zasad podlega
kontroli niezależnego organu”. W ten sposób, jak wskazuje K. Rokita (2016, s. 6), aspekt materialny prawa został nierozerwalnie związany z elementem instytucjonalnym. W takim rozumieniu,
bez poddania nadzoru nad obszarem ochrony danych kontroli niezależnego organu, nie można
mówić o pełnym zagwarantowaniu prawa do ochrony danych w kształcie wynikającym z KPP.
Jednocześnie, do Traktatu o funkcjonowaniu UE (dalej: TFUE)9 wprowadzono nowy przepis
kompetencyjny, stanowiący podstawę dla działań prawodawczych UE w obszarze budowy wspólnej przestrzeni przetwarzania danych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 TFUE, każda osoba ma prawo do
ochrony danych osobowych jej dotyczących. Przepis art. 16 ust. 2 stanowi podstawę dla przyjęcia
aktów prawa wtórnego, regulujących zasady dotyczące ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych na terenie UE. Przy czym elementem wprowadzanych norm prawa
wtórnego musi być zapewnienie, że ich przestrzeganie „podlega kontroli niezależnych organów”.
Kwestia niezależności, jakkolwiek wynikająca wprost z prawa UE, nie była interpretowana
jednakowo przez poszczególne państwa członkowskie. Sposób umocowania w prawie krajowym
organu nadzorczego, w tym zasady wyłaniania, finansowania, a także zakres możliwej kontroli ze
strony władzy wykonawczej stał się przedmiotem sporu pomiędzy Komisją a niektórymi państwami. W jego efekcie Komisja, działając zgodnie z procedurą określoną w art. 258 TFUE, wniosła
do Trybunału Sprawiedliwości wnioski zmierzające do stwierdzenia uchybienia ze strony Niemiec,
Austrii oraz Węgier. Tłem wszystkich spraw było potwierdzenie czy wskazane państwa dopuściły
się naruszenia prawa UE poprzez niezapewnienie „całkowitej niezależności” powołanym krajowym organom nadzoru. Chociaż poszczególne sprawy były rozpatrywane na gruncie dyrektywy
95/46, a nie rozporządzenia 2016/679, to wskazane w nich tezy nie straciły na aktualności i nadal
mogą służyć za wykładnię w dyskusji dotyczącej zasad i granic niezależności organów nadzoru.
W sprawie Komisja v. Niemcy Trybunał zauważył, że „nic nie wskazuje na to, że wymóg
niezależności dotyczy wyłącznie stosunku między organami kontroli a instytucjami podlegającymi kontroli”10. W ten sposób Trybunał zaaprobował pogląd, że niezależność organu nadzoru
powinna być rozumiana w ujęciu szerokim, obejmującym nie tylko podmioty nadzorowane, lecz
także wyrażającym się pozostawaniem poza jakimkolwiek wpływem z zewnątrz, który w sposób
bezpośredni czy pośredni mógłby ją ograniczać11. Jednocześnie TSUE wskazał, że pozostawanie
poza wpływem administracji rządowej nie powinno prowadzić do wniosku, że organy te znajdują
się poza faktyczną kontrolą państwa. W szczególności zasady niezależności nie narusza kontrola sądowa czy – w określonych granicach – parlamentarna. Także osoby wykonujące funkcje
7 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13.12.2007 (Dz. Urz.
UE z 2007 C Nr 306, str. 1).
8

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30.03.2010 (Dz. Urz. UE z 2010 nr C 83, s. 389).

9

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2016 C Nr 202, s. 47).

10

Wyr. TSUE z dn. 9.3.2010 r. w sprawie Komisja v. Niemcy, sygn. C-518/07, p. 19.

11

Ibidem, p. 25
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zarządcze w organie nadzorczym mogą być mianowane przez parlament lub rząd. W efekcie
całkowita niezależność powinna być rozumiana jako podleganie organu właściwego do spraw
ochrony danych wyłącznie ustawie, bez możliwości wpływu na jego działanie przez inne organy
administracji publicznej (w sposób „mniej więcej niezależny od rządu”12).
Z kolei w wyroku Komisja v. Austria, Trybunał dokonał dalszej wykładni „całkowitej niezależności” organów nadzoru. Uznał, że poddanie zarówno władz, jak i pracowników organu jakiejkolwiek ocenie zewnętrznej, w tym związanej z przynależnością do korpusu urzędników administracji
prowadzi do naruszenia zasady niepodlegania wpływom z zewnątrz. W tym zakresie TSUE wskazał na istnienie ryzyka „przewidywalnego posłuszeństwa”, rozumianego jako postępowanie organu nadzoru w sposób odzwierciedlający oczekiwania egzekutywy. Nawet uzależnienie awansu
służbowego w korpusie pracowników administracji od oceny przełożonego spoza struktur organu
nadzoru może tworzyć przestrzeń do podejrzeń o stronniczość13. W efekcie nie tylko kierownictwo, ale i pracownicy organu nadzoru powinni być wolni od wpływu zewnętrznego, rozumianego
w szczególności jako podleganie ocenom mającym wpływ na ich status zawodowy. Co więcej,
Trybunał stwierdził, że również uprawnienie rządu do uzyskiwania w każdym czasie informacji na
temat wszelkich aspektów zarządzania organem prowadzi do wykreowania pośredniego wpływu,
niedającego się pogodzić z zasadą całkowitej niezależności14.
Istotnym zagadnieniem, mającym wpływ na swobodę działalności organu są gwarancje
związane z nieusuwalnością, a w szczególności przesłanki uzasadniające przedwczesne zakończenie kadencji. Kwestia ta stała się przedmiotem rozważań Trybunału na skutek rozpoznania
sprawy Komisja v. Węgry, której kanwą było skrócenie kadencji organu w wyniku przyjęcia zmian
konstytucyjnych wprowadzających nową organizację nadzoru nad obszarem ochrony danych.
Trybunał potwierdził, że każde państwo członkowskie posiada swobodę w określaniu modelu
instytucjonalnego nadzoru. Uprawnienie to nie może jednak prowadzić do przedterminowego zakończenia kadencji organu na podstawie przepisów innych, niż obowiązujące w momencie jego
powołania. W tym zakresie zasada całkowitej niezależności oznacza obowiązek poszanowania
przez państwo członkowskie kadencji organu „aż do pierwotnie przewidzianego zakończenia”15.
Podkreślenia wymaga fakt, że w analizowanym przypadku zmiana modelu nadzoru byłą związana
z nowelizacją przepisów konstytucyjnych. Zatem nawet zmiana konstytucji nie może być uznana
za obiektywną przesłankę uzasadniającą skrócenie kadencji organu nadzoru.
Z orzecznictwa Trybunału wynika, że powołane na podstawie unijnych przepisów o ochronie
danych organy nadzoru pełnią funkcję strażników prawa do poszanowania życia prywatnego.
Dlatego zapewnienie ich niezależności jest warunkiem niezbędnym, aby mogły pozostawać poza
jakimkolwiek podejrzeniem stronniczości. Na podstawie omówionych orzeczeń, można podjąć
próbę zrekonstruowania warunków brzegowych, jakie musi spełniać prawodawstwo krajowe
w celu poszanowania zasady całkowitej niezależności nadzoru nad obszarem danych osobowych:
−

organ nadzoru powinien podlegać wyłącznie ustawie;

12

Ibidem, p. 42.

13

Wyr.TSUE z dn. 16.10.2012 r. w sprawie Komisja v. Austria, sygn. C-614/10, p. 51.

14

Ibidem, p. 62.

15

Wyr. TSUE z dn. 8.04.2014 r. w sprawie Komisja v. Węgry, sygn. C288/12, p. 50.
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niedopuszczalny jest bezpośredni lub pośredni wpływ polityczny na sposób wykonywania
zadań przez organ nadzoru;

−

prawodawca może określać kompetencje organu, a także wskazać sposób powoływania
w sposób uwzględniający rolę parlamentu lub rządu;

−

zarówno osoby zarządzające, jak i pracownicy organu nie mogą podlegać, także pośrednio,
ocenie zewnętrznej mającej wpływ na ich awans zawodowy;

−

niedopuszczalne jest skrócenie kadencji przed terminem w sposób nieprzewidziany w przepisach obowiązujących w czasie powołania organu.
Wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia, przepis art. 28 dyrektywy 95/46

zostanie zastąpiony przez bardziej rozbudowane normy art. 51–53 rozporządzenia 2016/679.
Prawodawca unijny, przygotowując projekt rozporządzenia, bazował na wcześniejszym dorobku
orzeczniczym TSUE, stąd też przepisy ogólnego rozporządzenia należy traktować jako prowadzące do wzmocnienia zasady niezależności nadzoru. Dlatego, poza przywołaniem tez z wyroków
TSUE16, w rozporządzeniu wskazano, że elementem niezależności jest także dysponowanie odrębnym, publicznym budżetem rocznym (art. 52 ust. 6 RODO). Ponadto w przepisach rozporządzenia doprecyzowano, że członek organu nadzorczego może zostać odwołany ze stanowiska
wyłącznie w przypadku poważnego uchybienia lub gdy przestał spełniać warunki niezbędne do
pełnienia obowiązków (art. 53 ust. 4 RODO).
Z kolei w opinii Rady podkreślono, że poza dotychczasowym rozumieniem roli niezależnego nadzoru – jako strażnika praw podstawowych – wraz z przyjęciem rozporządzenia, organy
nadzoru będą bezpośrednio stosowały prawo unii i w efekcie będą przyczyniały się do spójnego
stosowania rozporządzenia na całym rynku wewnętrznym17. Dlatego zapewnienie ich całkowitej
wolności od wpływu władz państwowych powinno stanowić warunek konieczny do ujednolicania
zasad ochrony informacji na obszarze Unii, a przez to wspierania transformacji gospodarki do
modelu opartego na wiedzy oraz informacji.

III. Niezależność organu nadzorczego
na tle unijnych przepisów o e-prywatności
Przedstawione rozważania dotyczące znaczenia w prawie UE zapewnienia niezależności
organów nadzoru dla gwarancji związanych z prawem do prywatności byłyby niepełne, bez odniesienia do dyrektywy 2002/58. Stanowi ona regulację szczególną w zakresie przetwarzania
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Chociaż dyrektywa 2002/58 (określana w piśmiennictwie jako dyrektywa o e-prywatności) jest ściśle związana
z przepisami dotyczącymi ochrony danych (rozporządzeniem 2016/679, a wcześniej dyrektywą
95/46), to prawodawca unijny zdecydował się na wprowadzenie szeregu odmiennych przepisów,
mających zastosowanie wyłącznie w sektorze łączności elektronicznej. W pierwotnym brzmieniu
dyrektywy 2002/58, prawodawca nie wskazał konieczności wyznaczenia organu nadzorczego
16

Bezpośrednie nawiązanie do wykładni TSUE terminu „całkowita niezależność” można odnaleźć w projekcie ogólnego rozporządzenia, przedstawionym przez Komisję Europejską, COM(2012) 11 final, s. 15.
17

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ST 5419 2016
REV 1. Pozyskano z: http://cli.re/6pqyQM, s. 28.
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(regulacyjnego), właściwego do spraw przestrzegania przepisów ustanowionych w wyniku transpozycji aktu do prawa krajowego. Stało się tak, ponieważ dyrektywa 2002/58 stanowiła część
nowego modelu regulacyjnego sieci i usług łączności elektronicznej, na którą składało się łącznie
pięć dyrektyw szczegółowych18. W efekcie wytyczne odnośnie do sposobu organizacji oraz funkcjonowania organu właściwego do nadzoru tego obszaru można odnaleźć w innym akcie, dyrektywie 2002/21 (tzw. dyrektywa ramowa). Zgodnie z motywem 11 wskazanej dyrektywy, państwa
członkowskie winny zapewnić niezależność krajowych organów regulacyjnych, aby umożliwić im
wydawanie decyzji w sposób bezstronny, co należy rozumieć jako „niezależny od stron zaangażowanych w dany spór”19. S. Piątek zauważa, że realizując zasadę separacji funkcji regulacyjnych
i operacyjnych, państwa członkowskie powinny zagwarantować samodzielność krajowych władz
regulacyjnych poprzez prawną odrębność i funkcjonalną niezależność od wszelkich organizacji
zapewniających sieci, usługi i sprzęt telekomunikacyjny. Natomiast w przypadku utrzymywania
przez państwo uprawnień własnościowych lub kontroli w stosunku do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, konieczne jest zapewnienie strukturalnej separacji funkcji regulacyjnych oraz własnościowych i kontrolnych (Piątek, 2003). Przywołując wcześniejsze rozważania na temat możliwych
definicji terminu „niezależność”, w przypadku organów regulacyjnych ustanowionych w sektorze
łączności elektronicznej zastosowano pojęcie węższe – a więc związane z bezstronnością od
stron postępowania (niezależnością od podmiotów nadzorowanych).
W 2009 roku przeprowadzono reformę ram regulacyjnych w dziedzinie sieci i usług łączności
elektronicznej, w efekcie czego przyjęto dwa kolejne akty – dyrektywę 2009/13620 oraz dyrektywę
2009/14021. Jednym z obszarów podjętych przez pracodawcę w dyrektywie 2009/140 była kwestia umocowania właściwych organów nadzorczych, a w szczególności kwestia zapewnienia ich
niezależności w kształcie zbliżonym do wynikającego z przepisów o ochronie danych22. W efekcie
do dyrektywy 2002/58 dodano nowy art. 3a, zgodnie z którym „krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za regulację rynku ex ante lub rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami (…)
działają niezależnie i nie występują o instrukcje do żadnego innego podmiotu ani nie przyjmują
takich instrukcji w związku z wykonywaniem tych zadań, przydzielonych im na podstawie prawa
krajowego wdrażającego prawo wspólnotowe”. W znowelizowanych przepisach wskazano także,
że odwołanie osoby piastującej organ powinno nastąpić według procedury obowiązującej w prawie
krajowym w czasie jej powołania na stanowisko. Doprecyzowano również potrzebę zapewnienia
organom oddzielnych, rocznych budżetów – a więc atrybutów niezależności również w wymiarze
finansowym. W efekcie przeprowadzonej reformy, prawodawca unijny rozszerzył definicję niezależności organów nadzorów w sposób zbliżony do wynikającego z przepisów o ochronie danych.
18

Są to: (1) dyrektywa 2002/19 w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (tzw. dyrektywa o dostępie); (2) dyrektywa 2002/20 w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (tzw. dyrektywa o zezwoleniach);
(3) dyrektywa 2002/21 w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (tzw. dyrektywa ramowa); (4) dyrektywa 2002/22
(tzw. dyrektywa o usłudze powszechnej) oraz (5) dyrektywa 2002/58.
19

Por. motyw 12 dyrektywy 2002/21.

20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136 z 25.11.2009 zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony
prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE z 2009 Nr L 337, s. 11).

21

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140 z 25.11.2009 zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych
sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/
WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE z 2009 Nr L 337, s. 37).

22

Por. motyw 13 dyrektywy 2009/140.
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Należy jednak pamiętać, że o ile w przypadku organu właściwego do spraw ochrony danych
źródeł niezależności należy poszukiwać w ochronie praw jednostki, to w przypadku regulatora
sektora łączności elektronicznej niezależność miała prowadzić do przełamania monopolu państwa.
Jak bowiem zauważa A. Krasuski, przyjęte w dyrektywie ramowej postulat niezależności organu
wynikał z tego, że rynek telekomunikacyjny w państwach członkowskich UE wywodził się z rynku
monopolistycznego, w którym praktycznie do końca lat 80. XX w. działali pojedynczy narodowi
operatorzy kontrolowani bezpośrednio lub pośrednio przez państwo (Krasuski, 2015, pkt 1).

IV. Krajowe organy nadzoru – obecny stan prawny
W polskim porządku prawnym funkcje związane z nadzorem obszaru ochrony danych są wykonywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)23, natomiast regulatorem sektora łączności elektronicznej jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (PUKE)24.
Generalny Inspektor jest centralnym organem administracji państwowej usytuowanym poza
systemem organów administracji rządowej i niezależnym od niej (Barta i Litwiński, 2016, nb 1).
Jak zauważa J. Barta, pozycja ustrojowa GIODO powoduje, że z punktu widzenia przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego żaden inny organ nie sprawuje w stosunku do niego
funkcji nadzorczych lub kontrolnych (Barta, Fajgielski i Markiewicz, 2015, pkt 7). Niezależność
GIODO wynika wprost z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 8
ust. 1 uodo. Z przepisów rangi ustawowej wynika także procedura powoływania i odwoływania GIODO, a także jego 4-letnia kadencja, która może być skrócona wyłącznie w określonych
przypadkach. Zarówno Generalny Inspektor, jak i jego Zastępca, są powoływani w sposób niezależny od egzekutywy. Co więcej, zgodnie z art. 12a uodo, chociaż Zastępcę GIODO powołuje
Marszałek Sejmu, to następuje to na wniosek Generalnego Inspektora, który także odpowiada
za określenie zakresu zadań zastępcy. Generalny Inspektor posiada także wyłączne uprawnienie do wnioskowania o odwołanie swojego zastępcy. Przyjęta redakcja przepisów nie pozostawia zatem wątpliwości, że Zastępca GIODO pozostaje w zależności wyłącznie od Generalnego
Inspektora. Niezależność GIODO została ponadto wzmocniona przyznaniem immunitetu osobistego (art. 11 uodo). Generalny Inspektor, jako organ ochrony danych, wykonuje swoje zadania
przy pomocy Biura GIODO (art. 13 ust. 1), którego statut jest nadawany w drodze rozporządzenia
przez Prezydenta RP (art. 13 ust 3).
Podobne rozwiązania gwarantujące niezależność przyjęto w przepisach ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, na mocy której powołano Prezesa UKE jako organ regulacyjny w dziedzinie
rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Prezes UKE jest także powoływany przez Sejm
za zgodą Senatu, a jego odwołanie przed upływem 5-letniej kadencji jest możliwe tylko w przypadkach określonych ustawą (art. 190 ust. 4 pt). Odmiennie niż w przypadku GIODO, Prezes
UKE jest centralnym organem administracji rządowej. Także w zakresie powoływania zastępców
prawodawca wprowadził odmienną procedurę – są oni powoływaniu przez ministra właściwego
do spraw informatyzacji lub do spraw pocztowych spośród kandydatów przedstawionych przez
Prezesa UKE i wyłonionych w drodze „otwartego i konkurencyjnego naboru”. Ostatecznej decyzji
odnośnie do wyboru kandydata dokonuje zatem organ polityczny, jakim jest właściwy minister.
23

Organ powołany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922); dalej: uodo.

24

Organ powołany na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1907); dalej: pt.
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Prezes UKE wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
którego statut nadaje w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw informatyzacji, po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw łączności.
Należy przypomnieć, że ponad dziesięć lat temu prawodawca ograniczył zasadę niezależności w odniesieniu do Prezesa UKE. Stało się to na skutek przyjęcia ustawy z 24 sierpnia 2006
o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, którą zniesiono między
innymi kadencyjność, a także zmieniono tryb powoływania i odwoływania Prezesa UKE25. Komisja
Europejska zakwestionowała zgodność zmian z dyrektywą ramową na skutek czego rozpoczęła postępowanie zmierzające do ustalenia czy wprowadzając nowe przepisy, Polska naruszyła
zobowiązania traktatowe26. Ponieważ wskazane przepisy zostały zmienione w drodze kolejnej
nowelizacji27, postępowanie zostało zakończone28.
Zestawiając ustawowe gwarancje niezależności GIODO oraz PUKE wskazać można trzy
najważniejsze różnice – w zakresie pozycji ustrojowej organu, sposobu powoływania zastępców
oraz wpływu organu na kształt organizacyjny urzędu. Porównanie to obrazuje także, że chociaż
Prezes UKE dysponuje znacznym zakresem niezależności, to jednocześnie nie można w jego
przypadku mówić o „całkowitej niezależności” zgodnej z wykładnią przedstawioną przez TSUE.
Jest to zatem praktyczny przykład wskazujący, że zgodnie z prawem UE niezależność organu
wskazana w unijnych przepisach o ochronie danych (rozporządzenie 2016/679, a wcześniej
dyrektywa 95/46) jest pojęciem pojemniejszym niż wynikająca z przepisów regulujących sektor
łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa).
W doktrynie zwraca się uwagę, że wprowadzenie wymogów dotyczących niezależności oraz
wykonywania uprawnień w oparciu o znaczącą swobodę działania powoduje, że współcześnie
organy regulacyjne wydają się być zawieszone pomiędzy poziomem urzędów centralnych i organów naczelnych. Problem ten jest zauważalny, gdy rozważy się pozycję ustrojową GIODO oraz
PUKE. W przypadku GIODO wskazuje się na podobieństwo statusu prawnego do Rzecznika
Praw Obywatelskich – oba organy zostały ustanowione w roli strażników praw podstawowych29,
czego konsekwencją jest ich umiejscowienie poza strukturą administracji rządowej oraz działanie
charakteryzujące się dużym zakresem niezależności. Jednocześnie jednak uwagę zwraca brak
wyposażenia RPO w uprawnienia władcze, takie jak możliwość wydawania wiążących decyzji
(Barta i Litwiński, 2015, nb 3). W doktrynie pojawiają się także opinie wskazujące na GIODO jako
wyspecjalizowany organ kontroli, który wymyka się z tradycyjnie pojmowanego trójpodziału władz
i z uwagi na wysoki stopień niezależności należący do organów tzw. czwartej władzy – kontrolującej (Barta, Fajgielski i Markiewicz, 2015, pkt 9). Kontrowersje budzi już sam fakt czy GIODO
można uznać za centralny organ administracji państwowej. M. Kawecki dowodzi prawidłowości
takiej tezy, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę doprecyzowania statusu prawnego organu
właściwego do ochrony danych w przyszłych nowelizacjach przepisów (Kawecki, 2013, s. 42–43).
25

Zob. art. 75 ustawy z 24.08.2006 o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1217).

26

Telecoms Rules: Commission refers Poland and Belgium to the European Court of Justice, Komisja Europejska 31.01.2008, http://cli.re/LXe87V.

27

Zob. art. 183 ustawy z 21.07.2008 o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505).

28

Telekomunikacja: Komisja Europejska zamyka trzy postępowania przeciwko Polsce po wprowadzeniu reform legislacyjnych w sektorze telekomunikacji, Komisja Europejska 25.06.2009. Pozyskano z: http://cli.re/6zKE7V.

29

W przypadku RPO funkcja taka wynika wprost z Konstytucji (art. 208 ust. 1); natomiast rola organów ochrony danych osobowych jako strażników
prawa do prywatności została podkreślona m.in. w orzecznictwie TSUE (por. np. wyr. C-518/07, p. 36); por. także uwagi dotyczące Europejskiego RPO
przedstawione w przyp. 6.
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Natomiast PUKE, który jest explicite wskazany jako centralny organ administracji rządowej, jest
zaliczany do grona regulatorów o najsilniejszym możliwościach oddziaływania na rynek (Jaroszyński
i Wierzbowski, 2011, nb 189).

V. Proponowana reforma i powołanie PUODO30
W ramach przygotowania krajowego systemu prawnego do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia, Minister Cyfryzacji przedstawiła projekty dwóch aktów ustawowych – nowej
ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: projekt uodo)31 oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych32. Celem pierwszej z nich jest uregulowanie obszarów i zagadnień, co do których unijny prawodawca pozostawił swobodę decyzyjną państwom
członkowskim. Druga z ustaw służy zapewnieniu spójności systemu prawnego i prowadzi do
nowelizacji ponad stu aktów szczegółowych w zakresie koniecznym do uzyskania zgodności
z ogólnym rozporządzeniem.
Jednym z głównych obszarów regulacji znajdujących rozwinięcie w projekcie uodo jest utworzenie nowego organu właściwego do nadzorowania obszaru przetwarzania danych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Projektodawca zdecydował się na dyskontynuację
i zamiast nowelizować istniejące przepisy, w tym doskonalić wymagające w jego ocenie elementy
funkcjonowania GIODO, zaproponował powołanie nowego organu33. Pierwotnie zmiana ta była
tłumaczona koniecznością uniknięcia nieporozumień definicyjnych związanych ze stosowaniem
wynikającego z ogólnego rozporządzenia pojęcia Inspektor Ochrony Danych (IOD). W ocenie projektodawcy, posługiwanie się terminem IOD mogłoby tworzyć mylne przeświadczenie o istnieniu
powiązania organizacyjnego z GIODO34. Należy zauważyć, że w przekazanych opiniach GIODO
odniosła się krytycznie do propozycji zmiany nazwy organu35.
W przedstawionym projekcie pozycja ustrojowa PUODO została ukształtowana w sposób
zbliżony do GIODO. W szczególności Prezes ma być powoływany i odwoływany przez Sejm za
zgodą Senatu, jego kadencja ma trwać 4 lata, a wcześniejsze odwołanie ma być możliwe wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. W zakresie wykonywania swoich zadań Prezes
UODO ma podlegać tylko ustawie (art. 34 ust. 5 projektu uodo) oraz nie może być pociągnięty
do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody Sejmu (art. 38 ust. 1
projektu uodo).
Pozytywnie należy ocenić propozycję, aby statut Urzędu był nadawany w drodze zarządzenia przez Prezesa UODO, bez potrzeby współudziału organów zewnętrznych (por. wcześniejsze
uwagi na tle organizacji Biura GIODO oraz UKE).

30

Proces legislacyjny nowej ustawy o ochronie danych osobowych charakteryzował się znaczną dynamiką w okresie luty–marzec 2018 roku, czego
wyrazem było przedstawianie i opublikowanie co kilka dni nowych wersji projektu ustawy. W niniejszym punkcie przedstawiono i przeanalizowano rozwiązania zaproponowane w trzech projektach ustawy – z 8.02.2018, 3.03.2018, 16.03.2018 – oraz projekcie rządowym. Wszystkie wersje dostępne są
na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://cli.re/L2vodL.

31

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, druk sejmowy 2410. Pozyskano z: http://cli.re/6VX8nY.

32

Projekt z dn. 12.09.2017 r. ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Pozyskano z: https://goo.gl/PouAC6.

33

„Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych”. Cytat za: uzasadnienie do projektu ustawy o ochronie danych. Pozyskano z: http://cli.re/G9YyoW, s. 1.
34

Ibidem, s. 23–25.

35

Pismo GIODO z dn. 16.02.2018 r. Pozyskano z: http://cli.re/6DXnk6, s. 5.
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W trakcie prac legislacyjnych istotne wątpliwości były natomiast związane z dwoma zagadnieniami – kwestią przerwania kadencji dotychczasowej GIODO oraz zasadami powoływania
i wyznaczania zastępców Prezesa Urzędu.
Pierwszy z problemów pierwotnie związany był z brakiem wskazania przepisów przejściowych we wczesnych projektach ustawy, w tym regulujących relacje pomiędzy GIODO a PUODO
w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Przedstawiciele projektodawcy wyrażali publicznie pogląd, że kadencja GIODO powinna zostać przerwana, a nowy Prezes UODO powinien
zostać wybrany przez Sejm według procedury wynikającej z nowych przepisów36. Takie podejście
w sposób oczywisty prowadziłoby do naruszenia prawa UE i byłoby niezgodne z tezami wyroku
Komisja v. Węgry. Jak wcześniej wskazano, Trybunał przesądził, że nawet zmiana przepisów
konstytucyjnych nie jest wystarczającą podstawą do skrócenia kadencji organu właściwego do
spraw ochrony danych. Ważność przesłanek prowadzących do skrócenia kadencji musi być zawsze oceniana z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w trakcie powołania organu. Dlatego
też – podobnie jak w przypadku reformy węgierskiej – także polskie przepisy w kształcie początkowo proponowanym przez Minister Cyfryzacji należałoby uznać za prowadzące do naruszenia
zasady niezależności organu, a przez to niezgodne z prawem UE.
W późniejszych projektach37, projektodawca częściowo wycofał się z wcześniejszej propozycji i poprzez wprowadzenie przepisu przejściowego zaproponował, aby wraz z wejściem
w życie nowej ustawy GIODO stała się Prezesem UODO i pełniła swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana. Przepis ten nie miał jednak zastosowania do Zastępcy
GIODO, w efekcie czego w przypadku przyjęcia ustawy w proponowanym brzmieniu doszłoby do
skrócenia jego kadencji w sposób budzący wątpliwość zarówno w zakresie zgodności z ogólnym
rozporządzeniem, jak i omówionym wcześniej orzecznictwem TSUE38. Przy tym nie zasługują
na uwzględnienie argumenty wnioskodawcy, że niezależność organu dotyczy wyłącznie osoby
piastującej stanowisko GIODO, a nie jej zastępcy. Trybunał w każdej ze spraw, w której podejmował problematykę niezależności organu powołanego na podstawie art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46,
wskazywał na potrzebę zapewnienia niezależności „osób wykonujących funkcje zarządcze”39.
Prawodawca unijny w art. 54 ust. 1 pkt d ogólnego rozporządzenia precyzyjnie wskazał, że przepisy krajowe nie mogą zakładać kadencji członków organu krótszej niż cztery lata, z wyjątkiem
pierwszej kadencji po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia – ale w tym wypadku jej skrócenie
może wystąpić wyłącznie, gdy „jest to niezbędne, aby chronić niezależność organu nadzorczego
w drodze procedury stopniowej wymiany członków”. Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazało, w jaki
sposób skrócenie kadencji Zastępcy GIODO miałoby służyć ochronie niezależności nowo tworzonego urzędu. Propozycja skrócenia kadencji Zastępcy GIODO została wycofana przez projektodawcę 23 marca 2018 poprzez zgłoszenie autopoprawki do projektu rozpatrywanego przez
Radę Ministrów40.
Drugi z wymienionych problemów dotyczył zasad powoływania zastępców Prezesa UODO.
Zgodnie z przedstawioną propozycją, w miejsce dotychczasowego Zastępcy GIODO istniała
36

Pismo RPO z dn. 13.10.2017 r., sygn. VII.501.315.2014.AG. Pozyskano z: http://cli.re/Grqdv6, s. 2.

37

Zmiana została po raz pierwszy wprowadzona w projekcie ustawy z 8.02.2018, http://cli.re/6bx7rN.

38

Pismo GIODO z dn. 16.02.2018 r., op. cit., s. 4.

39

Wyrok TSUE w sprawie Komisja v. Niemcy, p. 38.

40

Pismo Ministra Cyfryzacji z dn. 23.03.2018, DP=WLI.-211.2.2017, http://cli.re/L41wDg, s. 2
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będzie możliwość powołania trzech zastępców Prezesa UODO. Planowano jednak wprowadzenie
istotnych ograniczeń w zakresie zasad ich powoływania. Powołanie dwóch zastępców miałoby
następować na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 31 ust. 2 projektu uodo
z 3 marca 2018 r.41), a powołanie trzeciego – na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 31 ust. 3 projektu uodo z 3 marca 2018 r.). Chociaż w proponowanym kształcie prawnym Prezes Urzędu nadal odpowiadałby za określenie zakresu zadań swoich zastępców (art. 41
ust. 2 pkt 2), to brak swobody w doborze współpracowników mógłby prowadzić do naruszenia
zasady niezależności. Zwłaszcza uwzględniając, że Prezes Urzędu byłby ograniczony w zakresie
odwoływania swoich zastępców, nawet w przypadku, gdy utracił do nich zaufanie42.
Przedstawiciele projektodawcy argumentowali, że z orzecznictwa TSUE nie wynika zakaz
udziału egzekutywy w decyzjach związanych z powołaniem kierownictwa organu ochrony danych.
Chociaż jest to pogląd prawdziwy i wynika wprost z orzeczenia w sprawie Komisja v. Niemcy43,
a także art. 53 ust 1 ogólnego rozporządzenia, to należy polemizować czy może być uznany
za wystarczający do pozbawienia Prezesa UODO prawa do doboru swoich współpracowników.
Trybunał stwierdził, że w trakcie trwania kadencji jakikolwiek wpływ zewnętrzny na działania organu należy uznać za nieuprawniony. Przykładem takiego wpływu może być pozbawienie Prezesa
UODO możliwości przedkładania własnych kandydatów na zastępców, jak również konieczność
zasięgania opinii zewnętrznych w sprawie ich odwołania. Zgodnie z art. 31 ust. 1 projektu uodo
z 3 marca 2018 r., Prezes Urzędu mógłby powołać maksymalnie trzech zastępców. Przedstawiciele
Ministerstwa Cyfryzacji wskazywali, że z zapisu „może powołać” wynika – a contrario – uprawnienie organu do niepowoływania przedstawionych mu kandydatów. Pogląd ten wydaje się nieuprawniony. Analiza całej treści art. 31 w kształcie proponowanym w projekcie z 3 marca 2018
umożliwa jej odmienną interpretacjaę – prowadzącą do wniosku, że przyjęta redakcja przepisu
opisuje sytuację, w której poszczególne organy polityczne nie wystąpiły (lub wystąpiły w różnym
terminie) z wnioskiem o powołanie poszczególnych zastępców. Niezgodność proponowanego art. 31 ust. 1 z prawem UE była sygnalizowana w trakcie procedury legislacyjnej zarówno
przez GIODO44, RPO45, jak i Prezesa NSA46. W szczególności kwestię tę akcentowało również
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odpowiedzialne za wydanie opinii o zgodności z prawem UE
nowych przepisów47. Ostatecznie z projektu ustawy przedstawionego do zatwierdzenia Radzie
Ministrów usunięto budzące wątpliwości rozwiązania dotyczące procedury wyboru zastępców
Prezesa UODO.
W projekcie ustawy rozszerzono – względem obecnie obowiązujących przepisów – obowiązki
PUODO w zakresie sprawozdawczości. Zgodnie z art. 51 ust. 1 projektu uodo, Prezes Urzędu ma
być zobowiązany do przedstawiania rocznych sprawozdań nie tylko Sejmowi (vide: obowiązujący
art. 20 uodo), lecz także RPO, Radzie Ministrów oraz Prokuratorowi Generalnemu. Jednocześnie,
41

Projekt z dn. 3.03.2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych, http://cli.re/GZeQX8.

42

W art. 31 ust. 5 projektu uodo z 3.03.2018 wskazano, że Prezes może odwołać swoich zastępców po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw informatyzacji albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Konieczność uzyskiwania opinii organu zewnętrznego w zakresie doboru zastępców może dowodzić, że PUODO wykonując swoje uprawnienia pozostaje pod pośrednim wpływem zewnętrznym, co nie może być pogodzone
z art. 52 ust. 2 ogólnego rozporządzenia.
43

Wyr. TSUE w sprawie Komisja v. Niemcy, p. 44.

44

Pismo GIODO z dn. 16.02.2018 r., op. cit., s. 4–5.

45

Pismo RPO z dn. 13.10.2017 r., op. cit., s. 5–6.

46

Pismo Prezes NSA z dn. 17.10.2017, sygn. BO-60-29/17. Pozyskano z: http://cli.re/GDndYg, s. 3.

47

Pismo MSZ z dn. 16.03.2018, sygn. DPUE.920.1409.2017/47/mp. Pozyskano z: http://cli.re/632Rrr, s. 3.
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obok stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych, PUODO zobowiązany będzie do wskazania liczby i rodzaju prawomocnych orzeczeń, w których uwzględniono skargi na decyzje lub
postanowienia organu. Nie jest znany cel, jakiemu ma służyć przedstawianie tego typu statystyk
wskazanemu kręgowi odbiorców, zwłaszcza uwzględniając, że obowiązek ten wykracza poza
treść art. 59 ogólnego rozporządzenia.
Dalsze wątpliwości są związane z – być może niewystarczająco zaakcentowaną w projektowanych przepisach – rolą PUODO w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustanowionych
w wyniku transpozycji dyrektywy 2016/680. Przyjęta jednocześnie z ogólnym rozporządzeniem
dyrektywa 2016/680 reguluje kwestie ochrony prywatności i danych osobowych przez właściwe
organy do celów współpracy policyjnej i w sprawach karnych. Obszar ten nie podlegał przepisom dyrektywy 95/4648, jest wyłączony także z zakresu stosowania rozporządzenia 2016/67949.
Dyrektywa 2016/680 uzupełnia zatem przepisy ogólnego rozporządzenia o wymagania związane
z przetwarzaniem danych osobowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Krajowy
prawodawca zdecydował się na powierzenie PUODO realizacji funkcji nadzorczych nad stosowaniem rozporządzenia 2016/679 oraz krajowych przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy
2016/680. W efekcie spełnienie zasady niezależności należy analizować także z perspektywy
osiągnięcia celów drugiego ze wskazanych aktów prawnych. Krąg podmiotów zobowiązanych
z dyrektywy 2016/680 obejmuje organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie
zaproponowano, aby sposób powołania jednego z zastępców Prezesa UODO uwzględniał udział
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 31 ust. 3 projektu uodo z 3 marca 2018 r.)
oraz Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (art. 31 ust. 4 projektu uodo z 3 marca
2018 r.). Co więcej, wskazany w ten sposób zastępca miałby „posiadać doświadczenie związane
z realizacją zadań przez służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego” (art. 31 ust. 7 projektu uodo z 3 marca 2018 r.). W efekcie przyjęcie projektu
w proponowanym brzmieniu mógłby doprowadzić do sytuacji, w której organ nadzorowany wyznaczałby osobę do pełnienia funkcji swojego nadzorcy50. Chociaż rozwiązanie to zostało usunięte
z projektu przyjętego przez Radę Ministrów, to jednak wydaje się, że w przedstawionej koncepcji
funkcjonowania PUODO niewystarczająco zaakcentowano specyfikę wynikającą z dyrektywy
2016/68051. Nie bez przyczyny unijny prawodawca zdecydował się na uregulowanie obu zagadnień w oddzielnych aktach prawnych, nie rozszerzając ogólnego rozporządzenia także na sferę
współpracy w sprawach karnych52.

48

Zob. art. 3 ust. 2 tiret 1 dyrektywy 95/46.

49

Zob. art. 2 ust. 2 pkt d rozporządzenia 2016/679.

50

W tym zakresie warto przytoczyć odpowiedź na uwagę zgłoszoną w procesie legislacyjnym przez Ministerstwo Sprawiedliwości a dotyczącą przyczyn,
dla których w katalogu wymagań dla kandydatów na stanowisko zastępcy Prezesa Urzędu nie wymieniono nieskazitelnego charakteru. Co ważne, cecha
ta była wskazywana jako wymagana wobec PUODO (por. art. 29 ust. 4 pkt 7 projektu uodo z 03.03.2018). Według Ministerstwa Cyfryzacji zastępca
nie musi posiadać nieskazitelnego charakteru, ponieważ „organem nadzorczym jest tylko i wyłącznie Prezes Urzędu”. Zob. pozycja 109 w tabeli uwag
dyskutowanych w ramach Komitetu do Spraw Europejskich, http://cli.re/Gy3aK2.
51

W rzeczywistości w omawianym projekcie uodo odwołanie do przepisów dyrektywy 2016/680 występuje tylko jeden raz, dla wskazania zakresu
zadań realizowanych przez Prezesa UODO (zob. art. 34 ust. 2).
52

Opracowanie jednej unijnej regulacji było postulowane m.in. przez Grupę Roboczą Art. 29; zob. opinię 01/2012 z dn. 23.03.2012 r. dotyczącą propozycji reformy obszaru ochrony danych, WP 191, s. 5.
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VI. Podsumowanie
Problematyka uksztaltowania statusu i pozycji organu właściwego do spaw ochrony danych
jest zagadnieniem nadal aktualnym, także w aspekcie realizacji postulatu jego „całkowitej niezależności” od wpływu zewnętrznego. Chociaż w prawodawstwie UE zauważalny jest trend do
rozszerzania i wzmacniania swobody działania ustanowionych organów nadzorczych, z uwagi na
odmienne prawodawstwo krajowe, państwa członkowskie nie mogą być pozbawione możliwości
w dostosowaniu rozwiązań instytucjonalnych do potrzeb i uwarunkowań lokalnych. Dlatego wraz
z każdą reformą przepisów dotyczących ochrony prywatności, czy to w aspekcie ochrony danych
czy łączności elektronicznej, istotnym elementem do uwzględnienia będzie nie tylko zakres praw
materialnych, lecz także kształt mechanizmów publicznoprawnych przewidzianych do ochrony
tych praw.
Trwająca dyskusja nad kształtem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a w jej ramach – nad pozycją ustrojową Prezesa UODO – jest najlepszym dowodem aktualności podjętej
tematyki. Należy pamiętać, że w niedalekiej przyszłości zakończone zostaną prace nad nowym
rozporządzeniem dotyczącym ochrony prywatności w łączności elektronicznej (następcy dyrektywy 2002/58)53. W przedstawionym przez KE projekcie regulacji postulowane jest przekazanie
odpowiedzialności za nadzór nad monitorowaniem przestrzegania nowej regulacji do organu
właściwego do ochrony danych54. Realizacja tej propozycji doprowadziłaby do unifikacji nadzoru,
co w przypadku Polski skutkowałoby koniecznością przeprowadzenia reformy w obszarze kompetencji Prezesa UKE i przypisania części jego obecnych uprawnień do Prezesa UODO. W efekcie
PUKE stałby się organem stricte regulacyjnym w zakresie technicznego nadzoru nad funkcjonowaniem sektora łączności elektronicznej. W takim ujęciu kwestia ochrony praw użytkowników
(np. zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej) byłaby nadzorowana przez organ właściwy do
spraw ochrony danych.
Proponowana reforma jest obecnie dyskutowana i opiniowana przez instytucje UE. Jednym
z obszarów budzących ożywioną dyskusję w gronie państw członkowskich jest pozycja prawna
organu nadzoru, w tym postulowana przez KE unifikacja nadzorów z obu rozporządzeń55. Nie należy oczekiwać zakończenia prac legislacyjnych przed 2019–2020 rokiem, stąd też finalny kształt
przepisów – a w tym i wymagań w zakresie nadzoru nad sektorem łączności elektronicznej – nie
jest znany. Przykład ten dowodzi, że rola organu właściwego do spraw danych osobowych będzie
stale rosła, nie tylko na skutek wzrostu znaczenia rynku przetwarzania danych, lecz także rozszerzenia uprawnień nadzorczych na kolejne sektory gospodarki. Dlatego wydaje się zasadne,
aby przeprowadzając obecnie procedowaną reformę GIODO, prawodawca skoncentrował się nad
wzmocnieniem, a nie osłabianiem prawnych gwarancji niezależności, dzięki czemu powołany organ będzie mógł skuteczniej wypełniać swoją funkcję, a w efekcie zapewniać pełniejszą ochronę
użytkowników nowoczesnych technologii.

53

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności
elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej), Komisja Europejska 10.01.2017,
COM(2017) 10 final, CELEX 52017PC0010.
54

Ibidem, art. 18 ust. 1.

55

W dyskutowanym przez Radę projekcie rozporządzenia, przywrócono możliwość ustanowienia odrębnego nadzorcy dla monitorowania stosowania
rozporządzenia o prywatności w łączności elektronicznej; por. treść art. 18 projektu załączonego do dokumentu Rady z dn. 5.12.2017 r., ST-15333-2017-INIT.
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Wydaje się także konieczne przeprowadzenie reformy w sposób niebudzący wątpliwości
w zakresie zgodności z prawem UE proponowanych rozwiązań. Należy pamiętać, że wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia, akt ten będzie podstawowym wzorcem kontroli
dla postępowań prowadzonych zarówno przez nadzorcę, jak i organy sądowe. Uznanie przez
TSUE, że przyjęte w Polsce rozwiązania w zakresie pozycji ustrojowej PUODO nie prowadzą do
zapewnienia niezależności organu będzie prowadziło do możliwości kwestionowania rozstrzygnięć
wydanych przez nadzorcę. W efekcie istnieje ryzyko wnoszenia przez strony podań o wznowienie
postępowania czy żądań o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć wydanych zarówno w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących złożonych operacji przetwarzania (np. transgranicznego
przekazywania danych czy ważących reguł korporacyjnych)56. Dlatego pozostawienie nierozwiązanych wątpliwości czy decyzje wydawane przez polski organ nadzoru nie są obarczone wadą
prawną, może doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy świadczący nowoczesne usługi
oparte na wymianie danych, będą preferowali poddanie swojej działalności nadzorowi w innych
państwa członkowskich. Taka sytuacja może spowodować, że wprowadzając wątpliwe rozwiązania
prawne krajowy prawodawca nie tylko doprowadzi do obniżenia poziomu ochrony praw jednostek,
lecz także przyczyni się do zmniejszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Przyczyną dla
przeprowadzenia na Węgrzech reorganizacji tamtejszego organu nadzoru w sposób niezgodny
z prawem UE było niezadowolenie egzekutywy z niezależności ówczesnego Inspektora Ochrony
Danych i związana z tym chęć przeprowadzenia zmian personalnych57. Podążanie tą drogą
– niezależnie od motywacji politycznych – z pewnością nie prowadzi do wzmocnienia zasady
rządów prawa.
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Konsekwencją wydania wyroku w sprawie Komisja v. Węgry oraz uznania, że państwo to dopuściło się uchybienia zobowiązaniom traktatowym
poprzez wcześniejsze zakończenie kadencji Inspektora Ochrony Danych (Adatvédelmi biztos Magyarországon), nie było przywrócenie stanu zgodnego z prawem UE. Rolę organu właściwego do spraw ochrony nadal odgrywa Krajowy Urząd ds. Prywatności i Wolności (Nemzeti Adatvédelmi és
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Streszczenie
Wprowadzenie do europejskiej regulacji ochrony danych osobowych nowego uprawnienia stworzyło osobom fizycznym nieznane dotychczas możliwości, nakładając tym samym na administratorów danych szereg obowiązków. Celem niniejszego artykułu jest omówienie konstrukcji prawa
do przenoszenia danych z perspektywy zasad jego realizacji przez administratorów. Opracowanie
koncentruje się na wybranych elementach składających się na treść prawa do przeniesienia danych, które w ocenie autorki w praktyce mogą stanowić największe wyzwanie dla administratorów.
W publikacji uwzględniono przy tym najnowsze zalecenia w zakresie stosowania przedmiotowego
uprawnienia wynikające z Wytycznych dotyczących prawa do przenoszenia danych wydanych
przez Grupę Roboczą art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych1.
Słowa kluczowe: dane osobowe; prawo do przenoszenia danych; podmiot danych, data portability; przetwarzanie; ochrona danych osobowych; administrator danych.
JEL: K24, K3

I. Uwagi wstępne
Wraz z rozpoczęciem stosowania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych2 osoby fizyczne uzyskały zupełnie nowe uprawnienie nadane przez art. 20 RODO, określane jako prawo
do przeniesienia danych osobowych (right to data portability). Zasadniczym celem, dla którego
*

Radca prawny; e-mail: kazmierczak_joanna@yahoo.com.
Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych. Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych. Przyjęte w dniu 13.12.2016 r. Ostatnio
zmienione i przyjęte w dniu 05.04.2017 r., dokument WP 242 rew.01, tłumaczenie w wersji polskiej (dalej: Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych).
1

2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO).
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europejski ustawodawca zdecydował się wprowadzić nowe uprawnienie, rozszerzając tym samym
katalog praw jednostki związanych z przetwarzaniem danych, była konieczność zapewnienia
osobom, których dane dotyczą większej kontroli nad informacjami o nich samych3.
Nie ulega wątpliwości, iż dynamiczny rozwój technologii oraz usług społeczeństwa
informacyjnego, jaki dokonał się w ostatnich latach, w szczególności w odniesieniu do usług oferowanych konsumentom w modelu tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing), doprowadził do
zmniejszenia rzeczywistego wpływu, jaki osoby fizyczne miały na swoje dane osobowe (szerzej na
ten temat: Litwiński, 2018). Prawo do przenoszenia danych osobowych ma za zadanie poprawić
sytuację podmiotu danych i w konsekwencji zniwelować nierówność w relacji osoba fizyczna –
administrator danych. Jednocześnie, Grupa Robocza Art. 29 w swoich Wytycznych dotyczących
prawa do przenoszenia danych wskazuje, że perspektywa łatwego przesyłania danych osobowych
z jednego systemu informatycznego do innego ma w praktyce ułatwić jednostkom dokonywanie
zmian dostawców usług i dzięki temu wpłynąć na rozwój nowych technologii w ramach strategii
jednolitego rynku cyfrowego. W tym kontekście prawo do przenoszenia danych jest postrzegane
jako instrument, który będzie wywierał wpływ na konkurencję między administratorami danych,
sprzyjając tym samym innowacji4.
Treść prawa do przeniesienia danych obejmuje dwa uprawnienia (Litwiński, 2018)5. Po pierwsze, jest to możliwość otrzymania od administratora tych danych osobowych, które dotyczą jednostki i które jednostka sama dostarczyła administratorowi, przy czym administrator będzie miał
obowiązek przekazać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego. Po drugie, jest to uprawnienie do przesłania do innego administratora tych danych osobowych, które dotyczą jednostki i które sama dostarczyła administratorowi,
z zastrzeżeniem, że przesłanie danych powinno nastąpić bez przeszkód. W praktyce oznacza
to, że osoby fizyczne nie tylko zyskają możliwość otrzymania od administratora danych na swój
temat, które same dostarczyły, lecz także będą miały możliwość przenoszenia swoich danych
osobowych pomiędzy różnymi usługodawcami działającymi w roli administratorów danych.
Zważywszy na fakt, iż przedmiotowe uprawnienie nie występowało dotychczas w prawie ochrony
danych osobowych ani na poziomie regulacji europejskich6, ani na gruncie polskich przepisów7,
stanowi ono swoiste novum jako instrument prawny. Z tego też względu realizacja nowego prawa
może w praktyce stanowić spore wyzwanie dla administratorów. Będą oni zobowiązani realizować
to prawo zgodnie z jego treścią, co wiąże się dla nich z konkretnymi obowiązkami, ale co więcej,
powinni tego dokonać w ściśle określonych granicach czasowych. Ustawodawca europejski uznał
bowiem, iż co do zasady żądanie przeniesienia danych osobowych powinno być zrealizowane
bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania8.
3

Zob. Motyw (68) preambuły do RODO.

4

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, s. 3–4.

5

Na dualizm uprawnień tworzących praw do przeniesienia danych wskazują zarówno Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, jak również
przedstawiciele doktryny (szerzej na ten temat: Litwiński, 2018). Należy przy tym zaznaczyć, iż odmiennie w tej kwestii wypowiada się Czerniawski (2017),
który wskazuje na trzy uprawnienia składające się na prawo do przenoszenia danych, tj. (1) prawo do otrzymania danych; (2) prawo do przesłania danych
bez utrudnień ze strony administratora oraz (3) prawo do przesłania danych bezpośrednio pomiędzy administratorami. Wydaje się jednak, iż w praktyce
różnica w ujęciu uprawnień wchodzących w zakres prawa do przenoszenia danych nie będzie miała istotnego znaczenia.
6

Zob. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 95/46/WE z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE 1995 L 281/31).

7

Zob. ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922).

8

W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się wydłużenie miesięcznego terminu o kolejne dwa miesiące, jednak pod warunkiem, że żądanie ma skomplikowany charakter lub jest to uzasadnione liczbą żądań (art. 12 ust. 3 RODO).
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W konsekwencji oznacza to, że aby sprostać nowym obowiązkom wynikającym z prawa do
przeniesienia danych, administratorzy powinni dostosować swoje procesy, praktyki, a także rozwiązania techniczne i systemowe do treści nowego uprawnienia. Nasuwa się bowiem wniosek,
iż w przypadku administratorów przetwarzających dane w znacznej ilości, jak chociażby portale
społecznościowe, operatorzy telekomunikacyjni, platformy aukcji internetowych czy sklepy internetowe, skuteczna realizacja prawa do przeniesienia danych może w rzeczywistości zależeć od
efektywnie działających procedur wewnętrznych.

II. Warunki skorzystania z prawa do przeniesienia danych
Dopuszczalność skorzystania z uprawnienia do przeniesienia danych osobowych została
dość mocno ograniczona przez ustawodawcę europejskiego, który dokładnie sprecyzował sytuacje, w których osoba fizyczna może skutecznie żądać przekazania jej danych osobowych.
W przeciwieństwie zatem do prawa dostępu do danych (art. 15 RODO) czy prawa sprostowania
danych (art. 16 RODO), z których skorzystać może każda osoba fizyczna, niezależnie od podstaw
przetwarzania jej danych, czy sposobu w jaki te dane są przetwarzane, prawo do przeniesienia
danych nie ma charakteru ogólnego (Gawroński, 2018, s. 226).
Realizacja uprawnienia do przeniesienia danych zależy od kumulatywnego spełnienia dwóch
przesłanek, tj. oparcia przetwarzania na określonych podstawach (art. 20 ust. 1 lit. a) RODO) oraz
dokonywania przetwarzania w określony sposób (art. 20 ust. 1 lit. b) RODO).
Odnosząc się do pierwszej z wyżej wymienionych przesłanek, aby podmiot danych mógł zażądać przeniesienie danych koniecznym jest, by ich przetwarzanie było oparte na jednej z dwóch
enumeratywnie wskazanych podstaw. Po pierwsze, chodzi o przypadki, gdy dane przetwarzane
są na podstawie zgody wyrażonej przez podmiot danych, przy czym chodzi zarówno o zgodę na
przetwarzanie tzw. danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak i o zgodę na przetwarzanie
danych wrażliwych (art. 9 ust. 1 lit. a) RODO). Po drugie, prawo do przeniesienia danych dotyczy
również sytuacji, w których przetwarzanie danych jest dokonywane na podstawie umowy (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO. A contrario, nie jest możliwym skorzystanie z prawa do przeniesienia danych,
jeżeli administrator opiera przetwarzanie danych na przesłance uzasadnionego interesu lub gdy
przetwarzanie znajduje podstawę w obowiązujących przepisach prawa. W tym kontekście na
uwagę zasługuje kwestia zastosowania prawa do przeniesienia danych w obszarze zatrudnienia
w odniesieniu do danych pracowników. Sytuacja ta może nie być jednoznaczna, jeśli wziąć pod
uwagę, że dane osobowe pracowników są przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem
w oparciu o różne podstawy prawne. Niektóre dane przetwarzane są na podstawie przepisów
prawa, inne w oparciu o umowę o pracę, a jeszcze inne na podstawie przesłanki uzasadnionego
interesu administratora. Zadaniem pracodawcy będzie zatem wyodrębnienie tych danych pracowników, które przetwarza w związku z realizacją umowy (np. w zakresie płac i wynagrodzeń)
i przygotowanie się na realizację uprawnienia do przeniesienia danych w odniesieniu do tak wyodrębnionego zbioru9.
Co do drugiej z przesłanek, której wystąpienie jest niezbędne do zastosowania prawa do przenoszenia danych, należy wskazać, że odnosi się ona bezpośrednio do sposobu, w jaki administrator
9

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, s. 10.
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przetwarza dane. Zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b) RODO przeniesienie danych jest możliwe, o ile
dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Chodzi przede wszystkim o wszelkie systemy
informatyczne, w których dokonywane jest przetwarzanie danych, jak chociażby aplikacje mobilne,
oprogramowania, serwisy webowe itp. Tym samym spod zakresu prawa do przeniesienia danych
wyłączono manualne operacje przetwarzania danych, które z reguły dokonywane są w zbiorach
papierowych. Jak wskazuje przy tym Gawroński (2018, s. 227), zautomatyzowane przetwarzanie
danych wystąpi w sytuacji, gdy dane zapisane w formie papierowej zostaną następnie zeskanowane i zapisane w formie plików.
Jako przykład operacji przetwarzania, do których będzie miało zastosowanie prawo do przenoszenia danych, wskazuje się m.in. playlistę zawierającą utwory muzyczne słuchane w serwisie
transmisji strumieniowej muzyki, listę produktów zakupionych przy użyciu karty lojalnościowej czy
też listę książek zakupionych w internetowej księgarni10.
Od wyżej opisanych reguł przewidziane zostały jednak pewne wyjątki. Ustawodawca europejski
uznał, że uprawnienie do przeniesienia danych nie powinno mieć zastosowania do przetwarzania,
które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 20 ust. 3 RODO). Wyłączenie
to opiera się na szczególnym charakterze prawa do przeniesienia danych, które jak wskazano
na wstępie, odnosi się przede wszystkim do relacji konsument (podmiot danych) – usługodawca (administrator danych)11. Warto przy tym zaznaczyć, iż pomimo wprowadzenia przedmiotowego wyłączenia Grupa Robocza w Wytycznych dotyczących prawa do przenoszenia danych
wskazuje, że dobrą praktyką powinno być przygotowanie przez organy administracji publicznej
procedur, które pozwolą na udzielenie odpowiedzi na żądanie przeniesienia danych12. Fajgielski
(2017) podkreśla jednak, że powyższego zalecenia Grupy Roboczej nie należy traktować w kategorii obowiązku. Zwraca on przy tym uwagę, że w praktyce w sektorze administracji publicznej
realizacja prawa do przeniesienia danych w kształcie przewidzianym w art. 20 RODO będzie
raczej wyjątkiem.
Na uwagę zasługuje również pogląd Diker Vanberga i Ünvera (2017), według którego administrator mógłby ograniczyć realizację prawa do przeniesienia danych, wyłączając niektóre dane
z przekazywanego zbioru, jeżeli przekazanie tych danych mogłoby niekorzystnie wpłynąć na
tajemnicę handlową lub prawa własności intelektualnej przysługujące administratorowi. Zdaniem
Diker Vanberga i Ünvera, takie wyłączenie niektórych danych spod art. 20 RODO może być wywiedzione z treści motywu 63 RODO. Pozwala on na ograniczenie prawa dostępu do danych, jeżeli
mogłoby to negatywnie wpływać na prawa lub wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe
lub własność intelektualną. Pomimo że motyw 63 odnosi się wprost do prawa dostępu do danych
ustanowionego w art. 15 RODO, ww. autorzy dopuszczają jego stosowanie per analogiem także
do prawa do przenoszenia danych. Ich zdaniem, skoro prawo do przenoszenia danych może być
postrzegane jako rozszerzenie prawa dostępu do danych, pozwala to na zastosowanie ograniczeń
wspomnianych w motywie 63 RODO także do prawa do przenoszenia danych.
10

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, s. 5, 9.

11

Zob. Motyw (68) preambuły do RODO.

12

Jako przykład dobrej praktyki w ramach procedury udzielania przez organy administracji odpowiedzi na żądanie przeniesienia danych, Grupa
Robocza wskazuje rządowy serwis, który zapewni łatwe pobranie złożonych dotychczas deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych (tak Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, s. 10).
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Powyższy pogląd wydaje się być jednak daleko idący, jeżeli wziąć pod uwagę, że przedstawione przez Diker Vanberga i Ünvera ograniczenie prawa do przeniesienia danych nie znajduje
odzwierciedlenia w treści przepisów ani motywów RODO. Co więcej, założenie leżące u podstaw stosowania motywu 63 RODO do przenoszenia danych również wydaje się być wątpliwe,
jeśli wziąć pod uwagę, że prawo do przenoszenia danych nie jest ani rozszerzeniem, ani nawet
szczególnym rodzajem prawa dostępu do danych. Jak zostanie wyjaśnione w dalszej części
niniejszego artykułu, prawo do przeniesienia danych pomimo pewnych podobieństw jest odrębnym uprawnieniem od prawa dostępu do danych. Oba prawa realizują bowiem odmienne
cele, różniąc się swoim zakresem. Nadto, jeśli wziąć pod uwagę, że istotą prawa do przenoszenia danych jest ułatwienie jednostkom dokonywania zmiany dostawcy usług (administratora),
to należy uznać, że ograniczenie w realizacji prawa do przenoszenia danych, jakie proponuje Diker Vanberg i Ünver, może bardzo łatwo wypaczyć istotę uprawnienia z art. 20 RODO.
Nietrudno sobie bowiem wyobrazić, że administratorzy w obawie przez utratą klientów będą
odmawiać przeniesienia danych do innego administratora, powołując się na ochronę swojej
tajemnicy handlowej.
Wobec powyższego, zdaniem autora niniejszego artykułu, pogląd dopuszczający ograniczenie prawa do przenoszenia danych ze względu na ochronę tajemnicy handlowej lub własności
intelektualnej administratora danych nie znajduje dostatecznego uzasadnienia.

III. Zakres danych osobowych podlegających przeniesieniu
Jednym z najbardziej dyskusyjnych aspektów związanych z realizacją prawa do przeniesienia danych pozostaje zakres danych, jakie administrator powinien przekazać osobie fizycznej
lub wskazanemu przez nią administratorowi. Jak się wydaje, przyczynę tych kontrowersji można
upatrywać w uwarunkowaniach historycznych związanych z procesem negocjacji RODO.
Czerniawski (2017) wskazuje, że treść prawa do przenoszenia danych była od samego początku prac nad RODO bardzo kontrowersyjna, w szczególności jeśli wziąć pod uwagę różnice
w podejściu po stronie każdego z organów zaangażowanych w negocjacje. Autor zwraca uwagę,
że w pierwotnym projekcie RODO autorstwa Komisji Europejskiej prawo do przenoszenia danych
obejmowało wyłącznie uprawnienie do przekazania danych jednostce (osobie fizycznej), przy
czym odnosiło się ono do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w formacie elektronicznym i zorganizowanym, bez względu na to czy dane te zostały dostarczone przez jednostkę, czy
wygenerowane przez administratora. W rezultacie na skutek uwag zgłoszonych przez państwa
członkowie zakres prawa do przenoszenia danych został ograniczony do tych danych, które osoba
fizyczna sama dostarczyła administratorowi. Rozwiązanie to miało na celu ograniczenie wpływu,
jaki prawa do przenoszenia danych mogło wywrzeć na konkurencję oraz tajemnicę przedsiębiorstwa. Obawiano się bowiem, że pierwotnie proponowana treść prawa do przenoszenia danych
może doprowadzić do nadużyć w celu pozyskania wiedzy o tym, jak dane o jednostce przetwarzają inni administratorzy.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO prawo do przenoszenia danych dotyczy wyłącznie ograniczonej kategorii danych osobowych. Przepis wyraźnie zastrzega bowiem, że przekazaniu podlegają
dane dotyczące osoby, która wystąpiła z żądaniem i to tylko takie, które ta osoba sama dostarczyła administratorowi. Ten z pozoru wąski katalog danych podlega dość szerokiej wykładni przez
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Grupę Roboczą, która w swoich Wytycznych dotyczących prawa do przenoszenia danych zdaje
się rozszerzać zakres danych, jakie mogą być objęte przedmiotowym uprawnieniem.
W odniesieniu do pojęcia „dane osobowe jej dotyczące” użytego w treści art. 20 ust. 1 RODO
nie ulega wątpliwości, iż chodzi o wszelkie informacje o osobie, która wykonuje prawo do przenoszenia danych. Fajgielski (2017) wskazuje, że chodzi tutaj również o dane pseudonimiczne,
pod warunkiem jednak, że mogą one być powiązane z konkretną osobą. Trudności pojawiają się
natomiast w sytuacji, gdy poza danymi na swój temat w ramach korzystania z określonej usługi
jednostka dostarcza administratorowi również danych o osobach trzecich. Wytyczne dotyczące
przenoszenia danych jako przykład wskazują rejestry połączeń telefonicznych czy rejestr wiadomości interpersonalnych, które mogą obejmować także dane osób trzecich w połączeniach
przychodzących i wychodzących. W takich przypadkach Grupa Robocza zaleca, aby realizując
prawo do przenoszenia danych, umożliwić jednostkom uzyskanie przedmiotowych rejestrów,
pomimo że poza danymi jednostki zawierają również dane osobowe innych osób. Zastrzega
przy tym, że osoby fizyczne, uzyskując takie rejestry od administratorów, powinny przetwarzać
je tak, by nie wpłynęło to na prawa i wolności osób trzecich13. Tym samym, może się okazać, iż
w konkretnym stanie faktycznym realizacja prawa do przenoszenia danych doprowadzi do przekazania jednostce (lub innemu administratorowi) nie tylko danych o niej samej, lecz także danych
o innych osobach.
Można się zastanawiać czy przedstawiony przez Grupę Roboczą kierunek interpretacji art.
20 ust. 1 RODO pozostaje zgodny z treścią tego przepisu, w sytuacji, gdy regulacja ta wprost
odnosi się do prawa jednostki do otrzymania „danych osobowych jej dotyczących”. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że przekazywanie jednostce nie tylko danych o niej samej, ale również
danych dotyczących osób trzecich może naruszyć art. 20 ust. 4 RODO, który wprost wskazuje,
że prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Klauzula ochrony praw osób trzecich nie ma charakteru nadrzędnego wobec prawa do przenoszenia danych, w tym sensie, że każdorazowo wymaga ona dokonania oceny (balancing test)
czy w danej sytuacji zachodzi konflikt pomiędzy uprawnieniem jednostki do zrealizowania prawa
do przeniesienia danych z jednej strony a prawami osób trzecich – z drugiej strony. Ocena ta powinna być przy tym dokonywana ad casu na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych (De
Hert, Papakonstantinou, Malgieri, Besley i Sanchez, 2018). Powyższe oznacza zatem, że administrator danych, chcąc zrealizować uprawnienie do przeniesienia danych obejmujących również
dane osób trzecich, powinien każdorazowo ocenić czy wykonanie tego prawa nie będzie miało
niekorzystnego wpływu na osoby trzecie. W konsekwencji to na administratorze danych będzie
ciążył obowiązek wykazania, że realizacja uprawienia jednostki przewidzianego w art. 20 ust. 1
RODO nie nastąpiła z naruszeniem art. 20 ust. 4 RODO.
Drugi z warunków, który zawęża zakres danych podlegających przeniesieniu wskazuje, że
chodzi o takie dane, które podmiot danych sam dostarczył administratorowi. Oczywistym jest,
iż w kategorii tej będą mieścić się dane, jakie podmiot danych sam przekazał administratorowi, np. wypełniając formularz on-line czy też informacje zawarte w wiadomościach napisanych
w portalu społecznościowym (Czerniawski, 2018). Wytyczne dotyczące przenoszenia danych
dokonują jednak znacznie szerszej wykładni pojęcia „danych dostarczonych przez osobę, której
13

Szerzej na temat zob. Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, s. 13.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.7.7

92

Joanna Kaźmierczak

Prawo do przenoszenia danych osobowych – wybrane zagadnienia…

dane dotyczą”. Przyjmują one bowiem, że prawo do przenoszenia danych powinno obejmować
także dane, które wynikają z obserwacji działań jednostki. Chodzi zatem o dane o osobie, które
administrator pozyskał w toku korzystania z określonej usługi lub urządzenia, w tym np. historia
transakcji, dziennik dostępu, dane o ruchu, dane o lokalizacji14. Według Czerniawskiego (2017)
wspomniane wytyczne wprowadzają rozróżnienie na tzw. dostarczenie aktywne (np. wypełnienie formularza on-line) oraz tzw. dostarczenie pasywne (inaczej dane zaobserwowane, np.
dane o historii zakupów). Jego zdaniem, teza jakoby dane zaobserwowane były danymi dostarczanymi przez osobę fizyczną w rozumieniu art. 20 ust. 1 RODO jest daleko idąca, nie znajduje ona bowiem potwierdzenia w treści przepisów. Odmienny pogląd wyraża z kolei De Hert
i in. (2018), uznając, że dane dostarczone przez jednostkę powinny obejmować nie tylko dane
wprost ujawnione, lecz także dane, jakie administrator zaobserwował bez jakichkolwiek dalszych
wysiłków ze swojej strony (np. algorytmów). W ocenie autorów, skoro prawo do przenoszenia
danych ma za zadanie zwiększyć kontrolę jednostki nad danymi o niej samej, to tylko szeroka
wykładnia pojęcia „dane dostarczone przez jednostkę” pozwoli na osiągnięcie tego celu, skoro
dzięki temu jednostka będzie miała możliwość otrzymać szerszy zakres dotyczących jej danych.
Zwrócono również uwagę, że „szersza” wykładnia art. 20 ust. 1 RODO obejmująca swoim zakresem także dane „zaobserwowane” znajduje uzasadnienie w potrzebie ochrony jednostek
w zdigitalizowanym świecie, gdzie znacząca część danych przetwarzana jest z wykorzystaniem
nowych technologii.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w Wytycznych Grupy Roboczej z zakresu danych objętych prawem do przenoszenia danych wyłączone zostały tzw. dane wywnioskowane oraz tzw. dane wywiedzione, tj. takie dane osobowe, które administrator sam wytworzył na podstawie innych danych
dostarczonych przez jednostkę. Jako przykład „danych wywnioskowanych” wskazuje się w szczególności dane będące wynikiem profilowania prowadzonego przez administratora. Podkreśla się
przy tym, że dane wynikające z analizy zachowania jednostki (np. stworzone profile) nie mieszczą się w zakresie prawa do przenoszenia danych. W konsekwencji oznacza to, iż administrator
będzie zobowiązany przekazać jednostce (lub wskazanemu przez nią administratorowi) historię
zakupów dokonanych przez osobę fizyczną w sklepie on-line, jednak nie ma obowiązku przekazać
danych o profilu tej osoby, jaki stworzył w swoim systemie na podstawie historii dokonywanych
zakupów. Gawroński (2018) zwraca jednak uwagę, iż co prawda prawo do przenoszenia danych
nie będzie obejmowało „danych wywnioskowanych” czy „wywiedzionych” przez administratora,
jednak jednostka będzie mogła otrzymać te dane od administratora w ramach realizacji innego
uprawnienia, tj. prawa do kopii danych15.

IV. Forma przekazania danych osobowych
Treść prawa do przenoszenia danych nie tylko determinuje rodzaj danych osobowych, jakie
należy przekazać jednostce (lub innemu administratorowi), lecz także określa sposób, w jaki należy przygotować i następnie przekazać dane podlegające przenoszeniu.
14

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, s. 11–12. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż rozszerzająca wykładnia określenia „dostarczone przez osobę, której dane dotyczą” dokonana w Wytycznych nie została uzasadniona przez Grupę Roboczą, poza ogólnym stwierdzeniem, iż ma to
służyć nadaniu pełnej wartości nowemu prawu.

15

Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO administrator danych jest zobowiązany wydać osobie fizycznej, które dane dotyczą kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO administrator, który otrzymał od osoby fizycznej żądanie przeniesienia jej danych ma obowiązek udostępnić dane „w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego”. Jednocześnie motyw 68 Preambuły
do RODO poza minimalnymi wymogami wymieniony powyżej, wskazuje również na konieczność
zapewnienia interoperacyjności danych podlegających przeniesieniu, zachęcając jednocześnie
samych administratorów do opracowywania takich formatów.
W Wytycznych dotyczących przenoszenia danych wyjaśniono, iż ze względu na dużą
różnorodność danych, jakie mogą być objęte prawem do przenoszenia, RODO nie wskazuje szczegółowych wymogów co do formatu jaki administrator powinien stosować, realizując
przedmiotowe uprawnienie jednostki (np. XLS, XML, etc.). Z tego też względu, podobnie jak
w przypadku innych wymogów wynikających z RODO, administrator zobowiązany jest sam
zdecydować jaki konkretnie format będzie najodpowiedniejszy dla przekazania danych, a jednocześnie spełni minimalne wymogi wynikające z art. 20 ust. 1 RODO. Oznacza to zatem, iż
w praktyce to na administratorze danych będzie spoczywał ciężar wykazania, że format jaki zastosował do przeniesienia danych miał ustrukturyzowany charakter, pozwalający na dokonanie
maszynowego odczytu.
Na uwagę zasługuję stanowisko wyrażane przez Gawrońskiego (2018) określające format
PDF jako nieprzydatny w odniesieniu do przenoszalności danych16. Zdaniem autora stanowisko
to jest rozpowszechnione w Komisji Europejskiej, dlatego nie zaleca on stosować tego formatu,
jeżeli nie jest to konieczne. Z kolei Grupa Robocza podkreśla, że wybór „odpowiedniego” formatu
może zależeć od sektora, w którym działa administrator danych, opierając się na założeniu, że
pewne sektory (np. bankowy, ubezpieczeniowy itd.) już teraz posługują się określonymi formatami
przetwarzania danych, które stanowią rodzaj praktyki rynkowej. W razie braku ustandaryzowanego
formatu, Grupa Robocza zaleca, aby branże podejmowały zgodne działania w celu opracowania
wspólnych standardów realizacja prawa do przenoszenia danych17.
Co istotne, obowiązek wykonania prawa do przeniesienia danych nie wymaga od administratora, aby dostosowywał on swoje systemy przetwarzania do systemów innych administratorów18.
Nie chodzi bowiem o pełną kompatybilność rozumianą jako stosowanie przez administratorów
tych samych systemów przetwarzania, gdyż to w konsekwencji mogłoby stanowić znaczące obciążenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Istotą przenoszalności danych jest stosowanie takich formatów danych, które pozwolą na odczytanie danych bez konieczności posiadania
specjalistycznej wiedzy. Gawroński (2018) słusznie podkreśla przy tym, że dane otrzymane od
administratora powinny być przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich zaimportowanie
do innej aplikacji lub oprogramowania za pomocą prostej opcji „otwórz plik”/„importuj dane”. Skoro
bowiem prawo do przeniesienia danych ma pozwolić jednostce na dalsze wykorzystanie otrzymanych danych, to jest oczywistym, że administrator nie może zastosować skomplikowanego,
złożonego formatu.

16

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych odnosząc się formatu PDF określają, iż nie będzie on przydatny przy realizacji przenoszalności
danych w sytuacji, gdy osoba fizyczna zażąda wydania jej danych ze skrzynki e-mail. Wskazano bowiem, że w takim przypadku format PDF nie umożliwi
jednostce ponownego wykorzystania otrzymanych danych dotyczących skrzynki odbiorczej.
17

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych, s. 21.

18

Zob. motyw 68 Preambuły RODO.
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V. Transfer danych osobowych pomiędzy administratorami
a prawo konkurencji
W styczniu 2016 r. Komisarz ds. konkurencji, Margrethe Vestager, wskazała na możliwość
naruszania prawa konkurencji przez dominujące platformy technologiczne, które przetwarzają
dane na dużą skalę, jeżeli wykorzystanie danych osobowych ma na celu wypchnięcie konkurentów
z rynku19. Kilka miesięcy później, w maju 2016 r. niemiecki organ ochrony konkurencji wszczął
postępowanie przeciwko portalowi Facebook w związku z nadużyciem jego dominującej pozycji
na niemieckim rynku internetowych portali społecznościowych Była to pierwsza sprawa w Unii
Europejskiej, w której naruszenie prawa ochrony danych osobowych było oceniane przez organ
antymonopolowy z perspektywy nadużycia pozycji dominującej.
Postępowanie prowadzone przez niemiecki organ antymonopolowy w sprawie Facebook potwierdza, iż pomiędzy prawem ochrony danych osobowych a prawem konkurencji w określonych
sytuacjach mogą zachodzić wzajemne powiązania. Może się bowiem zdarzyć, że naruszenie reguł
przetwarzania danych osobowych określonych w RODO przez podmioty posiadające dominującą
pozycję rynkową będzie skutkowało naruszeniem praw konkurencji. Do takiej sytuacji dojdzie.
jeśli wskutek narzucania uciążliwych warunków podmiotom danych, przedsiębiorca będzie mógł
odnosić nieuzasadnione korzyści z przetwarzania ich danych osobowych (sprawa Facebook prowadzona przez Bundeskartellamt).
Jak podkreślono na wstępie niniejszego opracowania, najważniejszym celem, jaki stawia się
przed prawem do przenoszenia danych, jest zwiększenie konkurencyjności pomiędzy administratorami danych rozumiane jako uprawnienie konsumenta do dokonywania zmian dostawców usług
bez przeszkód żadnych przeszkód. W związku z tym, z perspektywy prawa konkurencji, najistotniejszym aspektem nowego prawa do przeniesienia danych pozostaje bez wątpienia uprawnienie
pozwalające jednostce na przeniesienie jej danych osobowych od jednego administratora bezpośrednio do drugiego administratora. Uchybienia w realizacji tego uprawnienia przez administratora
posiadającego silną pozycję rynkową, mogą bowiem prowadzić do naruszenia prawa konkurencji.
Diker Vanberga i Ünvera (2017) wskazują, że administratorzy danych, którzy odmówią realizacji prawa do przeniesienia danych mogą naruszyć art. 102 TFUE poprzez nadużycie swojej
pozycji dominującej. Zdaniem autorów, jeśli przedsiębiorca posiadający dominującą pozycję na
rynku odmówi przeniesienia danych do innego (konkurencyjnego) administratora, to takie działanie może stanowić praktykę wykluczającą w świetle art. 102 TFUE, gdyż może ono prowadzić do
zwiększenia koncentracji rynku lub do wykluczenia konkurentów z rynku. Co istotne, według Diker
Vanberga i Ünvera, jeśli przedsiębiorca o dominującej pozycji przetwarza określone dane osobowe, które są niezbędne do wejścia na określony rynek i przedsiębiorca ten odmówi przeniesienia
danych do innego administratora, co spowoduje eliminację konkurencji z rynku, to w braku stosownego uzasadnienia, art. 102 TFUE może mieć zastosowanie. Jako przykład rynku, na którym
opisana praktyka może mieć miejsce, wskazano rynek portali społecznościowych, wyszukiwarek
internetowych czy reklam internetowych.
Podobne stanowisko zajmują także Graef, Verschakelen i Valcke (2013), którzy zwracają uwagę,
że ograniczenia przenoszenia danych pomiędzy serwisami mogą prowadzić do odpowiedzialności
19

Wypowiedź Margrethe Vestager z dnia 17 stycznia 2016 r. dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/
vestager/announcements/competition-big-data-world_en.
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za naruszenie art. 102 TFUE, w szczególności w zakresie, w jakim odmowa przenoszenie danych
stworzy bariery wejścia na rynek dla innych konkurentów. Jednocześnie autorzy podkreślają, że
prawo do przenoszenia danych wynikające z RODO różni się od zobowiązania do przeniesienia
danych do innego podmiotu, jaki mogą nałożyć na przedsiębiorcę organy ochrony konkurencji
wskutek stwierdzenia naruszenia art. 102 TFUE. Przede wszystkim, prawo do przenoszenia danych ustanowione w RODO ma charakter uprawnienia jednostki, a zatem jego realizacja przez
administratora danych zależy od złożenia żądania przez jednostkę, podczas gdy organy ochrony
konkurencji nakładają na przedsiębiorcę obowiązek przeniesienia danych, który administrator
musi wykonać. Ponadto, obie sytuacje przenoszenia danych różnią się również potencjalnym
sankcjami, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę za odmowę ich realizacji. Chociaż
w obu przypadkach właściwe organy mogą nałożyć karę pieniężną, to jej wysokość jest różna –
organ ochrony danych osobowych może wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 4% rocznego
obrotu światowego, podczas gdy organ ochrony konkurencji może nałożyć karę w wysokości do
10% całkowitego obrotu. Także zakres przenoszonych danych w obu przypadkach pozostaje różny – na podstawie art. 20 RODO przenoszeniu podlegają tylko dane osobowe, z kolei w oparciu
o art. 102 TFUE organ ochrony konkurencji może nakazać przeniesienie do innego administratora
(konkurenta) dowolnych danych, a więc także takich, które nie są danymi osobowymi.
Jak wynika z powyższego, przenoszenie danych na gruncie RODO różni się od przenoszenia
danych na podstawie przepisów prawa konkurencji. Pamiętać jednak należy, iż naruszenie obowiązków administratora w zakresie przenoszenie danych, może prowadzić do naruszenia reguł
konkurencji, jeżeli administrator ma pozycję dominującą, a jego działanie prowadzi do antykonkurencyjnych skutków.

VI. Prawo do przenoszenia danych osobowych
a inne prawa jednostki przyznane przez RODO
Zgodnie z treścią art. 20 ust. 3 RODO wykonanie prawa do przenoszenia danych pozostaje
bez uszczerbku dla prawa do bycia zapomnianym ustanowionego w art. 17 RODO. Jak podkreśla
M. Czerniawski (2018), skorzystanie przez jednostkę z prawa do przenoszenia danych nie jest
jednoznaczne z usunięciem danych. Autor wskazuje, iż wykonanie prawa do przenoszenia danych nie wpływa na dalsze przetwarzanie danych przez administratora, przy założeniu, że nadal
dysponuje on stosowną podstawą prawną. Fakt wydania danych jednostce lub innemu administratorowi nie oznacza zatem, że dane nie mogą być nadal przetwarzane zgodnie z celem, dla
którego zostały zebrane.
Pomimo pozornego podobieństwa pomiędzy prawem do przenoszenia danych a prawem
dostępu do danych osobowych, oba uprawnienia mają charakter odrębny i niezależny. P. Litwiński
(2018) zwraca uwagę, że uprawnienie do przenoszenia danych uzupełnia prawo dostępu ustanowione w art. 15 RODO, a więc może być wykonywane niezależnie od prawa do uzyskania
kopii danych (tak też Gawroński, 2018, s. 229). Różnica pomiędzy prawem dostępu do danych
a prawem do przeniesienia danych sprowadza się de facto do sposobu realizacji obu praw. O ile
art. 20 ust. 1 RODO nakłada szczególne wymogi na administratora w kontekście formatu, w jakim
należy udostępnić dane, o tyle art. 15 ust. 3 RODO pozostawia administratorowi swobodę w tym
zakresie. Oba prawa różnią się także pod względem charakteru, prawo dostępu do danych jest
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uprawnieniem ogólnym, przysługującym każdej osobie fizycznej niezależnie od postawy przetwarzania jej danych. Z kolei prawo do przenoszenia danych ogranicza się wyłącznie do enumeratywnie wskazanych sytuacji, gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie
zgody lub w związku z realizacją umowy. Jak widać zatem, pomimo pozornie tożsamej treści
(możliwość otrzymania przez jednostkę danych, które jej dotyczą), oba prawa nie pokrywają się
swoim zakresem, realizując przy tym odmienne cele.

VII. Podsumowanie
Analiza treści uprawnienia do przenoszenia danych prowadzi do wniosku, iż pomimo dość
ograniczonego charakteru tego prawa, jego realizacja przez administratorów może nastręczać
wielu trudności interpretacyjnych.
Przede wszystkim nie jest jasne, jakie dokładnie dane administrator powinien przekazać
osobie fizycznej, która korzysta z prawa do przeniesienia danych. Czy powinien on ograniczyć
się wyłącznie do tych danych, które osoba fizyczna przekazała mu aktywnie, tj. z zamiarem ich
podania, czy może powinien on uwzględnić również dane zaobserwowane, które zbiera w swoich
systemach jako wynik działania jednostki? Dodatkowe trudności dla administratorów pojawią się
w sytuacji, gdy wśród danych dostarczonych przez jednostkę znajdą się także dane dotyczące
osób trzecich (np. listy kontaktów czy historie przelewów). Wówczas administratorzy danych staną przed wyzwaniem oceny czy w konkretnej sytuacji realizacja uprawnienia do przenoszenia
danych będzie niekorzystnie wpływała na prawa osób trzecich czy też nie.
Wątpliwości po stronie administratorów może budzić także sposób, w jaki powinni zrealizować nowe uprawnienie. Określenie właściwego formatu danych, który powinien zostać użyty przy
przekazywaniu danych tak, by nadawał się on do odczytu maszynowego, był ustrukturyzowany,
a jednocześnie powszechnie stosowanych w praktyce, w okolicznościach konkretnego przypadku może powodować niepewność. Administratorzy danych będą zmuszeni polegać na własnej
ocenie, jeżeli chodzi o wybór stosowanego formatu, chyba że w drodze kodeksów branżowych
ustalą oni format spełniający wymogi art. 20 RODO.
Zestawienie powyższych wątpliwości z wymogiem realizacji nowego prawa w ściśle określonym terminie, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca (art. 12 RODO), jak
również z wysoką karą finansową, jaka grozi za naruszenie art. 20 RODO, prowadzi do wniosku,
że przed administratorami danych postawiono niełatwe zadanie20. Dodatkowo, ci administratorzy,
który posiadają dominującą pozycję na rynku, na którym działają będą musieli zmierzyć się z ryzykiem naruszenie reguł prawa konkurencji, w sytuacji, gdy nie zrealizują prawa do przenoszenia
danych. Organy ochrony konkurencji zwiększają swoją aktywność w obszarze usług oferowanych
konsumentów z wykorzystaniem przetwarzania ich danych osobowych, co oznacza, że w przyszłości
przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze usług społeczeństwa informacyjnego powinni
ze szczególną starannością realizować prawa jednostek wynikające z RODO. W przeciwnym wypadku nieuzasadniona odmowa przeniesienia danych użytkownika do konkurenta administratora
danych może dla takich przedsiębiorców oznaczać surowe sankcje za naruszenie reguł konkurencji.
20

Zgodnie z art. 83 ust. 5 RODO naruszenie uprawnienia do przenoszenia danych podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w
przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.7.7

97

Joanna Kaźmierczak

Prawo do przenoszenia danych osobowych – wybrane zagadnienia…

Wydaje się w konsekwencji, że pomimo słusznych celów, którym służyć ma nowe uprawnienie
(wzmocnienie praw jednostki, zwiększenie konkurencyjności pomiędzy administratorami danych),
regulacja art. 20 RODO została sformułowana w sposób zbyt ogólny, pozostawiając tym samym
bardzo dużą swobodę w interpretacji. Z perspektywy administratorów danych, którzy zmuszeni
będą stosować nowe przepisy pomimo ich niejasności i to pod groźbą dotkliwych sankcji finansowych, przyjęty model realizacja prawa do przenoszenia danych może się okazać szczególnie
trudny. W praktyce oznacza to, że administratorom danych przyjdzie poczekać na ustalenie faktycznej treści prawa do przenoszenia danych w drodze wykładni zarówno przez doktrynę i piśmiennictwo, jak i późniejsze orzecznictwo sądów krajowych, a także Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.
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I. Wstęp
W dniu 21 stycznia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał
wyrok w sprawie z wniosku litewskiego sądu odsyłającego o wydanie orzeczenia prejudycjalnego
w spawie pomiędzy Eturas UAB i inni1 (dalej: Eturas) przeciwko litewskiemu organowi antymonopolowemu (Lietuvoe Republikos konkurencijos taryba2). Sprawa dotyczyła uzgodnionej praktyki
konkurentów polegającej na stosowaniu przez użytkowników – biura podróży – oprogramowania
sprzyjającego koordynacji przez konkurentów wysokości przyznawanych klientom rabatów za
zakup wycieczek on-line. Trybunał uznał, że w niniejszej sprawie z faktu wysłania przez administratora oprogramowania (Eturas) wiadomości do będących konkurentami użytkowników oprogramowania zawierającej informację o pułapie rabatu stosowanego automatycznie w ramach
tego oprogramowania oraz innych okoliczności sprawy – można domniemywać, że podmioty
te uczestniczyły w uzgodnionej praktyce od chwili zapoznania się z tą wiadomością, o ile
nie zdystansowały się otwarcie wobec tej praktyki. Jednocześnie TSUE wskazał, że to
w kompetencji sądu krajowego pozostaje ocena na podstawie całokształtu okoliczności
sprawy czy możliwe jest przyjęcie, że wysłanie wiadomości stanowi wystarczający dowód
na okoliczność zapoznania się z jej treścią przez adresatów, przy czym domniemanie niewinności stoi na przeszkodzie przyjęcia, że samo tylko wysłanie wiadomości jest równoznaczne z zapoznaniem się z jej treścią.
1

Stronami skarżącymi w sprawie poza Eturas były również „AAA Wrislit” UAB, „Baltic Clipper” UAB, „Baltic Tours Vilnius” UAB, „Daigera” UAB,
„Ferona” UAB, „Freshtravel” UAB, „Guliverio kelionės” UAB, „Kelionių akademija” UAB, „Kelionių gurmanai” UAB, „Kelionių laikas” UAB, „Litamicus”
UAB, „Megaturas” UAB, „Neoturas” UAB, „TopTravel” UAB, „Travelonline Baltics” UAB, „Vestekspress” UAB, „Visveta” UAB, „Zigzag Travel” UAB, „ZIP
Travel” UAB. Sprawa toczyła się przy udziale: „Aviaeuropa” UAB, „Grand Voyage” UAB, „Kalnų upė” UAB, „Keliautojų klubas” AB, „Smaragdas travel”
UAB, „700LT” UAB, „Aljus ir Ko” UAB, „Gustus vitae” UAB, „Tropikai” UAB, „Vipauta” UAB, „Vistus” UAB.
2

Rada do spraw konkurencji Republiki Litewskiej.
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Sam wyrok nie jest szczególnie kontrowersyjny, dotyka jednak kwestii, które w kontekście
dynamicznego rozwoju nowych technologii oraz w dobie społeczeństwa cyfrowego będą z pewnością powracać w najbliższej przyszłości orzeczniczej organów i sądów antymonopolowych. Wyrok
pokazuje, że automatyzacja procesów biznesowych, w tym również procesów decyzyjnych, czy
wykorzystywanie w przedsiębiorstwie nowych technologii, nie jest wolne od ryzyka antymonopolowego. TSUE podnosi również nieoczywistą w polskim orzecznictwie cywilnym kwestię chwili
zapoznania się przez adresata z treścią wiadomości doręczonej mu w formie elektronicznej.
Wreszcie w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której odpowiedzialność poniósł również
Eturas, czyli podmiot nieprowadzący działalności na rynku właściwym, oferujący jedynie komercyjnie narzędzie do rezerwowania wycieczek on-line.
TSUE w komentowanym orzeczeniu dokonuje przełożenia mechanizmów właściwych dla
rzeczywistości zmaterializowanej, jak przykładowo spotkania, na realia cyfrowe – zautomatyzowane systemy operacyjne. Pojawia się więc pytanie, czy proste przełożenie tych mechanizmów
jest prawidłowe, w szczególności – czy zbyt rygorystyczne podejście do oprogramowania (a także
aplikacji, systemów operacyjnych, rozwiązań chmurowych) nie będzie prowadziło do wypatrzenia
idei tych rozwiązań.

II. Okoliczności faktyczne sprawy
Eturas jest podmiotem wyłącznych praw do oprogramowania służącego dokonywaniu rezerwacji on-line wycieczek oferowanych przez biura podróży (użytkowników oprogramowania i klientów
Eturas). Oprogramowanie integruje stronę biura podróży korzystającego z oprogramowania, dzięki
czemu oferowane na stronie internetowej biura podróży wycieczki prezentowane są w jednolity
sposób3. Eturas jest również administratorem tego oprogramowania. Użytkownicy (biura podróży)
korzystają z oprogramowania na podstawie umowy licencji zawartej z Eturas, która nie przewiduje po stronie Eturas kompetencji do ustalania (modyfikowania czy zmieniania) cen wycieczek.
Każdy użytkownik posiada własne, dostępne po prawidłowym zalogowaniu, konto użytkownika
zintegrowane z oprogramowaniem, posiadające również funkcjonalność poczty. Poczta dostępna
w ramach oprogramowania działa tak samo, jak klasyczna poczta elektroniczna, a celem zapoznania się z treścią wiadomości konieczne jest otwarcie właściwego pola. Litewski organ antymonopolowy ustalił, że dnia 25 sierpnia 2009 r. Eturas wysłał co najmniej do jednego użytkownika
widomość pt. „Głosowanie” z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości obniżenia stawki
rabatu udzielanego klientom w związku z zakupem wycieczki przez Internet z 4% do poziomu
w granicach 1–3%. Następnie, dnia 27 sierpnia 2009 r., za pomocą poczty w panelu użytkownika,
została do użytkowników4 rozesłana informacja, że udostępniona zostaje możliwość udzielenia
rabatów za zakup wycieczki przez Internet, których wysokość może zostać indywidualnie przez
użytkowników ustalona w granicach 0–3%. W przypadku biur, które stosowały rabat wyższy, miało
dojść do automatycznego ustalenia wysokości rabatu na poziomie 3%. Komunikowane zmiany
weszły w życie w tym samym dniu. Co istotne, biura podróży nadal zachowały możliwość udzielania swoim klientom innych zniżek, zależnie od stosowanej przez te biura polityki handlowej. Po

3

Z opisu stanu faktycznego wynika, że oprogramowanie nie stanowi wspólnej platformy zawierającej oferty korzystających z niej biur.

4

Przy czym litewski organ antymonopolowy ustalił, że informacja taka została przesłana co najmniej do dwóch użytkowników oprogramowania.
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wejściu zmian w życie osiem biur podróży zastosowało stawkę rabatu wynoszącą 3% oraz zakomunikowało rabat w tej wysokości w komunikacie reklamowym na stronie internetowej.
Litewski organ antymonopolowy uznał, że w okresie od 27 sierpnia 2009 r. do końca roku
30 biur podróży oraz Eturas uczestniczyło w antykonkurencyjnej praktyce uzgodnionej dotyczącej rabatów udzielanych z tytułu zakupu wycieczki on-line. Litewski organ antymonopolowy uznał
przy tym, że oprogramowanie dostarczane przez Eturas było narzędziem koordynacji działań,
stąd nie było konieczne stosowanie innych metod komunikacji, w tym np. spotkań. Jednocześnie
użytkownicy oprogramowania powinni byli, w ocenie tego organu, co najmniej liczyć się z możliwością zastosowania stawki rabatu w wysokości 3% również przez konkurentów, co w konsekwencji zostało ocenione jako wzajemne informowanie się przez konkurentów o planowanych
stawkach stosowanego rabatu. Dodatkowo biura podróży, mimo że powinny mieć świadomość
antykonkurencyjnego charakteru praktyki, nie zdystansowały się wobec niej.
Eturas oraz poszczególne skarżące twierdziły, że nie uczestniczyły w uzgodnionej praktyce,
biura podróży podnosiły również, że nie mogą ponosić odpowiedzialności za jednostronne działania Eturas. Co szczególnie istotne dla przedmiotu postępowania przed TSUE, część skarżących
biur podróży wskazywała, że w ogóle nie otrzymała stanowiącej podstawę ustalenia stosowania
praktyki wiadomości lub nie zapoznała się z jej treścią. Oprogramowanie dostarczane przez Etruas
nie stanowiło bowiem, zgodnie z twierdzeniami tych stron, istotnej części biznesu i nie zwracały
one na korespondencję związaną z tym oprogramowaniem uwagi.
Powodem skierowania do TSUE pytania prejudycjalnego była wątpliwość podjęta przez
sąd odsyłający5 o naturze proceduralnej, mianowicie jakiej wykładni art. 101 ust. 1 TFUE należy dokonać oraz jak rozłożyć ciężar dowodu dla celów stosowania tego postanowienia. Sąd ten
zastanawiał się bowiem czy istnieją wystarczające kryteria mogące wykazać w tym przypadku
uczestnictwo zainteresowanych biur podróży w uzgodnionej praktyce o charakterze horyzontalnym, w szczególności w kontekście zasady domniemania niewinności.
W postępowaniu należało zatem ustalić czy w okolicznościach rozstrzyganej przez TSUE
sprawy samo przesłanie informacji dotyczącej ograniczenia stawki rabatów może stanowić dowód
wystarczający do wykazania lub przyjęcia domniemania, że biura podróży korzystające z oprogramowania wiedziały lub musiały bezwzględnie wiedzieć o takim ograniczeniu, pomimo iż wiele z nich twierdzi, że nie wiedziało o takim ograniczeniu, niektóre z nich nie zmieniły faktycznie
stosowanej stawki rabatu, a jeszcze inne nawet nie sprzedały w rozpatrywanym okresie żadnej
wycieczki za pośrednictwem owego systemu.

III. Stanowisko TSUE
TSUE rozpoczął rozważania od wskazania, że zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 1/2003
w każdym krajowym postępowaniu w sprawie stosowania art. 101 TFUE ciężar udowodnienia
naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE spoczywa na stronie lub organie zarzucającym naruszenie.
Jednocześnie przepis ten nie reguluje szczegółowo aspektów proceduralnych, w tym w szczególności zasad oceny dowodów czy standardów dowodowych, a kwestie te na podstawie autonomii
proceduralnej należą do zakresu prawa krajowego.
5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
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Niezależnie od powyższego TSUE wskazał, że zasada skuteczności wymaga, by przepisy prawa
krajowego w zakresie oceny dowodów i standardów dowodowych nie uniemożliwiały lub nadmiernie
nie utrudniały stosowania reguł prawa konkurencji. Jednocześnie istnienie uzgodnionej praktyki lub
porozumienia w większości przypadków należy w ocenie TSUE wywieść z szeregu zbiegów okoliczności i poszlak, które rozpatrywane łącznie mogą stanowić dowód naruszenia reguł konkurencji6.
W konsekwencji obiektywne i spójne poszlaki mogą stanowić dowód naruszenia prawa konkurencji.
Podsumowując tę cześć rozważań, TSUE wskazał, że domniemanie niewinności sprzeciwia
się możliwości przyjęcia domniemania, że samo wysłanie wiadomości przez nadawcę oznacza
efektywne zapoznanie się z jej treścią przez odbiorcę. Jednak ocena całokształtu okoliczności,
w tym innych poszlak, może uzasadniać domniemanie, że biura podróży znały treść wiadomości
począwszy od dnia jej wysłania. Domniemanie niewinności nie sprzeciwia się możliwości przyjęcia
takiego założenia, jeśli strony postępowania mają procesową możliwość jego obalenia z tym, że nie
można stawiać stronom w tym zakresie nierealnych lub nadmiernych wymagań. TSUE wskazuje
przykładowo, że do obalenia domniemania może dojść przez wykazanie, że strona wiadomości
nie otrzymała albo że nie odczytała zawartości odnośnego pola albo że odczytała jego zawartość
dopiero po upływie pewnego czasu od wysłania.
Następnie TSUE przeszedł do analizy samej praktyki uzgodnionej, która obejmuje, po pierwsze, uzgodnienie pomiędzy przedsiębiorcami, po drugie zachowanie na rynku będące wynikiem
tego uzgodnienia, wreszcie związek przyczynowo-skutkowy między uzgodnieniem i zachowaniem
na rynku. W rozpoznawanej sprawie, wg TSUE, można przyjąć, że biura podróży korzystające
z oprogramowania wyraziły milczącą zgodę na wspólną praktykę, z uwagi na okoliczność, że dwa
pozostałe elementy konstytutywne uzgodnionej praktyki zostały spełnione (tj. doszło do ograniczenia przez 8 biur podróży wysokości rabatów i zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między
uzgodnieniem i zachowaniem). W zależności od oceny dowodów dokonanej przez sąd odsyłający
można domniemywać, że biuro podróży uczestniczyło w tym uzgodnieniu od chwili, gdy zapoznało
się z przesłaną przez Eturas treścią. Jednocześnie TSUE wskazał, co niezwykle istotne, że nie
można wywieść wyrażenia przez przedsiębiorcę milczącej zgody na działanie antykonkurencyjne, z samego jedynie faktu wprowadzenia w oprogramowaniu ograniczenia technicznego, bez
wykazania tego faktu na podstawie innych obiektywnych i spójnych poszlak.
Po trzecie, TSUE przyjął, analogicznie jak w przypadku uczestnictwa w spotkaniach, że biuro
podróży może obalić domniemanie uczestnictwa w uzgodnionej praktyce poprzez wykazanie, iż
otwarcie zdystansowało się ono wobec tej praktyki lub zawiadomiło o niej organy administracyjne.
Z uwagi na okoliczności analizowanej sprawy oświadczenie zamierzającego zdystansować się
przedsiębiorcy może być skierowane wyłącznie do administratora oprogramowania. Nie można
także wykluczyć innych sposobów obalenia domniemania, jak przykładowo wykazanie systematycznego stosowania rabatu przekraczającego ustalony w oprogramowaniu pułap.
W tych okolicznościach TSUE uznał, że art. 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten
sposób, że w wypadku gdy administrator oprogramowania używanego przez konkurentów
wysyła im za pośrednictwem osobistej poczty elektronicznej informację o wysokości stosowanego rabatu, a w następstwie tego komunikatu wprowadzane są zmiany techniczne
konieczne do wdrożenia tego pułapu, można domniemywać, iż wspomniane podmioty
6

Tak np. wyr. TSUE zob. podobnie wyr. z 17.09.2015 r. w sprawie, C-634/13 P Total Marketing Services (EU:C:2015:614), pkt 26.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.7.8

102

Aleksandra Dziurkowska

Antykonkurencyjna koordynacja działań przedsiębiorców z wykorzystaniem oprogramowania…

gospodarcze uczestniczyły w uzgodnionej praktyce w rozumieniu wspomnianego postanowienia od chwili zapoznania się z informacją wysłaną przez administratora, jeśli nie
doszło do obalenia tego domniemania. Sąd odsyłający powinien na gruncie przepisów
krajowych zbadać czy w świetle całości okoliczności sprawy wysłanie takiej informacji
może stanowić wystarczający dowód w celu wykazania, że jej adresaci zapoznali się z jej
treścią. Domniemanie niewinności stoi na przeszkodzie temu, by sąd odsyłający uznał, że
samo wysłanie tej informacji może stanowić wystarczający dowód w celu wykazania, iż jej
adresaci musieli bezwzględnie zapoznać się z jej treścią.

IV. Komentarz
Wyrok TSUE należy co do zasady ocenić pozytywnie, z zastrzeżeniem, że potwierdza on
dotychczasową, bardzo formalną linię orzeczniczą. TSUE przyjął bowiem, że sam fakt automatycznego ustawienia progu rabatu, przy zastosowaniu pewnych domniemań faktycznych umożliwia przypisanie odpowiedzialności antymonopolowej, bez zwrócenia uwagi na okoliczność czy
zachowanie takie rzeczywiście zakłócało konkurencję. Powyższe wydaje się szczególnie istotne
w świetle twierdzeń stron o niszowym udziale oprogramowania dostarczanego przez Eturas w całości sprzedanych wycieczek. Wobec tak formalnego podejścia TSUE, podstawowym wnioskiem
na gruncie tego orzeczenia jest, że przedsiębiorcy korzystający z nowych technologii, w tym przykładowo dedykowanego dla danej branży oprogramowania czy platform sprzedażowych, muszą
stale monitorować co dzieje się na tych platformach i aktywnie reagować na wszelką korespondencję z nimi związaną, niezależnie od wielkości i skali danej platformy. Bierność czy niewiedza
o funkcjonalnościach narzędzi IT może bowiem narazić przedsiębiorcę na odpowiedzialność.
Poniżej odniosę się do następujących kwestii, które w mojej ocenie są dla tego wyroku kluczowe, tj. odpowiedzialności za stosowanie praktyki uzgodnionej i domniemania zapoznania się
przez adresata z treścią wiadomości.
1. Odpowiedzialność z tytułu stosowania praktyki uzgodnionej
TSUE po raz kolejny i zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą, dokonał wykładni praktyki
uzgodnionej, która w przypadku zastosowania dedykowanego oprogramowania (lub innych zautomatyzowanych systemów operacyjnych) nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście oderwania tego rodzaju zachowania od klasycznego porozumienia. Przyjęcie bowiem, że
wykorzystanie oprogramowania, które umożliwia kontakt pomiędzy przedsiębiorcami, nawet przy
założeniu, że kontakt ten nie musi być inicjowany przez konkurentów ani nawet nie musi zachodzić
w bezpośredniej relacji między nimi (tj. na linii konkurent – konkurent), może stanowić narzędzie
sprzyjające koordynacji zachowań konkurentów – wydaje się być kwalifikacją prawidłową i uzasadnioną. W tym kontekście należy jednak wskazać, że TSUE nie podjął kwestii odpowiedzialności
Eturas (co nie było również objęte pytaniem prejudycjalnym) jako podmiotu zewnętrznego wobec
konkurentów, działającego na odrębnym od nich rynku i dostarczającego konkurentom jedynie
oprogramowanie7, z tym że oprogramowanie to nie było nawet wspólną platformą sprzedażową8.
Działanie Eturas można ocenić na dwóch płaszczyznach.
7

Kwestia ta była wpadkowo wskazywana przez Rzecznika Generalnego, Macieja Szpunara, w opinii z dnia 16 lipca 2015 r. (pkt 42).

8

Do sprzedaży wycieczek dochodziło na stronie internetowej danego biura podróży.
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Po pierwsze, zachowanie Eturas można oceniać jako niezależne i jednostronne działanie podmiotu działającego na innym niż biura podróży rynku. W tym kontekście biura podróży
zarzucały, że nie mogą ponosić odpowiedzialności za tego rodzaju działania. Niemniej jednak
w przedmiotowej sprawie można w mojej ocenie przyjąć, że biura podróży niejako wykorzystały
okazję stworzoną przez Eturas, przyjmując jednocześnie racjonalne założenie, że konkurenci
lub ich część również mogą zastosować rabat w wysokości 3%. Doszło tym samym do ograniczenia niepewności po stronie konkurentów, co do stosowanej przez innych konkurentów
wysokości rabatu. Trudno jednak przyjąć, że samo stworzenie okazji konkurentom do antykonkurencyjnego zachowania może aktualizować odpowiedzialność po stronie podmiotu działającego
na innym rynku.
Po drugie, można przyjąć, że działanie Eturas jest zmodyfikowaną formą przykładu kooperacji określanego jako hub and spoke collusion, z zastrzeżeniem, że nie dochodzi tutaj
do wymiany informacji o cenach stosowanych przez konkurentów. Stan faktyczny sprawy
wskazywał, że Eturas podjął negatywnie ocenione działanie, wskutek interwencji/oczekiwań
użytkowników oprogramowania w tym zakresie9. Wydaje się zatem, że ta okoliczność mogła mieć przesądzające znaczenie dla przypisania odpowiedzialności również temu podmiotowi. Nie bez znaczenia w ocenie litewskiego organu antymonopolowego pozostawało też,
że Eturas działał na rynku powiązanym z rynkiem, na którym doszło do stosowania praktyki
uzgodnionej.
Pojawia się zatem wątpliwość czy w przypadku kiedy dostawcą oprogramowania byłby
podmiot w ogóle niezwiązany z branżą turystyczną, zajmujący się wyłącznie dostawą rozwiązań
IT, a podmiot taki wprowadziłby w oprogramowaniu wykorzystywanym przez konkurentów nowe
funkcjonalności zawierające fabrycznie (by default) ustawienia w zakresie istotnym dla danej
działalności, które to funkcjonalności byłyby przez konkurentów wykorzystywane w antykonkurencyjny sposób (za porozumieniem tych konkurentów), to czy również byłoby możliwe przypisanie
mu odpowiedzialności na gruncie prawa antymonopolowego. W mojej ocenie przypisanie na tej
tylko podstawie odpowiedzialności dostawcy oprogramowania byłoby bezzasadne. Analogicznie,
przypisanie odpowiedzialności użytkownikom za sam fakt wprowadzenia przez administratora
oprogramowania funkcjonalności, która teoretycznie może sprzyjać koordynacji zachowań przez
konkurentów, również nie znajduje w mojej ocenie podstaw prawnych. Powyższe wydaje się
potwierdzać również TSUE, wskazując, że nie można wywieść wyrażenia przez przedsiębiorcę
milczącej zgody na działanie antykonkurencyjne, z samego jedynie faktu wprowadzenia w oprogramowaniu ograniczenia technicznego, bez wykazania naruszenia na podstawie innych obiektywnych i spójnych poszlak.
Niezależnie od powyższego, w dobie automatyzacji działalności oraz skokowego rozwoju
różnego rodzaju rozwiązań IT mających na celu usprawnienie (automatyzację) prowadzonej działalności, należy spodziewać się, że pytanie o odpowiedzialność podmiotu trzeciego nieprowadzącego działalności na rynku właściwym, na którym może dojść do naruszenia horyzontalnego
będzie wracało.

9

Treść wysłanej w dniu 27 sierpnia 2009 wiadomości wskazywała, że powodem działania Eturas była „ocena oświadczeń, propozycji i życzeń […]
agencji podróży”.
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2. Domniemania w postępowaniu antymonopolowym
TSUE w komentowanym wyroku potwierdził po raz kolejny możliwość stosowania na gruncie
europejskiego prawa konkurencji domniemania istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy uzgodnieniem, a zachowaniem konkurentów na rynku. Należy przy tym założyć, że w na
gruncie postępowań mających za przedmiot naruszenie prawa konkurencji z wykorzystaniem rozwiązań IT, skorzystanie przez organy antymonopolowe z tego domniemania będzie powszechne,
z uwagi bardzo ograniczone środki dowodowe umożliwiające wykazanie tego związku.
Nie dziwi też odesłanie przez TSUE do prawodawstwa krajowego w zakresie zasad oceny
dowodów i standardów dowodowych (co wynika wprost z przepisów prawnych), nie można jednak
oprzeć się wrażeniu, że w tym kontekście orzeczenie jest niepełne.
TSUE przyjmuje bowiem w pierwszej kolejności, że domniemanie niewinności sprzeciwia się
możliwości przyjęcia prostego domniemania zapoznania się z treścią wiadomości z uwagi tylko
na fakt jej wysłania przez nadawcę. Stanowisko to należy ocenić jako prawidłowe, jakiekolwiek
inne założenie byłoby sprzeczne z zasadami logicznego myślenia.
Na gruncie prawa polskiego ocena momentu skutecznego zapoznania się z oświadczeniem woli złożonym drugiej stronie regulowana jest przez art. 61 k.c., a na podstawie odesłania
z art. 65 k.c. reguła te pozostaje również właściwa w odniesieniu do innych oświadczeń (np. wiedzy). Niezależnie zatem od tego jak formalnie zakwalifikujemy treść wiadomości nadanych przez
Eturas, to zgodnie z art. 61 § 2 k.c. do doręczenia spornej wiadomości nadawcy, na gruncie
przepisów polskich, doszło z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią. Ustalenie faktu oraz chwili doręczenia
oświadczenia w formie elektronicznej w polskim systemie prawnym odbywa się przy uwzględnieniu zasady doręczenia, a w literaturze i orzecznictwie10 wskazuje się, że dla uznania, że doręczenie faktycznie miało miejsce nie jest wystarczające wyłącznie wprowadzenie oświadczenia
do systemu komunikacji elektronicznej, ponieważ stan taki nie stwarza pewności co do tego, czy
rzeczywiście stało się dostępne dla adresata tak, aby mógł zapoznać się z jego treścią. „Dowód
tej okoliczności obciąża nadawcę, który może skorzystać z usługi potwierdzenia komunikatu elektronicznego lub – w razie posłużenia się podpisem elektronicznym – potwierdzenia udzielanego
przez akredytowaną instytucję certyfikacyjną, ale również z innych przewidzianych w kodeksie
postępowania cywilnego dowodów” (Janas, 2018). Zważywszy na powyższe, należy zatem ocenić, że polski system w zakresie, w jakim reguluje kwestię skutecznego doręczenia (zapoznania
się z treścią wiadomości wysłanej w formie elektronicznej) pozostaje zgodny z komentowanym
wyrokiem, mianowicie, że nie jest możliwe przyjęcie prostego założenia, że nadanie wiadomości jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jej treścią przez odbiorcę. Należy jednak zaznaczyć,
że wymaganie wykazania przez organ antymonopolowy w toku każdego postępowania dowodu
skutecznego doręczenia wiadomości w postaci potwierdzenia komunikatu elektronicznego lub
akredytowanego potwierdzenia, czyniłoby wykazanie tych okoliczności praktycznie niemożliwymi
do udowodnienia w polskim systemie prawnym (mogłoby stanowić proste narzędzie procesowe
uchylenia się od odpowiedzialności antymonopolowej).
10

Np. wyr. SA w Gdańsku z 12.10.2016 r., V ACa 33/16, gdzie wskazano, że „dopiero w sytuacji dokonania skutecznego zapisania wiadomości na
skrzynce pocztowej adresata ryzyko odczytania tej wiadomości spoczywa na adresacie”.
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TSUE przyjmuje jednak, że ocena całokształtu okoliczności danej sprawy może uzasadniać
przyjęcie domniemania, że doszło do zapoznania się z treścią wiadomości w przypadku, jeśli
istnieje możliwość obalenia tego domniemania. Orzekanie, w szczególności w zakresie niewytłumaczalnego we wcześniejszej praktyce rynkowej podobieństwa sposobu postępowania konkurentów, na podstawie dowodów pośrednich, domniemań faktycznych, w szczególności według
zasad określonych w art. 231 k.p.c. czy też wnioskowania logicznego nie jest obce w polskiej
jurysdykcji. Zgodnie z cytowanym powyżej stanowiskiem, wnioskowanie takie może również
stanowić skuteczny dowód na wykazanie, że doszło do skutecznego doręczenia wiadomości
adresatowi, a tym samym przyjęcia, że zapoznał się on z jej treścią. Wydaje się zatem, że zastosowanie wspomnianych zasad oceny dowodów obowiązujących w polskim systemie prawnym,
zgodnie z dyrektywą określoną w niniejszym wyroku przez TSUE, również pozwoliłoby przyjąć,
że w analizowanej sprawie co najmniej ośmiu przedsiębiorców, których nie tylko zastosowało 3%
rabat, lecz także opublikowało w tym zakresie komunikat marketingowy zapoznało się z treścią
przesłanej wiadomości.
Sytuacja nie jest już tak oczywista w odniesieniu do pozostałych 22 biur podróży, wydaje się
bowiem, że o ile te biura same nie przyznały (lub w inny sposób nie wykazano), że zapoznały
się z treścią wiadomości, to brak jest podstaw do przyjęcia założenia, że zapoznały się z treścią
wiadomości, a co za tym idzie nie można przypisać im odpowiedzialności za naruszenie prawa
antymonopolowego. Można ewentualnie rozważyć czy z samego faktu, że przedsiębiorstwa te
prowadzą działalność gospodarczą przez co zobowiązane są do zachowania podwyższonego
standardu staranności – nie można wywnioskować, że były zobowiązane się z tą korespondencją
się zapoznać. Wydaje się, że wnioskowanie takie jest zbyt daleko idące. Należy bowiem zauważyć,
że w takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z domniemaniem zakładającym, że doszło do skutecznego zapoznania się z treścią wiadomości z uwagi na: (i) wysłanie wiadomości do adresata oraz
(ii) fakt, że wiadomość została skierowana do przedsiębiorcy. Zważywszy, że adresatem norm na
gruncie prawa konkurencji są wyłącznie profesjonaliści (przedsiębiorcy), to w zasadzie domniemanie ograniczałoby się to tego, które za niedopuszczalne uznał w komentowanym wyroku TSUE.
Następnie, TSUE wyraźnie zaznacza, że możliwość wnioskowania z całości okoliczności
sprawy o zapoznaniu się przez adresata z treścią wiadomości począwszy od dnia jej wysłania,
będzie możliwe tylko pod warunkiem, że zainteresowana strona zachowa możliwość obalenia
tego domniemania w sposób, który nie będzie nierealny lub nadmiernie utrudniony11. Przykładowo,
TSUE wskazuje, że do obalenia domniemania może dojść przez wykazanie przez zainteresowaną stronę, że wiadomości nie otrzymała albo że nie odczytała zawartości odnośnego pola, albo
że odczytała jego zawartość dopiero po upływie pewnego czasu od wysłania. Należy zastanowić
się zatem czy wykazanie przez przedsiębiorcę nieotrzymania, nieodczytania czy odczytania w innym terminie treści wiadomości w ogóle jest możliwe, a jeśli tak, to czy nie będzie to nadmiernie
utrudnione. Prawdopodobnie ocena tej możliwości będzie w każdej sytuacji zależała od oceny
konkretnej sytuacji faktycznej, np. z uwagi na funkcjonalności danego oprogramowania służącego do wymiany korespondencji. Należy jednak racjonalnie założyć, że wykazanie przez adresata
wiadomości braku doręczenia wiadomości czy niezapoznania się z jej treścią zasadniczo zawsze
11

W angielskiej wersji wyr. TSUE używa pojęć excessive or unrealistic.
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będzie związane z utrudnieniami po jego stronie12. Wydaje się w szczególności, że w większości
przypadków wykazanie braku otrzymania wiadomości będzie związane z koniecznością powołania
biegłego z zakresu systemów informatycznych, a i tak nie zawsze możliwe będzie (np. z uwagi
na ograniczony okres archiwizacji) wykazanie, że dana wiadomość nie dotarła do adresata. Te
same uwagi będą aktualne w odniesieniu do wiadomości nieprzeczytanych lub przeczytanych
w innym terminie. Tym samym, komentowany wyrok otwiera dla skarżących szeroką możliwość
argumentowania, że obalenie przyjętego przez organ na podstawie całości okoliczności sprawy
domniemania o fakcie zapoznania się z wiadomością o antykonkurencyjnym charakterze związane
będzie z nadmiernymi obciążeniami, przez co nie jest możliwe skorzystanie przez organ z takiego
ułatwionego sposobu wykazania faktu zapoznania się z treścią wiadomości.
Można zwrócić uwagę również na inną okoliczność, a mianowicie czy polska teoria doręczenia wynikająca z art. 61 k.c. jest zgodna z komentowanym wyrokiem w zakresie, w jakim strona
postępowania przed organem antymonopolowym powinna mieć możliwość wykazania, że mimo iż
wiadomość w formie elektronicznej została jej doręczona, nie zapoznała się z jej treścią lub zapoznała się z jej treścią w terminie późniejszym. W kontekście analizowanego wyroku i podkreślanej
w jego treści zasady domniemania niewinności, zwarzywszy również na naturę postępowania
antymonopolowego, należałoby przyjąć, że niezależnie od treści przepisu art. 61 k.c. skarżący
(strona postepowania przed organem antymonopolowym) może wszelkimi dostępnymi środkami
dowodowymi wykazywać, że mimo iż doszło do doręczenia jej wiadomości, nie zapoznała się ona
faktycznie z treścią przesłanej wiadomości.
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Należy przy tym przyjąć, że samo zaprzeczenie nie będzie stanowiło wystarczającego środka na obalenie domniemania. Zob. np. na gruncie doręczeń sądowych postanowienie SA w Katowicach z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt V ACz 1327/14.
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I. Uwagi wprowadzające
Przedmiotem glosy jest wyrok TS1, w którym sąd ten wypowiedział się na temat zgodności
z prawem unijnym (z dyrektywą 93/132, dyrektywą 2009/223 oraz z Kartą praw podstawowych
UE4) regulacji krajowej, na podstawie której stosowanie postanowień wzorców umów o treści identycznej lub tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
sądu i wpisanych do krajowego rejestru takich postanowień wzorców umowy może zostać uznane
w stosunku do innego przedsiębiorcy, który nie brał udziału w postępowaniu zakończonym wpisem
owych postanowień do wspomnianego rejestru, za działanie bezprawne, stanowiące podstawę
nałożenia kary pieniężnej z tego tytułu5.
Przenosząc powyższe na grunt przepisów polskich (które były zresztą bezpośrednio przedmiotem badania przez TS w komentowanym wyroku), istota problemu sprowadzała się do pytania, czy w przypadku wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego niedozwolony charakter
postanowienia we wzorcu umowy stosowanym przez danego przedsiębiorcę i umieszczeniu go

1

Wyr. TS z 21.12.2016 r. w sprawie C-119/15 Biuro podróży „Partner” sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (ECLI:EU:C:2016:987; dalej: wyrok TS).

2

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (OJ L 95, 21.4.1993, p. 29–34;
dalej: dyrektywa 93/13).
3

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu
ochrony interesów konsumentów (OJ L 110, 1.5.2009, p. 30–36; dalej: dyrektywa 2009/22).

4

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407; dalej: Karta praw podstawowych UE).

5

Wyr. TS, pkt 22.
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w rejestrze klauzul abuzywnych6 dopuszczalnym byłoby przypisanie innym przedsiębiorcom,
wykorzystującym w swoich wzorcach lub umowach tożsame lub identyczne postanowienia, lecz
nie będących stroną takiego wyroku, stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (praktyki o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik7).
Wyrok TS należy uznać za istotny z kilku powodów. Po pierwsze, mimo iż zapadł na tle pytań
prejudycjalnych zadanych przez sąd rozpatrujący sprawę z powództwa spółki prowadzącej działalność w sektorze usług turystycznych (odwołującej się od decyzji Prezesa UOKiK, nakładającej nań
karę pieniężną), odnosi się do wykładni przepisów unijnych, w tym w szczególności do przepisów
dyrektywy 93/13. Motywy takiego orzeczenia mają więc znaczenie dla obrotu konsumenckiego
w ogólności, bez względu na branżę, gdyż zawierają istotne wskazówki interpretacyjne dla oceny
zgodności z prawem unijnym (a także wykładni w zgodzie z prawem unijnym) poszczególnych
rozwiązań prawnych stanowiących implementację dyrektywy 93/13 oraz dyrektywy 2009/22, we
wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zarazem nakreślają kierunek, w jakim w przyszłości
może się rozwijać orzecznictwo TS w obszarze regulacji mających na celu ochronę konsumentów.
Po drugie, jakkolwiek prima facie mogłoby się wydawać, że najważniejsze motywy wyroku TS
znacząco odbiegają od argumentacji zaprezentowanej w opinii Rzecznika8, to bliższa analiza opinii
Rzecznika i wyroku TS prowadzi do wniosku, że w istocie zawierają one wiele punktów stycznych.
Po trzecie, wyrok TS wydany został w odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez
SA w Warszawie9. Odnosi się zatem bezpośrednio do przepisów polskiego systemu prawnego,
choć należy pamiętać, że zapadł już po reformie systemu abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy
dokonanej w 2015 r. 10, która weszła w życie z dniem 17 kwietnia 2016 r.11. Po tej dacie, kontrola
abstrakcyjna dokonywana jest w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez
Prezesa UOKiK12, choć decyzje Prezesa UOKiK podlegają następczej kontroli sądowej13. Do
dnia 16 kwietnia 2016 r. kontrola ta następowała natomiast w ramach postępowania w sprawach
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a więc na podstawie – uchylonych
obecnie14 – art. 47936–47945 k.p.c.15. Ponadto, zgodnie z – również uchylonym obecnie – art. 24
ust. 2 pkt 1 uokik, praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów stanowiło godzące w nie
bezprawne działanie przedsiębiorcy16, polegające na stosowaniu postanowień wzorców umowy,
6 Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (dalej: rejestr klauzul abuzywnych) prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) na podstawie art. 47945 § 2 ustawy stawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.; dalej: k.p.c.).
7

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331 ze zm.; dalej uokik).

8

Opinia Rzecznika Generalnego Henrika Saugmandsgaarda ØE przedstawiona w dniu 2.06.2016 r. Sprawa C-119/15 Biuro podróży „Partner” Sp. z o.o.,
Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ECLI:EU:C:2016:387; dalej: opinia Rzecznika).
9

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (dalej: SA w Warszawie).

10

Ustawa z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1634; dalej: nowelizacja uokik).

11

Art. 12 nowelizacji uokik.

12

Art. 23a–23d oraz art. 99a–99f uokik; zgodnie z art. 23d uokik: „Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma
skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów,
którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji”.
13

Art. 81–85 uokik oraz art. 47928–47935 k.p.c.

14

Należy zaznaczyć, że w świetle art. 12 nowelizacji uokik, art. 2 pkt 2 tego aktu w zakresie uchylanego art. 47945 k.p.c., wchodzi w życie po upływie
10 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji uokik.

15

Zgodnie z uchylonym obecnie art. 47942 § 1 k.p.c.: „W razie uwzględnienia powództwa przez sąd w sentencji wyroku przytacza treść postanowień
wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania”. Natomiast zgodnie z uchylonym obecnie art. 47943 k.p.c.: „Wyrok prawomocny
ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisu uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2”.
16

Warto dodać, że zgodnie z nową treścią art. 24 ust. 2 in principio uokik, obowiązującą od dnia 17 kwietnia 2016 r., przez praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów rozumie się nie tylko godzące w nie sprzeczne z prawem zachowanie przedsiębiorcy, ale również takie, które jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami.
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które zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Co jednak istotne, w świetle przepisów
intertemporalnych zawartych w nowelizacji uokik17, przez okres 10 lat od daty wejścia jej w życie,
do postanowień wzorców umowy, które zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych, stosowane będą zarówno przepisy k.p.c., jak i przepisy uokik w dotychczasowym brzmieniu18.
W kontekście polskich regulacji, nie bez znaczenia jest również fakt, że wyrok TS zapadł już
po wydaniu uchwały SN z 2015 r.19, w której SN dokonał wykładni przepisów k.p.c. regulujących
problematykę rozszerzonej skuteczności prawomocnego wyroku uznającego postanowienie
wzorca za niedozwolone20. W istocie więc TS odpowiadał na pierwsze pytanie prejudycjalne21 SA
w Warszawie, które przedstawiało hipotetyczny stan prawny, jaki mógłby obowiązywać w Polsce
(lub innych państwach członkowskich). Mówiąc ściślej, wspomniane pytanie prejudycjalne oparte zostało o – przyjmowane przez część polskiej doktryny i orzecznictwa – założenie, zgodnie
z którym prawomocny wyrok uznający postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, w aspekcie podmiotowym działa nie tylko przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy, lecz także przeciwko
wszystkim innym przedsiębiorcom22. Takie założenie (taki wariant interpretacyjny przepisów
k.p.c.) zdezaktualizowało się jednak wobec podjęcia uchwały SN z 2015 r. Niemniej pojawia się
pytanie o wpływ wyroku TS na wykładnię – uchylonych obecnie – przepisów k.p.c., przyjętą we
wspomnianej uchwale SN i w konsekwencji na wykładnię – również uchylonego obecnie – art. 24
ust. 2 pkt 1 uokik. Warto również rozważyć znaczenie wyroku TS w kontekście modelu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umowy obowiązującego w Polsce od dnia 17 kwietnia 2016 r.

II. Główne tezy wyroku TS
Główną tezą wyroku TS w zakresie pierwszego pytania prejudycjalnego jest stwierdzenie, że
art. 6 ust. 1 i art. 7 dyrektywy 93/13 w zw. z art. 1 i 2 dyrektywy 2009/22 należy w świetle art. 47
Karty praw podstawowych UE interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu,
by stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych
za niedozwolone prawomocnym wyrokiem sądu i wpisanych do krajowego rejestru postanowień
wzorców umowy uznanych za niedozwolone mogło zostać uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy, który nie brał udziału w postępowaniu zakończonym wpisem owych postanowień do
wspomnianego rejestru, za działanie bezprawne, stanowiące podstawę nałożenia kary pieniężnej
z tego tytułu, pod warunkiem – czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego – że przedsiębiorcy temu przysługuje skuteczny środek prawny zarówno przeciwko decyzji uznającej tożsamość porównywanych postanowień, obejmujący kwestię, czy – przy uwzględnieniu wszystkich
istotnych okoliczności właściwych danej sprawie – owe postanowienia są materialnie identyczne,
17

Art. 7–12 nowelizacji uokik.

18

Art. 9 nowelizacji uokik. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych
ustaw projektu (druk nr 3662, str. 27 i 28, Sejm VII kadencji; dalej: uzasadnienie nowelizacji uokik) wskazano, że: „W związku z koniecznością ustalenia
wzajemnej relacji przepisów obecnie obowiązujących i przepisów projektowanych, całkowicie zmieniających model kontroli abstrakcyjnej postanowień
wzorców umów, przyjęto, że prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów rejestr niedozwolonych klauzul będzie funkcjonował przez 10 lat od
dnia wejścia w życie ustawy. W stosunku do klauzul wpisanych do rejestru Prezes UOKiK będzie orzekał o stosowaniu praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), nie dłużej jednak
niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z uwzględnieniem wydanych w tym zakresie orzeczeń sądowych, w szczególności uchwały
Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 17/15 oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-119/15”.
Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/57BB3F7DA2124E0FC1257E8200440367/%24File/3662.pdf.
19

Uchwała składu 7 sędziów SN z 20.11.2015 r., III CZP 17/15 (OSNC 2016 Nr 4, poz. 40, str. 1; dalej: uchwała SN z 2015 r.).

20

Art. 365 § 1, art. 366 k.p.c., oraz uchylone obecnie art. 47943 w zw. z art. 47945 § 2 k.p.c.

21

Wyr. TS, pkt 21 ppkt 1.

22

Wyr. SN z 12.02.2014 r., sygn. III SK 18/13 (LEX nr 1448753) i przywołane tam rozbieżne orzecznictwo i wypowiedzi doktryny; uchwała SN z 2015 r.
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zwłaszcza pod względem wywoływanych przez nie szkodliwych dla konsumentów skutków, jak
i przeciwko decyzji ustalającej w danym wypadku kwotę kary pieniężnej23.
Warto zaznaczyć, że TS odpowiedział również na drugie pytanie prejudycjalne skierowane
przez SA w Warszawie24, związane z wątpliwościami co do zakresu zawartego w art. 267 akapit 3 TFUE25 pojęcia „sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa
wewnętrznego”, występującymi na gruncie polskiej procedury cywilnej. SA w Warszawie wskazał,
że źródłem tych wątpliwości są odmienne podejścia co do kwalifikowania skargi kasacyjnej jako
środka zaskarżenia w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE26.
Zgodnie z pierwszym z nich, w świetle polskiej procedury cywilnej „sądem ostatniej instancji”
w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE będzie odpowiednio SN w sprawach, w których od orzeczenia
sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna (sprawy kasacyjne) lub sąd drugiej instancji
(sąd okręgowy albo sąd apelacyjny) w sprawach w których nie przysługuje skarga kasacyjna
(sprawy niekasacyjne)27.
Zgodnie z drugim stanowiskiem, „sądem ostatniej instancji” w świetle art. 267 akapit 3 TFUE,
a zatem sądem zobowiązanym do zadania pytania prejudycjalnego, w postępowaniu cywilnym
zawsze będzie (zarówno w sprawach kasacyjnych, jak i niekasacyjnych) sąd drugiej instancji,
a więc sąd okręgowy lub sąd apelacyjny. Takie stanowisko oparte jest na założeniu, że skarga
kasacyjna z uwagi na cele, zakres i ograniczenia nie stanowi „środka zaskarżenia”, o którym
mowa w art. 267 akapit 3 TFUE28.
TS wyjaśnił, powołując się przy tym na swoje dotychczasowe orzecznictwo w tej materii29,
że sąd okręgowy lub sąd apelacyjny, których orzeczenia mogą stać się przedmiotem skargi kasacyjnej powinny być kwalifikowane jako sądy krajowe, których orzeczenia podlegają zaskarżeniu
według prawa wewnętrznego30. Oznacza to, że skarga kasacyjna przysługująca stronom w postępowaniu cywilnym, mimo ograniczeń i ścisłych warunków uprawniających do jej wniesienia,
powinna być traktowana jako środek zaskarżenia w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE. Rozumując
na zasadzie a contrario, należałoby również uznać, że w sprawie, w której od orzeczenia sądu
okręgowego lub sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna, sądy te w świetle art. 267
akapit 3 TFUE powinny być kwalifikowane jako sądy krajowe, których orzeczenia nie podlegają

23

Warto zaznaczyć, że w opinii Rzecznika zaproponowana została inna konkluzja i odmienna propozycja odpowiedzi na zadane przez SA w Warszawie
pytanie prejudycjalne. Zgodnie z pkt 90 opinii Rzecznika: „Mając powyższe na względzie, proponuję, aby Trybunał odpowiedział w następujący sposób
na pierwsze pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny: Dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w związku z art. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów i z art. 47 Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniom krajowym przewidującym nałożenie kary pieniężnej na
przedsiębiorcę, który stosuje w swych umowach zawieranych z konsumentami postanowienia wzorców umów uważane za tożsame z postanowieniami
uznanymi już za nieuczciwe i wpisanymi z tego tytułu do jawnego rejestru, mimo że ów przedsiębiorca nie brał udziału w postępowaniu prowadzącym
do stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowień zawartych w tym rejestrze”. Jednak co ciekawe, już w pierwszym zdaniu swojego wprowadzenia,
Rzecznik zaznacza, że orzeczenie sądowe stwierdzające nieuczciwy charakter postanowienia zawartego w umowie konsumenckiej może mieć wiążący
charakter jako precedens prawny (opinia Rzecznika, pkt 1).
24

Wyr. TS, pkt 21 ppkt 2.

25

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (J C 326, 26.10.2012, p. 47–390; dalej: TFUE).

26

Wyr. TS, pkt 49.

27

Postanowienie SA w Warszawie z 19.11.2014 r., sygn. VI ACa 165/14 (dalej: postanowienie SA w Warszawie). Pozyskano z: https://www.iws.org.
pl/pliki/files/ACa%20_165_2014_1.pdf

28

Ibidem.

29

Wyr. TS, pkt 52. Zob. też wyr. TS z 16.12.2008 r. w sprawie C-210/06 (ECLI:EU:C:2008:723), pkt 76 i przytoczone tam orzecznictwo TS.

30

Wyr. TS, pkt 54.
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zaskarżeniu według prawa wewnętrznego31, z czym może się wiązać obowiązek skierowania do
TS pytania prejudycjalnego.
Przedmiotem glosy będzie problematyka związana z pierwszym pytaniem prejudycjalnym
rozpatrzonym przez TS.

III. Zagadnienie prawne będące przedmiotem pierwszego pytania
prejudycjalnego
1. Przebieg sprawy przed SA w Warszawie
Wyrok TS zapadł na kanwie sprawy toczącej się przed SA w Warszawie. Decyzją Prezesa
UOKiK działanie przedsiębiorcy, polegające na stosowaniu postanowień wzorców umowy, które
zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych, uznane zostało za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik32. Z tego tytułu na podstawie
art. 106 ust. 1 pkt 4 uokik wymierzona została kara pieniężna33. W uzasadnieniu wydanej decyzji
Prezes UOKiK stwierdził (zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Prezesa UOKiK w tym zakresie), że za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznane posługiwanie
się postanowieniami wzorca umowy, które zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych, bez
względu na to czy wpis dotyczy tego przedsiębiorcy, przeciwko któremu jest prowadzone postępowanie, czy też innego przedsiębiorcy34. Od decyzji Prezesa UOKiK przedsiębiorca wniósł odwołanie do SOKiK35, które zostało oddalone36. SOKiK podzielił w całości pogląd Prezesa UOKiK co
do rozszerzonej skuteczności wpisu do rejestru klauzul abuzywnych, uznając, że postanowienia
zawarte we wzorcu umowy, który był wykorzystywany przez przedsiębiorcę są tożsame z innymi
klauzulami niedozwolonymi wpisanymi do wspomnianego rejestru w stosunku do innych przedsiębiorców37. W efekcie uznał, że przedsiębiorca dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów, która została określona w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik, w związku z czym
istniała podstawa do wymierzenia mu kary pieniężnej, zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 4 uokik38. Od
wyroku SOKiK przedsiębiorca wniósł apelację do SA w Warszawie, który powziął wątpliwości
w przedmiocie wykładni art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik w świetle regulacji prawa unijnego39. W efekcie,
SA w Warszawie postanowieniem z 19 listopada 2014 r. (postanowienie SA w Warszawie) zwrócił
się w tym zakresie z pytaniem prejudycjalnym do TS40. Ściśle rzecz ujmując, sąd ten zmierzał do
ustalenia czy przepisy prawa unijnego należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na
przeszkodzie takiemu wariantowi interpretacyjnemu przepisów krajowych, który szeroko ujmuje
31

Wyr. TS, pkt 54.

32

Wyr. SA w Warszawie z 22.03.2017 r., sygn. VI ACa 165/14 (Legalis nr 1683484; dalej: wyrok SA w Warszawie).

33

Ibidem.

34

Ibidem. Jak wynika z treści tego wyroku, w uzasadnieniu decyzji Prezes UOKiK wskazał również, że: „Dla uznania, że określona klauzula jest niedozwolonym postanowieniem umownym wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych wystarczy stwierdzenie, że mieści się ona w hipotezie klauzuli
wpisanej uprzednio do rejestru i nie jest konieczna literalna zgodność porównywalnych klauzul. Czynnikiem przesądzającym o podobieństwie dwóch
klauzul powinien być zamiar, cel, jakiemu ma służyć kwestionowane postanowienie. Jeśli cel utworzenia spornej klauzuli odpowiada celowi sformułowania
klauzuli uznanej za niedozwoloną, oba zapisy można uznać za tożsame”.
35

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK).

36

Wyr. SA w Warszawie.

37

Ibidem.

38

Ibidem.

39

Ibidem.

40

Ibidem. Zob. też postanowienie SA w Warszawie.
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zakres rozszerzonej prawomocności wyroku – uznającego w ramach tzw. kontroli abstrakcyjnej
postanowienie wzorca za niedozwolone i zakazującego ich stosowania – zarówno od strony podmiotowej (objęcie skutkami wyroku podmiotów, które nie były stronami postępowania o uznanie
postanowień wzorca za niedozwolone), jak i od strony przedmiotowej (objęcie skutkami nie tylko
tych samych, lecz także takich samych postanowień wzorca), a w konsekwencji przyjmuje szerszy
zakres stosowania normy zawartej w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik41. Chciał też wiedzieć czy w sprzeczności ze wskazanym wariantem interpretacyjnym nie stoją zasady wynikające z prawa unijnego,
w tym prawo do bycia wysłuchanym przewidziane w art. 47 Karty praw podstawowych UE42.
2. Opinia Rzecznika Generalnego
W dniu 2 czerwca 2016 r. w związku z pytaniami prejudycjalnymi SA w Warszawie, przedstawiona została opinia Rzecznika, który w zakresie pierwszego pytania przypomniał, że ustanowiony przez dyrektywę 93/13 system ochrony opiera się na założeniu, że konsument jest stroną
słabszą niż przedsiębiorca zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze względu
na stopień poinformowania43. Uznał, że system, który wiąże z orzeczeniami wydanymi w ramach
kontroli abstrakcyjnej skutek erga omnes i pozwalający na nałożenie na przedsiębiorców znacznych kar pieniężnych, byłby w stanie zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów, gdyż skutecznie i szybko przeciwdziałałby stosowaniu postanowień uznanych za nieuczciwe, jak również
analogicznych postanowień mających podobny ujemny wpływ na konsumentów44. Podniósł też,
że taki system uniemożliwiałby obejście przepisów za pomocą niewielkich – mających redakcyjny
i stylistyczny charakter – zmian zakazanych już postanowień45. Mimo licznych zalet i korzyści dla
konsumentów wynikających z takiego modelu, Rzecznik uznał, że taki system nie stoi w zgodzie
z wymogami wynikającymi z dyrektywy 93/13, rozpatrywanymi w świetle Karty praw podstawowych
UE46. Za takim stanowiskiem przemawiała konieczność równoważenia z jednej strony praw i interesów konsumentów wymagających ochrony, z drugiej zaś – uprawnień i gwarancji procesowych,
mających zapewnić przedsiębiorcom rzeczywistą możliwość obrony ich praw47. Rzecznik słusznie
wskazał, że postanowienie uznane za niedozwolone w kontroli abstrakcyjnej nie zawsze musi
mieć taki charakter w przypadku kontroli indywidualnej, a więc wówczas, gdy brane są pod uwagę
szczególne okoliczności danej sprawy48. Z kwestią tą powiązał natomiast ścisłe – wywodzone
m.in. z art. 47 Karty praw podstawowych UE – prawo przedsiębiorcy do bycia wysłuchanym49.
Rzecznik podkreślił, że prawo to powinno być zapewnione zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i w postępowaniu sądowym50. Ponadto powinno gwarantować każdej osobie możliwość
41

Postanowienie SA w Warszawie.

42

Wyr. SA w Warszawie.

43

Opinia Rzecznika, pkt 39 zd 1. Wyrok TS, pkt 28. Zob. też orzecznictwo TS przytoczone w przypisie 20 opinii Rzecznika.

44

Opinia Rzecznika, pkt 40.

45

Ibidem, pkt 40 in fine.

46

Ibidem, pkt 42.

47

Ibidem, pkt 42–71 oraz pkt 90.

48

Ibidem, pkt 43–57. W uproszczeniu można powiedzieć, że w przypadku kontroli abstrakcyjnej badany jest określony wzorzec umowy, jednakże zasadniczo w oderwaniu od skonkretyzowanego stosunku prawnego. Z tego powodu wnioski wynikające z analizy postanowień (wzorca) umowy językowo
tożsamych mogą być różne w zależności od „trybu” kontroli. Teoretycznie więc tożsame językowo postanowienie uznane za abuzywne w kontroli abstrakcyjnej może być uznane za uczciwe w kontroli incydentalnej i odwrotnie. Natomiast w ramach kontroli incydentalnej dokonywana jest wykładnia
oświadczeń woli stron umowy, ustalana jest normatywna treść umowy i badane są pozostałe okoliczności sprawy, w tym okoliczności przed zawarciem
umowy (co można określić mianem materialnej przejrzystości umowy), np. wykonanie obowiązków informacyjnych itd.
49

Opinia Rzecznika, pkt 58. Zob. też opinia Rzecznika, pkt 59–71.

50

Ibidem, pkt 61 zd 1. Zob. też orzecznictwo TS przytoczone w przypisie 50 opinii Rzecznika.
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skutecznego przedstawienia jej stanowiska przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, która mogłaby
niekorzystnie wpłynąć na jej interesy, tak aby właściwy organ był w stanie użytecznie uwzględnić
wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy51.
W tym kontekście jako kluczowe należy ocenić prawo do zanegowania nieuczciwego charakteru postanowień, które stosuje on w swych umowach zawieranych z konsumentami, a które
w ocenie Rzecznika powinno być przedsiębiorcy zagwarantowane52. Po pierwsze, chodzi o możliwość udowodnienia, że szczególne okoliczności towarzyszące zawarciu danej umowy były różne
od okoliczności będących przedmiotem oceny w kontroli abstrakcyjnej53. Po drugie, przedsiębiorca
powinien mieć możliwość podniesienia zarzutów mających charakter faktyczny lub prawny, które
z jakiegokolwiek powodu nie zostały podniesione w toku wcześniejszego postępowania polegającego na kontroli abstrakcyjnej, z czym wiąże się również możliwość naprawienia ewentualnych
błędów popełnionych w toku tego postępowania przez innego przedsiębiorcę54. Przedsiębiorca
powinien mieć zatem możliwość udowodnienia, że sporne postanowienie nie stwarza w szczególnych okolicznościach znaczącej nierównowagi ze szkodą dla konsumenta, poprzez wykazanie
zwłaszcza, że szkodliwy skutek tego postanowienia zostaje zrównoważony innymi postanowieniami tej samej umowy lub obniżoną ceną zapłaconą przez konsumenta55 – w istocie chodzi więc
o możliwość wykazania, że w konkretnych okolicznościach danego przedsiębiorcy postanowienie
nie ma charakteru nieuczciwego.
3. Motywy wyroku TS
W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę, że mimo ostatecznie odmiennej oceny końcowej w przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego, TS w swoim wyroku (w tym w głównej
tezie56) mocno nawiązał do argumentów wskazanych w opinii Rzecznika, a odnoszących się do
prawa przedsiębiorcy do bycia wysłuchanym57. TS uznał, że przedsiębiorca, na którego nałożona
ma być kara pieniężna za stosowanie postanowienia uznanego za tożsame z postanowieniem
wpisanym do rejestru klauzul abuzywnych, w oparciu o zasadę skutecznej ochrony sądowej,
musi dysponować możliwością wniesienia środka prawnego przeciwko nałożeniu takiej kary58.
Owe prawo do środka prawnego – jak stwierdził TS – musi pozwalać na ocenę zarówno działania
uznanego za niedozwolone, jak i wysokości kary pieniężnej ustalonej przez właściwy organ krajowy poprzez powołanie się na nieprzestrzeganie zasady proporcjonalności59. W efekcie, ocenie
należy poddać treść spornych postanowień w celu ustalenia czy – przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności właściwych danej sprawie – są one materialnie identyczne, zwłaszcza pod względem skutków, jakie wywołują, z tymi wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych60.
Jednocześnie TS wyraźnie zaznaczył, że do sądu krajowego należy ocena czy przedsiębiorcy
51

Ibidem, pkt 61 zd 2.

52

Ibidem, pkt 58.

53

Ibidem, pkt 62 zd 2.

54

Ibidem, pkt 62 zd 3.

55

Ibidem, pkt 63 zd 2. Warto dodać, że materialną tożsamość postanowień należy badać przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności właściwych danej sprawie, w tym pod względem wywoływanych przez nie szkodliwych dla konsumentów skutków (wyrok TS, pkt 42 oraz pkt 47).

56

Wyr. TS, pkt 47.

57

Opinia Rzecznika, pkt 58 – 71.

58

Wyr. TS, pkt 40 zd 1 oraz pkt 47.

59

Ibidem, pkt 40 zd 2, pkt 45 oraz pkt 46.

60

Ibidem, pkt 41 i 42.
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zapewnione zostały odpowiednie gwarancje procesowe, w tym prawo do bycia wysłuchanym
w kształcie nakreślonym przez TS61. Chodzi o możliwość kwestionowania zarówno zasadności
nałożenia kary, jak i jej wysokości62. Na gruncie przepisów polskich wymogi te odnoszą się do
postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UOKiK, a także do postępowania
sądowego toczącego się odpowiednio przed SOKiK, SA i SN.
4. Ocena stanowiska TS
Stanowisko TS prima facie mogłoby się wydawać – w szczególności z perspektywy przedsiębiorców oferujących konsumentom swoje usługi lub produkty63 w oparciu o wystandaryzowane
wzorce umowy (na zasadzie adhezji) – jako bardzo daleko idące. Wydaje się jednak, że wbrew
pozorom motywy TS są dosyć ostrożne i zachowawcze. Analiza wyroku TS prowadzi jedynie do
wniosku, że sąd ten nie wyklucza a priori zgodności z prawem unijnym przepisów krajowych implementujących przepisy dyrektywy 93/13 oraz dyrektywy 2009/22, w ten sposób, iż stosowanie
postanowień wzorców umowy tożsamych lub identycznych z treścią postanowień wpisanych do
rejestru klauzul abuzywnych, w konkretnych okolicznościach, może zostać uznane w stosunku
do przedsiębiorców, którzy nie byli stroną postępowania, w wyniku którego taki wpis nastąpił,
za działanie bezprawne. W konsekwencji takie działanie może stanowić podstawę do nałożenia
kary pieniężnej.
Jednak po pierwsze, TS zaznaczył, że posługiwanie się przez innych przedsiębiorców postanowieniem o treści identycznej lub tożsamej z postanowieniem wpisanym do rejestru klauzul
abuzywnych może, lecz nie musi stanowić działania bezprawnego. Innymi słowy samo stosowanie
takich postanowień przez innych przedsiębiorców nie może być ipso facto i ex lege kwalifikowane jako zachowanie bezprawne. Jest to zresztą dosyć oczywista konkluzja, mając na uwadze,
iż szczególne okoliczności konkretnej sprawy i konkretnego przedsiębiorcy mogą powodować,
że stosowanym przez niego postanowieniom nie będzie można przypisać cech nieuczciwości.
Po drugie, aby szeroki model abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy uznać za dopuszczalny
w świetle prawa unijnego, przedsiębiorcy muszą mieć zapewniony rozległy wachlarz gwarancji
procesowych, realizujących zasady sprawiedliwości proceduralnej.
W tym kontekście aktualizuje się też postulat jawności, aktualności64 i przejrzystości65 rejestru
klauzul abuzywnych. Możliwość ukarania przedsiębiorcy, który nie był stroną postępowania zakończonego wpisem określonych postanowień do tego rejestru, a stosującego takie same postanowienia, musi być zatem uzależniona od tego, że miał on możliwość zapoznania się – z odpowiednim
wyprzedzeniem – z ich treścią. Zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege certa, przedsiębiorca
musi znać zakres inkryminowanego zachowania. Innymi słowy musi on mieć możliwość ustalenia czy postanowienia, które stosuje lub zamierza stosować w swoich wzorcach są materialnie
tożsame z tymi wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych, a w szczególności, czy mogą powodować podobne negatywne dla konsumentów skutki. Jeżeli natomiast w ocenie przedsiębiorcy taka
61

Ibidem, pkt 43.

62

Ibidem, pkt 40, pkt 45 zd 2 i oraz pkt 46.

63

Można się w tym zakresie posiłkować definicją produktu zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zm.; dalej: upnpr).

64

Wyr. TS, pkt 39.

65

Ibidem, pkt 38.
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sytuacja nie zachodzi, musi on mieć możliwość wykazania swoich racji w postępowaniu, którego
efektem może być nałożenie nań kary pieniężnej. TS bardzo słusznie kładzie więc szczególny
nacisk na uprawnienia i gwarancje procesowe przedsiębiorców, o czym warto pamiętać przy okazji
wprowadzania wszelkich nowych regulacji, mających na celu ochronę konsumentów, zwłaszcza
jeżeli przewidują one możliwość nakładania na przedsiębiorców kar lub innych sankcji.

IV. Wyrok TS a uchwała SN z 20 listopada 2015 r.,
sygn. III CZP 17/15
Jednym z kluczowym zagadnień, jakie wiążą się z wyrokiem TS, jest analiza wpływu przedstawionej w nim wykładni prawa unijnego (w szczególności przepisów dyrektywy 93/13) na wykładnię
przepisów k.p.c., przewidujących rozszerzoną prawomocność wyroków uznających postanowienie wzorca umowy za niedozwolone (w szczególności chodzi o art. 365 § 1, art. 366 k.p.c. oraz
o uchylone obecnie art. 47943 w zw. z art. 47945 § 2 k.p.c.66) oraz na wykładnię uchylonego obecnie art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik67. Innymi słowy pojawia się pytanie, czy wykładnia ww. przepisów,
przyjęta w uchwale SN z 2015 r., pozostaje aktualna w związku z motywami wyroku TS. Problem
ten był już przedmiotem analizy w najnowszym orzecznictwie.
W dwóch orzeczeniach wydanych niedługo po ogłoszeniu wyroku TS, SN wskazał, że wyrok
ten nie oznacza, że prawo unijne nakazuje przyjęcie szerokiego skutku wpisu postanowienia do
rejestru klauzul abuzywnych, a kwestia ta została pozostawiona prawodawcy krajowemu68. Taki
pogląd generalnie należy uznać za słuszny. Wszak TS, dokonując wykładni przepisów unijnych,
jedynie stwierdził, że określony model abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy jest (byłby) z nimi
zgodny69, określając przy tym szereg restrykcyjnych warunków w tym zakresie70. Jakkolwiek TS
w wyroku tym odnosił się w pewnym stopniu do przepisów polskich (gdyż odpowiadał na pytanie prejudycjalne zadane przez polski sąd), nie przesądził, jak te przepisy należy interpretować.
W tym kontekście SN wskazał, że sąd krajowy nie ma obowiązku dokonywania prounijnej wykładni
art. 24 uokik (w celu zapewnienia zgodności tego przepisu z prawem unijnym) w tym kierunku, by
zachowanie przedsiębiorcy opisane w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik uznać za bezprawne z mocy wyłącznie przepisu71. Stanowisko SN wydaje się słuszne, choć sposób sformułowania argumentacji
należy uznać jako niefortunny. Postulat prounijnej wykładni przepisów krajowych72 – zwłaszcza
66

Z zastrzeżeniem przepisów intertemporalnych zawartych w nowelizacji uokik, zob. przypisy nr 14, 17 i 18.

67

Z zastrzeżeniem przepisów intertemporalnych zawartych w nowelizacji uokik, zob. przypisy nr 14, 17 i 18.

68

Wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191); postanowienie SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 13/15 (Legalis nr 1715011).

69

Wyr. TS, pkt 47.

70

Ibidem, pkt 38 – 47.

71

Wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191); postanowienie SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 13/15 (Legalis nr 1715011). Warto
zaznaczyć, że w orzecznictwie SN przyjmuje się, że art. 24 ust. 1 i 2 uokik nie stanowią samodzielnej podstawy prawnej przesądzającej bezprawny
charakter działań przedsiębiorcy – SN przyjmuje, że w tym celu koniecznym jest sięgnięcie do innych niż uokik przepisów prawa nakładających na
przedsiębiorcę określony obowiązek (nakaz/zakaz) w obrocie konsumenckim [zob. wyrok SN z 12.02.2014 r., sygn. III SK 18/13 (LEX nr 1448753) i tam
przywołane orzecznictwo oraz wypowiedzi doktryny w tej materii].
72

Wyr. TS z 10.04.1984 r. w sprawie 14/83 (Zbiór Orzeczeń 1984 - 01891; ECLI:EU:C:1984:153), pkt 15 i 26; w pkt 26 tego wyr., TS wskazał, że:
„(…) stosując prawo wewnętrzne, a w szczególności przepisy prawa krajowego wprowadzone w celu wykonania dyrektywy 76/207, sądy krajowe są
zobowiązane do wykładni prawa krajowego zgodnie z treścią i celem dyrektywy, w celu osiągnięcia rezultatu, o którym mowa w art. 189 akapit trzeci”.
Wyr. TS z 27.06.2000 r. w sprawach połączonych: od C-240/98 do C-244/98, Océano Grupo Editorial SA v. Roció Murciano Quintero (C-240/98) i Salvat
Editores SA v. José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) i Emilio Viñas Feliú
(C-244/98) (Zbiór Orzeczeń 2000 I-04941; ECLI:EU:C:2000:346), pkt 31 i 32.
Wyr. TS z 24.01.2012 r. w sprawie C-282/10 (elektroniczny Zbiór Orzeczeń; ECLI:EU:C:2012:33), pkt 24; w pkt 24 tego wyr., TS wskazał, że: „W tym
względzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, że stosując prawo wewnętrzne, sądy krajowe zobowiązane są tak dalece, jak jest to możliwe, dokonywać
jego wykładni w świetle brzmienia i celu rozpatrywanej dyrektywy, by osiągnąć przewidziany w niej rezultat, a zatem dostosować się do art. 288 akapit
trzeci TFUE. Wymóg dokonywania wykładni zgodnej prawa krajowego jest bowiem nierozerwalnie związany z systemem traktatu FUE, gdyż zezwala
sądom krajowym na zapewnienie, w ramach ich właściwości, pełnej skuteczności prawa Unii przy rozpoznawaniu zawisłych przed nimi sporów (zob.
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jeżeli stanowią one implementację prawa unijnego – pozostaje przecież aktualny również na tle
art. 24 uokik. Zresztą bezpośrednio na tle dyrektywy 93/13, TS wskazał, że sąd krajowy jest zobowiązany, gdy stosuje przepisy prawa krajowego – zarówno te, które weszły w życie po przyjęciu
dyrektywy, jak i te przed jej przyjęciem – do ich interpretowania tak dalece, jak to jest możliwe,
zgodnie z literą (brzmieniem) i celem tej dyrektywy73. Chodzi natomiast o to, że przepisy dyrektywy 93/13 i wyroki TS, w tym komentowany wyrok TS nie przesądzają w sposób automatyczny,
jaki system obowiązuje w danym kraju – zwłaszcza mając na uwadze, że dyrektywa 93/13 jest
dyrektywą minimalnej harmonizacji74. Decydują o tym przepisy krajowe, podlegające wykładni
sądów krajowych. W Polsce wykładnia taka dokonana została uchwałą SN z 2015 r., w której SN
rozstrzygnął występującą od wielu lat rozbieżność w zakresie skutków rozszerzonej prawomocności wyroków uznających postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. W aspekcie podmiotowym SN opowiedział się za jednokierunkowym działaniem prawomocności, stwierdzając,
że wyrok uwzględniający powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone
działa na rzecz wszystkich konsumentów, ale wyłącznie przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy75.
SN dodał, że nie ma potrzeby, aby inne osoby mogły wszczynać na nowo postępowanie o uznanie
za niedozwolone postanowienia wzorca umowy o tej samej treści normatywnej przeciwko temu
samemu pozwanemu przedsiębiorcy, gdyż skutki wyroku działają na ich rzecz w indywidualnych
sporach z tym przedsiębiorcą76. Natomiast w aspekcie przedmiotowym SN wskazał, że kluczowe
znaczenie ma treść normatywna danego postanowienia, a nie jego brzmienie77. Uznanie postanowienia za niedozwolone następuje zatem w ujęciu materialnym – chodzi więc o postanowienia o tożsamej normatywnej treści, które w płaszczyźnie językowej mogą być wyrażone w różny
sposób78. Podobny wniosek można wywieść z wyroku TS79.
Wyrok TS nie stwierdza natomiast, aby wykładnia polskich przepisów stanowiących implementację dyrektywy 93/13, przyjęta ostatecznie przez SN, stała w sprzeczności z prawem unijnym.
Nie taki był zresztą przedmiot pytania prejudycjalnego skierowanego do TS. Dlatego, jak słusznie
stwierdził SA w Warszawie (zresztą w wyroku wydanym w sprawie, w której wcześniej zadał pytanie prejudycjalne stanowiące przedmiot komentowanego wyroku TS), wykładnia przepisów prawa
w szczególności wyroki: z dnia 5 października 2004 r. w sprawach połączonych od C-397/01 do C-403/01 Pfeiffer i in., Zb. Orz. s. I-8835, pkt 114; z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych od C-378/07 do C-380/07 Angelidaki i in., Zb. Orz. s. I-3071, pkt 197, 198; z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie C-555/07 Kücükdeveci, Zb. Orz. s. I-365, pkt 48)”.
Uchwała SN z 13.07.2006 r., III SZP 3/06 (Legalis nr 75466).
73

Wyr. TS z 10.04.1984 r. w sprawie 14/83 (ECLI:EU:C:1984:153), pkt 15 i 26.
Wyr. TS z 27.06.2000 r. w sprawach połączonych: od C-240/98 do C-244/98, Océano Grupo Editorial SA v. Roció Murciano Quintero (C-240/98) i Salvat
Editores SA v. José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) i Emilio Viñas Feliú
(C-244/98) (Zbiór Orzeczeń 2000 I-04941; ECLI:EU:C:2000:346), pkt 32;
Wyr. TS z 24.01.2012 r. w sprawie C-282/10 (elektroniczny Zbiór Orzeczeń; ECLI:EU:C:2012:33), pkt 24;
Wyr. TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 71.
74

Art. 8 dyrektywy 93/13.

75

Uchwała SN z 2015 r. W uchwale tej SN wskazał również, że: „Według art. 47943 k.p.c. z rozszerzonej podmiotowo prawomocności materialnej
korzysta wyłącznie wyrok uwzględniający powództwo, tj. taki, do którego zmierzają wskazane podmioty, nie przysługuje ona natomiast wyrokowi oddalającemu powództwo, tj. takiemu, który zaspokaja interes pozwanego przedsiębiorcy”.
76

Uchwała SN z 2015 r.

77

Ibidem. W uchwale tej SN stwierdził też, że: „Przedmiotem uznania za niedozwolone i zakazu wykorzystywania jest więc postanowienie w ujęciu materialnym, a nie formalnym. Nie chodzi o postanowienie o określonym brzmieniu, łącznie z językowym kontekstem wzorca, ale o wysłowioną w nim, przy
uwzględnieniu normatywnego kontekstu wzorca umowy, skonkretyzowaną treść normatywną, tj. normę lub jej element, określające prawa lub obowiązki
stron. Oznacza to, że pod względem przedmiotowym sąd rozstrzyga o niedozwolonym charakterze postanowienia, które ma daną treść normatywną,
wynikającą z przytoczonego jego brzmienia i językowego kontekstu wzorca, w związku z czym ewentualne zmiany tego brzmienia i kontekstu nie wymykają się spod zakresu działania wyroku dopóty, dopóki nie mają wpływu na tę normatywną treść, gdyż zachowuje ona swoją tożsamość. Tożsamość
ta jest zachowana, gdy zmiany językowe brzmienia postanowienia nie mają znaczenia normatywnego albo jest ono pomijalne”.
78

Uchwała SN z 2015 r.

79

Wyr. TS, pkt 47.
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polskiego, stanowiąca dla TS punkt odniesienia dla wykładni prawa unijnego, nie jest w świetle
prawa unijnego wykładnią konieczną, a jedynie wykładnią dopuszczalną. W szczególności z wyroku TS nie można wywodzić, że dla realizacji celów ochrony konsumenta na poziomie unijnym,
w szczególności zaś zapewnienia efektywności tej ochrony, konieczne jest przyjęcie w prawie
krajowym regulacji przewidujących rozszerzenie podmiotowe prawomocności wyroków sądowych
nakładających zakaz stosowania określonych postanowień wzorca, na innych przedsiębiorców,
nieobjętych wprost treścią tego zakazu80. Warto przy tym dodać, że szersze ujęcie prawomocności
wyroków uznających postanowienia wzorców za niedozwolone, uznane przez TS – pod pewnymi
warunkami – jako dopuszczalne i zgodne z prawem unijnym, zapewne czyniłoby ochronę praw
i interesów konsumentów bardziej skuteczną81.

V. Wyrok TS a art. 24 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów
Drugie istotne zagadnienie na tle omawianej problematyki sprowadza się do pytania, czy
przedmiotowy i podmiotowy zakres skutków prawomocnego wyroku uznającego postanowienie
wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli abstrakcyjnej (ujmowany zgodnie z wykładnią
przyjętą w uchwale SN z 2015 r.), bezwzględnie determinuje przedmiotowy i podmiotowy zakres
działania zakazu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumenta (w szczególności praktyki nazwanej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik)82. Możliwe do przyjęcia są
następujące poglądy.
W ujęciu skrajnie wąskim, nazwana praktyka naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik, swoim zakresem mogłaby obejmować tylko i wyłącznie
sytuację, w której mimo prawomocnego wyroku stwierdzającego niedozwolony charakter postanowienia we wzorcu umowy stosowanym przez danego przedsiębiorcę, tenże przedsiębiorca
w dalszym ciągu stosuje tożsame lub identyczne postanowienia i dodatkowo czyni to tylko we
wzorcu, który był przedmiotem prawomocnego orzeczenia. Oznaczałoby to, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów byłoby tylko zachowanie polegające na dalszym oferowaniu
usług lub produktów83 w oparciu o ten sam wzorzec, w którym znajdują się postanowienia uznane
za niedozwolone prawomocnym wyrokiem w kontroli abstrakcyjnej.
Zgodnie z drugim poglądem, przyjmowanym, jak się wydaje, w aktualnym orzecznictwie84,
praktyka naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik,
swoim zakresem obejmuje tylko i wyłącznie sytuację, w której mimo prawomocnego wyroku
stwierdzającego niedozwolony charakter postanowienia we wzorcu umowy stosowanym przez
danego przedsiębiorcę, tenże przedsiębiorca w dalszym ciągu stosuje tożsame lub identyczne
80

Wyr. SA w Warszawie.

81

W tym kontekście nie do końca przekonuje wyrażony w opinii Rzecznika pogląd, iż brak skutku erga omnes nie oznacza, że stwierdzenie nieuczciwego charakteru postanowienia wzorca umowy nie ma skutku odstraszającego, ponieważ pozostali przedsiębiorcy skłanialiby się raczej ku zaprzestaniu
stosowania analogicznych postanowień (opinia Rzecznika, pkt 71).
82

W wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191), SN powołując się na uchwałę SN z 2015 r. stwierdził, że: „(…) stosowanie przez
innego przedsiębiorcę postanowienia identycznego (tożsamego) z postanowieniem wpisanym do rejestru w sprawie przeciwko innemu przedsiębiorcy
nie jest zachowaniem bezprawnym w tym sensie, że nie narusza art. 47943 k.p.c. Jak zaś wyjaśniono powyżej, zakres zastosowania zakazu, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 uokik w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik, zależy od podmiotowego i przedmiotowego zakresu zakazu wykorzystywania postanowień
wzorca umowy uznanych za niedozwolone w ramach abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców (art. 47942 w zw. z art. 47943 k.p.c.)”.
83

Można się w tym zakresie posiłkować definicją produktu zawartą w art. 2 pkt 3 upnpr.

84

Wyr. SN z 12.04.2011 r., sygn. III SK 44/10 (Legalis nr 432333); uchwała SN z 2015 r.; wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191);
postanowienie SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 13/15 (Legalis nr 1715011); wyr. SA w Warszawie.
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postanowienia, w jakimkolwiek wykorzystywanym przez siebie wzorcu umowy. Taki tok rozumowania zapoczątkowany został w wyroku SN z 2011 r.85, w którym SN stwierdził, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest dalsze stosowanie postanowienia, którego treść jest
identyczna z treścią postanowienia, które zostało wpisane do rejestru klauzul abuzywnych przez
tego samego przedsiębiorcę, który uczestniczył w postępowaniu zakończonym wpisem do rejestru klauzul abuzywnych. SN doprecyzował, że dotyczy to jednak nie tylko dalszego stosowania
przez przedsiębiorcę tego samego postanowienia wzorca umowy, lecz także identycznego postanowienia w zmienionym wzorcu umowy86. Warto przy tym dodać, że w omawianym wyroku SN
zaznaczył, że stosowanie postanowień wzorców umowy o treści tożsamej z treścią postanowień
uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem i wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych
może (ale nie musi) być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów87. Natomiast w innym wyroku SN uznał, że przedsiębiorca, którego nie wiązał wpis do rejestru klauzul abuzywnych, nawet jeżeli stosował identyczne lub tożsame
postanowienia, w ogóle nie może się dopuścić praktyki opisanej w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik88.
Taki kierunek wykładni przyjęty został również w uchwale SN z 2015 r., w której SN stwierdził,
że zakres skutków uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli
abstrakcyjnej pozostaje w związku z zakresem zakazu stosowania praktyki określonej w art. 24
ust. 2 pkt 1 uokik. Wydaje się przy tym, że w aspekcie przedmiotowym SN stanął na stanowisku, iż prawomocność materialna wyroku uznającego stosowane przez danego przedsiębiorca
postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, obejmuje stosowanie przez tego przedsiębiorcę postanowień o tożsamej treści również w zmienionym lub innym wzorcu. Do takiej konkluzji
może prowadzić zarówno uzasadnienie uchwały SN z 2015 r.89, jak i sentencja, w której mowa
jest o normatywnej tożsamości postanowienia, bez odwołania do określonego wzorca umowy.
Co się tyczy kwestii materialnej tożsamości postanowień danego wzorca, w orzecznictwie
przyjęto, że badając nowy lub zmieniony wzorzec koniecznym jest stwierdzenie nie tylko tożsamości
brzmienia postanowienia, lecz także dokonanie swoistej projekcji tego, czy nadal postanowienie to
mogłoby stanowić – w razie zawarcia umowy – źródło wykreowania konkretnego uprawnienia lub
obowiązku sprzecznego z klauzulą dobrej wiary90. Uznano przy tym, że przeprowadzenie takiej
analizy będzie możliwe tylko w przypadku stosowania postanowienia wpisanego do rejestru klauzul
abuzywnych przez przedsiębiorcę, który był wcześniej stroną postępowania zakończonego powyższym wpisem, nawet jeżeli przedsiębiorca ten posługuje się klauzulą o identycznym lub tożsamym
brzmieniu w nowym wzorcu umowy, opracowanym dla zawierania tego samego rodzaju umów, co
wzorzec, który zawierał postanowienia uznane za niedozwolone. Przeprowadzenie takiej oceny
85

Wyr. SN z 12.04.2011 r., sygn. III SK 44/10 (Legalis nr 432333). Warto dodać, że SN oparł swoją argumentację m.in. na wywodach zawartych
w uchwale SN z 13.07.2006 r., sygn. III SZP 3/06 (Legalis nr 75466), która odnosiła się jednak do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1319; z zm.).
86

Wyr. SN z 12.04.2011 r., sygn. III SK 44/10 (Legalis nr 432333).

87

Ibidem. SN stwierdził, że stosowanie przez innego przedsiębiorcę postanowienia umownego wpisanego do rejestru klauzul abuzywnych nie stanowi
ipso facto praktyki naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co jednak nie oznacza, że w konkretnych okolicznościach nie może zostać uznane
za taką praktykę. Warto przy tym dodać, że w tym zakresie SN nie wskazywał explicite na praktykę, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik. Warto
również dodać, że SN uznał, iż taki kierunek wykładni nie stoi w sprzeczności z uchwalą SN z 13.07.2006 r., sygn. III SZP 3/06 (Legalis nr 75466) m.in.
z tego powodu, iż zdaniem SN, uchwała ta nie odnosiła się do kwestii mocy wiążącej wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie wzorca umowy
za niedozwolone w innych postępowaniach niż postępowanie o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone.
88

Wyr. SN z 12.02.2014 r., sygn. III SK 18/13 (LEX nr 1448753) wraz z glosą P. Gutkowskiego, M. Malagi (2014,s. 108).

89

Uchwała SN z 2015 r., pkt 4.

90

Wyr. SN z 12.04.2011 r., sygn. III SK 44/10 (Legalis nr 432333); wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191); wyr. SA z 14.06.2017 r.,
VI ACa 41/15 (Legalis nr 1657155).
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w odniesieniu do postanowień zawartych we wzorcach innych przedsiębiorców naruszałoby natomiast wypracowane standardy obowiązujące w postępowaniach, w których nakładane są wysokie
kary pieniężne91. Co ciekawe, takie podejście nie wyjaśnia, co w sytuacji, w której tożsame lub
identyczne do postanowienia uznanego za niedozwolone, zawartego we wzorcu umowy opracowanym przez danego przedsiębiorcę dla zawierania określonych umów, wykorzystywane byłoby
następnie przez tego przedsiębiorcę w innych wzorcach umowy opracowanych dla zawierania
innych umów (innego rodzaju umów). Czy wówczas dokonanie projekcji „abuzywności” postanowienia, o której wspomina SN, byłoby możliwe? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, raczej
należałoby uznać, że w istocie dokonanie takiej analizy byłoby również możliwe wobec wszystkich
innych przedsiębiorców stosujących postanowienia tożsame lub identyczne z postanowieniami
wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych. Argument nieprzejrzystości tego rejestru92 – choć do
pewnego stopnia słuszny – w tym kontekście nie wydaje się jednak przekonujący. Innymi słowy,
wydaje się, że prowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie administracyjne, a także inicjowane ewentualnym odwołaniem, postępowanie sądowe, pozwalałyby – z pełnym poszanowaniem
praw przedsiębiorców do bycia wysłuchanym i zapewniając im odpowiednie gwarancje procesowe
– na dokonanie projekcji „abuzywności” postanowień stosowanych we wzorcach przez przedsiębiorców, którzy nie byli stronami postępowania zakończonego wpisem tożsamego postanowienia
do rejestru klauzul abuzywnych.
W tym kierunku zdaje się podążać trzeci pogląd, wedle którego nawet wąskie rozumienie
rozszerzonej prawomocności wyroków uznających abuzywność postanowień wzorców umowy
– zgodnie z uchwałą SN z 2015 r. – nie musi stać na przeszkodzie, aby uznać, że stosowanie
postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez przedsiębiorców, którzy nie byli
stroną postępowania zakończonego wpisem nieuczciwego postanowienia do rejestru klauzul
abuzywnych, może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów93. W takim
ujęciu zakres skutków uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli abstrakcyjnej nie determinowałby zakresu działania zakazu stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów. Wówczas, bezprawność zachowania przedsiębiorcy miałaby
swoje źródło nie w naruszeniu art. 47943 k.p.c.94, lecz w naruszeniu przepisów k.c.95, a mówiąc
ściśle w naruszeniu art. 3851 k.c.96.
91

Wyr. SN z 12.04.2011 r., sygn. III SK 44/10 (Legalis nr 432333); wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191). W wyr. tych SN zaznaczył również, że z uwagi na sposób prowadzenia rejestru klauzul abuzywnych, inni przedsiębiorcy mogą jedynie ustalić, jaką treść mają niedozwolone
postanowienia umowne, bez możliwości przeprowadzenia samodzielnej oceny czy stosowane przez nich, identyczne lub tożsame w treści postanowienie
umowne, naruszałoby rozkład praw i obowiązków stron ewentualnej umowy w sposób uznany za niedozwolony.
92

Wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191).

93

Nieprawomocny wyr. SOKiK z 5.04.2017 r., XVII AmA 117/13 (Legalis nr 1663774); nieprawomocny wyr. SOKiK z 5.04.2017 r. XVII AmA 144/13
(Legalis nr 1663788). W przywołanych wyrokach SOKiK wskazano, że jeżeli ustawodawcy chodziłoby o uznanie za praktyki naruszające zbiorowe
interesy konsumentów wyłącznie praktyki przedsiębiorcy, przeciwko którym zapadł prawomocny wyrok, to zbędne byłoby odwoływanie się w treści
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik do rejestru klauzul abuzywnych, a wystarczające byłoby odwołanie się do zakazu stosowania postanowienia, jaki jest zawarty
w prawomocnym wyroku wydanym w oparciu o art. 47942 k.p.c. Odwoływanie się do wpisu postanowienia do tego rejestru zbędne byłoby także dlatego,
że zakaz stosowania postanowienia zawarty w wyroku, obowiązuje przedsiębiorcę już od daty prawomocności orzeczenia, a więc chwila wpisania do
rejestru klauzul abuzywnych jest w istocie drugorzędna. Nielogiczne, bo niczym nieuzasadnione, byłoby więc oczekiwanie z możliwością wszczęcia postępowania o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów aż do momentu wpisu postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych, jeśli przykładowo
przedsiębiorca wbrew treści wyroku nadal stosowałby zakazane postanowienie. Oznaczałoby to, że dla przedsiębiorcy, którego dotyczyło orzeczenie
istnieje przyzwolenie na stosowanie niedozwolonych postanowień aż do czasu wpisu klauzuli do rejestru klauzul abuzywnych, bez konsekwencji jakie
wiążą się z naruszeniem art. 24 uokik. Należy przy tym dodać, że prezentowany w tych wyrokach kierunek wykładni aktualnie wydaje się odosobniony
– zob. wyr. SA z 22.03.2017 r., VI ACa 134/14 (Legalis nr 1657160); wyr. SA w Warszawie; wyr. SA z 22.03.2017 r., VI ACa 277/14 (Legalis nr 1640849);
wyrok SA z 14.06.2017 r., VI ACa 41/15 (Legalis nr 1657155); nieprawomocny wyr. SOKiK z 4.07.2017 r., XVII AmA 9/15 (Legalis nr 1674376).
94

Wyr. SN z 7.03.2017 r., sygn. III SK 1/15 (Legalis nr 1618191).

95

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej jako: k.c.).

96

Zob. uchwała SN z 13.01.2011 r., sygn. III CZP 119/10 (OSNC 2011/9/95); nieprawomocny wyr. SOKiK z 5.04.2017 r., XVII AmA 117/13 (Legalis
nr 1663774); nieprawomocny wyr. SOKiK z 5.04.2017 r. XVII AmA 144/13 (Legalis nr 1663788); Gutkowski i Malaga, 2014, s. 114.
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Mając na uwadze motywy wyroku TS, taki model byłby do przyjęcia, wszakże pod warunkiem,
że przedsiębiorca mógłby dowodzić, że stosowane przez niego postanowienia nie są materialnie
tożsame z tymi wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych, a także, że nie są nieuczciwe. To z kolei
mogłoby prowadzić do wniosku, że w przypadku stawianego przedsiębiorcom zarzutu stosowania
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, obowiązkiem Prezesa UOKiK byłoby nie
tylko wykazywanie tożsamości postanowień (z tymi wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych),
lecz także wszystkich przesłanek ich nieuczciwości. Tymczasem, przykładowo w uchwale SN
z 2013 r., SN przyjął, iż Prezesowi UOKiK taka kompetencja nie przysługuje97. Za słusznością
takiego poglądu z pewnością przemawia fakt, że na podstawie przepisów obowiązujących przed
reformą systemu abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy (uchylony obecnie art. 47938 § 1 k.p.c.),
Prezes UOKiK był jednym z podmiotów uprawnionych do wniesienia powództwa o uznanie postanowienia za niedozwolone. W przypadku uznania, że dane postanowienie stosowane przez
przedsiębiorcę może mieć charakter nieuczciwy (choćby z tego powodu, że jest identyczne lub
tożsame z postanowieniami wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych), Prezes UOKiK miał zatem odpowiednie instrumentarium prawne do wykorzystania98.
Na marginesie warto zaznaczyć, że przyjęcie, iż w omawianym zakresie bezprawność zachowania przedsiębiorcy miałaby swoje źródło w naruszeniu art. 3851 k.c. mogłoby z kolei prowadzić
do wniosku, że jako nienazwaną praktykę naruszającą zbiorowe interesy, w konkretnych okolicznościach można było uznać zachowanie przedsiębiorcy polegające na stosowaniu wszelkich
nieuczciwych postanowień, a więc zarówno tych wpisanych, jak i niewpisanych do rejestru klauzul
abuzywnych99. Wszak przyjmuje się, że katalog zachowań przedsiębiorców, które mogą stanowić
praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, zawarty w art. 24 ust. 2 uokik, ma jedynie
przykładowy i otwarty charakter. W takim ujęciu podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy nie

97

Uchwała SN z 13.12.2013 r., III CZP 73/13 (Legalis nr 744443). W uchwale tej SN stwierdził, że: „(…) ocena tego, czy określone postanowienie wzorca umowy może być uznane za niedozwolone należy do sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Oznacza to, że Prezes UOKiK nie ma kompetencji,
aby uznać, że postanowienie użyte we wzorcu przez danego przedsiębiorcę jest niedozwolone. Taką interpretację omawianego przepisu wzmacnia
również regulacja zawarta w art. 47938 k.p.c., który legitymację do wytoczenia powództwa w sprawie abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy przyznaje
również Prezesowi UOKiK. Ustawodawca wyraźnie sygnalizuje, że Prezes UOKiK nie ma samodzielnej kompetencji do oceny, czy postanowienie użyte
we wzorcu umownym przez określonego przedsiębiorcę jest niedozwolone. Rozwiązanie takie należy uznać za celowe i dobrze określające wzajemne
kompetencje różnych podmiotów, które mogą podejmować działania zapobiegające stałemu stosowaniu wobec konsumentów niedozwolonych postanowień we wzorcach umownych wytworzonych przez przedsiębiorcę. Tak regulacja zasługuje na pełną aprobatę, zważywszy że sprawa o uznawanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone ma charakter typowo cywilny i wymaga skomplikowanych ocen (wzięcia pod uwagę interesów stron,
sprzeczności z dobrymi obyczajami, określenia charakteru świadczenia) do których powołany jest sąd, a nie organ administracyjny”. W tym kontekście
warto jednak przypomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy oparły abstrakcyjną kontrolę wzorców umów właśnie o postępowanie administracyjne
prowadzone przez Prezesa UOKiK.
98

Choć należy dodać, że przedmiotem badania w kontroli abstrakcyjnej jest wzorzec umowy, nie zaś konkretne (postanowienia) umowy. W przypadku
zaniechania stosowania wzorca z żądaniem uznania postanowienia takiego wzorca za niedozwolone można było wystąpić tylko przez kolejne sześć
miesięcy od momentu zaniechania (uchylony obecnie art. 47939 k.p.c.). Nieuczciwe postanowienia mogły być jednak faktycznie dalej stosowane w umowach zawartych na podstawie danego wzorca. Ponadto, wobec występujących w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości w zakresie rozszerzonej prawomocności wyroków stwierdzających niedozwolony charakter postanowień wzorców umowy, również wykładnia uchylonego obecnie art. 47938 k.p.c. oraz
zakres kompetencji Prezesa UOKiK w tej materii, mogły budzić wątpliwości. Przykładowo w postanowieniu SN z 19.03.2014 r., sygn. I CSK 20/14 (LEX
nr 1460974), SN stwierdził, że: „(…) z woli samego ustawodawcy prawomocny wyrok stwierdzający uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca
umowy ma, po wpisaniu go do właściwego rejestru, skutek wobec osób trzecich. W konsekwencji rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47943 k.p.c.) uzasadnia odrzucenie pozwu w razie wytoczenia powództwa
przez inną stronę powodową przeciwko innej stronie pozwanej, jeżeli przedmiotem sporu są takie same postanowienia wzorca, jak wpisane do rejestru
prowadzonego przez Prezesa UOKiK”.
99

Taka wykładnia przepisów mogłaby jednak stać w sprzeczności z postulatem, zgodnie z którym, treść i zakres inkryminowanego zachowania powinny
zostać w ustawie ściśle określone. Z drugiej strony, zarówno zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 uokik), jak i zakaz
porozumień ograniczających konkurencję (art. 6 ust. 1 uokik) i wreszcie obowiązujący od dnia 17 kwietnia 2016 r. zakaz stosowania niedozwolonych
postanowień wzorców umów (art. 23a uokik) ujęte zostały bardzo ogólnie. W istocie zakazy te stanowią klauzule generalne, dookreślane w praktyce przez
judykaturę i doktrynę. W każdym razie, w świetle motywów wyroku TS, taki model wymagałby zapewnienia przedsiębiorcom odpowiednich gwarancji
procesowych. Zarzuty w przedmiocie bezprawności zachowania przedsiębiorcy, stawiane przez Prezesa UOKiK, musiałby być sformułowane jasno,
wraz z precyzyjnym przytoczeniem odpowiednich podstaw prawnych, tak aby umożliwić przedsiębiorcy podjęcie skutecznej obrony, w tym możliwość
dowodzenia, że stosowane przez niego postanowienia nie są nieuczciwe.
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byłby zatem art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik, lecz mógłby być art. 24 ust. 1 i ust. 2 in principio uokik,
w związku z bezprawnym zachowaniem polegającym na naruszeniu art. 3851 k.c.100.
Powyższe rozważania stoją jednak w sprzeczności z motywami uchwały SN z 2015 r., które
mimo wyroku TS zdają się pozostawać aktualne, choć – jak słusznie wskazał SA w Warszawie –
w zakresie, w jakim odwoływały się do wykładni prawa unijnego, uległy pewnemu osłabieniu101.

VI. Uwagi końcowe
Mimo reformy systemu abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy, powyższe zagadnienia częściowo pozostają aktualne, jako że w stosunku do postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych, Prezes UOKiK do 2026 r. orzekał będzie o stosowaniu praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów na podstawie przepisów dotychczasowych102. W tym okresie, przepisy
wprowadzone nowelizacją uokik obowiązywać będą natomiast równolegle. Dokonały one przejścia z sądowej kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy na kontrolę w trybie administracyjnym (z możliwością odwołania się do sądu), co w założeniu autorów miało doprowadzić
do bardziej skutecznego eliminowania niedozwolonych postanowień umownych z obrotu103. Czy
tak się rzeczywiście stanie, pokaże praktyka. W każdym razie nowe przepisy nie powinny budzić
tak wielu wątpliwości interpretacyjnych, skutkujących długotrwałą rozbieżnością w orzecznictwie,
co nie tylko nie realizowało – tak istotnego dla przedsiębiorców – postulatu pewności i stabilności
prawa, lecz nie służyło również ochronie interesów konsumentów.
W ramach nowej procedury, decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone wydawana jest przez Prezesa UOKiK, który za naruszenie zakazu stosowania niedozwolonych
postanowień wzorców umów104 może również nałożyć karę pieniężną105. Ponadto w decyzji takiej
Prezes UOKiK może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia wspomnianego zakazu106. Nie powinno budzić wątpliwości, że w ramach postępowania prowadzonego przed Prezesem
UOKiK, a w przypadku odwołania od decyzji, również w postępowaniu sądowym, przedsiębiorcy mają
zapewnioną możliwość dowodzenia, że stosowane przez nich postanowienia wzorców umowy nie
mają charakteru nieuczciwego. W konsekwencji mogą skarżyć nałożenie kary pieniężnej zarówno
co do zasady, jak i co do wysokości. Ponadto, nowe przepisy przewidują możliwość koncyliacyjnego
zakończenia sporu, z jednej strony bez konieczności wydawania decyzji (art. 49a uokik), ewentualnie
poprzez wydanie decyzji zobowiązującej (art. 23c uokik)107. W takich wypadkach nie jest więc wykorzystywana sankcja kary pieniężnej108. Wydaje się, że taki model abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy,
z perspektywy praw i gwarancji procesowych przedsiębiorców spełnia wymogi wskazane w wyroku TS.
100

Taka wykładnia przepisów byłaby zresztą do pogodzenia z wąskim ujęciem rozszerzonej prawomocności wyroków stwierdzających abuzywność
postanowień w kontroli abstrakcyjnej i to nawet przy założeniu, że determinuje ono zakres stosowania art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik. Praktyki o której mowa
w tym przepisie mógłby się zatem dopuścić tylko przedsiębiorca, który brał udział w postępowaniu zakończonym prawomocnym wyrokiem uznającym
abuzywność postanowienia lub postanowień wzorca umowy (bezprawność wynikałaby z naruszenia art. 47942 w zw. z art. 47943 k.p.c. oraz pośrednio
z naruszenia art. 3851 k.c.). Inni przedsiębiorcy natomiast, w konkretnych okolicznościach mogliby się dopuścić nienazwanej praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 in principio uokik) polegającej na stosowaniu w swoich wzorcach umowy lub umowach nieuczciwych
postanowień (bezprawność wynikałaby z naruszenia art. 3851 k.c.).
101

Wyr. SA w Warszawie.

102

Na podstawie uchylonego obecnie art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik. Zob. przypisy nr 14, 17 i 18.

103

Uzasadnienie nowelizacji uokik, s. 7.

104

Dział IIIA oraz art. 23a uokik.

105

Art. 106 ust. 1 pkt 3a uokik.

106

Art. 23b ust. 2 uokik.

107

Uzasadnienie nowelizacji uokik, s. 8.

108

Ibidem.
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Piotr Piskozub,
Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
o świadczenie usług turystycznych,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 271
Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie ukazało się
w 2017 r. opracowanie pod tytułem Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych autorstwa dr. Piotra
Piskozuba. Publikacja ta znakomicie wpisuje się w tematykę bieżącego numeru iKAR-a, którą
zasadniczo są usługi turystyczne. Dlatego też nie sposób jest o niej nie wspomnieć przy tej okazji.
Tematyka książki jest także bardzo aktualna z uwagi na zmiany w regulacjach prawnych obejmujących świadczenie usług turystycznych, w tym działalność organizatorów turystyki oraz innych
podmiotów świadczących usługi w tym obszarze. Zmiany te następują w konsekwencji transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej
dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 4.05.2016), a następnie jej transpozycji
do prawa polskiego za pomocą ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017, poz. 2361).
W publikacji omówione zostały w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców turystycznych. Z kolei pojęcie przedsiębiorcy turystycznego
potraktowane zostało przez Autora dość szeroko, ponieważ umówiona została zarówno odpowiedzialność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych, jak i innych
podmiotów świadczących usługi turystyczne, do których należą m.in. przewodnicy turystyczni,
piloci wycieczek oraz przedsiębiorcy hotelowi. Omówienie różnych aspektów odpowiedzialności
wymienionych wyżej podmiotów poprzedzone zostało rozdziałem, w którym Autor przybliża najważniejsze umowy występujące w obszarze świadczenia usług turystycznych. Poruszone w nim
zostały problemy związane między innymi z zakresem odpowiedzialności usługodawców, a także, od dawna będąca przedmiotem dyskusji teoretycznej, a wreszcie rozstrzygnięć sądów w tym
Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-168/00 Simone Leitner przeciwko TUI Deutschland GmbH
Co. KG), odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o sługi turystyczne, która to odpowiedzialność nazywana jest niekiedy
odpowiedzialnością za tzw. zmarnowany urlop. Autor omawia tak odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o pojedynczą usługę turystyczną, jak i umowy
o imprezę turystyczną (tj. pakiet usług turystycznych). Jak wskazuje wydawnictwo, podstawowym
założeniem publikacji jest kompleksowość, a zatem omówienie zasad odpowiedzialności różnych
podmiotów działających na rynku usług turystycznych. Należą do nich organizatorzy turystyki,
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pośrednicy turystyczni, agenci turystyczni, przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek, jak również
przedsiębiorstwa hotelowe.
Przedmiotem niniejszego przeglądu jest nie tyle recenzja przywołanej w tytule publikacji,
co zwrócenie na nią uwagi jako ważnej w kontekście tematu wiodącego bieżącego numeru
iKAR-a, a także istotnego sektora gospodarki związanego ze świadczeniem szeroko pojętych
usług turystycznych w kraju i za granicą. Odniesienie się do poszczególnych, przedstawionych
przez Autora poglądów wymagałoby zdecydowanie głębszej analizy. Można jednak pokusić się
o krótką refleksję o charakterze bardziej generalnym. Przywołane powyżej założenie kompleksowości publikacji jest zawsze przedsięwzięciem ryzykownym, ponieważ kompleksowość z reguły musi opierać się na określonych kryteriach. To co dla jednego czytelnika będzie bowiem
wyczerpujące, dla drugiego takim nie będzie z powodu braku jakiegoś elementu, nawet jeżeli
nie będzie on miał szczególnie istotnego znaczenia. Zawsze można powiedzieć, iż przykładowo należało przedstawione rozważania poszerzyć o taki lub inny aspekt odpowiedzialności
kontraktowej przedsiębiorcy turystycznego. W omawianym przypadku należy zatem uznać, iż
kompleksowość jest pewną ideą przyświecająca Autorowi, który chciał w jak najbardziej wyczerpujący sposób przedstawić zagadnienie odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców
świadczących usługi turystyczne. W istocie, przywołana powyżej odpowiedzialność omówiona
została w bardzo szeroki sposób i przy uwzględnieniu różnego rodzaju podmiotów świadczących
usługi turystyczne.
Jednak omawiając nawet w tak bardzo ogólny sposób wymienioną wyżej publikację, trzeba
poczynić jedno, istotne zastrzeżenie. Zarysowane powyżej w skrócie rozważania oparte zostały
zasadniczo o stan prawny, który już nie obowiązuje – dyrektywę Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. UE L 158/59 z dn.
23.6.1990) oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 Nr 133,
poz. 884 ze zm.). Tymczasem zastępujące je akty prawne wymienione na początku niniejszego
przeglądu, tj. w skrócie dyrektywa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz implementująca ją polska ustawa wprowadzają istotne zmiany w całym sektorze usług
turystycznych. Podobnie, nawet jeżeli nie fundamentalne, to jednak warte zauważenia zmiany
dotyczą odpowiedzialności kontraktowej podmiotów świadczących usługi turystyczne. Zatem przy
wszystkich zaletach omawianej tutaj publikacji, a przyznać należy, iż tego rodzaju opracowań
dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne nie jest wiele,
trzeba ten element uznać za istotny mankament. Publikacja ta może bowiem już z dniem 1 lipca
2018 r., a zatem w dniu wejścia w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych imprezach turystycznych, okazać się co najmniej w części nieaktualna. Nawet tam, gdzie aktualność
ta zostanie zachowana, dobrze byłoby jednak skomentować fakt, iż książka ukazuje się w czasie,
w którym następuje istotna zmiana stanu prawnego, a także odnieść się przynajmniej ogólnie na
ile zmiana ta wpływa na aktualność rozważań, które znalazły się w omawianej publikacji.
Niezależnie jednak od powyższego pozytywnie należy ocenić fakt, iż ukazało się opracowanie, w którym w jednym miejscu zawarte zostały najważniejsze zasady odpowiedzialności
kontraktowej podmiotów świadczących usługi turystyczne oraz najważniejsze problemy, jakie pojawiają się na tym tle. Ze względu na zmieniający się stan prawny wymagały będą one
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Piotr Piskozub, Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego…

kontynuacji, jednak niewątpliwie książka autorstwa dr. Piotra Piskozuba stanowi bardzo dobry
punkt wyjścia do dalszej refleksji na omówionymi w niej zagadnieniami. Ciągle jest też miejsce
na analizę poglądów przedstawionych przez Autora, co bez wątpienia bardzo dobrze wpłynęłoby
na dalszy rozwój dyskusji dotyczącej odpowiedzialności kontraktowej podmiotów świadczących
usługi turystyczne.

Dr Dominik Wolski
Adiunkt
Katedra Prawa i Administracji
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
e-mail: dominik.wolski@gwsh.pl
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Sprawozdanie z działalności
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
w roku 2017
1. Informacje ogólne
1. Rok 2017 był kolejnym – już jedenastym – rokiem intensywnego funkcjonowania i rozwoju
CARS. Do Centrum dołączyli nowi współpracownicy, w tym Adam Jasser, były Prezes Urzędu
ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), któremu została powierzona funkcja Wicedyrektora
CARS. W roku 2017 kontynuowane były w CARS dotychczasowe działania badawcze, wydawnicze, konferencyjne i dydaktyczne.
2. W 2017 r. po raz szósty został przeprowadzony konkurs o Nagrodę CARS. Tym razem,
po raz drugi, nagroda CARS została przyznana za wybitne monografie z zakresu prawnych i ekonomicznych problemów regulacji sektorowych. Laureatem Nagrody CARS 2017, ufundowanej,
jak w latach poprzednich, przez bank PKO BP, został dr hab. Filip Elżanowski z Katedry Prawa
i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę (habilitacyjną) pt. Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki (Wolters Kluwer, 2015) (zob. www.cars.wz.uw.edu.pl/O nas).
3. W ubiegłym roku została także przyznana – już po raz drugi – Honorowa Nagroda CARS
– tzw. Wielka Sowa – za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie szeroko
rozumianej ochrony konkurencji i konsumentów. Laureatem Nagrody została Profesor Anna
Fornalczyk, pierwszy Prezes Urzędu Antymonopolowego, a aktualnie partner-założyciel firmy
doradczej COMPER Fornalczyk i Partnerzy.
4. W ramach podstawowej działalności badawczej CARS w 2017 r. realizowane były dwa
własne – jeden kontynuowany i jeden nowy – projekty badawcze oraz sporządzono na zlecenie zewnętrzne dwie ekspertyzy naukowe. Ekspertyzy zostały opublikowane na stronie
internetowej CARS.
5. W 2017 r. kontynuowano także realizację Programu Wydawniczego CARS. W serii
„Podręczników i Monografii CARS” zostały opublikowane w tym roku dwie monografie w języku angielskim. W roku 2017 ukazały się także dwa numery Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
(YARS®) oraz osiem numerów internetowego Kwartalnika Antymonopolowo-Regulacyjnego (iKAR).
W roku 2017 została też uruchomiona nowa seria „Programu Wydawniczego CARS”, w ramach
której będą publikowane w formie elektronicznej wysokiej jakości, oryginalne teksty o objętości około trzech arkuszy wydawniczych, dotyczące problemów „nieobrobionych” w literaturze,
ale obecnych w praktyce, choć z reguły jeszcze nierozstrzygniętych przez sądy. Dwie pierwsze pozycje „CARS Working Papers” zostały opublikowane na stronie www.cars.wz.uw.edu.
pl/publikacje.
6. W roku 2017 zorganizowane zostały trzy międzynarodowe konferencje i seminaria
naukowe oraz trzy konferencje krajowe. Członkowie CARS wysłuchali także dwóch kolejnych
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wykładów gościnnych wybitnych przedstawicieli nauki prawa ochrony konkurencji z zagranicy,
przybyłych na zaproszenie CARS.
7. Zawarto też dwa nowe porozumienia o współpracy – jedno z krajową instytucją naukową i jedno z liczącym się przedsiębiorcą. Uruchomiono także kolejne – już czwarte – sektorowe
laboratorium badawczo-szkoleniowe.

2. Projekty badawcze
2.1. Projekt badawczy Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and
Eastern European Perspective
1. W 2017 r. zakończono realizację porównawczego projektu badawczego, poświęconego
Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective,
realizowanego w ramach sieci CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe
(zob. www.cars.wz.uw.edu.pl/współpraca)). Przypominamy, że sporządzone w tym projekcie raporty
krajowe jedenastu krajów Europy Środkowej (nowych państw członkowskich Unii Europejskiej)
zostały opublikowane w formie odrębnej monografii już w roku 2016.
2. W roku 2017 dokonana została analiza porównawcza podstaw i doświadczeń harmonizacji
unijnej dyrektywy odszkodowawczej. Jej wyniki zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej CARS w Supraślu (PL) (zob. niżej) oraz opublikowane w Yearbook of Antitrust
and Regulatory Studies (YARS®) 2017, vol. 10(15) (zob. niżej).
2.2. Projekt badawczy Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
1. Z dniem 1 października 2017 r. ruszyła realizacja – podjętego z własnej inicjatywy CARS
– projektu badawczego, poświęconego Instrumentom i skutkom przeciwdziałania nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (www.cars.
wz.uw.edu.pl/badania). Projekt ma charakter „otwarty”, czyli cechuje go wielość form prezentacji
dorobku badawczego oraz możliwość udziału w projekcie każdego zainteresowanego badacza.
Kierownikiem projektu jest Wicedyrektor CARS – Adam Jasser.
2. Pierwszym produktem tego projektu był zeszyt iKAR-a (nr 8/2017), poświęcony problematyce przeciwdziałania wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, którego redaktorem prowadzącym
był dr Maciej Bernatt (www.ikar.wz.uw.edu.pl). Pierwszym eventem natomiast – jednodniowe
seminarium naukowe CARS – Ustawa o przewadze kontraktowej – wykładnia i stosowanie, największe wyzwania, zaplanowane na początek marca 2018 r. W roku 2018 zostaną przeprowadzone – w ramach sieci CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe (zob.
www.cars.wz.uw.edu.pl/współpraca) – szeroko zakrojone badania porównawcze podstaw prawnych i doświadczeń praktycznych w tym zakresie, które obejmą przede wszystkim kraje Europy
Środkowej i Wschodniej.
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3. Działalność doradcza (ekspertyzy naukowe)
3.1. Kwalifikacja finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE,
pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE
Ekspertyzę opracowano na zlecenie PKP S.A., sporządzona została pierwotnie w 2016 r. przez
dr. Stefana Jareckiego, zaktualizowana zaś – w roku 2017 przez zespół Laboratorium Transportu
Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego CARS. Aktualizacja była potrzebna w związku
ze zmianami w prawie polskim (nowelizacją ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
z listopada 2016 r.) oraz wydaniem przez Komisję Europejską nowych wytycznych w zakresie zastosowania zasad pomocy publicznej do finansowania projektów infrastrukturalnych (nowa wersja
siatek analitycznych dotyczących pomocy publicznej na infrastrukturę opublikowana pod koniec
2016 r.). Powyższe zmiany nie wpłynęły jednak na końcowe ustalenia poczynione w ekspertyzie
z 2016 r. (zob. www.cars.wz.uw.edu.pl/ekspertyzy).
3.2. Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku
użytkowników końcowych
Ekspertyza została sporządzona na zlecenie firmy Emitel Sp. z o.o. Jej celem była ocena
substytucyjności popytowej dwóch platform telewizyjnych: naziemnej telewizji cyfrowej (NTC)
oraz telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych. Analiza została przeprowadzona
zgodnie z dokumentami i praktyką UOKiK, określającymi sposób definiowania rynku produktowego, dostępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej oraz przy wykorzystaniu benchmarku
do rozwiązań międzynarodowych, a także w oparciu o publicznie dostępne dane statystyczne
oraz informacje handlowe w zakresie ofert operatorów obu platform. Analizując oba rynki pod
względem funkcjonalnym i porównując właściwości najbliższych sobie usług (tj. NTC i podstawowych pakietów telewizji satelitarnej), stwierdzono, że na rynku tychże usług występuje
asymetryczna substytucja.
Ekspertyza została sporządzona w Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS przez
dr. Andrzeja Nałęcza i dr Magdalenę Olender-Skorek z Wydziału Zarządzania UW.

4. Publikacje
4.1. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries
Pierwsza w 2017 r., a dwudziesta czwarta w serii „Textbooks and Monographs” publikacja
CARS pt. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries
(red. Anna Piszcz, Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego), zawiera raporty z implementacji tzw. dyrektywy odszkodowawczej przez wszystkie 11 państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgarię, Chorwację, Czechy,
Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry) (zob. wyżej).
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4.2. Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on
European, French and Polish experience
Książka zawiera szczegółową analizę europejskiego systemu egzekwowania prawa konkurencji. Jej celem jest stworzenie bazy teoretycznej dla udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: (i) jak stworzyć bardziej skuteczny system stosowania prawa konkurencji w Europie; (ii) jak
zmniejszyć problemy poszkodowanych jednostek żądających odszkodowania; (iii) jak zapewnić
równowagę między publicznymi i prywatnymi metodami egzekwowania prawa konkurencji?
W tym celu książka koncentruje się na mechanizmie sporów zbiorowych, który jest, zdaniem
Autora, brakującym ogniwem w europejskim systemie egzekwowania prawa konkurencji i stanowi
kluczowy wymóg ustanowienia nowoczesnego i skutecznego systemu egzekwowania prawa konkurencji. Poprzez porównanie różnych podejść do sporów zbiorowych (europejskiego i amerykańskiego)
i przez odniesienie do krajowych doświadczeń praktycznych (Francji i Polski) w książce sformułowane
zostało modelowe rozwiązanie dla egzekwowania prawa konkurencji w drodze pozwów zbiorowych.
Głównym celem książki jest zachęcenie ustawodawców europejskich i krajowych do podjęcia
bardziej zdecydowanych działań w obszarze egzekwowania prawa konkurencji oraz wprowadzenia
rozwiązań zdolnych zmniejszyć problemy jednostek poszkodowanych naruszeniami prawa konkurencji. Formułując wnioski de lege ferenda, Autor stara się skonstruować spójne, jednolite i skuteczne
podejście do pozwów zbiorowych, które mogłoby być wdrożone na szczeblu unijnym i krajowym.
4.5. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS®) (www.yars.wz.uw.edu.pl)
Pierwszy z dwóch numerów YARS® 2017 (vol. 10(15)), wydany pod redakcją prof. Anny
Piszcz, Magdaleny Knapp oraz Pauliny Korycińskiej-Rządcy, zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej Supraśl 2, podsumowującej projekt badawczy Harmonisation of Private
Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective (zob. wyżej). W drugim numerze YARS® (2017, vol. 10(16)) – tzw. numerze regularnym – zostały opublikowane artykuły
akademików z Bułgarii, Litwy, Polski, Portugalii i Serbii.
4.6. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (www.ikar.wz.uw.edu.pl)
Rok 2017 był kolejnym rokiem rozwoju iKAR-a. Zostało w nim opublikowanych osiem numerów
tego periodyku. Cztery z nich były numerami „ogólnymi”, zawierającymi teksty o różnej tematyce
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (numery 1(6), 3(6), 5(6), 8(6)). Pozostałe cztery
numery były zaś dedykowane regulacjom w sektorach lotniczym (nr 2(6)), kolejowym (nr 4(6)),
energetycznym (nr 6(6)) oraz komunikacji elektronicznej (nr 7(6)).
4.7. Nowa seria „CARS Working Papers”
W nowej serii „CARS Working Papers” w roku 2017 opublikowane zostały:
–

WP 1 autorstwa Marcina Kolasińskiego, pt.: Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? (uwagi na tle decyzji Prezesa UOKiK stwierdzających naruszenie
prawa tylko przez organizatorów niedozwolonych porozumień, ale nie ich uczestników);

–

WP 2 autorstwa dr. Antoniego Boleckiego, pt.: Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw.
jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
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5. Konferencje
5.1. Seminarium międzynarodowe: Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs
and Beyond – Competition Law Scholars Forum
Celem seminarium było przedyskutowanie – w świetle zaproponowanych przez Komisję
Europejską zmian w rozporządzeniu 1/2003 – wyzwań o charakterze prawnym i instytucjonalnym,
które stoją przed krajowymi organami ochrony konkurencji.
Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez CARS i brytyjskie stowarzyszenie naukowe Competition Law Scholars Forum (CLaSF) przy wsparciu Kancelarii Wierciński Kwieciński
Baehr (WKB). Wzięło w nim udział ok. 40 uczestników z krajów europejskich.
5.2. International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central
and Eastern European Perspective
Konferencja międzynarodowa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i CARS (tzw.
Supraśl 2) pt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European
Perspective była poświęcona efektom implementacji tzw. dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/
UE) w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
W konferencji udział wzięło 35 osób, w tym 11 gości zagranicznych, reprezentujących Czechy,
Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację, Słowenię, Polskę i Węgry). Uczestnicy konferencji otrzymali książkę
pt. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries,
opublikowaną przez CARS w 2017 r. Książka zawiera raporty krajowe, przedstawiające i analizujące dorobek implementacji tzw. dyrektywy odszkodowawczej i obejmuje wszystkie 11 krajów
członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej (zob. wyżej).
Organizatorzy planują wstępnie, że trzecia konferencja z tej serii odbędzie się w roku 2019
lub 2020.
5.3. Airline Regulatory and Antitrust Conference
Wydarzeniem roku była zorganizowana przez CARS w październiku 2017 r. konferencja
naukowa pn. Airline Regulatory and Antitrust Conference. Celem konferencji było przedyskutowanie aktualnych problemów oraz trendów w regulacjach prawnych w odniesieniu do zagadnień
ekonomicznych oraz polityki ochrony konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym.
Debata miała na celu pokazanie oraz przedyskutowanie różnych perspektyw charakterystycznych
dla poszczególnych regionów świata. CARS zaprosił zatem uznanych ekspertów i akademików
z najważniejszych rynków lotniczych.
W konferencji wzięło udział ok. 40 uczestników: menedżerów, konsultantów, radców prawnych i adwokatów, analityków finansowych, pracowników naukowych, doktorantów, studentów
i osób zawodowo zainteresowanych sektorem międzynarodowego transportu lotniczego (zob.
www.arac2017.wz.uw.edu.pl).
W panelach dyskusyjnych uczestniczyli wybitni uczeni z zagranicy – dr Shadi A. Alshdaifat
(University of Sharjah), dr Elena Carpanelli (Center for Studies in European and International
Affairs, University of Parma), prof. Paul S. Dempsey (McGill University), prof. Mohamed Ibrahim
Elshafie (University of Sharjah), prof. Elmar M. Giemulla (Berlin Institute of Technology),
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prof. P.P. Haanappel (McGill University & Leiden University), prof. Frans G. von der Dunk Harvey
and Susan Perlman (University of Nebraska-Lincoln), prof. Anna Masutti (Bologna University),
prof. Pablo Mendes de Leon (Professor of Air and Space Law, International Institute of Air and
Space Law, Leiden University) and Andrea Trimarchi (International Institute of Air and Space Law,
Leiden University) – oraz specjaliści polscy – dr Filip Czernicki (CARS Civil Aviation Laboratory
and Strategy and Ownership Supervision Unit, Polish Airports State Enterprise), Piotr P. Dziubak
(CARS Civil Aviation Laboratory and Ministry of Development), dr Agnieszka Kunert-Diallo (CARS
Civil Aviation Laboratory and Legal advisor of LOT Polish Airlines), dr Jan Walulik (Head of the
CARS Civil Aviation Laboratory, Attorney at Law, Warsaw), prof. Małgorzata Polkowska (National
Security Department, War Studies University, Warsaw), dr Pawel Zagrajek (Civil CARS Aviation
Laboratory and Welcome Airport Services Ltd, Warsaw), prof. Marek Żylicz (University of Warsaw).
5.4. Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję?
U podstaw zorganizowanego przez CARS w czerwcu br. seminarium CARS był referat Marcina
Kolasińskiego zatytułowany Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję?,
bazujący na tematyce poruszonej w Working Paper (Nr 1) o tym samym tytule wydanym przez
CARS. Autor referatu zaprezentował pogląd, że praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK, bazująca na
pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, stanowi naruszenie przepisów zarówno ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, jak i kodeksu postępowania administracyjnego. Stanowisko prelegenta
podzieliła dr hab. Agata Jurkowska, Autorka pierwszego koreferatu, natomiast odmienny pogląd
przedstawił drugi koreferent, dr hab. Grzegorz Materna. W trakcie ożywionej dyskusji rozpoczętej
po przedstawieniu referatu i dwóch koreferatów uczestnicy spotkania zwracali uwagę na potrzebę
pogodzenia dwóch wartości, tzn. prawa Prezesa UOKiK do prowadzenia sprawnego postępowania
antymonopolowego oraz potrzeby zachowania zgodności tego postępowania z regułami ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Rozważano
w tym kontekście koncepcję tzw. selektywnego stosowania prawa przez Prezesa UOKiK, ścierając
się w poglądach, co do tego czy selekcja ta może oznaczać prawo do prowadzenia postępowań
w sprawie tylko pewnych ważniejszych porozumień oraz prawo do wyboru tylko jednej strony
danych porozumień, której będzie udowadniane niedozwolone działanie.
5.5. Pierwsza Krajowa Konferencja Pocztowa pn. Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie
Zorganizowana przez CARS przy współpracy Poczty Polskiej S.A. I Krajowa Konferencja
Pocztowa CARS pn. Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie składała się z trzech paneli.
W ramach panelu pierwszego pn. Konkurencja na rynku pocztowym z perspektywy operatorów
(i regulatora), udział wzięli Karol Krzywicki (Zastępca Prezesa UKE), Tomasz Dąbrowski (Członek
Zarządu Poczty Polskiej S.A.), Wojciech Arszewski (Prezes Zarządu Forum Przewoźników
Ekspresowych) i Adam Jasser (Wicedyrektor CARS) na którym przedyskutowano problemy
konkurencji na rynku pocztowym z perspektywy operatorów i regulatora. Przedmiotem referatów i dyskusji w ramach dwóch pozostałych paneli były: Jaki rynek pocztowy? Między regulacją
a konkurencją oraz Usługa powszechna jako (nie)zbędny element rynku pocztowego.
Materiały z konferencji zostały opublikowane w internetowym Kwartaliku Antymonopolowym
i Regulacyjnym nr 1/2018.
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5.6. Seminarium State Aids and Tax rulings: An assessment of the Commission’s recent
decisional practice
W dniu 9 października 2017 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania UW międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane State Aids and Tax rulings: An assessment of the Commission’s
recent decisional practice. Wystąpili na nim prof. Amedeo Arena (University of Naples Federico II)
i dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki). W seminarium udział wzięli przedstawiciele nauki,
praktyki ochrony konkurencji oraz UOKiK. Seminarium zbiegło się w czasie z decyzją Komisji
Europejskiej w sprawie Amazon.
5.7. Konferencja Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego pt. Ochrona konkurencji w czasach
wyzwań
Dnia 27 października 2017 r. na Wydziale Zarządzania UW odbyła się Konferencja Jubileuszowa
Profesora Tadeusza Skocznego, Dyrektora CARS, pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań.
Ponieważ konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Skocznego,
towarzyszyły jej laudacje wygłoszone na cześć Jubilata, m.in. przez prof. dr hab. Alojzego Z.
Nowaka (Dziekana WZ UW), prof. Annę Fornalczyk (pierwszą Prezes Urzędu Antymonopolowego),
prof. dr hab. Stanisława Piątka (Zastępcę Dyrektora CARS), dr Macieja Bernatta, prof. Agatę
Jurkowską-Gomułkę i prof. dr hab. Andrzeja Sopoćkę. Zostały także odczytane listy gratulacyjne od prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz, prof. dr hab. Macieja Szpunara oraz od dyrekcji
Instytutu Kolejnictwa.
W wydarzeniu ponadto brali udział sędziowie i przedstawiciele organów regulacyjnych, kancelarii prawniczych i przedsiębiorstw, w tym SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
(Prezes Sądu Najwyższego), SSN Teresa Fleming-Kulesza (Prezes Sądu Najwyższego SSO),
emeryt. SSA dr Stanisław Gronowski, Andrzej Turliński (Prezes Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów), Dorota Karczewska (Wiceprezes UOKiK), Michał Holeksa (Wiceprezes UOKiK),
Radosław Pacewicz (Wiceprezes UTK), Krzysztof Dyl (Wiceprezes UKE), prof. dr hab. Stanisław
Sołtysiński (Sołtysiński Kawęcki Szlęzak & Wspólnicy), dr Mirosław Antonowicz (Członek
Zarządu PKP SA), a także liczni koledzy Profesora Skocznego z Wydziału Zarządzania i innych
jednostek akademickich.
Podczas uroczystości Profesor Skoczny otrzymał Księgę Jubileuszową przygotowaną pod
redakcją dr hab. Macieja Bernatta; dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ; dr hab. Moniki
Namysłowskiej prof. UŁ oraz dr hab. Anny Piszcz, prof. UwB. Zwieńczeniem konferencji był panel
dyskusyjny pt. Ochrona konkurencji w czasach wyzwań moderowany przez prof. dr. hab. Stanisława
Piątka (Uniwersytet Warszawski), w którym brali udział prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Uniwersytet
Jagielloński), dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN (Sędzia Sądu Najwyższego), adw. Małgorzata
Modzelewska-de Raad (Kancelaria Modzelewska & Paśnik) oraz dr hab. Monika Namysłowska,
prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki).
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6. Wykłady gościnne
6.1. Dr Kathryn Mc Mahon, Reflections on the role of economics in the interpretation of EU
competition law
W ramach cyklu wykładów gościnnych CARS poświęconych podstawowym problemom ochrony konkurencji i regulacji gościliśmy w roku 2017 dr Kathryn Mc Mahon, Associate Professor at
the School of Law, University of Warwick, która przedstawiła swoje refleksje nt. roli nauki ekonomii
w interpretowaniu prawa konkurencji UE.
6.2. Dr Peter Whelan, Competition law and criminal justice
W serii wykładów gościnnych CARS naszym gościem w roku 2017 był także dr Peter Whelan,
Associate Professor in Law, School of Law, University of Leeds. Wygłosił on wykład nt. relacji
między prawem konkurencji a sprawiedliwością, w tym na temat postępującej kryminalizacji stosowania prawa konkurencji.

7. Laboratoria sektorowe
1. Trzy laboratoria sektorowe utworzone w 2016 r. kontynuowały w 2017 r. swoją działalność
w sferze badań, publikacji i konferencji.
2. „Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS”, liczące obecnie już pięciu członków, zorganizowało w 2017 r. swoją pierwszą imprezę międzynarodową: Airline Regulatory and Antitrust
Conference. Konferencja zyskała duże uznanie w Polsce i za granicą. Kierownik Laboratorium, dr Jan
Walulik, zredagował i wydał także specjalny zeszyt internetowego Kwartalinka Antymonopolowego
i Regulacyjnego (iKAR 2017, vol. 2(6). Dzięki staraniom Laboratorium w 2017 r. zostało również
podpisane Porozumienie o współpracy między CARS a Polska Agencją Żeglugi Powietrznej (zob.
niżej www.cars.wz.uw.edu.pl/cooperation).
3. „Laboratorium Rynku Pocztowych CARS” przygotowało i zorganizowało w 2017 r. I Krajową
Konferencje Pocztową (zob. wyżej). Od lata 2017 r. trwają także prace nad pierwszym w Polsce
Komentarzem do Prawa pocztowego, redagowanym przez kierownika Laboratorium, dr Mateusza
Chołodeckiego oraz dr hab. Annę Piszcz (Członka Laboratorium) i prof. dr hab. Tadeusza Skocznego
(Dyrektora CARS).
4. W roku 2017, do istniejących już trzech laboratoriów sektorowych, stanowiących specjalną
formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów regulowanych i szczególnych,
dołączyło czwarte – „Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS” (LKE CARS). Laboratorium
to stanowi specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach usług telekomunikacyjnych i audiowizualnych. Laboratorium rozpoczęło swoją działalność z dniem 21 kwietnia 2017 r.
od budowy zespołu współpracowników oraz przygotowania planów działania na lata 2017–2020.
Kierownikiem LKE została dr Magdalena Olender-Skorek – adiunkt w Zakładzie Gospodarki
Rynkowej Katedry Gospodarki Narodowej WZ UW.
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8. Współpraca krajowa
8.1. Porozumienia o współpracy między CARS a regulatorami
Trwa realizacja porozumień o współpracy CARS z regulatorami sektorowi. W roku 2017 była
ona najintensywniejsza w przypadku współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego i Urzędem
Komunikacji Elektronicznej. Porozumienie o współpracy z CARS wypowiedział natomiast w ubiegłym roku Urząd Lotnictwa Cywilnego.
8.2. Porozumienia o współpracy z instytucjami naukowymi
1. Trwa również realizacja porozumień o współpracy z instytucjami naukowi – Instytutem
Kolejnictwa i Instytutem Łączności. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku uzgodniono liczne projekty (ekspertyzy naukowe, seminaria), które będą realizowane w roku 2018.
2. W dniu 30 czerwca 2017 r. zostało podpisane „Porozumienie o współpracy między
Uniwersytetem Warszawskim – CARS działającym na Wydziale Zarządzania UW – a Wydziałem
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”. Największą część zadań wynikających z tego porozumienia po stronie Wydziału Zarządzania UW będzie realizował CARS, a po stronie Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku – Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego.
8.3. Współpraca z przedsiębiorcami
1. W ramach porozumień o współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
i z „Pocztą Polską S.A.” w roku 2017 osiągnięto pewne konkretne rezultaty. Obaj przedsiębiorcy
wspierali organizowane przez CARS konferencje – międzynarodową konferencję lotniczą oraz
I Krajową Konferencję Pocztową. Czyniono także starania służące intensyfikacji tej współpracy
w kolejnych latach.
2. W dniu 19 kwietnia 2017 r. zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej”.
Największą część zadań wynikających z tego porozumienia po stronie Wydziału Zarządzania UW
i CARS będzie realizowało „Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS”.

Warszawa, 31 stycznia 2018 r.
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor CARS
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Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konsumenckiej
Konferencji Naukowej pn. Wpływ norm prawnych
i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego,
Kraków 1–2 marca 2018 r.
(problematyka prawa turystycznego)
W dniach 1 i 2 marca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) odbyła
się V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pn. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego
i Gospodarczego UEK oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.
W jej trakcie wiele uwagi poświęcono również problematyce prawa turystycznego, przede
wszystkim w kontekście wejścia w życie z dniem 1 lipca 2018 r. nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych1.
W pierwszym dniu konferencji konsumencka problematyka najmu oraz turystyki stanowiła
przedmiot jednego z paneli naukowych (moderator: dr Jerzy Raciborski, AWF w Krakowie), podczas którego wygłoszono cztery referaty.
Jako pierwsza głos zabrała dr Iwona Szymczak (Uniwersytet Szczeciński), która przedstawiła zagadnienie nabywcy lokalu jako słabszej strony umowy deweloperskiej. Swoje wystąpienie
rozpoczęła od zwrócenia uwagi na ryzyka, jakie towarzyszą nabyciu lokalu od przedsiębiorcy
zajmującego się budową i ustanawianiem praw odrębnej własności lokali oraz ich przeniesieniem
na nabywcę. Ich redukcji, w zamierzeniu ustawodawcy, służy regulacja zawarta w ustawie z dnia
16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego2.
Wydaje się jednak, że zakres podmiotowy ustawy deweloperskiej jest zbyt wąski, ograniczając
się do umów zawartych przez dewelopera (przedsiębiorcę) z osobą fizyczną, która nabywa lokal
mieszkalny. Niestety ustawa nie posługuje się pojęciem „konsumenta”, lecz „nabywcy lokalu”,
które nie jest tożsame (pozostając w stosunku krzyżowania) z zakresem podmiotowym konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. W ocenie prelegentki, należy postulować rozszerzenie zakresu
podmiotowego ustawy deweloperskiej, co jest uzasadnione zarówno w świetle art. 76 Konstytucji
RP, jak i prawa unijnego. Występująca niespójność terminologiczna pomiędzy ustawą deweloperską a kodeksową definicją konsumenta prowadzi do tego, że osoba fizyczna, która dokonuje
czynności prawnej nabycia lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, nie może skorzystać
z zabezpieczeń przewidzianych w ustawie deweloperskiej, szczególnie istotnych na etapie poprzedzającym nabycie lokalu, gdy istnieje ryzyko upadłości dewelopera. W dalszej kolejności
dr I. Szymczak scharakteryzowała normatywne podstawy ochrony nabywców lokalu, zwracając
uwagę na regulacje zawarte w dyrektywie 2011/83/UE3 oraz w implementującej ją ustawie z dnia

1

Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017, poz. 2361; dalej: uitput).

2

Tj. Dz. U. 2017, poz. 1468 ze zm.

3

Dz. Urz. UE z dnia 22 listopada 2011 r., seria L 304/64.
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30 maja 2014 r. o prawach konsumenta4, które wyłączają swoje zastosowanie m.in. w odniesieniu
do umowy deweloperskiej uregulowanej w ustawie deweloperskiej.
Prelegentka zwróciła także uwagę na problem niedozwolonych klauzul umownych w umowach
deweloperskich. Regulacja kodeksowa zawarta w art. 3851 k.c. reguluje zagadnienie niedozwolonych
postanowień umownych wyłącznie w odniesieniu do umów zawartych z udziałem konsumentów.
Nie dotyczy natomiast analogicznych postanowień w umowach zawieranych z innymi podmiotami
(niebędącymi konsumentami). W rezultacie na niedozwoloną klauzulę umowną może powołać się
osoba fizyczna nabywająca lokal, niezależnie od jego przeznaczenia, jeśli dokonana czynność
nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jednak już nie inne podmioty, co
prowadzi do poważnych problemów. Polegają one m.in. na tym, że w sytuacji uznania za abuzywne postanowień odnoszących się do zasad sprawowania zarządu w nieruchomości budynkowej
może dojść do ukształtowania się dwóch odmiennych reżimów zarządzania nieruchomością.
Z przeprowadzonych przez prelegentkę badań komparatystycznych wynika, że zagraniczne
akty legislacyjne (brytyjskie, niemieckie i austriackie), odpowiadające treściowo polskiej ustawie
deweloperskiej, wprowadzają rozszerzony zakres podmiotowy ochrony nabywców lokali, bez
podziału na nabywców lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. W ocenie prelegentki analogiczne rozwiązanie należałoby de lege ferenda wprowadzić także w prawie polskim.
W pytaniach do prelegentki zwrócono uwagę na kontrowersje towarzyszące określeniu charakteru prawnego ustawy deweloperskiej, a także postulatowi rozszerzenia zakresu podmiotowego ochrony (zwłaszcza przez rachunki powiernicze) na wszystkich nabywców lokali. W ocenie
dr I. Szymczak taki postulat jest uzasadniony nie tylko wyraźną tendencją dostrzegalną w prawie
europejskim, lecz także postulatem równej ochrony środków wpłacanych przez wszystkie podmioty. Nie ma bowiem racjonalnych argumentów przemawiających za tym, by nabywcy lokalu
użytkowego będącemu osobą fizyczną, np. w condo hotelu odmawiać przymiotu konsumenta,
jednocześnie uznając za niego osobę fizyczną kupującą bardzo drogi samochód, o wartości przenoszącej niekiedy wartość takiego lokalu użytkowego.
Jako kolejny głos zabrał dr Daniel Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński), który przedstawił
referat pt. Ochrona konsumenta w umowie najmu samochodu osobowego. Swoje wystąpienie
rozpoczął od przedstawienia typologii okoliczności, w których dochodzi do zawarcia umowy najmu
samochodu osobowego. W tym zakresie wyróżnić można najem „turystyczny” (związany na ogół
z „wypożyczeniem” samochodu w obcym państwie), zastępczy (będący np. konsekwencją awarii
własnego samochodu najemcy), miejski (polegający na najmie samochodu na krótkie okresy, np.
na godziny czy nawet minuty) oraz długoterminowy, stanowiący niekiedy alternatywę dla zakupu
samochodu. Wskazując na przyczyny uzasadniające objęcie ochroną konsumenta zawierającego umowę najmu samochodu, zaznaczył, że niektóre z nich mają charakter uniwersalny, odnosząc się w zasadzie do wszystkich umów zawieranych z udziałem konsumentów, część z kolei
ma charakter specyficzny dla najmu samochodu, zwłaszcza w odniesieniu do wyróżnionego
uprzednio najmu „turystycznego”. Do pierwszej kategorii należy m.in. stosowanie przez przedsiębiorców wzorców umownych, co wiąże się z adhezyjnym charakterem umów zawieranych
z udziałem konsumentów. Elementem specyficznym konsumenckich umów najmu samochodu
4

Tj. Dz.U. 2017, poz. 683 ze zm. (dalej: upk).
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jest natomiast krótki czas na podjęcie przez konsumenta decyzji o zawarciu umowy. Odnosi się
to także do umów najmu zawieranych na odległość, w odniesieniu do których konsument jest
również zobligowany do podpisania różnych dokumentów bezpośrednio przed wydaniem mu
pojazdu. Z uwagi na okoliczności towarzyszące zawarciu umowy, w tym pośpiech, konsument
z reguły nie ma możliwości dokładnego zapoznania się z jej treścią określoną na ogół we wzorcu
umownym. Adhezyjny charakter omawianych umów minimalizuje przy tym możliwość wpływania
przez konsumenta na ich treść. Dodatkowym zagrożeniem, w odniesieniu do umów zawieranych
za granicą, są trudności językowe. Należy także zwrócić uwagę na treść tych umów. Wiąże się
z tym także problem występowania umów powiązanych z umową najmu samochodu (np. ubezpieczenia), a także stosowania kart kredytowych (jak zauważył, posiadanie karty kredytowej jest
warunkiem koniecznym zawarcia umowy najmu „turystycznego”).
Omawiając postanowienia charakterystyczne dla umowy najmu samochodu osobowego
prelegent zwrócił uwagę m.in. na określenie w niej liczby kilometrów wliczonych w cenę; udziału
własnego w szkodzie (wynoszącego z reguły co najmniej kilkaset euro bądź dolarów zabezpieczonego przy tym dodatkowo blokadą na karcie kredytowej najemcy samochodu); zasady polityki
paliwowej (modele pełny-pełny oraz pełny-pusty bak), a także dodatkowe opłaty, do których uiszczenia zobowiązany będzie najemca (np. z tytułu opóźnionego zwrotu, czy też czyszczenia auta).
Charakteryzując płaszczyzny ochrony konsumenta-najemcy w odniesieniu do umowy najmu samochodu zwrócił uwagę na minimalne znaczenie regulacji kodeksu cywilnego w zakresie
ochrony najemcy zwierającego umowę najmu krótkoterminowego, podkreślił natomiast znaczenie kodeksowych przepisów w zakresie niedozwolonych postanowień umownych. Z badań przeprowadzonych przez UOKiK w 2012 r. wynika, że skala naruszeń prawa na rynku wypożyczalni
samochodów jest bardzo duża. W tym kontekście dr D. Dąbrowski zwrócił uwagę na problem
skuteczności (w aspekcie generalnym i indywidualnym) postanowień kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych. Jak zauważył, pomimo uznania niektórych klauzul za
niedozwolone postanowienia umowne przez UOKiK są one w dalszym ciągu stosowane przez
przedsiębiorców (głównie mniejszych) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie najmu
samochodów. Prowadzi to do wniosku o niewystarczającej generalnej skuteczności tych przepisów. W odniesieniu do skuteczności indywidualnej, jej deficyt widać zwłaszcza w przypadku
umów zawieranych za granicą. Dodatkowym czynnikiem determinującym pozycję stron (a przy
tym osłabiającym pozycję konsumenta) jest depozyt (blokada) na jego karcie kredytowej.
Analizując płaszczyzny ochrony konsumenta, prelegent zwrócił uwagę na postanowienia
ustawy o prawach konsumenta, która znajduje zastosowanie także do umów najmu samochodów,
z wyłączeniem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Uprawnienie to, w odniesieniu do umów zawartych na odległość, przyznają natomiast z reguły
konsumentom sami usługodawcy. W art. 4 pkt 1 lit. c) uitput wynajem pojazdów samochodowych
lub innych pojazdów silnikowych został uznany za usługę turystyczną, ale ochrona konsumenta
w tym zakresie ogranicza się jedynie do regulacji w ramach powiązanych usług turystycznych.
Na zakończenie dr Daniel Dąbrowski postawił pytanie o możliwość oraz celowość wydania
rozporządzenia przez organy Unii Europejskiej (na podstawie art. 91 ust. 1 lit. d) TFUE) dotyczącego ochrony praw najemcy samochodu osobowego na wzór rozporządzeń o prawach pasażerów
w poszczególnych gałęziach transportu. W tym kontekście przywołał stanowisko TSUE wyrażone
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w sprawie C-336/03 – EasyCar, w którym Trybunał uznał umowy o wynajem samochodów, które charakteryzują się udostępnieniem konsumentowi środka transportu za umowy w dziedzinie
transportu.
Odnosząc się do wystąpienia prelegenta dr J. Raciborski zwrócił uwagę na konsekwencje
uznania usługi najmu samochodu za usługę składającą się na imprezę turystyczną, co może uzasadniać stosowanie w pełnym zakresie przepisów ustawy o imprezach turystycznych. Podniósł
także problem zasad rozliczania mandatów za wykroczenia drogowe wystawionych najemcy
podczas trwania umowy najmu samochodu.
W kolejnym referacie dr Piotr Kukuryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) przedstawił
zagadnienie konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Z uwagi na wejście w życie w dniu 1 lipca 2018 r. ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nowelizującej m.in. ustawę
o prawach konsumenta swoje wystąpienie rozpoczął od zwięzłego omówienia zmian legislacyjnych w tym zakresie.
W aktualnym stanie prawnym brak dopuszczalności wykonania konsumenckiego prawa
odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej w okolicznościach nietypowych
wynika z faktu, że zarówno dyrektywa 2011/83/UE, jak i implementująca jej postanowienia ustawa
o prawach konsumenta nie znajdują zastosowania do tej kategorii umów.
Wyrażone powyżej stanowisko ulegnie częściowej dezaktualizacji z dniem 1 lipca 2018 r.
z uwagi na zmianę zakresu wyłączenia zawartego w art. 3 ust. 3 lit. g dyrektywy w sprawie praw
konsumentów. Początkowy fragment tego przepisu w dalszym ciągu zdaje się co prawda sugerować, że dyrektywa 2011/83/UE nie ma zastosowania do umów dotyczących imprez turystycznych
w rozumieniu art. 3 pkt 2 dyrektywy 2015/23025, niemniej jednak jego dalsza część wyraźnie
wskazuje, że do umów tych, w odniesieniu do podróżnych, stosuje się odpowiednio w drodze
wyjątku enumeratywnie wskazane przepisy dyrektywy 2011/83/UE. Analogicznie, znowelizowany
art. 3 ust. 1 pkt 8 upk wyłącza stosowanie przepisów ustawy o prawach konsumenta do umów
o udział w imprezie turystycznej, w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych, z wyjątkiem enumeratywnie wskazanych przepisów, co mogłoby sugerować, że do umów tych stosowanie pozostałych przepisów ustawy o prawach konsumenta jest
wyłączone. W ocenie prelegenta taki wniosek jest jednak błędny. Wynika to z opcji regulacyjnej
zwartej w art. 12 ust. 5 dyrektywy 2015/2302 (wprowadzającego odstępstwo od maksymalnego
charakteru tej dyrektywy), na podstawie którego w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa państwa członkowskie mogą przewidzieć w prawie krajowym, że podróżny
ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie 14 dni bez podawania
przyczyn.
Powołany przepis został implementowany w art. 47 ust. 7 uitput. Zgodnie z nim konsument,
który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 upk. (w ocenie prelegenta najczęściej w miejscu zamieszkania lub pracy konsumenta, na targach turystycznych), może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od
5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady
90/314/EWG (Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2015 r., seria L 326/1).
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niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie
których została zawarta umowa były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Stosuje się przy tym odpowiednio przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1
i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 upk. Z uwagi na treść art. 47 ust. 7 uitput nawiązującą wprost
do art. 27 upk uzasadnione wydaje się w ocenie prelegenta odwołanie do poglądów wyrażonych
w doktrynie na gruncie art. 27 upk tak co do funkcji, jakie spełnia konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, jak i co do poszczególnych zasad jego wykonywania.
Z zestawiania treści art. 12 ust. 5 dyrektywy 2015/2302 oraz art. 47 ust. 7 uitput płynie
wniosek, że ustawodawca krajowy jedynie w ograniczonym zakresie (zarówno w aspekcie
podmiotowym, jak i przedmiotowym) skorzystał z opcji regulacyjnej przewidzianej w dyrektywie.
O ile bowiem państwa członkowskie zostały uprawnione do objęcia prawem odstąpienia od umowy
podróżnych, o tyle art. 47 ust. 7 uitput ogranicza dopuszczalność wykonania prawa odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wyłącznie do konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c.
W aspekcie przedmiotowym art. 12 ust. 5 dyrektywy 2015/2302 przyznaje ustawodawcom
krajowym kompetencję do objęcia prawem odstąpienia wszystkich umów o udział w imprezie turystycznej zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Tymczasem art. 47 ust. 7 uitput wyłącza
powyższe uprawnienie w sytuacji, gdy negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta
umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Sposób,
w jaki został sformułowany powyższy wyjątek, może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne.
Jak zauważył prelegent, poważnym mankamentem analizowanej regulacji jest brak nałożonego na przedsiębiorcę obowiązku udzielenia konsumentowi informacji o przysługującym mu prawie
odstąpienia. Powyższy wniosek wynika zarówno ze znowelizowanej treści art. 3 ust. 1 pkt 8 upk,
w którym brak odesłania do przepisów ustawy o prawach konsumenta określających zasady realizacji obowiązku informacyjnego przez przedsiębiorcę, jak i z rozdziału 6 uitput regulującego
obowiązki informacyjne wobec podróżnych oraz umowę o udział w imprezie turystycznej. W ocenie
dr. P. Kukuryka kwestia ta wymaga pilnej interwencji ustawodawcy, ponieważ od 1 lipca 2018 r.
jedynym źródłem informacji konsumenta zawierającego umowę o udział w imprezie turystycznej
poza lokalem przedsiębiorstwa o przysługującym mu uprawnieniu będzie art. 47 ust. 7 uitput.
Na zakończenie swojego wystąpienia dr P. Kukuryk przedstawił zwięźle zarzuty pod adresem
nowej regulacji formułowane w toku prac legislacyjnych przez przedstawicieli przedsiębiorców
turystycznych.
W dyskusji nad referatem zwrócono uwagę na problem odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej w wypadku, gdy impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów. Czy konsument musi w takiej sytuacji odstąpić od wszystkich umów obejmujących
poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej czy też wystarczające
jest odstąpienie jedynie od niektórych spośród z nich? W ocenie dr D. Ambrożuk z zestawienia
treści art. 47 ust. 7 uitput oraz art. 4 pkt 3 uitput wynika, że konieczne będzie w takim przypadku odstąpienie od wszystkich umów obejmujących poszczególne usługi turystyczne. Doktor
J. Raciborski zwrócił ponadto uwagę na wzajemny stosunek pojęć „lokalu przedsiębiorstwa” oraz
„punktu sprzedaży” w rozumieniu art. 4 pkt 11 uitput.
Jako ostatnia głos zabrała dr Katarzyna Królikowska (Uniwersytet Warszawski), która przedstawiła referat pt. Poziom ochrony usług timesharingowych – podejście amerykańskie i europejskie.
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Swoje wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia uwarunkowań tworzenia regulacji problematyki
funkcjonowania oraz kontraktowania z klientami przez przedsiębiorstwa timesharingowe działające
w branży wypoczynkowo-turystycznej. Prelegentka wyróżniła dwa generalne podejścia do sposobu
regulacji i prowadzenia tego szczególnego modelu biznesu w prawie amerykańskim i w Europie.
Przedstawiła wpływ wykształconych wzorców ustaw modelowych poszczególnych stanów Ameryki
Północnej na przyjęcie na poziomie federalnym Modelowego Prawa Timesharingowego (the Model
Real Estate Time-share Act w wersji przyjętej w 1980 r.), a także wpływ modelu amerykańskiego
na biznesowy model prowadzenia przedsiębiorstw timesharingowych w Europie, wyróżniając jednocześnie w modelu europejskim typ brytyjsko-anglosaski oraz francusko-szwajcarski. Porównując
postanowienia charakterystyczne dla federalnej ustawy modelowej i przyjętych w Unii Europejskiej
dwóch kolejnych dyrektyw timesharingowych (dyrektywy 1994/47/WE6 i dyrektywy 2008/122/WE7),
zwróciła uwagę na różnice w podejściu do potrzeby samej regulacji oraz na głębokość normowania
w modelu amerykańskim w stosunku do zakresu dyrektyw timesharingowych.
Analizując płaszczyzny regulacji problematyki zawierania umów o nabycie praw typu timeshare przez osoby fizyczne, prelegentka zwróciła uwagę na występującą od samego początku
odmienność genezy norm prawnych zawartych w ustawach poszczególnych stanów USA oraz
krajów członkowskich UE, a także na odmienne znaczenie samej federalnej ustawy modelowej
i dyrektyw timesharingowych dla regulacji branży. Niewątpliwie jednak doświadczenia amerykańskie stanowiły inspirację dla przyjęcia dyrektywy timesharingowej z 1994 r. jako odrębnej od
dyrektywy turystycznej. Dyrektywa reguluje zatem w podobny sposób podejście do najbardziej
palących problemów związanych z oferowaniem i zawieraniem umów nabycia praw timeshare,
tj. ochrony konsumentów przed agresywnymi technikami sprzedażowymi, związanymi z reklamą
wprowadzającą w błąd, oferowaniem zawarcia umowy przez telefon, na odległość i zazwyczaj także
poza lokalem przedsiębiorstwa timesharingowego. Podejście to kontynuuje dyrektywa z 2008 r.
Następnie dr K. Królikowska postawiła pytanie o podstawowe różnice w sposobie ochrony konsumentów w prawie amerykańskim i europejskim. Pierwsza z wymienionych przez nią
różnic polega na znacznym stopniu złożoności relacji podmiotowych po stronie przedsiębiorcy
oferującego produkty i usługi typu timeshare i wykonującego umowę zawartą z konsumentem.
Zagadnienie to nie zostało niestety dostrzeżone w dyrektywach timesharingowych. Amerykański
model biznesowy, kontynuowany zazwyczaj przez przedsiębiorstwa z kręgu europejskich krajów
o tradycji common law (Wielka Brytania, Irlandia, Malta), opiera się na silnych grupach (holdingach)
powiązanych ze sobą kapitałowo i finansowo spółek (podmiotów gospodarczych): deweloperskiej,
hotelarskiej, zarządzającej obiektem, zajmującej się oferowaniem i sprzedażą praw typu timeshare
i usług z nimi związanych, oferującej możliwość wymiany lub sprzedaży/odstąpienia posiadanego
prawa timeshare, organizującej usługi powiązane, zapewniającej finansowanie na kredyt nabycia
praw typu timeshare itp. Sposób organizacji wykonania umowy o nabycie praw typu timeshare
w Europie nie jest zazwyczaj tak rozbudowany i większość obowiązków wynikających z umowy
wykonuje ten sam podmiot.
6

Dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych
aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (Dz. Urz. WE z dnia 29 października
1994 r., seria L 280/83 - uchylona).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych
aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz. Urz. UE z dnia 3 lutego 2009 r., seria L 33/10).
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Druga z wymienionych różnic dotyczy typowego sposobu nabycia apartamentu wakacyjnego.
W Stanach Zjednoczonych dominuje finansowanie nabycia prawa na kredyt, dostarczany przez
przedsiębiorcę sprzedającego produkt lub podmiot z nim współpracujący. W ten sposób nabycie
praw typu timeshare i związanych z nimi usług i atrakcji traktowane jako rodzaj „inwestycji konsumenckiej” i wiąże się z ochroną konsumenta na rynku usług finansowych.
Następnie prelegentka zwróciła uwagę na trzecią różnicę, której dyrektywa timesharingowa
również nie reguluje, a która znacząco wpływa na treść i sposób wykonywania praw typu timeshare. W systemach anglosaskich ochronę praw nabywców produktów i usług timesharingowych
zapewnia się dzięki „otoczce korporacyjnej” funkcjonowania praw nabytych przez klientów tej
branży. Nabycie praw do apartamentów wakacyjnych poprzedza nabycie praw udziałowych w korporacji lub zrzeszeniu będącej właścicielem nieruchomości i mającej prawo do jej zarządzania,
a co najmniej do kontrolowania podmiotu zobowiązanego do zarządzania obiektem. Wszelkiego
rodzaju kluby wakacyjne organizowane są w formach zrzeszeniowych typowych dla systemów
common law: korporacjach typu spółki handlowej, spółkach osobowych, spółdzielniach, zrzeszeniach opartych na wzajemnej poręce czy wreszcie w szczególnej formie rozpowszechnionej dla
zarządzania powierniczego nieruchomościami – w formie trustu, którego chronionymi beneficjentami są nabywcy praw i usług timesharingowych. Z tej struktury organizacji instytucji timeshare
wynika, że każdy uprawniony do periodycznego (cyklicznego) korzystania z danego apartamentu
lub jednego ze wskazanych apartamentów (niezależnie od tego czy jego tytuł opiera się na prawie zobowiązaniowym typu najem, na ograniczonym prawie rzeczowym, a nawet na udziale we
współwłasności) posiada prawo współuczestniczenia w podejmowaniu najważniejszych decyzji,
uczestniczenia w zebraniu członków tego zrzeszenia i akceptacji lub nie decyzji związanych ze
sposobem finansowania i zarządzania nieruchomością, w której nabywają swe prawa i usługi.
Niekiedy mają oni nawet prawo do akceptacji decyzji o dokonywaniu zmian w treści realizowanych
umów, w tym o usługi i o zarządzanie.
Doktor K. Królikowska zwróciła uwagę, że w modelu anglosaskim sposób funkcjonowania
i postępowania wobec konsumentów wyznacza w bardzo daleko idącym stopniu samozwiązanie
się przedsiębiorcy kodeksami dobrych praktyk (codes of cunduct) oraz dążenie do polubownego
załatwiania sporów wynikających z wykonania kontraktu, co zapobiega na szerszą skalę prowadzeniu sporów sądowych i przyczynia się do zapewnienia ochrony interesów konsumentów.
Powyższe uwarunkowania mają wpływ na sposób wykonywania indywidualnych praw przez
konsumentów, którzy nabyli poszczególne prawa typu timeshare. Dotyczy to w szczególności
przewidzianego w dyrektywach timesharingowych konsumenckiego prawa odstąpienia, które
– w ocenie prelegentki – nie zostało uregulowane właściwie. Nie zapewnia bowiem wysokiego
poziomu ochrony nabywców praw typu timeshare. Prawo odstąpienia chroni właściwie tylko
przed pochopnym nabyciem produktu timesharingowego w ogóle, a nie do wyegzekwowania
oczekiwanego poziomu ochrony. Dyrektywa nie przyznaje bowiem prawa do odstąpienia od umowy, gdy na miejscu okaże się, że przedmiot umowy nie jest z nią zgodny.
Z uwagi na typowy sposób oferowania i sprzedawania apartamentów wakacyjnych powstają również problemy z określeniem prawa właściwego dla umowy oraz problem z określeniem
jurysdykcji sądowej. Oferowanie zawarcia umowy następuje zazwyczaj poza miejscem i krajem
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siedziby przedsiębiorcy timesharingowego, natomiast oferta dotyczy miejsca znajdującego zazwyczaj w jeszcze innym kraju, a nawet poza granicami Unii Europejskiej.
Prelegentka zwróciła uwagę na wątpliwości wynikające z braku jednoznacznego określenia
(i przesądzenia przez TSUE) czy dyrektywa timesharingowa wyłącza stosowanie ogólnych dyrektyw
konsumenckich, czy też uzupełnia te dyrektywy i powinna być współstosowana razem nimi. Dopiero
dyrektywa o ochronie praw konsumenta wyraźnie wyłącza swe stosowanie w kwestiach ochrony praw
konsumenta uregulowanych w dyrektywie o timeshare (jak w przypadku dyrektywy turystycznej).
Odnosząc się do wystąpienia prelegentki, dr J. Raciborski podniósł problem czy wydłużanie okresu konsumenckiego terminu odstąpienia od umowy nabycia praw typu timeshare jest
uzasadnione, skoro można ten szczególny środek zstąpić innymi instrumentami, które pozwolą
wyegzekwować jakość rzeczy lub prawa, które zostało nabyte. Dokonując porównania z umowami deweloperskimi, w których klienci dewelopera często finansują inwestycję przyszłą, jeszcze
nieistniejącą, stwierdził, że rozciąganie okresu odstąpienia w przypadku inwestycji w budowie
lub jeszcze nieistniejących być może zaburzyłoby cały model takiego finansowania opartego na
modelu finansowania rozproszonego.
W odpowiedzi na zadanie pytanie dr K. Królikowska zwróciła uwagę, że polska ustawa o timeshare wprowadza ciekawe rozwiązanie dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorcy za wady
przedmiotu umowy typu timeshare. Rozwiązanie to jest analogiczne do regulacji rękojmi wad
przy sprzedaży rzeczy i praw stanowiąc podstawę do odstąpienia od umowy nabycia praw typu
timeshare z powołaniem się na wady i niezgodność przedmiotu umowy z treścią zawartej umowy,
które zostaną dostrzeżone już podczas pierwszego lub kolejnego korzystania z nieruchomości
lub innego przedmiotu umowy typu timeshare. Będzie to jednak prawo odstąpienia innego niż
wynikające z dyrektywy timesharingowej.
Problematyce ochrony konsumentów (podróżnych) na rynku usług turystycznych poświęcono także jeden z paneli dyskusyjnych w drugim dniu konferencji (moderator: dr hab. Jerzy
Gospodarek, prof. SGH). Szczególnie interesująca była próba oceny nowych regulacji zawartych
w nowej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dokonana zarówno z perspektywy przedstawicieli środowisk akademickich, jak i przedsiębiorców turystycznych
reprezentowanych przez Polską Izbę Turystyki.
W ocenie dr. Piotra Cybuli (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach) w dyskusjach towarzyszących uchwaleniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych akcentowano przede wszystkim pozytywne
aspekty wynikające z implementacji dyrektywy 2015/2302 polegające m.in. na tzw. unowocześnieniu, dostosowaniu do wymogów rynku rozwiązań zawartych w dotychczas obowiązującej
ustawie o usługach turystycznych8. Zgadzając się, co do zasady z tą narracją, prelegent zwrócił
jednak uwagę na kilka przypadków, w których jego zdaniem dojdzie do obniżenia poziomu ochrony
praw konsumentów na rynku usług turystycznych. O ile w niektórych sytuacjach to pogorszenie
poziomu ochrony należy uznać za uzasadnione i słuszne, o tyle w innych szkoda, że nowa ustawa rezygnuje z dotychczasowych rozwiązań korzystnych dla klientów. Ich zachowanie w prawie
krajowym było jednak niemożliwe z uwagi na maksymalny charakter implementowanej dyrektywy
8

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1553 ze zm.; dalej: uut). Od dnia 1 lipca 2018 r. ustawa o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
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2015/2302. Niestety strona polska nie akcentowała w wystarczającym stopniu niektórych problemów w trakcie prac nad ostatecznym tekstem dyrektywy.
W dalszej części swojego wystąpienia prelegent zwrócił uwagę na przykładowe sytuacje,
w których na gruncie nowej ustawy dojdzie do ewidentnego obniżenia poziomu ochrony praw
konsumentów. Istotna zmiana dotyczy tzw. mini pakietów – imprez turystycznych jednodniowych
(czyli np. mogących mieć charakter wycieczek szkolnych, wycieczek w związku z rozgrywkami
sportowymi). Nowa dyrektywa, a w ślad za nią nowa ustawa, całkowicie wyłącza swoje zastosowanie do imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż
24 godziny, chyba że obejmują one zakwaterowanie. Oznacza to m.in., że od 1 lipca 2018 r. podmiot organizujący takie imprezy turystyczne nie będzie musiał mieć statusu organizatora turystyki,
a podmiot w nich uczestniczący (podróżny) zostanie pozbawiony ochrony przysługującej mu na
mocy dotychczasowych przepisów. Poważne zmiany dotyczyć będą także formy umowy o udział
w imprezie turystycznej. O ile w myśl dotychczasowych przepisów wymagana jest forma pisemna (ad probationem), o tyle nowa regulacja odchodzi od wymogu pisemności, co jest wymogiem
zmian technologicznych. Prelegent przyznał, że choć praktyka masowego zawierania przez organizatorów turystyki umów w formie innej niż pisemna (np. w odniesieniu do umów zawartych
na odległość) nie jest de lege lata kwestionowana przez organy kontrolne jako naruszająca prawa konsumenta, to jednak kwestia ta może mieć dla konsumenta potencjalnie istotne znaczenie w razie ewentualnych sporów sądowych związanych np. z niewypłacalnością biur podróży.
Wiele znanych mu postępowań sądowych przebiegało znacznie dłużej niż powinno i wiązało się
z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych dowodów tylko dlatego, że powodowie nie dysponowali umową w formie pisemnej. Poważne zmiany dotkną także przesłanek odstąpienia od
umowy o udział w imprezie turystycznej. W obecnym stanie prawnym podwyższenie ceny ustalonej
w umowie uprawnia klienta (z zastrzeżeniem regulacji art. 17 uut) do wykonania prawa odstąpienia
od umowy, natomiast w myśl nowej regulacji prawo podróżnego do odstąpienia od umowy zostanie wyłączone w przypadku podwyższenia przez organizatora turystyki całkowitej ceny imprezy
turystycznej nieprzekraczającego 8% ceny imprezy turystycznej. Nowe przepisy pozbawią także
podróżnego prawa odstąpienia od umowy w przypadku wprowadzenia przez organizatora turystyki
nieznacznych zmian warunków umowy o udział w imprezie turystycznej. Istotne zmiany dotyczą
także dopuszczalności obciążania klienta opłatami ryczałtowymi w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Takie klauzule były de lege lata wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych jako naruszające dobre obyczaje, natomiast dopuszcza je w pewnych granicach nowa dyrektywa 2015/2302,
co sprawia, że istnieją poważne racje za uznaniem, że także de lege lata (a więc jeszcze przed
wejściem w życie nowej ustawy) takie opłaty ryczałtowe mogą być pobierane (w zakresie określonym przez nową dyrektywę), co może być dla klienta w konkretnych okolicznościach korzystne lub nie w stosunku do dotychczas przyjętych zasad. Trudno bowiem uznać, że dopuszczając
pobieranie tych opłat w dyrektywie 2015/2302 Unia Europejska przyjęła rozwiązanie, które jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami. Kolejna zmiana dotyczy tzw. świadczeń zastępczych. Nowa
ustawa (w ślad za dyrektywą) nakazuje podróżnemu akceptację świadczeń zastępczych, chyba
że nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. W niektórych przypadkach może
to być dla podróżnego-konsumenta niekorzystne. W dotychczasowym stanie prawnym klient był
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natomiast uprawniony w takiej sytuacji do odstąpienia od umowy, gdy wystąpiły ważne powody.
W nowej regulacji dopuszczono także możliwość powołania się przez organizatora turystyki na
przepisy szczególne, które ograniczają zakres albo warunki, na jakich jest wypłacane odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co stanowi już naruszenie unijnej dyrektywy, która nie przewiduje
tak szerokiego ograniczenia odpowiedzialności i wymaga pilnej ingerencji ustawodawcy. Ustawa
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych rezygnuje także z określenia
terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację podróżnego. Odchodzi zatem od dotychczas
obowiązującego sztywnego, trzydziestodniowego terminu, w ciągu którego organizator turystyki
powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji na piśmie pod rygorem uznania jej za uzasadnioną. Na marginesie dr P. Cybula zwrócił uwagę na występujące w tym względzie w judykaturze
rozbieżności interpretacyjne sprowadzające się m.in. do tego, że w ocenie niektórych sądów do
zachowania terminu przez organizatora turystyki konieczne jest otrzymanie przed jego upływem
odpowiedzi przez klienta, natomiast w ocenie innych wystarczy samo jej nadanie. Nowa ustawa
wprowadza także termin przedawnienia roszczeń przeciwko organizatorowi turystyki, co także
może być w konkretnych okolicznościach niekorzystne dla klienta.
Podsumowując swoje wystąpienie, dr P. Cybula wyraził przekonanie, że trzeba uczciwie
powiedzieć konsumentom (podróżnym), że w niektórych obszarach ich sytuacja ulegnie znacznemu pogorszeniu.
W kolejnym wystąpieniu dr Dorota Ambrożuk (Uniwersytet Szczeciński) odniosła się do kwestii sposobu realizacji funkcji ochronnej przez przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w odniesieniu do zasad realizacji umowy o udział w imprezie
turystycznej. W ocenie prelegentki uzasadnione jest zestawienie tych przepisów i pełnionej przez
nie funkcji ochronnej z zasadami ochrony podróżnego (pasażera) na tynku usług przewozowych,
czemu sprzyja m.in. zbliżenie siatki pojęciowej, polegające na odstąpieniu w nowej ustawie od
posługiwania się pojęciem „klienta” na rzecz „podróżnego”, który to termin jest powszechnie używany w prawie przewozowym. Dodatkowo nowa ustawa zawiera odesłania do przepisów regulujących umowę przewozu. Prelegentka podkreśliła, że obie wskazane materie pozostają w kręgu
zainteresowania prawodawcy unijnego. W odniesieniu jednak do przepisów prawa przewozowego
rola prawodawcy unijnego sprowadza się głównie do wzmocnienia (w drodze wydawanych rozporządzeń) ochrony pasażera w stosunku do wzorca wynikającego z konwencji międzynarodowych
regulujących tę problematykę. W ocenie dr D. Ambrożuk funkcja ochronna przepisów nowej ustawy
o imprezach turystycznych wyraża się głównie w ich imperatywnym charakterze. Analogiczny (o ile
nie wyższy) poziom ochrony interesów podróżnego mógłby bowiem zostać osiągnięty poprzez
stosowanie w odniesieniu do umowy o udział w imprezie turystycznej ogólnej regulacji kodeksu cywilnego dotyczącej wykonania i skutków niewykonania zobowiązań wynikających z umów
wzajemnych, która ma jednak charakter dyspozytywny. Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi
dr P. Cybuli prelegentka zwróciła uwagę, że przepisy nowej ustawy pełnią także funkcję ochronną
z punktu widzenia interesów organizatora turystyki, pozwalając mu na wprowadzenie do zawartej
umowy zmian nieistotnych, na które podróżny musi się zgodzić bez ryzyka narażenia się na zarzut uznania tych postanowień umowy za niedozwolone. Za szczególnie niebezpieczną z punktu
wiedzenia poziomu ochrony podróżnego należy uznać regulację art. 50 uitput dotyczącą zasad
ustalania odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione przez podróżnego szkody lub
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krzywdy. W dotychczasowym stanie prawnym odpowiedzialność organizatora turystyki wyłączała
m.in. siła wyższa. Z nowej ustawy wynika natomiast, że podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że
niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, którego
to wyrażenia nie należy utożsamiać z siłą wyższą. Z orzecznictwa sądowego odnoszącego się
do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), która posługuje się (w załączniku A) zbliżonym zwrotem wynika dopuszczalność uwolnienia się od odpowiedzialności, mimo
niewystąpienia okoliczności siły wyższej. Oznacza to istotne pogorszenie poziomu ochrony praw
podróżnego. Prelegentka zwróciła także uwagę, że w niektórych przypadkach termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych będzie terminem rocznym, co wynika z krótszych terminów
przedawnienia ustanowionych w prawie przewozowym.
Niezależnie od powyższego prelegentka podkreśliła, że przepisy dyrektywy 2015/2302 zostały
implementowane w sposób wadliwy. Dokonując implementacji dyrektywy do ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawodawca nie zadał sobie niekiedy trudu dostosowania stosowanej w niej siatki terminologicznej do pojęć używanych w prawie krajowym (stąd m.in. mowa o realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej zamiast stosowanych
powszechnie na gruncie prawa cywilnego pojęć „wykonania” i „skutków niewykonania zobowiązania”). Z kolei w innych wypadkach, zamiast transponować przepisy dyrektywy dosłownie,
dokonał implementacji w taki sposób, że z ustawy krajowej wynika coś innego niż z dyrektywy.
Przykładowo, zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt 1 uitput podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie
lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że winę
za niezgodność ponosi podróżny, tymczasem w myśl art. 14 ust. 3 lit a) dyrektywy podróżny nie
jest uprawniony do rekompensaty za szkody, jeżeli organizator udowodni, że niezgodność może
zostać przypisana podróżnemu. Użyty w tekście dyrektywy zwrot ma szerszy zakres znaczeniowy,
odnosząc się do przyczyn niezgodności tak zawinionych, jak i niezawinionych przez podróżnego.
W ocenie prelegentki błędów w implementacji nie można przy tym tłumaczyć presją czasu.
Odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu oczekiwania i sugestie ze strony przedsiębiorców
turystycznych reprezentowanych przez Polską Izbę Turystyki (PIT) zostały uwzględnione w toku
prac nad nową ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Paweł
Niewiadomski (Prezes PIT) w pierwszej kolejności odniósł się do wystąpień przedmówców, zwracając uwagę na to, że dotychczasowa dyrektywa 90/314/EWG9 nie była dyrektywą maksymalnej
harmonizacji, co pozwalało poszczególnym państwom członkowskim implementującym jej postanowienia na przyjmowanie w ustawodawstwach wewnętrznych rozwiązań bardziej restrykcyjnych.
W rezultacie w Polsce oraz w niektórych innych państwach (np. skandynawskich) poziom ochrony
konsumentów był wyższy w stosunku do minimalnego standardu wyznaczonego dyrektywą, co
prowadziło do daleko idących różnic w poziomie konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na rynku usług turystycznych. Jak podkreślił, niektóre kwestie poruszone w wystąpieniu
dr. P. Cybuli świadczą z perspektywy PIT nie tyle o zmniejszeniu poziomu ochrony konsumenta, ile
raczej właśnie o wyrównaniu szans konkurencyjnych. Rynek usług turystycznych uległ w okresie
obowiązywania dyrektywy 90/314/EWG daleko idącym zmianom. Obecnie każdy przedsiębiorca
9

Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE z dnia 26 czerwca 1990 r., seria
L 158/59 - uchylona).
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na jednolitym rynku unijnym konkuruje z przedsiębiorcami z innych państw członkowskich UE.
Dobrze się zatem stało, że dyrektywa 2015/2302 jest dyrektywą maksymalnej harmonizacji.
W ocenie P. Niewiadomskiego niektóre zmiany, które przez dyskutantów zostały określone jako
niekorzystne dla konsumenta są przez PIT ocenianie w sposób pozytywny. Przykładem mogą być
zryczałtowane potrącenia stosowane w razie rezygnacji przez klienta z wyjazdu, które de lege
lata są przez UOKiK kwalifikowane jako niedozwolone postanowienia umowne, podczas gdy
w innych państwach członkowskich tego typu rozwiązania nie są kwestionowane. Przyjęcie, że
organizator turystyki może potrącić w razie rezygnacji z wyjazdu przez klienta jedynie faktycznie
poniesione koszty, utrudnia udzielenie klientowi informacji w tym zakresie przy zawieraniu umowy. W jego ocenie pozytywnie należy ocenić także skrócenie terminu przedawnienia roszczeń do
3 lat. Prelegent zgodził się natomiast z niektórymi tezami przedmówców odnośnie do niejasnych
przepisów zawartych w dyrektywie 2015/2302, jak również błędów w implementacji. Jak podkreślił, w toku procesu legislacyjnego PIT wielokrotnie przedstawiała swoje stanowisko i uwagi, które
częściowo nie zostały uwzględnione (np. w odniesieniu do tzw. mini pakietów). Zgodził się także
z dr D. Ambrożuk, że w nowej ustawie wprowadzono cały szereg pojęć niespotykanych dotychczas w prawie polskim. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
zawiera jednak także liczne postanowienia, które zwiększają poziom ochrony konsumentów.
Przykładem może być prawo odstąpienia umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają
znaczący wpływ na realizację imprezy. Wprowadzone rozwiązanie (np. w przypadku wybuchu
wulkanu na Islandii) będzie korzystne dla podróżnego, natomiast stworzy poważny problem dla
przedsiębiorców turystycznych ze względu na trudności z właściwym oszacowaniem ryzyka przez
aktuariuszy towarzystw ubezpieczeniowych. Kolejną kwestią jest doprecyzowanie terminów,
w których organizator turystyki jest uprawniony do odwołania wycieczki (np. z powodu niezabrania się wystarczającej liczby uczestników). Ustawa przyznaje ponadto konsumentowi prawo
odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
W odniesieniu do tego uprawnienia na finiszu prac parlamentarnych wprowadzono rozwiązanie
kompromisowe, z którego PIT jest zadowolona. Postanowieniami korzystnymi dla konsumenta
jest także jednoznaczne określenie terminu, w którym organizator turystyki jest zobowiązany do
dokonania zwrotu wpłat, a także podwyższenie wysokości odszkodowania do trzykrotności ceny
imprezy turystycznej, a nie jak w dotychczasowym stanie prawnym dwukrotności.
Dyskutant zwrócił także uwagę na problemy praktyczne, które mogą powstać na tle stosowania przepisów nowej ustawy związane m.in. z realizacją obowiązków informacyjnych, w tym
poprzez formularze informacyjne, co sprawi, że przy każdej umowie podróżny będzie poinformowany o poziomie jego ochrony. Podkreślił także, że sumarycznie liczba podmiotów objętych
nowymi regulacjami będzie znacząco większa niż w aktualnym stanie prawnym z uwagi na objęcie mechanizmami ochronnymi nie tylko konsumentów, lecz także w odniesieniu do podróży
służbowych również relacji B2B (business-to-business).
Jako kolejny głos zabrał Karol Muż – Koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego
(ECK) Polska – który przedstawił zwięźle dotychczasowe działania ECK Polska służące ochronie
konsumentów na rynku usług turystycznych, a także zadania stojące przed Centrum w związku
z wejściem w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
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W pierwszej kolejności podkreślił, że do zadań ECK Polska należy informowanie konsumentów
o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielanie porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Centrum prowadzi zatem sprawy polskich konsumentów
przeciwko zagranicznym przedsiębiorcom, jak również skargi zagranicznych konsumentów przeciwko polskim przedsiębiorcom. W skali roku w całej sieci ECC-Net, do której należy ECK Polska
wpływa ok. 1200 skarg związanych z podróżami, z czego ok. 150 spraw jest prowadzonych przez
ECK Polska. Dotyczą one głównie błędów w rezerwacjach oraz problemów, na jakie napotykają
konsumenci wykonujący prawo odstąpienia od umowy, co wynika często z ich niewiedzy, co do
zasad skorzystania z tego uprawnienia (wśród konsumentów panuje np. błędne przekonanie
o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej).
Pojawiają się także skargi na jakość imprezy turystycznej. W roku 2016 sieć ECC-Net przeprowadziła analizę cen podawanych na portalach podróżniczych mającą na celu ustalenie czy
odpowiadają one cenie finalnej, którą powinien uiścić konsument. Z analizy tej wynika, że cena
początkowa nie uwzględnia z reguły opłat manipulacyjnych, reklamowych, czy też opłat za płatności kartą kredytową. Ponowne badania w tym zakresie zostaną przeprowadzone po wejściu
w życie nowej ustawy.
Podsumowując plany ECK Polska na przyszłość, K. Muż zwrócił uwagę na trzy obszary
aktywności centrum: prowadzenie poradnictwa, edukacji konsumenckiej oraz skarg indywidualnych konsumentów. Jak wskazał, Polacy skarżą się najczęściej na przedsiębiorców z Niemiec,
natomiast na polskich przedsiębiorców turystycznych skarżą się głównie obywatele Litwy. Przed
wejściem w życie nowej ustawy ECK Polska planuje przeprowadzenie debaty eksperckiej na
temat nowych przepisów i ich interpretacji. Na marginesie zauważył, że żadna z uwag zgłoszonych przez centrum do Ministerstwa Sportu na etapie kształtowania ostatecznego tekstu projektu
ustawy nie została uwzględniona.
Jako ostatni głos zabrał Maciej Wojnar – Kierownik działu reklamacji P4 sp. z o.o. – który
przedstawił aktualne problemy powstałe w związku z korzystaniem z roamingu podczas podróży
zagranicznych. Przedstawił działania instytucji UE, których efektem było przyjęcie w listopadzie
2015 r. rozporządzenia 2015/212010 zakładającego zniesienie dodatkowych opłat roamingowych
od dnia 15 czerwca 2017 r. w państwach członkowskich UE oraz w Liechtensteinie, Norwegii i na
Islandii. Jak zauważył, zrównanie stawek zostało wprowadzone z myślą o osobach, które sporadycznie korzystają z usług telekomunikacyjnych w trakcie wyjazdów służbowych bądź podróży. Nie
jest to natomiast rozwiązanie dla osób, które na stałe przebywają w innym państwie. Przedstawił
także mechanizm naliczania przez operatorów dodatkowych opłat z tytułu korzystania z roamingu
zagranicznego. W tym kontekście zwrócił uwagę na błędne przekonanie części konsumentów,
którzy odnoszą wprowadzony rozporządzeniem mechanizm roam like at home do połączeń inicjowanych w dowolnym państwie europejskim. Podkreślił także, że nowe regulacje nie odnoszą
się do połączeń międzynarodowych wykonywanych z Polski na numer zagraniczny. W dalszej
kolejności opisał stosowane przez P4 sp. z o.o. mechanizmy informowania konsumentów o nowych zasadach wykonywania połączeń w roamingu międzynarodowym (np. poprzez wiadomości
10

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw
użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE
z dnia 26 listopada 2015 r., seria L 310/1).
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SMS otrzymywane bezpośrednio po zalogowaniu do sieci zagranicznego partnera roamingowego)
oraz wprowadzenie limitu finansowego transmisji danych, po wykorzystaniu którego następuje
zaprzestanie świadczenia usług dostępu do Internetu. Zwrócił także uwagę na praktyczne problemy abonentów powstałe na tle nowej regulacji (podróże na promach, zalogowanie się podczas podróży zagranicznej do sieci telekomunikacyjnej operatora spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego skutkujące naliczaniem opłat na zasadach ogólnych, zasady rozliczania wideo
połączeń). Na zakończenie podkreślił, że opłaty za roaming mogą być naliczane z opóźnieniem,
nawet do 3 miesięcy.
Po wystąpieniach prowadzący panel dr hab. J. Gospodarek, prof. SGH otworzył dyskusję, podczas której padły pytania adresowane do dr D. Ambrożuk oraz P. Niewiadomskiego. Odpowiadając
na pytanie, jak kształtować się będzie termin przedawnienia roszczeń powstałych na gruncie
obecnie obowiązującej ustawy o usługach turystycznych, dr D. Ambrożuk wskazała, że termin ten
wynosi 10 lat. Zwróciła jednocześnie uwagę na brak przepisów przejściowych w nowej ustawie
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W kwestii pominięcia w nowej
ustawie tzw. milczącego uznania reklamacji klienta zauważyła, że utrzymanie tej konstrukcji było
niemożliwe z uwagi na maksymalny charakter dyrektywy 2015/2302.
Odpowiadając na pytanie o procent umów o udział w imprezie turystycznej zawieranych za
pośrednictwem agentów, P. Niewiadomski wskazał, że jest to ok. 72%. Dalsze pytania odnosiły
się do sposobu interpretacji art. 47 ust. 7 uitput wyłączającego konsumenckie prawo odstąpienia
od umowy w przypadku, gdy negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa,
były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. W ocenie
panelisty zastrzeżenie to odnosi się do sytuacji, gdy kontakt z konsumentem został nawiązany
wcześniej, zanim sprzedawca pojawił się u konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa (w domu,
miejscu pracy) w celu zawarcia umowy, wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom klienta.
P. Niewiadomski zwrócił uwagę, że z opcji harmonizacyjnej przewidzianej w art. 12 ust. 5 dyrektywy
2015/2302 skorzystały, poza Polską, jedynie Niemcy i Grecja. Praktyczną konsekwencją przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa będzie wyeliminowanie przez przedsiębiorców turystycznych możliwości zawierania takich umów na targach turystycznych. Wynika to z realiów, w jakich funkcjonuje
przedsiębiorca turystyczny. Trudno przypuszczać by przedsiębiorca działał na swoją niekorzyść.
Dr Piotr Kukuryk
Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK w Krakowie
e-mail: piotr.kukuryk@uek.krakow.pl
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Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Seminarium
Kół Naukowych,
Katowice, 15 marca 2018 r.
W dniu 15 marca 2018 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zorganizowała
seminarium kół naukowych z całej Polski. Tematem przewodnim spotkania był Człowiek wobec
problemów współczesnego świata.
Seminarium zostało poświęcone problemom współczesnego świata, a w szczególności globalizacji, wielokulturowości oraz komunikacji międzyludzkiej w XXI wieku. Celem zorganizowanego
seminarium było poruszenie zarówno społecznych, jak i prawnych i regulacyjnych aspektów omawianych zagadnień, co znalazło wyraz w treści zaprezentowanych referatów i przeprowadzonej
dyskusji. Uczestników seminarium, w imieniu JM Rektora GWSH prof. Krzysztofa Szaflarskiego,
przywitał Prorektor prof. Andrzej Bisztyga. Następnie ze słowem powitalnym wystąpiła dr Anna
Sobczyk-Kolbuch, Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego oraz Współpracy z Zagranicą.
Uczestnikami III Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych byli studenci zrzeszeni w kołach
naukowych m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej będącej gospodarzem
seminarium. Studentom towarzyszyli opiekunowie kół naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: pierwszą – referatową, w ramach której
zorganizowano wystąpienia uczestników z prezentacjami oraz referatami; drugą – warsztatową,
gdzie zaplanowano prace w grupach roboczych.
W III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych udział wzięli również członkowie Koła
Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
którzy zaprezentowali wymienione poniżej referaty.
1. Witold Kotulski w prelekcji pt. Klauzula porządku publicznego – przedstawił klauzulę porządku publicznego na gruncie prawa prywatnego materialnego, która została wyrażona w art. 7
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011 Nr 80 poz. 432).
Jednocześnie autor podniósł kwestię, która, nabierając znaczenia, coraz częściej wkracza w wiele
dziedzin życia i znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mogłoby dojść do naruszenia porządku prawnego przez tzw. element obcy. Następnie wskazał, że instytucja klauzuli porządku
publicznego stanowi swoisty „bezpiecznik”, używany w sytuacjach, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie prawa obcego, którego zastosowanie byłoby w danej sytuacji obligatoryjne, mielibyśmy w konsekwencji uzyskać stan rzeczy całkowicie nie do pogodzenia
z porządkiem publicznym, prawnym, dobrymi obyczajami i w efekcie stanąć w obliczu negatywnych skutków jego przyjęcia. Coraz częściej, jak zaznaczył prelegent, spotykamy się na łamach
periodyków, literatury, w prasie, a także w mediach z kwestiami równości praw ze względu na
płeć, urodzenie, rasę, wyznanie, pochodzenie. Wciąż przybywa spraw związanych z zasadami
miarkowania alimentów stosownie do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także innych
o podłożu rasowym i w zakresie zawierania małżeństw, jakich w naszym systemie prawnym nie
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wolno zawierać (małżeństw jednopłciowych). Wszelkiego rodzaju migracje ludności, swoboda
przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej, a także związane z nimi konieczności stawiają
wiele pytań, z którymi, jak choćby z kwestią wzajemnego uznawania dokumentów w ramach Unii,
przyszło się nam zmierzyć.
Podsumowując swoje wystąpienie autor postawił pytanie, czy klauzula porządku publicznego,
zawarta w art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe jest dziś jedyną
instytucją chroniącą nasz kraj przed bezwarunkowym uznaniem małżeństw osób tej samej płci?
2. Barbara Paw w artykule Status osoby pokrzywdzonej w procesie karnym zaznaczyła, że
kodeks postępowania karnego w celu ochrony interesu pokrzywdzonego gwarantuje mu szereg
uprawnień. Aby jednak skorzystać z niektórych praw, pokrzywdzony musi, z zachowaniem terminów, spełnić określone w kodeksie przesłanki. Właśnie dlatego warto wiedzieć jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w procesie karnym i jak z nich skorzystać. Wyjaśnione zostało pojęcie
„pokrzywdzonego w procesie karnym” jako podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio
naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Ponadto prawa pokrzywdzonego w procesie karnym
stanowiły przedmiot orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. TK stwierdził, że pokrzywdzonemu
przysługuje prawo do udziału w posiedzeniach sądu umarzających postępowanie przed rozprawą.
Podkreślono, iż na gruncie Konstytucji RP pokrzywdzony (ofiara) w procesie karnym ma prawo
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy,
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Natomiast wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić
m.in. ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Autorka
omówiła również rolę pokrzywdzonego, który występuje jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu przed sądem. Stwierdziła, że po zakończeniu postępowania przygotowawczego oraz po
wniesieniu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego, ale przed rozpoczęciem przewodu
sądowego – pokrzywdzony ma prawo działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Prawo bycia oskarżycielem posiłkowym
wiąże się z możliwością obecności pokrzywdzonego na całej rozprawie, składaniem wniosków
dowodowych, zadawaniem pytań świadkom, a także ze złożeniem zażalenia na postanowienia
wydawane w sprawie oraz apelacji od wyroku.
3. Katarzyna Starzyk przedstawiła swój referat pt. Rozwód międzynarodowy. Tematyka rozwodu międzynarodowego obejmuje dziedzinę prawa rodzinnego i opiekuńczego. Polskie prawo
reguluje sprawy dotyczące rozwodu w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w dziale IV zatytułowanym „Ustanie małżeństwa”. Ustawa ta pozwala jednak rozwiązywać sprawy dotyczące osób w niej uregulowanych. Migracja ludności powoduje, że ludzie nie
zawsze łączą się w pary z osobami tej samej narodowości i zdarzają się sytuacje, kiedy takiej
parze,będącej w związku małżeńskim, przychodzi zmierzyć się z kwestią rozwodu. Małżonkowie,
którzy posiadają różne obywatelstwa w pierwszej kolejności poszukują odpowiedzi na pytanie: jaki
sąd będzie właściwy do przeprowadzenia sprawy rozwodowej, jakie prawo zostanie zastosowane?
Rozwiązanie małżeństwa, które wykazuje cechy „międzynarodowe” wymaga ustalenia sposobu
wskazania prawa właściwego. Prelegentka podkreśliła, że do aktów prawnych regulujących kwestie
rozwodu o cechach międzynarodowych zalicza się m.in.: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 155 z późn. zm. w zakresie przepisów dot.
jurysdykcji krajowej), ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz.U.
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z 2015 poz. 1792) oraz rozporządzenie nr 2201/2003 (Bruksela II bis) dotyczące prawa właściwego przy rozwodach międzynarodowych i rozporządzenie nr 1259/2010 (Rzym III) w sprawie
wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu
i separacji prawnej.
4. Piotr Żaczek w artykule pt. Prawo spadkowe w Unii Europejskiej zwrócił uwagę, iż swobodny przepływ osób jest jedną z podstawowych swobód Unii Europejskiej. Duża aktywność
unijnego pracodawcy w tej materii prowadzi do coraz dalej idących ułatwień czy też uproszczeń
dotyczących możliwości przenoszenia ośrodków spraw życiowych w obrębie Europy. Następnie
wskazał, że dotychczas, w przypadku tzw. spadków transgranicznych (tzn. takich, których składniki znajdowały się w różnych krajach i podlegały różnym jurysdykcjom), lub też w przypadku
gdy beneficjenci spadku przebywali na stałe w innym kraju niż państwo, w którym spadek miał
miejsce, przeprowadzenie skutecznego postępowania spadkowego po zmarłej osobie związane
było z wieloma problemami. Były to przeszkody związane z zagadnieniami prawnymi, ponieważ
w każdym kraju, w którym znajdowały się składniki spadkowe zazwyczaj należało prowadzić
odrębne postępowania sądowe albo występowały problemy od strony praktycznej gdzie bliscy
zmarłego musieli dokonywać różnych czynności spadkowych w różnych krajach. Z dniem 17 sierpnia 2015 r. ważnym zmianom uległy zasady dziedziczenia w Unii Europejskiej zawierające tzw.
czynnik międzynarodowy. Nowe reguły spadkobrania są wynikiem wejścia w życie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji,
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, uznawania i wykonywania dokumentów
urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Oparte zostało to na myśli przewodniej w formie zasady: jeden spadek – jeden
sąd – jedno prawo. A ponieważ samych zasad dziedziczenia Unia nie może ujednolicić, nie ma
bowiem takich kompetencji, uprościła normy kolizyjne.
Podstawową zmianą wprowadzoną przez niniejsze rozporządzenie jest stosowanie zasady
ogólnej, że prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym
zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Unijne rozporządzenie spadkowe zastępuje
na gruncie krajowym regulacje prawa prywatnego międzynarodowego i stosuje się je do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu 17 sierpnia 2015 r. i później. Jeżeli zaistniała sytuacja, kiedy
to spadkodawca zmarł przed wspomnianą datą, do jego sprawy spadkowej w dalszym ciągu będą
miały zastosowanie dotychczasowe reguły kolizyjne, niezależnie od tego czy sprawa postępowania
spadkowego została wszczęta przed lub po 17 sierpnia 2015 r. Student jednocześnie podkreślił,
iż dostosowanie prawa krajowego do unijnego rozporządzenia ma na celu przede wszystkim dostosowanie się do obecnych realiów, w których wiele osób wyemigrowało do innych krajów, tam
pracuje, mieszka oraz gromadzi majątek, który po ich śmierci dziedziczą spadkobiercy. Obecnie
przyjmuje się, że ponad 12 mln obywateli Unii Europejskiej zmieniło państwo członkowskie, a tym
samym miejsce zamieszkania. Przyjmuje się, że na około 4,5 mln spraw spadkowych przypada
10–13% spraw dotyczących dziedziczenia transgranicznego o wartości ok. 120 mld euro, a obejmują one ponad 450 000 rodzin zamieszkujących te państwa.
Po zaprezentowaniu interesujących referatów przez studentów prawa, członków Koła, Opiekun
Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”, Prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja
– dr Katarzyna Płonka-Bielenin – zabrała głos i podsumowała wystąpienia członków. Wystąpienia
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przedstawicieli Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników Seminarium.
Po zakończeniu części referatowej, która obejmowała wystąpienia studentów i pracowników
naukowych wymienionych wyżej ośrodków akademickich, odbyła się interdyscyplinarna dyskusja
obejmująca zarówno społeczne, jak i prawne aspekty poruszone w zaprezentowanych wcześniej referatach. Po zakończeniu dyskusji odbyły się także warsztaty w grupach tematycznych.
Przedstawione referaty zostaną opublikowane w formie monografii.

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
Prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja
Katedra Prawa i Administracji Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
E-mail: Katarzyna.Plonka-Bielenin@gwsh.pl
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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
pn. Ochrona danych osobowych w kontekście zmian
regulacji prawnych – sprostać wyzwaniom,
Białystok, 17 maja 2018 r.
W dniu 17 maja 2018 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
(UwB) odbyła się konferencja pn. Ochrona danych osobowych w kontekście zmian regulacji
prawnych – sprostać wyzwaniom. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Ekonomii
i Zarządzania UwB w ramach podpisanego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu
w Białymstoku porozumienia z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dotyczącego współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Głównym celem obrad było pokazanie istoty i wagi problemu ochrony danych osobowych
widzianego z perspektywy przedsiębiorcy, pracownika oraz pacjenta i podmiotu leczniczego. Są to
obszary życia człowieka mające dla niego podstawowe znaczenie w otaczającej nas rzeczywistości
ekonomicznej i społecznej.
Niewątpliwie, kwestia ochrony danych osobowych zyskuje coraz większe zainteresowanie
oraz znaczenie teoretyczne i praktyczne. Spowodowane jest to w szczególności uchwaleniem
przez Parlament Europejski ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679
(RODO), które będzie bezpośrednio obowiązywało w krajach członkowskich od dnia 25 maja
2018 roku. Przedmiotowa konferencja odbyła się na tydzień przed tą kluczową datą. Ponadto
warto dodać, że 10 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych, która
jest na końcowym etapie ścieżki legislacyjnej, oczekuje bowiem na podpis Prezydenta RP.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, co zaowocowało także dużą frekwencją.
Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. przedstawiciele środowiska biznesu, medycyny,
nauki, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz obsługi prawnej przedsiębiorców,
podmiotów leczniczych i urzędów administracji publicznej.
Zgromadzonych powitała prof. dr hab. Teresa Mróz – Kierownik Studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”. Wskazała ona, że misja Uniwersytetu
to nie tylko kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych w murach uczelni, lecz także
inicjowanie i tworzenie powiązań środowiska akademickiego z przedsiębiorcami oraz instytucjami
publicznymi. Na tym podłożu powstała koncepcja konferencji naukowej, skierowanej zarówno do
ludzi nauki, jak i do środowiska biznesu i urzędów. Podkreślona też została otwartość i przychylność Uniwersytetu w Białymstoku dla takich inicjatyw. Głos zabrali obecni przedstawiciele władz
uniwersyteckich. Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Robert Ciborowski, wskazał przede
wszystkim na doniosłość omawianej problematyki. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB, podkreśliła, że przedmiotowa konferencja jest projektem just in time. Ponadto regulacja ochrony danych osobowych dotyczy nas wszystkich. Mimo
że jest to zagadnienie prawnicze, ma jednak wydźwięk ekonomiczny, gdyż niewątpliwie kwestia
ochrony danych osobowych przełoży się na rynek ekonomiczny.
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Całość spotkania została podzielona na trzy tematyczne panele. W pierwszej kolejności głos
zabierali eksperci, przedstawiający problematykę ochrony danych osobowych. Po wygłoszeniu
referatów, każdą sesję wieńczyła ożywiona dyskusja, co potwierdzało doniosłość problematyki
objętej tematem konferencji.
Pierwszym z omawianych zagadnień była sytuacja przedsiębiorcy wobec nowych standardów
ochrony danych osobowych. Sesję otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Henryka Wnorowskiego
(Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) referatem pt. Biznes wobec nowych wymogów ochrony
danych osobowych. Autor wyraził przekonanie (poparte danymi statystycznymi), że mimo niewątpliwych kosztów wprowadzenia wymogów, które stawia RODO i rozrastającej się biurokracji,
wielu przedsiębiorców poczyniło już przygotowania mające na celu dostosowanie ochrony danych
osobowych do nowych przepisów.
Kolejnym prelegentem był Adam Jurczenia z Centrum Informatyki ZETO S.A., który przedstawił potrzebę oceny ryzyka i skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych (DPIA-Data
Protection Impact Assessment).
Prelegentem w tej sesji był także przedstawiciel Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń –
Cyprian Gutkowski. Wskazał on na rodzaje sankcji przewidzianych przez RODO dla przedsiębiorcy oraz zaproponował możliwe praktyczne rozwiązania i działania, które powinny zmniejszyć
niebezpieczeństwo zastosowania sankcji przewidzianych przepisami RODO.
Drugi panel dyskusyjny dotyczył ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Dr Tomasz
Kałużny zaprezentował temat ochrony danych w dokumentacji pracowniczej. Wystąpienie zawierało
wiele aktualnych aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z nowymi regulacjami, gdyż
prelegent jest zarówno praktykiem, jak i teoretykiem prawa. Referent podkreślił, że od 25 maja
2018 r. należy zmienić podejście do danych, których może wymagać potencjalny pracodawca od
osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Natomiast dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB (Wydział Prawa UwB) przedstawiła zagadnienie ujawnienia danych o wynagrodzeniu pracownika. Autorka wskazała na generalny obowiązek
pracodawcy nieujawniania wysokości wynagrodzenia i podała przykłady wyjątków od tej zasady.
Ostatni referat dotyczył ochrony akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w miejscu pracy. Wygłosił go dr Karol Łapiński z Państwowej Inspekcji Pracy. Wystąpienie to spotkało się
z żywym zainteresowaniem uczestników z uwagi na praktyczne walory omawianego zagadnienia
Ostatni blok tematyczny skupiał się na ochronie szczególnych kategorii danych przetwarzanych w sferze działalności leczniczej i ubezpieczeniowej. W tej sesji głos zabrała dr Urszula
Drozdowska (Wydział Prawa UwB), przedstawiając istotne dla każdego zagadnienie dostępu do
dokumentacji medycznej w świetle RODO i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podkreślone tu zostały niespójności legislacyjne i potrzeba interwencji ustawodawcy w celu zapewnienia koherencji przepisów innych ustaw z RODO.
Następnie wystąpił dr Sebastian Sikorski (Politechnika Warszawska), który omówił ochronę
danych osobowych w podmiotach leczniczych i wskazał na potrzebę rozstrzygnięcia wielu kwestii
prawnych związanych z wymogami RODO i niektórymi przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania podmiotów leczniczych i świadczeń medycznych.
Każda z sesji owocowała ożywioną dyskusją na temat przedstawianych zagadnień i problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów w praktyce. Uczestnicy konferencji kierowali
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do referentów liczne pytania. Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła
problematyka ochrony danych osobowych pracownika i ochrona danych osobowych w obszarze
podmiotów medycznych.
Konferencja jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń,
spostrzeżeń, obaw i oczekiwań odnośnie do nowych regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych. Pozwoliła ona również na zaprezentowanie i wyjaśnienie szeregu wątpliwości związanych z wdrażaniem założeń przewidzianych w RODO, a także dostrzeżenie wielu kolejnych
kwestii wymagających dalszych rozważań i dociekań teoretyków oraz praktyków. Analizowane
na konferencji zagadnienia okazały się istotne i interesujące dla teorii i praktyki nie tylko prawa,
ekonomii i medycyny, lecz także dla każdego przeciętnego uczestnika obrotu gospodarczego.
Mgr Anna Maria Fiedorowicz
Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: a.m.fiedorowicz@tlen.pl
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pn. Ochrona danych osobowych w świetle RODO,
Białystok, 18 maja 2018 r.
W dniu 18 maja 2018 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium naukowo-praktyczne pn. Ochrona danych osobowych w świetle RODO. Celem spotkania było przybliżenie nowych regulacji - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO), które wejdą w życie 25 maja 2018 roku. Seminarium miało charakter otwarty. Skierowane
było w szczególności do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych,
doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Udział wzięli w nim również przedstawiciele
białostockich urzędów i przedsiębiorcy. Zainteresowanie tematem okazało się bardzo duże, na
spotkanie przybyło ponad 150 osób.
Otwarcia seminarium w imieniu organizatorów, tj. Katedry Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej,
Mediów i Internetu, dokonała prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz. Wskazała ona na konieczność ochrony danych osobowych w obszarach działania administracji publicznej, w szkolnictwie
wyższym czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Podkreśliła szczególną aktualność i istotność tej tematyki w czasach informatyzacji i powszechności Internetu. Następnie
Profesor przekazała głos głównemu prelegentowi spotkania – radcy prawnemu Przemysławowi
Ślepowrońskiem, Wicedziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, wspólnikowi Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Ślepowroński, Łuszyński, Matulewicz-Dzienis sp.j.
– specjalizującej się m.in. w ochronie danych osobowych.
Mecenas rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych, aktów prawnych będących w mocy oraz tych, które zaczną obowiązywać po 25 maja
2018 roku. Określił również zakres planowanych nowelizacji przepisów prawa krajowego, w tym
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zaznaczył, że po wejściu w życie RODO, przepisy rozporządzenia będą bezpośrednio stosowane w Polsce. Zaakcentował
fakt, że do daty 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty, które podlegają RODO, czyli podmioty posiadające jednostki organizacyjne w Unii Europejskiej lub podmioty nieposiadające jednostek
organizacyjnych w Unii, ale kierujące swoje towary lub usługi do Unii lub monitorujące zachowania osób w Unii (jak np. Facebook czy Google) powinny być przygotowane do jego stosowania.
Prawodawca unijny nie przewiduje dodatkowego okresu przejściowego na dostosowanie się do
wymogów rozporządzenia.
Następnie radca prawny przybliżył podstawowe definicje prawa danych osobowych, omówił
rodzaje danych wyróżniane przez przepisy prawa i orzecznictwo, odniósł się do pojęć, takich jak
„pseudonimizacja” czy „profilowanie”. Posługując się przykładami z praktyki, prelegent wyjaśnił
kolejne operacje podejmowane w ramach procesu przetwarzania danych osobowych. Szczególną
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uwagę zwrócił na problematykę uzyskania zgody na przetwarzanie danych. Podczas seminarium
omówione zostały także kwestie podmiotowe wiążące się z wejściem w życie RODO. Określono
zarówno prawa podmiotu danych, jaki i obowiązki administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego dane czy organów nadzorczych. Wskazane zostały również przykłady,
w których rozporządzenie nie ma zastosowania, tj, procesy przetwarzania danych osobowych:
w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii, przez osobę fizyczną w ramach czynności
o czysto osobistym lub domowym charakterze, przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.
Druga część spotkania miała charakter praktyczny. Powołując się na przykłady klauzul informacyjnych, Mecenas Ślepowroński omówił zakres realizacji obowiązku wskazanego w art. 13
RODO. Sprecyzował również dodatkowe obowiązki wynikające z art. 14 RODO, związane z danymi
pozyskiwanymi nie od osoby, której dotyczą. Wyjaśnił on również zasady konstruowania umowy
powierzenia danych osobowych, w tym sposób określania zobowiązań procesora. Ponadto, wyróżnił nowe obowiązki wynikające z RODO, np. związane utworzeniem i prowadzeniem rejestru
czynności przetwarzania danych. Wskazał także zasady szacowania ryzyka przetwarzania danych
oraz sposób jego ewaluacji, określił przykładowy wykaz dokumentacji RODO. Ponadto, zwrócił
uwagę na praktyczne aspekty realizacji ochrony danych osobowych, takie jak zasada czystego
biurka czy zasada czystego ekranu.
Trzecią część seminarium poświęcono na dyskusję. Osoby biorące udział w spotkaniu wybrały
jednak formułę indywidualnych konsultacji, które wykazały jak wiele pytań szczegółowych pojawia
się na etapie przygotowania do realizacji polityki RODO. Wątpliwości dotyczyły takich zagadnień,
jak: administrowanie danymi osobowymi studentów i pracowników uczelni; realizowanie procesu
administrowania danymi przez pracowników urzędów, przedsiębiorstw; kwestia odpowiedzialności
za nieterminowe dostosowanie polityki wewnętrznej organizacji do regulacji RODO.
Spotkanie potwierdziło, że temat ochrony danych osobowych jest szczególnie aktualny i ważny. Po stronie przedstawicieli administracji czy przedsiębiorców istnieje świadomość konieczności wprowadzenia zmian wynikających z regulacji RODO, wciąż jednak – w praktyce – nie są
oni przygotowani do pełnej realizacji obowiązków określonych w nowych przepisach unijnych.
Seminarium wykazało potrzebę zorganizowania kolejnych prelekcji, które pozwolą podsumować
pierwsze doświadczenia związane z obowiązywaniem przepisów RODO. Chęć ich zorganizowania
wyraziła Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Mgr Katarzyna Biegańska
doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu w Białymstoku
e-mail: katarzyna.bieganska@op.pl
Dr Magdalena Rutkowska-Sowa
adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu w Białymstoku
e-mail: m.rutkowska@uwb.edu.pl
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Tourist services or RODO – what is more important? (from the Editor-in-Chief)
Daniel Wojtczak, Undertaking a business activity in the area of tourist services within the
economic freedom framework
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Summary: The subject of this research paper is the analysis of economic activities in the area
of tourist services in the context of the economic freedom. The paper mainly focuses on the legal
aspect of a business activity as part of the provision of tourist services and regulatory restrictions
applied in this economic sector. It should be pointed out that the author’s point of view is part of
a heated discussion about expanding the scope of the freedom of economic activity by limiting its
state regulation. It is advocated that restrictions of the economic freedom should be as infrequent
and least intrusive possible for entrepreneurs. In legal terms, it should be noted that the area of
regulation of providing tourist services has been deregulated only with regard to legal barriers to
market entry, that is, barriers to engage in this activity in the first place. The range of state regulation
on the provision of tourist services is constantly increasing in relation to substantive provisions; this is
a consequence of EU regulations as well as the needs related to the protection of the beneficiaries.
Key words: social market economy, freedom of economic activity, tourist services, state regulation
of economic activity, regulated activity.
JEL: K23
Dominik Borek, Entrepreneur in the package travel and linked travel arrangements act
– the concept of a material approach of the analyzed provisions
Table of Contents:
I.

Introduction

II.

Current national regulations

III. Change of the concept in national legislation
IV. The concept of a tourist entrepreneur and its evolution
V.

Summary

Summary: The article addresses the legislator’s concept of a material approach regarding the legal
definition of an entrepreneur in the Polish Act on package travel and linked travel arrangements of
24 November 2017. The Author presents the evolution of the material character of the analyzed
provisions in EU legislation, giving special attention to the ECJ ruling in the Motosykletistiki
Omospondia Ellados NPID of 1 June 2008. The Author also shows the evolution of the legal
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definition of an entrepreneur during legislative works on the Polish Act on package travel and
linked travel arrangements.
Key words: tourist entrepreneur, package travel, linked travel arrangements, entrepreneur, tourist
services, tourism, tourist law
JEL: K12, K22
Piotr Cybula, On the assessment of the admissibility of invoking by a tour operator of specific
provisions limiting the scope or the conditions under which compensation is paid by the
travel service provider (i.e. the need to amend Article 50(5) of the Polish Act on package
travel and linked travel arrangements)
Table of contents
I.

Introduction

II.

Permissibility of referring to special provisions in the light of Directive 90/314

III. Permissibility of referring to special provisions in the light of the Polish Act on tourist services
IV. Permissibility of referring to special provisions in the light of Directive 2015/2302
V.

Permissibility of referring to special provisions in the light of the Polish Act on package travel
and linked travel arrangements

VI. Summary
Summary: The purpose of this paper is to assess the conformity of Article 50(5) of the Polish Act
on package travel and linked travel arrangements with Directive 2015/2302 on package travel and
linked travel arrangements. According to this provision, ‘Where specific provisions limit the extent to
which, or the conditions under which, compensation is paid by a travel service provider which is part
of a package, the tour organizer shall be subject to the same restrictions’. In the opinion of the author
of this paper, current rules on the reviewed problem, as set out in Article 50(5) of the Act on package
travel and linked travel arrangements, deviate from the standard required by Directive 2015/2302.
Therefore, they require an urgent legislative amendment, taking into account the possibilities provided
for by the Directive. The purpose of this paper is to present this issue in a broader context, with
reference to the provisions of Directive 90/314 and the Act on tourism services.
Key words: tour operator, liability for damages, act on package travel and linked travel arrangements.
JEL: K12
Kamila Maciąg, Traveler protection based on the Polish Act on package travel and linked
travel arrangements and related to the Act on tourist services – comparative analysis
Table of contents:
I.

Introduction

II.

Responsibility of the tour operator - general issues
1. Failure to perform or improper performance of the contract
2. Withdrawal from the contract of the participation in package travel
3. Detriment in the form of wasted holidays

III. Frankfurt table
IV. Pursuing claims
V.

Summary
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Summary: The article presents an analysis and legal regulations regarding the protection of
consumers using tourist services based on Directive 2015/2302/EU of the European Parliament
and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements,
amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament
and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC. Directive 2015/2302/EU will, as
of 1 July 2018, be implemented into the Polish legal order. The presented issues concern also
contractual liability of the tourist entity as far as the failure to perform or improper performance of
the contract by the tour operator.
Key words: travel protection, contract of participation of the package travel, tour operator,
consumer, tourism entrepreneur.
JEL: K23
Adrian Misiejko, New regulations on local council resolutions in the field of upbringing in
sobriety and counteracting alcoholism - selected aspects
Table of contents:
I.

Introduction

II.

Resolution on the maximum number of permits for the sale of alcoholic drinks
1. Determining the number of permits in collaboration with a local council’s auxiliary units
2. The obligation to give opinions on resolutions by a local council’s auxiliary units

III. Resolution on limiting the night-time sale of alcoholic drinks intended for consumption outside
the place of sale
IV. Resolution establishing a derogation from the ban on consuming alcoholic beverages in
a specific public place
V.

Temporary articles

VI. Summary
Summary: The amendment to the Polish Act on the Upbringing in Sobriety and Counteracting
Alcoholism of 26 October 1982 modified the competences previously granted to local councils
(in Polish: gminy) in regard to the regulation of alcoholic drinks. In particular, local councils became
competent to issue new types of resolutions while, at the same time, involving their auxiliary units
in the resolution process. The subject of this article is to present the results of the analysis of these
changes together with a discussion of selected issues that raise interpretational doubts.
Key words: community; local community council; regulation of alcoholic drinks; upbringing in
sobriety and counteracting alcoholism;
JEL: K23
Marcin Rojszczak, The reform of Polish data protection law and the issue of the independence
of the supervisory authority in the context of Regulation 2016/679 and Directive 2002/58
– a critical view
Table of contents:
I.

Introduction

II.

Independence of the supervisory authority in the context of EU data protection laws

III. Independence of the supervisory authority in the context of EU e-privacy directive
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IV. National supervisory authorities - current legal status
V.

Proposed reform and establishment of the PUODO

VI. Summary
Summary: The article discusses the genesis of the principle of independence, the way it is defined,
as well as the consequences for the legal status of the supervisory authority body. The concept of
‘complete independence’, introduced by the provisions of Directive 95/46, is presented along with its
fundamental importance for understanding the legal position of data protection authorities appointed
in EU Member States. Differences between ‘complete independence’ and the independence of
supervisory authorities in the area of electronic communications are indicated. Polish experiences
related to the implementation of relevant EU laws are discussed, using the example of the GIODO
and the President of the Office of Electronic Communications (UKE). The draft of the new Polish
Data Protection Act is analyzed in the last part of the article, in particular the rules leading to the
appointment of a new supervisory body - the President of the Data Protection Office. In summary,
key areas are identified that need clarification in order to avoid the risk of introducing laws that
may be considered incompatible with EU regulations.
Key words: data protections; right to privacy; independent supervisory authority; regulation
2016/679.
JEL: K23
Joanna Kaźmierczak, Right to data portability – selected issues in connection with exercising
a new right granted by the GDPR
Table of content:
I.

Initial remarks

II.

Terms of exercising the right to data portability

III. Scope of data being subject to transmission
IV. Form of transmission of personal data
V.

Right to data portability v. other individual rights granted by the GDPR

VI. Conclusions
Summary: The implementation of a new right derived from European regulation on personal data
protection has given unknown possibilities to natural persons, imposing at the same time a number
of obligations on data controllers. The aim of this article is to discuss the structure of the right to
data portability from the data controllers’ point of view. The study focuses on selected elements
that compose the right to data portability, which according to the author are likely to prove the
most challenging for the data controllers. This publication includes also newest recommendations
in terms of exercising the abovementioned right resulting from the Guidelines on the right to data
portability according to Article 29 Data Protection Working Party.
Key words: personal data; right to data portability; data subject, data portability; processing;
protection of personal data; data controller;
JEL: K24, K3

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

162

Contents, Summaries and Key Words

Legislation and Case Law Review
Aleksandra Dziurkowska, Online Tour Booking Software as a mechanism of coordinated
anti-competitive activities, Case comment to the judgment of the Court of Justice of the European
Union of 21 January 2016 in case C-74/14 Eturas UAB v. Lithuanian Competition Authority
Summary: The reviewed court judgment addresses the issue of algorithmic pricing, which is of major
importance especially in the current digital age. In the investigated case, the liability for infringing
competition law was also assigned to a third party (software provider) active on a different market
than the travel agencies (original competitors). However, this issue is not further investigated by
CJEU. In its judgment, the court emphasizes also the grounds for applying the principle of the
presumption of innocence to anti-trust proceedings.
Key words: online tour booking, liability, competition law, presumption of innocence
Bartosz Wyżykowski, Effective consumer protection and effective judicial protection for
entrepreneurs, Case comment to the judgment of the Court of Justice of the European Union
(Fifth Chamber) of 21 December 2016 in Case C-119/15 Biuro podróży ‘Partner’ sp. z o.o. sp.k.
w Dąbrowie Górniczej v. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Summary: Subject of the commentary is the judgment of the Court of Justice of the European
Union (Fifth Chamber) of 21 December 2016 in Case C-119/15, Biuro podróży ‘Partner’ Sp. z o.o,
Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej v Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
In essence, the court expressed therein its opinion on whether European law (Council Directive
93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, the Directive 2009/22/EC of
the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on injunctions for the protection
of consumers’ interests and the Charter of Fundamental Rights of the European Union) must be
interpreted as precluding the use by another seller or supplier of standard contract terms with
content identical to terms which have already been declared unlawful by a judicial decision having
legal force. The Court considered if the use, by another entity, of terms which have earlier been
entered into the register of unlawful standard contract terms can be considered an unlawful act
for which a fine may be imposed.
According to the judgment, the mentioned European regulations do not preclude such a possibility,
provided – to be verified by Member States’ courts – that the seller or supplier has an effective
judicial remedy against the decision declaring the equivalence of the terms when it comes to the
question whether (in the light of all relevant circumstances particular to each case) those terms
are in fact materially identical, having regard in particular to their harmful effects for consumers.
The seller or supplier must also have an effective judicial remedy against the decision fixing the
amount of the fine imposed, where applicable.
Key words: Court of Justice, unfair terms, consumer contacts, consumer protection, procedural
guarantees
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(Dominik Wolski)
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