Przepisy prawne konsumenckie
wobec obowiązujących przepisów szczególnych USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (po zmianach z 31.03.2020)
I.

TURYSTYKA i PRZEWÓZ

Art. 15k.
1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie
przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym
w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego
o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.
2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne
w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora
turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku
od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.
3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona
na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.
4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne,
w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek
niewypłacalności organizatora turystyki.
Art. 47. [Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązanie]
4. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku
wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu
docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację
imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez
odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
5. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać
pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej,
bez
dodatkowego
odszkodowania
lub
zadośćuczynienia,
jeżeli:
2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej
z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego
o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej.

II.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Art. 15e. [Brak konieczności zwrotu dotacji celowych i środków z Funduszu pracy
w razie czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka,
klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19]
W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka,
klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na
zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje
celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów,
o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.

III.

WYDARZENIA,
IMPREZY,
DZIAŁALNOŚĆ
PROWADZONA PRZEZ ROLNIKÓW

HOTELARSKA

Art. 15zp.
1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub
działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy
tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to
rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARSCoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni
od dnia skutecznego rozwiązania umowy.
2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia
przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji
na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia,
w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.
3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona
na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego
usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

IV.

NIETERMINOWA LIKWIDACJA SZKÓD PRZEZ UBEZPIECZYCIELI

Art. 15zzv.
Jeżeli termin wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, lub dopełnienia
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej ustawy, przypadał w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w przypadku niewypłacenia przez
zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2
tej ustawy, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej ustawy, organ
nadzoru może zastosować wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art.
362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i
reasekuracyjnej
(Dz.
U.
z
2019
r.
poz.
381,
730
i
2217).

Pomoc dla konsumentów:
Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl
Kontakt do Powiatowego Rzecznika Konsumentów Siedlcach:
Tel. 25 644 72 16 (w środy od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00)
E-mail: tblazejczyk@powiatsiedlecki.pl
Strona z poradami związanymi z koronawirusem przygotowana przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/koronawirus.php.
Strona z poradami związanymi z koronawirusem przygotowana przez Stowarzyszenie Aquila
https://prawo-konsumenckie.pl/wp-content/uploads/2020/03/PYTANIA-I-ODPOWIEDZI.pdf

