
POWIĄZANE USŁUGI TURYSTYCZNE 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. 2017 Nr 2361 z późn. zm.) do utworzenia powiązanych usług turystycznych 

dochodzi, jeżeli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych: 

1) przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania 

wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną  

lub 

2) w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej 

jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym 

zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi 

turystycznej. 

Do utworzenia powiązanych usług turystycznych nie dochodzi, mimo spełnienia przesłanek, o których 

mowa powyżej, w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej takiej jak 

przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym 

elementem przewozu pasażerów lub wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów 

silnikowych, z jedną lub kilkoma innymi usługami świadczonymi podróżnym, które nie stanowią 

integralnej części usług powyżej wymienionych, jeżeli wartość tych innych usług stanowi mniej niż 25% 

łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są one reklamowane jako istotny element tego 

połączenia, ani nie stanowią istotnego elementu tego połączenia z innych przyczyn. 

  



INFORMACJA O POWIĄZANYCH USŁUGACH TURYSTYCZNYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 39 USTAWY 

O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I POWIĄZANYCH USŁUGACH TURYSTYCZNYCH 

 
Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji 
dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem 
Travelplanet.pl, NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych 
zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.  
W związku z powyższym Travelplanet.pl nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie 
poszczególnych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z 
odpowiednim usługodawcą.  
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas 
tej samej wizyty na stronach internetowych z rezerwacją Travelplanet.pl, usługi te staną się częścią 
powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku Travelplanet.pl posiada – zgodnie z wymogami 
prawa UE – zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz Travelplanet.pl za usługi 
niewykonane ze względu na niewypłacalność Travelplanet.pl. Należy zauważyć, że nie zapewnia się 
zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.  
Travelplanet.pl wykupił w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  z siedzibą 
w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51 zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.  
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym 
organem (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-
411 Wrocław e-mail: JADWIGA.PELOWSKA@DOLNYSLASK.pl, tel. 071-776-90-00), jeżeli z powodu 
niewypłacalności Travelplanet.pl dojdzie do odmowy świadczenia usług.  
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż 
Travelplanet.pl, które pomimo niewypłacalności Travelplanet.pl mogą być wykonane.  
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/U/D20172361Lj.pdf 


