GLOSY

PAULINA GÓRNA
PAULINA GÓRNA

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15
z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15
– Odpowiedzialność biura podróży za śmierć
– Odpowiedzialność biura podróży za śmierć
uczestników podczas wycieczki fakultatywnej
uczestników podczas wycieczki fakultatywnej
„1) Fakultatywny charakter wycieczki nie oznacza, iż nie stanowi ona komponentu zawartej umo„1) Fakultatywny
wy o podróż. charakter wycieczki nie oznacza, iż nie stanowi ona komponentu zawartej umoo podróż.
2) wy
Wobec
osób pośrednio poszkodowanych organizator turystyki ponosi odpowiedzialność
2) Wobec
osób pośrednio
organizator turystyki
odpowiedzialność
na podstawie
przepisów poszkodowanych
statuujących odpowiedzialność
deliktową.ponosi
Irrelewantna
dla tejże odna
podstawie przepisów
odpowiedzialność
deliktową.
Irrelewantna
dla tejże
odpowiedzialności
jest przystatuujących
tym okoliczność
faktycznej organizacji
i realizacji
wycieczki
fakultapowiedzialności
jest przy
tym okoliczność
faktycznej
i realizacji
wycieczki
fakultatywnej przez podmiot
zewnętrzny,
w sytuacji,
gdy nieorganizacji
zostały ujawnione
dane
rzeczywistego
tywnej
przez podmiot
zewnętrzny, w1 sytuacji, gdy nie zostały ujawnione dane rzeczywistego
organizatora
atrakcji turystycznej.”
organizatora atrakcji turystycznej.”1
Glosowany judykat dotyczy problematyki odpowiedzialności organizatora turystyki za śmierć
Glosowany
problematyki
odpowiedzialności
organizatora
turystyki problemu,
za śmierć
uczestnika judykat
podczasdotyczy
wycieczki
fakultatywnej.
Autorka glosy dotyka
w szczególności
uczestnika
Autorka glosy
dotyka
w szczególności
którym jestpodczas
ustaleniewycieczki
podstawyfakultatywnej.
takiej odpowiedzialności,
a także
wpływu,
jaki na owąproblemu,
odpowiektórym
jestmaustalenie
podstawy
takiej odpowiedzialności,
a także wpływu,
jakizagadnienia
na ową odpowiedzialność
fakt realizacji
wycieczki
przez podmiot zewnętrzny.
Powyższe
mają
dzialność
ma fakt
realizacji
wycieczki
przez podmiot
zewnętrzny.
zagadnienia
mają
duże znaczenie
natury
praktycznej.
Ustawodawca
bowiem,
pomimoPowyższe
kompleksowego
unormowaduże
znaczenie
natury
praktycznej.
Ustawodawca
bowiem,
unormowania wielu
aspektów
rynku
usług turystycznych,
odstąpił
od pomimo
ustaleniakompleksowego
zakresu odpowiedzialności
2
nia
wielu
aspektów
rynkupowstałe
usług turystycznych,
odstąpił od ustalenia
zakresu
odpowiedzialności
biura
podróży
za szkody
w związku z organizowaną
wycieczką
fakultatywną
. W prakty2
ce obrotu
dochodziło
więc
do wieluwtrudności
z określeniem
statusu prawnego
osób
biura
podróży
za szkody
powstałe
związku zzwiązanych
organizowaną
wycieczką fakultatywną
. W praktyposzkodowanych
w
trakcie
owych
wycieczek.
Glosowane
orzeczenie
wydaje
się
porządkować
ce
obrotu
dochodziło
więc
do
wielu
trudności
związanych
z
określeniem
statusu
prawnego
osób
Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2018
niektóre kwestie odpowiedzialności
organizatora
turystykiorzeczenie
zarówno wobec
osób
poszkodowanych
w trakcie owych wycieczek.
Glosowane
wydaje
się bezpośrednio,
porządkować
niektóre
kwestie
odpowiedzialności
organizatora
turystyki
zarówno
wobec
osób
bezpośrednio,
Wiadomości
Ubezpieczeniowe
2/2018
jak
i pośrednio
poszkodowanych.
Warto jednak uzupełnić rozważania Sądu Apelacyjnego o kilka
aspektów, których – w ocenie autorki – zabrakło, a które wymagają dodatkowej analizy.
1. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 r., I ACa 245/15, Legalis nr 1249764-teza autorska.
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turystów o tym, jakoby wycieczki fakultatywne były organizowane i realizowane przez podmiot
zewnętrzny względem pozwanej. Rekomendował je za to, jako dające gwarancję bezpieczeństwa,
a także odbywające się z udziałem polskojęzycznego pilota. Rodzice strony powodowej zakupili
u rezydenta pozwanej wycieczkę do zatoki A. Rezydent pozwanej przyjął wynagrodzenie. Nie wydał jednak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy ani żadnego dokumentu, który zawierałby
dane organizatora tejże wycieczki. Zgodnie z zamieszczonymi w broszurze informacjami, wyjazd
miał obejmować m.in. pobyt na plaży oraz snurkowanie pod opieką doświadczonego przewodnika.
Rezydent pozwanej zapewniał o bezpieczeństwie wycieczki oraz o tym, iż jest ona przeznaczona
dla każdego, bez względu na posiadane umiejętności pływackie.
Jak wynika z ustaleń sądu, podczas wycieczki do zatoki A., wbrew wcześniejszym deklaracjom pozwanej, nie było polskojęzycznego pilota. Uczestnikom wycieczki nie przedstawiono także
planu wyjazdu. Poinformowano ich jedynie, iż aby dostać się do głównej atrakcji wycieczki, będą
musieli samodzielnie przepłynąć bliżej nieokreślony przez przewodników dystans. W dzień wycieczki panowały trudne warunki pogodowe, mimo to przewodnicy odmówili wydania kapoków.
Nad bezpieczeństwem uczestników nie czuwała także opieka medyczna. Z uwagi na powyższe,
część uczestników zrezygnowała z wejścia do wody, pozostali, w tym rodzice strony powodowej,
zdecydowali się na dopłynięcie we wskazane miejsce w towarzystwie przewodnika pozwanej.

