
 

STOWARZYSZENIE  
KONFERENCJE I KONGRESY W POLSCE 

tel. +48 501 764 399  
www.skkp.org.pl; e-mail: biuro@skkp.org.pl 

00-030 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 2 pok. A19 

 

 

 
 
Sz. P.  
Dyrektor 
Joanna Jędrzejewska-Debortoli 
Departament Turystyki 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 
 
Szanowna Pani Dyrektor 
 
W odpowiedzi na pismo kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o imprezach turystycznych        
i powiązanych usługach turystycznych wniosmy o: 
 
1. Art. 4 określa, że ustawy nie stosuje się  „do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych 
nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranych pomiędzy 
przedsiębiorcą a inną osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej działającą w celach związanych z jej działalnością odpłatną, zarobkową lub zawodową, 
na rzecz osób zatrudnionych przez te podmioty”.  
Ten ogólny zapis naszym zdaniem może wyłączyć również z ustawy uczestników kongresów i targów. 
Dlatego niezrozumiałym dla nas jest zapis ujęty w Białej Księdze,  gdzie „osoby podróżujące służbowo, 
samozatrudnione lub przedstawiciele tzw. wolnych zawodów  nie mogą podróżować na podstawie takiej 
umowy”. Umowa generalna nie musi być zawarta np. na rok czy dłużej, może być zawarta np. umowa 
generalna o kongres czy imprezę targową: biuro podróży organizujące kongres czy targi może zawrzeć  
umowę generalną na obsługę wszystkich uczestników  z osobą prawną czy fizyczną, która odpowiada za 
część merytoryczną wydarzenia i jest właścicielem marki tego wydarzenia, a biuro podróży wykonuje 
zlecone czynności związane z podróżą służbową uczestników wydarzenia. Obsługa  takich podróży powinna 
naszym zdaniem podlegać  wyłączeniu z ustawy. Nie rozumiemy skąd zapis, że osoby samozatrudnione czy 
przedastaciele wolnych zawodów nie mogą być wyłączeni ? 
Wnosimy o interpretację, że umowy na podróże służbowe związane z udziałem w kongresie  czy targach 
również są wyłaczone z ustawy. 
 
2. Wniosmy aby turystyka przyjazdowa i turystyka krajowa, które z góry zwolnione są  z jakichkolwiek 
składek do TFG, były też zwolnione z obowiązku prowadzenia wykazów umów i sporządzania deklaracji.  
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