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Witold Bańka 
Minister Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze, P|

w  związku z procedowanym projektem ustawy o imprezach turystycznyć 

i powiązanych usługach turystycznych, który został przesłany do uzgodnień przy piśmie z dnia 

22 marca 2017 r., znak: DP-WPL.0201.7.2017.1, uprzejmie zgłaszam następującą uwagę.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 projektu ustawy przepisy ustawy nie będą mieć zastosowania do 

różnego rodzaju form organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sytuacji, gdy imprezy 

turystyczne oraz powiązane usługi turystyczne będą oferowane przez te podmioty okazjonalnie, 

na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie osób. Projekt ustawy nie 

wyjaśnia jednak, co należy rozumieć pod pojęciem „ograniczonej grupy osób”, nie definiuje 

również pojęcia „okazjonalnego organizowania” oraz niezarobkowego charakteru imprezy 

turystycznej oraz powiązanych usług turystycznych.

Mając to na uwadze, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego 

pragnie zauważyć, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w  art. 4 ust. 1 pkt 1-33 wymienia 

katalog sfer zadań publicznych, który obejmuje między innymi zadania w zakresie: działalności 

na rzecz dzieci i młodzieży, w  tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa, na rzecz 

pomocy Polonii i Polakom za granicą. Realizacja tych zadań może być wykonywana przez 

organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności



pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie 

socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku 

oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 

do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zachodzi więc obawa, że bez doprecyzowania przepisów projektu ustawy lub 

wyłączenia z zakresu ich stosowania imprez turystycznych oraz powiązanych usług 

turystycznych organizowanych w  ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, na 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące tą działalność zostanie nałożony 

szereg obowiązków wskazanych w art. 9 ust. 1 projektu ustawy. To z kolei może przyczynić 

się do ograniczenia działalności pożytku publicznego oraz uniemożliwienia organizowania np. 

wyjazdów związanych z wypoczynkiem dzieci lub młodzieży między innymi przez organizacje 

pozarządowe. Przepis art. 4 pkt 1 projektu ustawy nie jest jednoznaczny, a posłużenie się takimi 

określeniami jak „ograniczona grupa” oraz „okazjonalność”, przeniesie ciężar rozstrzygnięcia 

zakresu stosowania projektowanych przepisów na organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Należy mieć również na uwadze fakt, 

że brak dostatecznej precyzji przepisu ustawy jest samoistną podstawą orzeczenia jego 

niekonstytucyjności, gdy nie jest możliwe ustalenie treści takiego przepisu w drodze wykładni 

(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt: SK 56/04).

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra 

o rozważenie możliwości uwzględnienia zgłoszonej uwagi w  procedowanym projekcie ustawy, 

tak aby odpłatna działalności pożytku publicznego w wyżej opisanym zakresie była wyłączona 

z zakresu stosowania procedowanych przepisów.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
1. Pan Prof. dr hab. Piotr Gliński 
Wiceprezes Rady Ministrów;

2. Pani Beata Kempa
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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