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przedstawione przez Radę Działalności Pożytku Publicznego działającą jako organ 

opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgłaszam poniższe 

uwagi.

Na wstępie należy podkreślić, że wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w  sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług 

turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG poprzez 

procedowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekt ustawy o imprezach turystycznych 

i powiązanych usługach turystycznych powinno mieć na względzie słuszne interesy różnych 

uczestników obrotu, w tym przede wszystkim organizacji pozarządowych świadczących usługi 

turystyczne na zasadach not for profit.

Należy wskazać, że transpozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/2302 w zakresie wyłączeń przedmiotowych wskazanych w art. 4 projektu ustawy 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz zakresu podmiotowego 

pojęcia przedsiębiorcy może w konsekwencji spowodować, że działalność organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 

z późn. zm.), w sferze m.in. turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz wypoczynku



dzieci i młodzieży, zostanie ograniczona w znaczący sposób i napotka trudności w realizacji 

przez organizacje pozarządowe tych celów statutowych, a przecież działalność niekomercyjna w 

sferze turystyki należy do sfery zadań publicznych. Sfera zadań publicznych została określona 

w art. 4 ww. ustawy i obejmuje m.in. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 

1-33 ustawy. Wymaga podkreślenia, że w sferze zadań publicznych, o której mowa powyżej, 

mieści się działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz 

zadania w  zakresie turystyki i krajoznawstwa. Dodatkowo warto wskazać, że zgodnie z 

opracowaniem pn. ..Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2014 roku” przygotowanym przez 

Główny Urząd Statystyczny i opublikowanym 20 lutego 2017 r., głównymi dziedzinami 

działalności organizacji non-profit były sport, turystyka, rekreacja i hobby (25,7 tys.).

Pierwszym z zagadnień budzących wątpliwości w kontekście funkcjonowania organizacji 

i podmiotów non-profit jest katalog wyłączeń zawarty w projekcie ustawy. Zgodnie z obecnym 

brzmieniem art. 4 projektu ustawy, jej przepisów nie stosuje się do:

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz 

których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych 

i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych;

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie 

umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą 

a podmiotem będącym inną osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadąjącą osobowości prawnej, działającym w celach związanych z jego działalnością 

odpłatną, zarobkową lub zawodową;

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 

godziny, chyba że obejmują nocleg.

Rozwiązaniem zaproponowanym w ramach konsultacji i zasługującym na aprobatę, 

o ile pozwoli na liberalniejszą wykładnię ustawy, jest propozycja doprecyzowania pojęć, które 

znalazły się w przepisie dotyczącym wyłączeń z zakresu stosowania ustawy. W związku 

z powyższym proponujemy następujące zmiany w art. 4 projektu ustawy:

W art. 4 pkt 1 mógłby otrzymać następujące brzmienie:

„1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których 

zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie 

ograniczonej grupie podróżnych, w szczególności usług, o których mowa

2
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5,00-513 Warszawa
e-raail: info@mrnins.gov.nl. tel. 222-500-108

mailto:info@mrnins.gov.nl


w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej

lub równoznaczne

„ 1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz 

których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych 

i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, w szczególności usług wskazanych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem 

świadczenia usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa 

w art. 9 ust. 1, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; ’’

bądź

„ 1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz 

których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych 

i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, w szczególności imprez turystycznych oraz 

powiązanych usług turystycznych, realizowanych w ramach działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”

Mniejsze praktyczne znaczenie, lecz również pozytywny skutek mogłoby mieć 

doprecyzowanie drugiego z wyłączeń w następujący sposób:

W art. 4 pkt 2 mógłby otrzymać brzmienie:

„ 2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy 

generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą 

a podmiotem będącym inną osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, działającym w celach związanych z jego działalnością 

odpłatną, zarobkową lub zawodową, przy czym przez podróż służbową rozumie się także podróż 

delegowanych członków organizacji pozarządowych lub wolontariuszy”.

Warto podkreślić, że w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893, z późn. zm.), w wyniku konsultacji i 

uzgodnień znalazło się wyłączenie, zgodnie z którym przepisów ww. ustawy nie stosuje się do 

świadczenia usług, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), z wyłączeniem 

świadczenia usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 

ust. 1, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Drugim obszarem, który wymaga zmian, jest zaprezentowana w projekcie definicja 

przedsiębiorcy. Jak stanowi obecna definicja zawarta w art. 5 pkt 7 projektowanej ustawy, 

„przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która 

działa bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby działającej w je j imieniu lub na je j rzecz, 

w zakresie je j działalności odpłatnej, zarobkowej lub zawodowej, w związku z umowami objętymi 

zakresem niniejszej ustawy, występująca w charakterze organizatora turystyki, agenta 

turystycznego, podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub 

w charakterze dostawcy usług turystycznych”.

Na aprobatę zasługuje odniesienie się w definicji przedsiębiorcy do działalności 

odpłatnej, zarobkowej lub zawodowej, a zatem wyłączające a contr ario działalność nieodpłatną. 

Zatem wskazane jest aby w przypadku zmian definicji nie obejmować jej zakresem działalności 

nieodpłatnej. Podmioty prowadzące wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego są 

wyłączone z definicji przedsiębiorcy.

Nie zmienia to faktu, że zgodnie z obecnym brzmieniem art. 5 pkt 7 projektu ustawy 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych za przedsiębiorcę należałoby 

uznać również organizacje pozarządowe oraz podmioty z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego. 

W tym miejscu należy wskazać, że odpłatna działalność pożytku publicznego to taka, która jest 

wykonywana przez organizacje pozarządowe oraz organizacje wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sferze działalności pożytku publicznego, 

której definicja znajduje się w art. 3 ust. 1 -  „działalnością pożytku publicznego jest działalność 

społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie", i za którą pobierane jest wynagrodzenie. Odpłatną działalnością pożytku 

publicznego jest także sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 

bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie 

rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osiągany przez 

organizacje przychód może być przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego. 

Wynagrodzeniem w rozumieniu komentowanego artykułu nie są darowizny, zbiórki pieniędzy
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czy dotacje. Brak w tych świadczeniach elementu wzajemności, organizacje nie są bowiem 

zobowiązane do czynności ekwiwalentnych (Piotr Staszczyk Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Komentarz, LexisNexis, 2013).

W kontekście przytoczonych argumentów niezasadnym wydaje się zrównanie w zakresie 

przedmiotowym pojęcia przedsiębiorcy w brzmieniu projektowanej ustawy, organizacji i 

podmiotów prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego z przedsiębiorstwami 

działającymi w celach zarobkowych o charakterze stricte biznesowym i komercyjnym, nie 

realizujących działalności społecznie użytecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe 

w  sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Dokonanie przedmiotowego włączenia ww. organizacji w krąg przedsiębiorców 

będących organizatorami turystyki powoduje w konsekwencji nałożenie na te organizacje 

obowiązków określonych w projekcie takich jak m.in. ustanowienie zabezpieczenia 

dodatkowych środków w przypadku niewypłacalności organizatora, zawieranie ze wszystkimi 

uczestnikami umów o świadczenie usługi, obowiązki zgłoszeniowe i finansowe związane z 

Funduszem Gwarancyjnym, natomiast niewywiązanie się z ww. obowiązków i innych 

określonych w projekcie jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do 30 000 lub 50 000 zł. Co 

istotne w omawianej sytuacji, przedmiotowe wymogi w sposób nieproporcjonalny i niezasadny 

dotyczą w równym stopniu podmiotów o charakterze komercyjnym, działających na zasadach 

rynkowych oraz podmiotów non-profit nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to 

szczególnie istotne z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, które w ramach działalności statutowej pracują na rzecz dzieci i młodzieży, 

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze turystyki i krajoznawstwa. Zgodnie bowiem 

z obecnym brzmieniem przepisów projektu ustawy, organizacje świadczące usługi turystyczne 

(m.in. parafie, PTTK, ZHP, ZHR. Caritas) będą podlegały takim samym opłatom jak 

przedsiębiorstwa komercyjne organizujące wycieczki dla turystów.

Nie da się nie zauważyć, że ograniczenie możliwości działania organizacji 

pozarządowych w tej sferze będzie miało negatywny skutek dla tysięcy odbiorców tych usług -  

tj. dzieci, młodzieży, osób starszych lub niezamożnych, którym zorganizowane podróże 

umożliwiają właśnie organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że projekt ustawy nie rozróżnia 

celów, dla których podróże są organizowane. W związku z tym także turnusy rehabilitacyjne 

i pobyty w sanatoriach mające na celu głownie leczenie, a także turystyka szkolna, wyjazdy
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uczestników podmiotów ekonomii społecznej, takich jak Zakłady Aktywności Zawodowej, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółdzielnie socjalne, turnusy rehabilitacyjne będą podlegały 

takim samym zasadom jak typowa turystyka komercyjna.

Wobec informacji, że definicja przedsiębiorcy zaproponowana w projekcie może ulec 

zmianie i w tym upatrywać można przestrzeni do złagodzenia skutków ustawy z punktu widzenia 

organizacji pozarządowych, to proponowalibyśmy rozwiązanie, w którym definicja ta zostałaby 

sformułowana w sposób korzystny dla tych organizacji.

Jednym z preferowanych rozwiązań jest również wprowadzenie do słownika pojęć 

zawartego w projekcie ustawy pojęcia „turystyki społecznej”. Przyjęcie takiej konstrukcji 

musiałoby uwzględniać ułatwienia w zakresie: realizacji usług turystycznych jako działalności 

w sferze pożytku publicznego, uproszczonych umów zawieranych z odbiorcami usług 

turystycznych, być może również o charakterze grupowym, przyjaznych zabezpieczeń przed 

niewypłacalnością oraz opłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Poniżej przedstawione zostały przykładowe propozycje definicji, korzystne dla sektora 

pozarządowego.

W art. 5 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„ 18) turystyka społeczna -  usługi i imprezy turystyczne oferowane nie w celu osiągnięcia zysku, 

realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art, 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz szkoły 

i placówki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe, adresowane 

w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, niepełnosprawnych i osób starszych

W art. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7) przedsiębiorca -  przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, świadczący w ramach swej działalności gospodarczej usługi, o których mowa 

w niniejszej ustawie. ”

lub

„ 7) przedsiębiorca -  osobafizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która 

działa bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby działającej w je j imieniu lub na je j rzecz, 

w zakresie usług, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu

6
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: mfo@mtoins.gov.nl. tel. 222-500-108

mailto:mfo@mtoins.gov.nl


usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz usług wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, 

9 -11, 13, 14, 16, 18-20, 22, 24, 29-30 tej ustawy, w związku z umowami objętymi zakresem 

niniejszej ustawy, występująca w charakterze organizatora turystyki, agenta turystycznego, 

podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub w charakterze 

dostawcy usług turystycznych ”

lub

„ 7) przedsiębiorca -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która 

działa bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby działającej w je j imieniu łub na je j rzecz, w 

zakresie je j działalności odpłatnej, zarobkowej lub zawodowej, w związku z umowami objętymi 

zakresem niniejszej ustawy, występująca w charakterze organizatora turystyki, agenta 

turystycznego, podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub w 

charakterze dostawcy usług turystycznych, w tym turystyki społecznej ”

Proponuje się nadanie następującego brzmienia art. 8:

„Art. 8. 1. Do działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania 

nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące działalności regulowanej, 

z zastrzeżeniem ust 2. Działalność ta wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów 

turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych zwanego dalej 

„ rejestrem ” prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

2. W przypadku turystyki społecznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe

W art. 9 ust. 2 pkt 3 proponuje się nadanie następującego brzmienia:

„3) zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat podróżnych 

wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczy imprezy turystyczne lub ułatwia nabywanie 

powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terenie kraju lub w ramach 

turystyki społecznej”.

W art. 31 ust. 1 proponuje się nadanie następującego brzmienia:
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,yArt. 31. 1. Składka do Funduszu jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego 

podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej lub każdej usługi 

wykonywanej przez podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 

i opłaconej przez podróżnego, z tym że składka w zakresie turystyki społecznej jest określona na 

poziomie O zF.

W art. 35 projektowanej ustawy należy rozważyć wprowadzenie uproszczonej formy 

umowy dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pomimo nie działania w celach 

zarobkowych nie podlegają wyłączeniu spod stosowania przepisów projektowanej ustawy -  np. 

z powodu niespełniania kryterium okazjonalności, o której mowa w art. 4 pkt 1 projektu ustawy. 

Jako przykład treści takiego dokumentu można wskazać kartę kwalifikacyjną, o której mowa w 

art. 92k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 

zm.) oraz w  § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w 

sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452, z późn. zm.).

Ponadto, istotne wątpliwości wobec niedookreśloności semantycznej ww. przepisów 

m.in. art. 4 pkt 1-3 projektu ustawy odnoszących się do wyłączeń z zastosowania ustawy, rodzi 

zaproponowana w ustawie sankcja kama. Wymogi prawa karnego co do jednoznaczności norm 

tej gałęzi prawa są wyższe niż w  przypadku innych gałęzi prawa. Z tego powodu art. 50 

w obecnym kształcie nie spełnia standardów właściwych dla normy karnej.

Uznając konieczność wdrożenia tzw. dyrektywy turystycznej w możliwie najszybszym 

terminie z uwagi na wiążące terminy w zakresie jej transpozycji -  zgodnie z art. 28 dyrektywy 

państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, zaś 

stosować mają przepisy od dnia 1 lipca 2018 r., wyrażam nadzieję, że uwagi zgłoszone 

w powyższym zakresie, poparte stanowiskiem Rady Działalności Pożytku Publicznego jako 

organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

pozwolą wdrożyć postanowienia Dyrektywy 2015/2302 w sposób, który nie spowoduje 

przeszkód w realizacji celów statutowych przez podmioty III sektora.

Ponadto pragnę zgłosić dodatkowo poniższe uwagi do projektowanej ustawy.

W art. 34 w ust. 1 projektu ustawy określono zakres obowiązku informacyjnego wobec 

podróżnych. Jednym z elementów będzie wskazanie szczegółowego programu zwiedzania
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i atrakcji turystycznych oraz informacja o ich dostępności bądź możliwości dostosowania dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Jednocześnie w art. 35 ust. 2 pkt 5 lit. g projektodawca wskazał, że jednym z elementów umowy 

będzie informacja o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej.

Proponuje się przeredagowanie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5 lit. g projektu 

ustawy, tak aby zawarte w nich regulacje dotyczyły zarówno osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej, jak i osób niepełnosprawnych.

Ponadto w art. 41 projektodawca zastrzegł, że ograniczenia czasu zapewnienia 

podróżnemu niezbędnego zakwaterowania, o którym mowa w art. 40 ust. 8, nie stosuje się 

w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą 

w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Zgodnie z definicją określoną w w w. rozporządzeniu 

„osoba niepełnosprawna” lub „osoba o ograniczonej sprawności ruchowej” oznacza każdą osobę, 

której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek 

jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), 

upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub 

wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla 

wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

Mając na uwadze powyższe, nieuzasadnione wydaje się odesłanie w art. 41 jedynie 

do osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Proponuje się uzupełnienie ww. przepisu również 

o osoby niepełnosprawne.

Należy jednocześnie wskazać, że obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych środków, 

w tym także działań legislacyjnych, w celu zapewnienia przez państwo osobom 

niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu m.in. do środowiska 

fizycznego, urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych wynika 

z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). Stosownie do art. 30 ust. 5 lit. e Konwencji, 

w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału, na zasadzie równości z innymi 

osobami, w działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej, Państwa Strony podejmą 

odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług
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świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku 

i sportu.

Ponadto w art. 8 projektodawca wskazał, że do działalności w zakresie organizowania 

imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

dotyczącej działalności regulowanej. Jednocześnie w art. 62 projektu ustawy określono, że 

w sprawach nieuregulowanych w ustawie do wykonywania działalności, o której mowa 

w art. 8 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Należy mieć na uwadze, że obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy -  Przepisy 

wprowadzające ustawę -  Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawmy z pakietu 

„Konstytucja Biznesu”, w  którym przewiduje się z dniem 1 września 2017 r. utratę mocy ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej.

SEKRETARZSTANU
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