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wodpowie^^ńapismo z 13 kwietnia 2017 r. znak: DP.0220.210.2017.PZ, w którym zgłoszono 
uwagi do‘projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Odnosząc się do uwag sprowadzających się w rzeczywistości do pytania, czy podmiot, 
„który oferuje swoim klientom udział w kilkudniowym rejsie lub wyprawie żeglarskiej 
(znoclegiem na jachcie) [...] będzie objęty wymaganiami jakie ustawa nakłada na 
organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
a także agentów turystycznych” jeżeli „będzie oferował dodatkowe usługi” trzeba zwrócić 
uwagę na trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze, jeżeli podmiot będzie oferował wyłącznie 
usługę w postaci transportu np. jachtem wraz z zakwaterowaniem na tym jachcie, które będzie 
nieodłącznym elementem tego transportu, to wówczas należy przyjąć, że oferuje on wyłącznie 
jedną usługę turystyczną w rozumieniu projektu ustawy (przewóz pasażerów), a zatem nie 
będzie on ani organizatorem turystyki ani podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych 
usług turystycznych. Po drugie, jeżeli ten podmiot poza powyższą usługą będzie oferował inne 
usługi turystyczne w rozumieniu projektu ustawy, to wówczas należy rozważyć, czy mimo to 
jego działania nie mieszczą się w wyłączeniach, o których mowa w art. 4 ustawy (okazjonalne, 
niezarobkowo i wyłącznie dla określonej grupy osób; umowa generalna). Po trzecie, nie można 
wykluczyć, że przedmiotowa usługa w połączeniu z innymi, w tym choćby wymienionym 
w piśmie transportem do portu, może stać się imprezą turystyczną lub powiązanymi usługami 
turystycznymi, co wiąże się z określonymi w ustawie obowiązkami.

W odniesieniu do wątpliwości dotyczących nowych obowiązków nakładanych 
projektowaną ustawą na podmioty oferujące więcej niż jedną usługę turystyczną, należy 
stwierdzić, że projektowana ustawa nie rozszerza katalogu obowiązków w stosunku do 
aktualnego stanu prawnego. Kluczowe znaczenie będą mieć obowiązki wymienione w art. 9 
projektu ustawy. Jeżeli zaś chodzi o wątpliwość dotyczącą „wielkości obciążeń finansowych” 
jakich podmiot, o którym wyżej była mowa, powinien się spodziewać „w związku 
z koniecznością posiadania zabezpieczeń finansowych [...] oraz składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny”, nie jest w chwili obecnej możliwe wskazanie konkretnych kwot lub 
rzędów wielkości, gdyż kwestie te zostaną uregulowane w rozporządzeniach wykonawczych



do projektowanej ustawy. Zostaną one wydane po jej uchwaleniu. Niemniej pragnę podkreślić, 
że projekty rozporządzeń regulujących poruszone kwestie będą poddane konsultacjom 
publicznym oraz uzgodnieniom.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https://legislacia.rcl.Eov.Dl/proiekt/12294859.
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