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MINISTER
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Pani
Marzena Machalek 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej

w odpowiedzi na pismo z 18 kwietnia 2017 r. znak: DP-SSRP.025.83.2017.AK, w którym
zgłoszono uwagę do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Uwaga w zakresie wprowadzenia dodatkowego wyłączenia z  zakresu materii ustawowej 
przedszkoli, szkół i placówek w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo 
oświatowe, nie zostanie uwzględniona. Projektowana ustawa wdraża do polskiego porządku 
prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE 
oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG, Jest to dyrektywa maksymalnej harmonizacji, 
która nie umożliwia wprowadzenia wyłączeń poza tymi, które zostały w niej przewidziane.

W omawianym przypadku odnośnie do szkół i placówek w  rozumieniu art. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe można wziąć pod uwagę wyłączenie przewidziane 
w  art. 2 ust. 2 lit. b dyrektywy. Zgodnie z tym przepisem dyrektywa nie znajdzie zastosowania 
do imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są odpowiednio 
oferowane oraz których zamawianie jest uławiane okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych, 
i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. Doprecyzowanie wskazanej regulacji zawarte jest 
w motywie 19 dyrektywy, który charakteryzuje takie imprezy poprzez wskazanie, iż mogą one 
obejmować na przykład wycieczki organizowane nie częściej niż kilka razy w roku przez 
organizacje charytatywne, kluby sportowe lub szkoły dla ich członków, które nie są oferowane 
ogółowi społeczeństwa. Wyłączenie to zostało uregulowane w  art. 4 projektu ustawy. 
Zainteresowany podmiot będzie mógł z niego skorzystać gdy zostaną łącznie spełnione 
następujące przesłanki w prowadzonej działalności; niekomercyjność, oferta skierowana do 
ograniczonej grupy podróżnych, okazjonalność.

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ma 
charakter przedmiotowy, nie zaś podmiotowy, w  związku z powyższym w głównej mierze 
reguluje prowadzoną działalność, a nie podmioty ją prowadzące. Wszystkie wskazane powyżej 
argumenty świadczą o braku możliwości wyłączeń podmiotowych. Zwracam również uwagę, 
że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 8 listopada 2001 r.



w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki, szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi 
podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka, wobec czego 
nie muszą samodzielnie organizować wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

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

Prowadzący sprawę: 
Paweł Matęj 
tel.:{22) 24 43 265
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