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w odpowiedzi na., piśmo z 13 kwietnia 2017 r. znak:/DOB.SO.141.1.2017.MC, w którym 
zgtószono uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Przedmiotowy projekt określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez 
turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez podmioty mające siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt w art. 4 zawiera wyłączenia spod obowiązywania ustawy w stosunku 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 inną osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w celach związanych z jej działalnością 
odpłatną, gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru 
zorganizowanego i ciągłego;

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 
godziny, chyba że obejmują nocleg.

Przedmiotowy projekt ustawy w zakresie swojej regulacji wdraża do krajowego 
systemu 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 (Dz. Urz. UE L 326/1 z dnia 
11.12.2015 r., str.l). Wyłączenia, o których mowa w art. 4 projektu ustawy, stanowią 
przeniesienie do krajowego porządku prawnego przepisów ww. dyrektywy. Ze względu na 
obowiązek maksymalnej harmonizacji wspomnianej dyrektywy, wyłączenia te muszą być



przeniesione do krajowego systemu prawnego w sposób maksymalnie zbliżony do wyłączenia 
zawartego w dyrektywie.

Dyrektywy, w stosunku do których istnieje obowiązek maksymalnej harmonizacji 
istotnie ograniczają swobodę implementacyjną państw członkowskich w ten sposób, że 
prawodawca krajowy nie może przyjąć innych rozwiązań niż te, które są bezpośrednio zawarte 
w dyrektywie, chyba że dyrektywa stanowi inaczej. Innymi słowy, w  dyrektywie zostaje 
przewidziany pewien standard (wzorzec), który nie może ulec modyfikacji w krajowym akcie 
implementacyjnym. Stopień ingerencji dyrektywy, w stosunku do której istnieje obowiązek 
maksymalnej harmonizacji w prawo krajowe jest tak duży, że następuje tu praktyczne 
ograniczenie swobody prawodawców krajowych w wyborze formy i środków jej wdrożenia do 
prawa krajowego. Tym samym dyrektywy oparte na zasadzie pełnej harmonizacji zbliżają się 
w swym charakterze do rozporządzeń wspólnotowych prowadzących do unifikacji prawa.

Wspomniana powyżej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 
z dnia 25 listopada 2015 r. w art. 2 ust. 2 przewiduje następujące przesłanki wyłączeń:

• okazjonalne oferowanie imprez turystycznych i powiązanych usług 
turystycznych,

• ograniczona grupa podróżnych (której są oferowane imprezy turystyczne lub 
której jest ułatwiane zamawianie usług powiązanych),

• oferowanie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych na 
zasadach niekomercyjnych,

Dyrektywa nie definiuje jednak ani nie doprecyzowuje w swoim tekście normatywnym 
ww. pojęć. Tym samym państwa członkowskie UE wdrażające ww. dyrektywę nie mogą 
doprecyzowywać tych pojęć w tekstach normatywnych ustaw wdrażających przedmiotową 
dyrektywę, gdyż może to spowodować zróżnicowanie ochrony konsumentów w różnych 
państwach Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż w motywie 19 preambuły przedmiotowej dyrektywy znajduje się 
uzasadnienie celu ww. wyłączeń spod obowiązywania dyrektywy oraz pewne doprecyzowanie 
wspominanych powyżej pojęć. Motyw ten stanowi:

„19. Ponieważ potrzeba zapewnienia podróżnym ochrony w przypadku krótkich 
podróży jest mniejsza, a także w celu uniknięcia niepotrzebnego obciążania przedsiębiorców, 
z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy powinny zostać wyłączone podróże trwające krócej 
niż 24 godziny, które nie obejmują zakwaterowania, jak również imprezy turystyczne lub 
powiązane usługi turystyczne, które są oferowane lub których nabywanie jest ułatwiane 
okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych, i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. 
Te ostatnie mogą 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. Odpowiednie informacje na temat tego wyłączenia 
powinny być dostępne publicznie, by przedsiębiorcy i podróżni byli prawidłowo 
poinformowani, że te imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne nie są objęte 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.”

Tekst preambuły do dyrektywy nie podsiada charakteru normatywnego i nie może być 
przeniesiony wprost do tekstu ustawy krajowej wdrażającej dyrektywę. Ww, pojęcia, w oparciu 
o ww. motyw preambuły dyrektywy, zostały natomiast wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu 
ustawy. Motyw dyrektywy jak i uzasadnienie projektu ustawy będą wyznaczały kierunki 
interpretacji ww. przepisów prawnych w procesie stosowania i egzekwowania prawa.
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Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, iż przedmiotowy projekt ustawy, której celem 
jest, jak wspomniano powyżej, wdrożenie do polskiego systemu prawnego Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez 
turystycznych i powiązanych usług turystycznych na zasadach maksymalnej harmonizacji, 
podniesie poziom ochrony konsumentów usług turystycznych w Polsce, a jednocześnie nie 
ograniczy w znaczący sposób zakresu działalności organizacji pożytku publicznego 
zajmujących się organizacją wypoczynku na zasadach niekomercyjnych, pomimo objęcia ich 
obowiązkami wynikającymi z ustawy, w przypadku, gdy nie można będzie ich działalności 
wyłączyć spod obowiązywania ustawy na podstawie art. 4 przedmiotowego projektu ustawy.

Ponadto informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https ://legislaci a.rcl. gov.pl/pro i ekt/12294859.

Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
teł.:(22) 24 43 265
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