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MINISTER
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Pan
Krzysztof Mich alki ewicz 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej

e
w odpowłććhi na pismo z 25 kwietnia 2017 r. znak. DP.I.02200.48.2017.JH, w którym 
zgłosz^np^uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. 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.
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.

Aby wyłączenie było skuteczne powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie. 
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.
KE podkreślała, że definicja przedsiębiorcy jest szeroka i obejmuje organizacje non- 
profit, które oferują imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne regularnie, 
na zasadach niekomercyjnych i do szerokiego grona odbiorców. Unijna definicja 
przedsiębiorcy nie odnosi się do zysku, istotny jest zorganizowany charakter danej 
działalności. Nie jest zatem możliwe wyłączenie podmiotowe z zakresu stosowania 
przepisów projektowanej ustawy, bowiem takiej konstrukcji nie dopuszcza 
dyrektywa 2015/2302.

Ad 2. Zgodnie z Państwa sugestiami w art. 1 pkt 1 wprost został wskazany zakres 
podmiotowy ustawy obejmujący przedsiębiorców. Sama definicja przedsiębiorcy 
została natomiast doprecyzowana zgodnie z uwagami Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Ad 3. Uwaga dotycząca wprowadzenia do projektu ustawy definicji „turystyki społecznej” 
nie zostanie uwzględniona. Przedmiotowy projekt ustawy w istocie rzeczy nie 
reguluje tej materii. Ponadto istnieją poważne wątpliwości praktyczne i doktrynalne, 
jeżeli chodzi o definiowanie wskazanego terminu. Dyrektywa 2015/2302 nie
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reguluje działalności w ramach tzw. turystyki społecznej. Postulowana zmiana 
mogłaby stanowić podstawę formułowania zarzutu nieprawidłowej implementacji 
dyrektywy do krajowego porządku prawnego.
W przypadku tzw. turystyki społecznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe czy innych regulacji, które funkcjonują 
w systemie prawa. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji mających 
na celu doprecyzowanie tej materii.

Ad 4. Propozycja przepisu umożliwiającego spełnienie przez podmioty prowadzące 
działalność w zakresie turystyki społecznej obowiązku posiadania zabezpieczeń na 
wypadek niewypłacalności przez zawarcie umowy o turystyczny rachunek 
powierniczy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jest 
niezasadna. Nie można w zakresie przepisów dyrektywy różnicować działalności 
w zakresie turystyki ze względu na podmioty, które ją prowadzą. Przepisy unijne 
w tym zakresie mają charakter przedmiotowy i nie przewiduje się odstępstwa od tej 
zasady, której naruszenie mogłoby spowodować niewłaściwe wdrożenie przepisów 
dyrektywy.

Ad 5. Propozycja określenia składki w zakresie turystyki społecznej do Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego na poziomie 0 zł nie może zostać w chwili obecnej 
uwzględniona. Zgodnie z projektowanym art. 31 ust. 9 minister właściwy do spraw 
turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, 
po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, 
w drodze rozporządzenia, wysokości składek na Fundusz, uwzględniając charakter 
wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce realizacji imprezy turystycznej lub 
powiązanej usługi turystycznej, sposób transportu i rodzaj zapewnianego środka 
transportu oraz potrzeby finansowe Funduszu związane z realizacją zadań 
wynikających z ustawy, przy czym minimalna stawka może być określona na 
poziomie 0 zł. W trakcie prac nad projektem rozporządzenia propozycja ta zostanie 
rozważona.

Ad 6. Uwaga dotycząca rozważenia wprowadzenia uproszczonej formy umowy dla 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może zostać uwzględniona. 
Art. 7 dyrektywy 2015/2302 jednoznacznie określa elementy, jakie mają być zawarte 
w umowie o udział w imprezie turystycznej, co zostało odzwierciedlone w projekcie 
ustawy. Przepisy dyrektywy nie przewidują żadnych wyjątków ani wyłączeń w tym 
zakresie, a zatem nie jest to możliwe także w regulacjach zawartych w projektowanej 
ustawie.

Ad 7. W odniesieniu do art. 50 projektowanej ustawy (art. 51 po zmianie numeracji) 
wyjaśniam, iż przepis ten ulegnie zmianie zgodnie z sugestią Ministerstwa Rozwoju.

Ad 8. Odnosząc się do uwagi dotyczącej modyfikacji przepisów art. 34 ust. 1 pkt 6 (art. 34 
ust. 1 pkt 1 lit. e po zmianie numeracji) i art. 35 ust. 2 pkt 5 lit. g projektu ustawy 
należy zaznaczyć, że w przepisach dyrektywy 2015/2302 ustawodawca odniósł się 
tylko do osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Choć ze społecznego punktu 
widzenia, być może wskazane byłoby rozszerzenie także o osoby niepełnosprawne,
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to jednak ze względu na obowiązek maksymalnej harmonizacji określony w art. 4 
dyrektywy, nie jest to możliwe.

Ad 9. W odniesieniu do uwagi dotyczącej art. 41 ust. 7 projektu ustawy wyjaśniam, że 
w projekcie zastosowano wyłączenie w stosunku do osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 1107/2006, oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i małoletnich 
bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod 
warunkiem że organizator został powiadomiony o ich szczególnych potrzebach co 
najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Wyłączenie to zostało 
wprost przeniesione z dyrektywy i stanowi należytą transpozycję. Zważywszy na 
obowiązek maksymalnej harmonizacji, nie ma możliwości modyfikacji tego 
przepisu.

Ad 10. W zakresie uwagi dotyczącej art. 8 i art. 62 (art. 64 po zmianie numeracji) 
projektowanej ustawy, które odwołują się do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej wyjaśniam, że Minister Sportu i Turystyki 
ma świadomość toczących się równolegle prac nad projektem ustawy -  Przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu 
„Konstytucja Biznesu”, w którym przewiduje się z dniem 1 września 2017 r. utratę 
mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie informuję, że 
podjęto współpracę z Ministerstwem Rozwoju w celu skoordynowania wejścia 
w życie obu regulacji.

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

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