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MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP-WPL.0201.7.2017.PM. 17 
UNP: 2017-39774

Pan
Mariusz Haładyj 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju

w odpow i^źTna pismo ■ H l kwietnia 2017 r. znak: D H IH .0220.1.2017.MM, w którym 
zgłoszono ułwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Odnosząc się do uwagi dotyczącej zwiększenia stopnia adekwatności 
administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa, 
informuję, że zostanie ona uwzględniona poprzez wprowadzenie odwołania do 
przepisów nowego rozdziału IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks 
postępowania administracyjnego.

Ad 2. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 25 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych 
i powiązanych usług turystycznych, państwa członkowskie mają ustanowić przepisy 
dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów krajowych przyjętych 
na podstawie dyrektywy i podejmować wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich 
wykonania. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Powyższe 
zostało także wskazane w motywie 47 preambuły dyrektywy. Mając na względzie 
zawarte w dyrektywie wytyczne wydaje się zasadne określenie w sposób dość szeroki 
kręgu osób, które będą podlegać grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia 
wolności do lat trzech za wykonywanie działalności w zakresie organizowania imprez 
turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych bez 
wymaganego wpisu do rejestru albo w przypadku wykonywania działalności objętej 
zakazem (skuteczność i czynnik odstraszający). Z tego też powodu w ww. przepisie 
uwzględniono także udziałowców i akcjonariuszy spółek.
Odnosząc się natomiast do wątpliwości dotyczącej adresatów regulacji zawartych 
w art. 50 ust. 2 projektu ustawy (art. 51 ust. 2 po zmianie numeracji), wyjaśniam, że 
ww. przepis odnosi się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
Informuję, że wskazana regulacja zostanie doprecyzowana poprzez wykreślenie 
sformułowania „osoby zarządzające działalnością” .



Ad 3. W zakresie uwagi dotyczącej umożliwienia składania przez przedsiębiorców 
deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego także w postaci 
elektronicznej, wyjaśniam, że projekt ustawy przewiduje w tym zakresie wyraźną 
regulację w art. 32 ust. 6.

Ponadto informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https://legislacia.rcl.eov.pl/proiekt/12294859.
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Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
teł.:(22) 24 43 265
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