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MINISTER
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Pan
Krzysztof Michalkiewicz 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

w odpowiedzi na pismo z znak; DPP,III.5313.36,2017.AMM, przy którym przekazano uwagi 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do projektu ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

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). Dyrektywa 2015/2302, zgodnie z jej art. 4, jest aktem prawnym 
maksymalnej harmonizacji, co oznacza, iż odstępstwa od wypracowanych w niej rozwiązań 
mogą nastąpić tylko w bardzo wąskim zakresie.

Zgodnie z uwagą Rady Działalności Pożytku Publicznego w art. 1 pkt 1 wprost 
wskazany zostanie zakres podmiotowy ustawy odnoszący się do przedsiębiorców. 
W odniesieniu natomiast do propozycji wprowadzenia wyłączeń podmiotowych z zakresu 
stosowania ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, należy 
wskazać iż Komisja Europejska wielokrotnie podkreślała, że wyłączenie z zakresu dyrektywy 
(a tym samym ustawy implementującej) dotyczy tylko imprez turystycznych i powiązanych 
usług turystycznych, które są oferowane na zasadach niekomercyjnych, okazjonalnie 
i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. Aby wyłączenie było skuteczne, trzy ww. 
warunki muszą być spełnione łącznie. Definicja przedsiębiorcy jest szeroka i obejmuje 
organizacje non-profit, które oferują imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne 
regularnie, na zasadach określonych w niniejszej ustawie i do szerokiego grona odbiorców. 
Niemniej jednak definicja przedsiębiorcy na potrzeby niniejszej ustawy zostanie zmieniona 
z uwzględnieniem uwag Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo 
należy wskazać, iż wątpliwości organizacji pożytku publicznego były wyjaśniane w ramach



spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 19 kwietnia 2017 r., w którym udział 
wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pan Dawid Lasek.

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

Prowadzący sprawę: 
Paweł Malej 
le i:(22) 24 43 265
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