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odnosząc się do uwagi Ministra Edukacji Narodowej zgłoszonej na Komitet do Spraw 
Europejskich w zakresie wprowadzenia do uzasadnienia projektu ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dodatkowych wyjaśnień wskazujących, 
że wyłączenie stosowania ustawy zawarte w art. 4 ust. 1 tej ustawy obejmuje formy 
krajoznawstwa i turystyki (np. wycieczki, zielone szkoły, biwaki, obozy itp.) a także 
wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowane przez szkoły i placówki systemu oświaty, 
informuję, że nie może ona zostać uwzględniona.

W odniesieniu do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 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. 1), zwanej dalej 
„dyrektywą 2015/2302”, należy podkreślić, iż nie ma możliwości całkowitego wyłączenia 
pewnej grupy podmiotów z projektowanej ustawy. Sam tekst dyrektywy wskazuje na 
wyłączenia* przedmiotowe odnoszące się do szczególnych rodzajów imprez turystycznych. 
W omawianym przypadku odnośnie do szkół i placówek można rozpatrywać treść art. 2 ust 2 
lit. b dyrektywy 2015/2302, zgodnie z którym 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, 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.



Świadczy to wprost o potencjalnej możliwości podlegania pod zakres regulacji w przypadku, 
gdy nie 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, ponieważ mogą zaistnieć 
przesłanki, których konsekwencją będzie organizacja imprez turystycznych czy powiązanych 
usług turystycznych regulowanych na gruncie projektowanej ustawy. Zwracam również uwagę, 
iż 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.

Dyrektywy, w stosunku do których istnieje obowiązek maksymalnej harmonizacji, 
a taką jest dyrektywa 2015/2302, istotnie ograniczają swobodę implementacyjną państw 
członkowskich UE 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 2015/2302 posługuje się pojęciami takimi jak:
• „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 2015/2302 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 aktach prawa krajowego wdrażających 
ww. dyrektywę.

Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, iż przedmiotowy projekt ustawy, której celem 
jest, jak wspomniano powyżej, wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy 
2015/2302 na zasadach maksymalnej harmonizacji, podniesie poziom ochrony konsumentów 
usług turystycznych w Polsce, a jednocześnie nie ograniczy w  znaczący sposób zakresu 
działalności szkół i placówek systemu oświaty w ramach organizowanych przez nie form



krajoznawstwa i turystyki a także wypoczynku dzieci i młodzieży na zasadach 
niekomercyjnych, pomimo objęcia ich obowiązkami wynikającymi z ustawy, w przypadku, gdy 
nie można będzie ich działalności wyłączyć spod obowiązywania ww. ustawy na podstawie 
art. 4 przedmiotowego projektu ustawy.
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