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w odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2017 r., znak: SSO.ppr.0220.25.20l 7, przy 
którym przedstawiono uwagi dotyczące projektu ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych przedkładam następujące stanowisko.

Na wstępie wypada zauważyć, że zasadniczym celem dyrektywy 2015/2302 jest objęcie 
zakresem regulacji całego unijnego rynku turystycznego i jego uporządkowanie m.in. poprzez 
przyjęcie jednolitych na terenie całej Unii Europejskiej definicji pojęć usługi turystycznej, 
imprezy turystycznej czy powrotu do kraju, a także zapewnienie tożsamego standardu ochrony 
dla każdego podróżnego. Z tego względu, a także mając na uwadze przyjętą w dyrektywie 
2015/2302 definicję przedsiębiorcy, należy stwierdzić, że obejmie ona swym zakresem bardzo 
szeroki wachlarz podmiotów. Może zatem objąć także rolników świadczących usługi 
agroturystyczne.

Ad. 1. Jeżeli rolnicy, w ramach działalności agroturystycznej, będą świadczyli swym klientom 
usługę zakwaterowania lub inną usługę (o charakterze turystycznym), będą oni podmiotami 
rynku turystycznego w świetle projektu ustawy. To, czy będą oni wyłącznie sprzedawcami 
poszczególnych usług turystycznych, czy organizatorami turystyki, czy też przedsiębiorcami 
ułatwiającymi nabywanie powiązanych usług turystycznych, będzie zależało od zakresu 
świadczonych usług w ramach agroturystyki. W chwili obecnej nie jest możliwe 
zakwalifikowanie agroturystyki do jednej z powyższych grup, choć można przypuszczać, 
że rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne będą sprzedawali wyłącznie pojedyncze 
usługi turystyczne lub ewentualnie będą organizatorami turystyki.

Ad. 2. Jak już zasygnalizowano nie można wykluczyć, że niektórzy rolnicy prowadzący 
działalność agroturystyczną z uwagi na wachlarz świadczonych w jej ramach usług 
turystycznych mogą stać się organizatorami turystyki. Należy jednak podkreślić, że to, czy tak 
się rzeczywiście stanie, wymaga oceny oferowanych przez nich usług i zasad ich sprzedaży nie 
tylko w kontekście definicji imprezy turystycznej zawartej w art. 5 pkt 2 projektu ustawy, lecz 
także uwzględnienia dodatkowych przesłanek zawartych w art. 6 projektu ustawy, 
w szczególności wyłączeń zawartych w ust. 2 tego przepisu.



Ad. 3 i 4. Przyjęta w ustawie definicja pojęcia przedsiębiorcy odpowiada definicji zawartej 
w dyrektywie 2015/2302. Z uwagi na konstrukcję tej definicji obejmie ona bardzo szeroki krąg 
podmiotów. Może ona zatem objąć swym zakresem także rolników prowadzących działalność 
agroturystyczną. Wynika to ze wskazanego na wstępie celu jaki stawiali sobie autorzy 
dyrektywy, czyli kompleksowej regulacji całego wspólnotowego rynku turystycznego.
Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że projekt ustawy obejmie rolników 
prowadzących gospodarstwa agroturystyczne w różnym stopniu. Wydaje stę, 
że w przeważającej mierze będą oni bądź świadczeniodawcami pojedynczych usług 
turystycznych, co nie będzie się dla nich wiązać z żadnymi dodatkowymi obowiązkami, bądź 
staną się organizatorami turystyki, co z kolei wiąże się z konsekwencjami precyzyjnie 
wskazanymi w ustawie (art. 9), w szczególności z obowiązkiem posiadania zabezpieczenia 
finansowego, który może zostać spełniony poprzez przyjmowanie wpłat na turystyczny 
rachunek powierniczy (art. 10 projektu), a zatem, jak się wydaje, bez konieczności ponoszenia 
znacznych kosztów (agroturystyka jest bowiem turystyką krajową). Do poniesionych przez 
rolnika kosztów, w takim wypadku, zaliczyć będzie trzeba jednorazową opłatę ponoszoną przy 
uzyskaniu wpisu do rejestru organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz koszt prowadzenia i utrzymania 
turystycznego rachunku powierniczego, który będzie służył do obsługiwania płatności 
związanych z usługami turystycznymi świadczonymi podróżnym Nie przewiduje się 
obciążenia organizatorów turystyki działających wyłącznie na terenie kraju obowiązkiem 
odprowadzania składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Odnosząc się do kwestii możliwości uzupełnienia art. 4 projektu ustawy o wskazane 
w piśmie wyłączenie należy stwierdzić, że nie jest to możliwe. Dyrektywa 2015/2302 jest 
aktem maksymalnej harmonizacji (art, 4 dyrektywy), co wielokrotnie było podkreślane przez 
Komisję Europejską. Nie jest zatem dopuszczalne wprowadzanie szerszych wyłączeń niż 
zostało to przewidziane w dyrektywie. Nie mniej trzeba dostrzec, że część rolników 
prowadzących działalność agroturystyczną, którzy w rzeczywistości będą oferować imprezy 
turystyczne w rozumieniu niniejszego projektu, może zostać wyłączona spod obowiązku 
spełniania wymagań organizatora turystyki, jeżeli spełnione zostaną łącznie przesłanki 
okazjonalności, niedziałania w celu zarobkowym oraz oferowania wyłącznie ograniczonej 
grupie osób, co zważywszy na charakter agroturystyki wydaje się wielce prawdopodobne.
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