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przedstawiające stanowisko Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uwag Ministra Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej informuję zgodnie z poniższym.

W pierwszej kolejności podtrzymuję uwagi o zasadności doprecyzowania pojęć, które 

znalazły się w przepisie dotyczącym wyłączeń z zakresu stosowania ustawy.

W związku z powyższym aktualna pozostaje następująca propozycja zmiany w art. 4 pkt 1 

projektu ustawy:

,, 1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz 

których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych 

i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, w szczególności usług wskazanych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem 

świadczenia usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa 

w art. 9 ust. 1, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; ”.

Ponadto należy wskazać, że istotne wątpliwości wobec niedookreśloności semantycznej 

wyżej wymienionych przepisów (w zakresie m.in. wyłączeń wskazanych w art. 4 projektu 

ustawy), rodzi zaproponowana w ustawie sankcja kama.

Zgodnie bowiem z obecnym brzmieniem art. 51 projektu ustawy, grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech podlegają osoby, które 

wr podmiotach prowadzących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub
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ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu albo 

w przypadku działalności objętej zakazem:

1) pełnią funkcje:

a) członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego;

b) członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni;

c) członków zarządów fundacji i stowarzyszeń;

2) posiadają w tych spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały

przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek.

Dodatkowo, tej samej karze podlegają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą 

w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług 

turystycznych bez wymaganego wpisu albo w przypadku działalności objętej zakazem na własny 

rachunek lub wspólnie z innymi osobami lub są przedstawicielami lub pełnomocnikami 

w prowadzeniu takiej działalności.

Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z obecnym katalogiem wyłączeń, o których 

mowa w art. 4 projektu ustawy, w trakcie funkcjonowania ustawy mogą pojawić się wątpliwości 

związane z kwalifikacją danego podmiotu III sektora jako organizatora turystyki w rozumieniu 

projektu ustawy, lub podmiotu, który podlega wyłączeniom od stosowania przepisów 

projektowanej ustawy (np. w kontekście przesłanki „okazjonalności”). Konsekwencją 

powyższego jest sytuacja, w której przedstawiciele III sektora, w szczególności członkowie 

zarządów fundacji i stowarzyszeń, mogą zostać dotknięci sankcją kamą przewidującą opisane 

powyżej kary w przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami projektu ustawy 

o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych. Biorąc pod uwagę 

wymogi prawa karnego co do jednoznaczności norm, które są wyższe niż w przypadku innych 

gałęzi prawa, w obecnym kształcie art. 51 nie spełnia standardów właściwych dla normy karnej.
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