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w odpowiedzi na pismo z znak: DP.I.02200.48.2017.JH, przy którym przekazano uwagi 
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 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. Ogranicza to w sposób istotny możliwości 
wprowadzania przepisów odbiegających tak od bezpośrednich zapisów tego aktu prawa 
wspólnotowego, jak i przyjętych w nim konstrukcji (koncepcji) regulacji rynku turystycznego.

Dyrektywa wskazuje na wyłączenia przedmiotowe odnoszące się do szczególnych 
rodzajów imprez turystycznych. W omawianym przypadku organizacji funkcjonujących 
w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, należy zwrócić szczególną uwagę na brzmienie art. 2 ust 2 lit. b dyrektywy, 
zgodnie z którym nie znajdzie ona zastosowania do imprez turystycznych oraz powiązanych 
usług turystycznych, które są odpowiednio oferowane oraz których zamawianie jest uławiane 
okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych oraz wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. 
Doprecyzowanie tej regulacji zawarte zostało w motywie 19 do dyrektywy, 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. 
Wynika stąd wprost potencjalna możliwość podlegania pod zakres regulacji dyrektywy 
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
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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 wprowadzenia wyłączeń 
podmiotowych, ponieważ mogą zaistnieć przesłanki, których konsekwencją będzie organizacja 
imprez turystycznych bądź powiązanych usług turystycznych regulowanych na gruncie 
projektowanej ustawy.

Ponadto, należy zauważyć, że podobną uwagę zgłoszoną na etapie rozpatrywania przez 
Komitet do spraw Europejskich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w odniesieniu do 
m.in. wycieczek szkolnych i kolonii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało za niemożliwą 
do przyjęcia i mogącą prowadzić do sprzeczności z przepisami dyrektywy 2015/2302. MSZ 
wskazało, że na gruncie dyrektywy nie jest dopuszczalne wprowadzenie wyłączeń 
podmiotowych, jednak znaczna część imprez organizowanych przez podmioty wskazane przez 
MEN będzie objęta derogacjami przedmiotowymi.

Odnosząc się do uwag dotyczących konstrukcji normy zawartej w przepisie art. 51 
projektu ustawy -  obecnie art. 49 ust. 1, trzeba zauważyć, że uległa ona zasadniczej zmianie. 
W obecnym kształcie przepis ten stanowi bowiem, że:

„Kto w podmiotach prowadzących działalność w zakresie organizowania imprez 
turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych bez wymaganego 
wpisu albo w przypadku działalności objętej zakazem, pełni funkcje:

1) członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 
handlowego,

2) członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni,
3) członków zarządów fundacji i stowarzyszeń
-  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”
Przytoczone wyżej uregulowanie zostało zatem przekonstruowane oraz istotnie 

doprecyzowane zgodnie z uwagami Ministerstwa Sprawiedliwości. W obecnym kształcie 
spełnia ono wszystkie standardy norm materialnego prawa karnego, gdyż obejmuje ono 
wyłącznie osoby, które pełnią funkcje kierownicze (członek zarządu) w podmiotach objętych 
zakresem stosowania ustawy, lub które mogą zostać objęte. Nie jest przeto konieczne ani 
dopuszczalne wprowadzanie dalszych zmian do przedmiotowego przepisu, w szczególności 
wykreślenie z jego treści pkt 3 -  „członków zarządów fundacji i stowarzyszeń”, gdyż jak 
wynika z przytoczonej wcześniej argumentacji, mając przy tym przede wszystkim na względzie 
stanowisko Komisji Europejskiej wyrażane wielokrotnie na tzw. warsztatach 
przygotowawczych do wdrożenia dyrektywy, fundacje i stowarzyszenia mogą podlegać 
przepisom projektowanej ustawy.
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