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w związku z uwagami zgłoszonymi przez Ministra Edukacji Narodowej przed posiedzeniem 
Stałego Komitetu Rady Ministrów 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.

W odniesieniu do uwagi pierwszej należy podkreślić, iż nie ma możliwości całkowitego 
wyłączenia pewnej grupy podmiotów. Sam tekst dyrektywy wskazuje na wyłączenia 
przedmiotowe odnoszące się do szczególnych rodzajów imprez turystycznych.

W omawianym przypadku odnośnie szkół i placówek można rozpatrywać treść art, 2 
ust 2 lit. b dyrektywy, 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. Należy zauważyć, że w związku z pojawiającymi się 
wątpliwościami odnośnie wyłączeń spod regulacji ustawy uzasadnienie do projektu zostało 
rozszerzone. Nie mniej jednak rozumiejąc argumentację przedstawioną przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, informuję, że w uzasadnieniu zostanie wskazany fragment motywu 19 
dyrektywy 2015/2302, który zawiera pewne wytyczne dotyczące interpretacji łącznego 
spełniania przesłanek ustawowych stanowiących o wyłączeniu.

W odniesieniu do uwagi drugiej dotyczącej treści OSR podkreślić należy, iż MSiT 
podtrzymuje swoje stanowisko. Uwaga nie zostanie zatem uwzględniona. Dane w Ocenie 
Skutków Regulacji służą wskazaniu potencjalnej skali zjawiska dotyczącego nieokazjonalnego 
(w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowania imprez turystycznych dla dużej 
grupy podróżnych przez podmioty nie będące przedsiębiorcami, w tym: jednostki
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organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia i fundacje, szkoły czy 
kluby sportowe. Zjawisko to nie zostało przewidziane w sposób wiążący i ostateczny, a jedynie 
orientacyjny. W opinii MSiT w praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, gdy szkoła nie spełni 
łącznie wszystkich trzech przesłanek będących podstawą do wyłączenia z regulacji 
projektowanej ustawy (niekomercyjność, oferta skierowana do ograniczonej grupy 
podróżnych, okazjonalność).

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w dyrektywie pojęcie „ograniczonej 
grupy podróżnych” nie jest ściśle określone. Należy pamiętać, że to kryterium jest jedną 
z trzech przesłanek, które muszą być spełnione łącznie, aby mógł nastąpić wyjątek od 
stosowania dyrektywy. Podczas warsztatów przygotowujących do wdrożenia dyrektywy 
Komisja Europejska wyjaśniała, że teoretycznie każda grupa lub dowolna oferta jest w pewien 
sposób ograniczona (np. do obywateli kraju, w którym dana oferta jest reklamowana), jednak 
pojęcie „ograniczonej grupy podróżnych” w dyrektywie zawiera pojęcie mniejszego, bardziej 
rygorystycznego i bardziej zorganizowanego charakteru grupy, co zostało potwierdzone 
w motywie 19 dyrektywy 2015/2302, w którym wymienia się przykłady organizacji 
charytatywnych, klubów sportowych i szkół.
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