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Szanowna Pani Sekretarz,

w odpowiedzi na pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 
czerwca 2017 r., znak DGM.WOB.4.0220.214.2017.KZ zgłaszające uwagę dotyczącą 
możliwości wprowadzenia do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych definicji określenia „ ułatwianie nabywania powiązanych usług 
turystycznych ”, przedstawiam następujące stanowisko.

Odnosząc się do ww. uwagi uprzejmie informuję, że nie może ona zostać uwzględniona. 
Na wstępie należy wyjaśnić, że działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych 
oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych nie będzie działalnością 
regulowaną, lecz do tego rodzaju działalności będą stosowane odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 2 Iipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 zpóźn. 
zm.) dotyczące działalności regulowanej.

Odnosząc się do propozycji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
informujemy, że nie jest możliwe uzupełnienie definicji ustawowych o definicję „ułatwiania 
nabywania powiązanych usług turystycznych”. Trzeba mieć na względzie, że dyrektywa 
2302/2015 nie definiuje tego pojęcia uznając, że jest ono jasne w świetle definicji zawartej 
w art. 3 pkt 5. Równocześnie w art. 4 dyrektywa 2015/2302 nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek maksymalnej harmonizacji, co powoduje brak możliwości dowolnego 
kształtowania przepisów. Należy podkreślić, że w art. 5 i 6 projektu ustawy szczegółowo 
określono, w jakich przypadkach powstaje impreza turystyczna, a w jakich powiązane usługi 
turystyczne. Wobec tego nie budzi wątpliwości, w jakiej sytuacji przedsiębiorca będzie 
sprzedawał imprezę turystyczną, a w jakiej powiązane usługi turystyczne. Samo zaś 
„ułatwianie” jest interpretowane na podstawie regulacji normatywnej art. 6 projektu ustawy, 
gdzie wprost wskazano w jakich okolicznościach owo „ułatwianie” ma następować. Nie istnieje 
zatem potrzeba formułowania dodatkowych (sprzecznych z zasadą maksymalnej harmonizacji) 
definicji legalnych.

Warto także zauważyć, że w uzasadnieniu do projektu ustawy zostały szczegółowo 
wyjaśnione kwestie dotyczące ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych oraz 
przedsiębiorcy wykonującego tego rodzaju działalność.

Należy także podkreślić, że Komitet do spraw Europejskich, podczas rozpatrywania 
projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nie zgłosił 
zastrzeżeń odnośnie sposobu transponowania do polskiego porządku prawnego definicji



zawartych w dyrektywie 2015/2302, w szczególności w zakresie pojęcia ułatwiania nabywania 
powiązanych usług turystycznych.

W związku z powyższym w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki nie jest możliwe 
wprowadzenie definicji proponowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, z uwagi na to, że zaproponowane przepisy są precyzyjne i nie budzą żadnych 
wątpliwości we wskazanym zakresie, a wprowadzenie dodatkowej definicji mogłoby 
prowadzić do niewłaściwej implementacji dyrektywy 2015/2302.
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