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Pan
Stanisław Małecki 
Dyrektor
Departamentu Prawa Administracyjnego 
w Rządowym Centrum Legislacji

na podstawie § 71 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w załączeniu 
przekazuję projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UC75), z uprzejmą prośbą
0 rozpatrzenie projektu przez Komisję Prawniczą.

Projekt przedmiotowej ustawy został poddany konsultacjom publicznym oraz 
uzgodnieniom i opiniowaniu, a w dniu 29 czerwca 2017 r. został przyjęty i rekomendowany 
Radzie Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Jednocześnie w związku ze zgłoszonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
1 Konsumentów postulatami dotyczącymi wzmocnienia w projekcie ustawy ochrony praw 
konsumentów Komitet zobowiązał Ministra Sportu i Turystyki do wypracowania z Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów propozycji zmian projektu w tym zakresie. Ponadto 
w zakresie uwag zgłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego włączenia do 
uzasadnienia projektu ustawy interpretacji art. 3 pkt. 1 Komitet rekomendował dokonanie 
odpowiedniej modyfikacji uzasadnienia w tym zakresie.

W związku z powyższym projekt ustawy w załączonej do niniejszego wniosku wersji 
(projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. w wersji przekazanej do rozpatrzenia przez Stały Komitet 
Rady Ministrów) nie obejmuje zmian, które są przedmiotem prowadzonych obecnie w resorcie 
rozmów z UOKiK, MEN oraz MSZ (wyłącznie w zakresie zgodności planowanych zmian z 
prawem UE). Jednocześnie uprzejmie informuję, że planowane zmiany w projekcie ustawy, 
będą miały charakter pojedynczy i obejmą:

1) zmianę art. 38 projektu (wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa),

2) modyfikację uzasadnienia projektu ustawy w części dotyczącej art. 3 ust. 1.



Po dokonaniu ustaleń w powyższym zakresie z UOKiK, MEN oraz MSZ projekt 
w trybie pilnym zostanie przekazany do RCL

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie 
Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2017 r., znak: DPUE.920.551.2017/11/dl 
projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Otrzymują:

1) adresat

2) a/a

Zal. 7.

Prowadzący sprawę:
Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk 
tel.:(22) 24 43 22!


