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Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 30 czerwca, znak: DP-WPL.0201.7.2017.PM.49, przy 
którym skierowano projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UC75) do rozpatrzenia przez 
komisję prawniczą, przekazuję poprawione: p ro jekt ustawy, uzasadnienie, a także OSR 
projektu  ustawy oraz uprzejmie informuję, że przedstawione dokumenty zostały zmienione 
zgodnie z ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów, który rozpatrzył przedmiotowy 
projekt w dniu 29 czerwca 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuje, że obecnie przekazywany projekt 
ustawy w odniesieniu do projektu z dnia 14 czerwca 2017 r. zawiera następujące zmiany:

1) w związku z uwagą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w art. 38 projektu 
ustawy został dodany ust. 8. zgodnie z którym: „Konsument, który zawarł umowę o udział 
u’ imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa ir rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 20! 2 * * * * 7, poz. 683), może ir terminie 7 dni od dnia 
je j  zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Przepisy art. 
30. art. 33, art. 32 ust. 3 i 2, art. 33, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2034 r. 
o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio. ".

2) w związku z uwagą Rządowego Centrum Legislacji art. 61 projektu ustawy został
uzupełniony, zgodnie z treścią § 33 „Zasad techniki prawodawczey" oraz wg. wzoru
określonego w pkt 1 tego przepisu. Obecna treść przepisu jest następująca: „ Dotychczasowe 
przepisy wykonuwcze wydane na podstawie art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 8, art. 10 ust. 3 i 2, art. 10 f
ust. 3, art. lOgust. 5, art. IOh ust. 2 ustawy, o której mowa vr art. 53, zachowują moc do dnia
wejściu iv życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10, art. 23 ust. 
22 i 25, art. 30 ust. 9, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez
6 miesięcy od dnia wejścia je j  u' życie i są stosowane odpowiednio do przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług t w y  stycznych. ”



3) w związku z uwaga Ministra Edukacji Narodowej uzasadnienie projektu ustawy 
zostało uzupełnione o interpretacje art. 3 pkt 1 projektu ustawy (wyłączenie stosowania ustawy 
do 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 uzasadnieniu zostało wskazane, że 
„Wyłączenie stosowania ustawy zawarte art. 3 pkt ł  przykładowo wożę zatem obejmować 
formy krajoznawstwa i turystyki (np. wycieczki, zielone szkoły, biwaki, obozy itp.), a także 
wypoczynek dzieci i młodzieży (w rozumieniu art. 92a i nast. ustawy o systemie oświaty) 
organizowane przez szkoły i placówki systemu oświaty okazjonalnie i niezarobkowo oraz 
oferowane wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, tj. np. uczniom danej klasy lub szkoły. 
Ponadto jako przykład wyłączenia stosowania ustawy można podać różnorodne formy imprez 
organizowanych przez organizacje harcerskie okazjonalnie, niezarobkowo, adresowane do 
ograniczonej grupy podróżnych.", (str. 5 uzasadnienia).

4) w OSR projektu ustawy w pkt. 7 ,, Wpływ na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, ir tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe" zaktualizowano znajdujące się tam obliczenia. Potrzeba aktualizacji 
OSR w tym zakresie wynikała z uwzględnienia uwagi Ministra Rozwoju i Finansów odnoszącej 
się do potrzeby utworzenia w MSiT dodatkowego etatu do obsługi dodatkowych zadań 
wynikających z wejścia w życie projektowanej ustawy.

Przedstawiając zaktualizowane ww. dokumenty zwracam się z prośbą o rozpatrzenie 

przez komisję prawniczą dokumentów w wersjach przekazanych przy niniejszym piśmie.

Zai. 3. (projekt ustawy z dnia 4 lipca 2017 r., uzasadnienie. OSR) 
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