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MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

Kancelaria Prezesa Rady Ai nistrów ;

DP-WPL.0201.7.2017.PM.71 
UNP:2017-60556

Pani
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów

na podstawie § 82 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -  Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), w załączeniu przekazuję projekt 
ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (wykaz prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów poz. UC75) wraz z załącznikami 
z uprzejmą prośbą o skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Przedmiotowy projekt ma na celu wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych 
i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej 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. 1). Art. 4 tej dyrektywy nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek maksymalnej harmonizacji.

Projekt ustawy został poddany konsultacjom publicznym, uzgodnieniom i opiniowaniu. 
Większość zgłoszonych uwag została uwzględniona lub wyjaśniona w trakcie ich trwania, 
a pozostałe -  na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Projekt uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt został także przyjęty 
przez Komitet do spraw Cyfryzacji, a Komitet do spraw Europejskich rekomendował Stałemu 
Komitetowi Rady Ministrów rozpatrzenie projektu ustawy wraz z protokołem rozbieżności 
(uwzględniającym nieprzyjęte uwagi o charakterze krajowym). Komitet Stały Rady Ministrów 
przyjął projekt i rekomendował go Radzie Ministrów, zalecając jednocześnie wypracowanie 
przez Ministra Sportu i Turystyki w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów propozycji przepisu uwzględniającego uwagę UOKiK. Projekt został także 
rozpatrzony przez Komisję Prawniczą, co zostało potwierdzone pismem z dnia 20 lipca 2017 r.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 
14 czerwca 2017 r., znak: DPUE.920.551.2017/8/dl, projekt ustawyjestzgodny zprawem Unii 
Europejskiej.

Przekazywany w załączeniu projekt uwzględnia:
1) ustalenia Komisji Prawniczej;
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2) propozycję przepisu art. 42 ust. 12. który uwzględnia uwagę UOKiK zgłoszoną 
przed posiedzeniem Stałego Komitetu Rady Ministrów, zgodnie z zaleceniami 
SKRM;

3) modyfikację upoważnień ustawowych zawartych w art. 12 ust. 1 i 2 w zakresie 
zadeklarowanym przez MF w trakcie posiedzenia Komisji Prawniczej;

4) uzgodnioną z MSZ i UOKiK modyfikację brzmienia art. 42 ust. 6 oraz art. 54 
ust. 2, która poprawia sposób wdrożenia art. 23 ust. 1 i 3 dyrektywy;

5) poprawki poprawiające czytelność projektu w: art. 4 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2 
lit. e, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 7 ust. 4 pkt 1, art. 22 ust. 4, art. 25 ust. 2 i 3, 
art. 50 ust. 5;

6) poprawiono, zgodnie z sugestią MSZ, odesłanie w art. 32 ust. 4.
Po zakończeniu prac Komisji Prawniczej przeanalizowano ponownie odesłania zawarte 

w art. 2 projektu, w tym do art. 30, art. 69 ust. 1 -4 i art. 70. W opinii Ministra Sportu i Turystyki 
zakres tych odesłań nie jest zbyt szeroki i jest niezbędny do uniknięcia wątpliwości dotyczących 
zakresu spraw przekazanych marszałkom województw.

W trakcie prac zostały złożone dwa zgłoszenia zainteresowania pracami nad 
przedmiotowym projektem ustawy, wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej, 
złożone przez:

1) United Target sp. z o.o. -  pismo z dnia 27 lutego 2017 r.;
2) Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów -  pismo z dnia 1 marca 2017 r.

Dodatkowo pragnę poinformować, że projekt dokumentu w formie elektronicznej, 
zapisany na płycie CD jest tożsamy z wersją papierową.

Zał.: 8 - 1 0  egz. + 35 płyt CD

Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
lei.:(22) 24 43 265

2


