
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Przewodniczący 
Andrzej Jakubiak

DPP/WOPIII/024/5/ 1  /16/ES
iJni3 21. 03. 2015 !

L  . . . . . .  ...A

21 03, 2016
Jarosław Stawiarski —— .............
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Sportu i Turystyki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2016 r.s znak pisma: DP-WPL/0201/4/2016/3, 
UNP:201ó-13603) przekazuję uwagi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (zwanego dalej 
Urzędem KNF) do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw z dnia 26 lutego 2016 r. (zwanego dalej projektem ustawy).

X. art. 1 pkt XI projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOc ust. 1 ustawy o 
usługach turystycznych)

Niejasna jest natura prawna wyodrębnienia rachunku -  Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego (zwanego dalej TFG, Funduszem) w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego (zwanego dalej UFG). Wątpliwości budzi, czy rachunek, o którym mowa w 
proponowanym art. lOc ust. 1 ustawy o usługach turystycznych jest tożsamy z rachunkiem 
bankowym, o którym mowa w proponowanym art. 1 Od ust. 1 ustawy o usługach turystycznych.

2. art. 1 pkt 11 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOd ust. 2 pkt 3 ustawy 
o usługach turystycznych)

Wątpliwości budzi użycie wyrazów „jak najwyższego stopnia” dla oznaczenia zachowania 
bezpieczeństwa, jakości i rentowności środków TFG, bowiem niejasna jest ich wartość 
normatywna w proponowanym przepisie.

3. art. 1 pkt IX projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOd ust. 2 ustawy o 
usługach turystycznych)

W proponowanym art. lOd ust. 2 ustawy o usługach turystycznych (art. 1 pkt 11 projektu 
ustawy) wymieniono źródła, z jakich mają pochodzić środki Funduszu. Wskazanie w art. lOd 
ust. 2 pkt 4 ustawy o usługach turystycznych środków uzyskanych z pożyczek i kredytów jako 
źródła środków Funduszu budzi wątpliwości, bowiem przedłożony projekt nie wskazuje w 
jasny sposób, w jakich okolicznościach miałyby być zaciągane zobowiązania finansowe, kto i 
według jakich zasad miałby o tym decydować, z którego rachunku miałyby być spłacane ww.
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kredyty i pożyczki oraz co miałoby stanowić ich zabezpieczenie. TFG zgodnie z 
proponowanym brzmieniem ustawy o usługach turystycznych, będzie wydzielonym 
rachunkiem prowadzonym przez UFG, nie będzie posiadać własnego majątku, a jedynym 
stałym źródłem jego dochodu będą składki wpłacane przez organizatorów imprez 
turystycznych i pośredników turystycznych. W związku z tym istnieje zagrożenie, że wobec 
tak niejasnych przepisów i obsługi Funduszu przez UFG, za zobowiązania Funduszu 
wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów będzie odpowiadać UFG całym swoim 
majątkiem. W tym kontekście niepokojące jest, iż projektowany art. lOe 
ust. 2 ustawy o usługach turystycznych stanowiący, że ze środków Funduszu dokonuje się 
spłaty kredytów i pożyczek nie zawiera zastrzeżenia, że spłata taka nie może być dokonywana 
ze środków UFG. Takie zastrzeżenie zawarto natomiast w ust. 3 tegoż artykułu, gdzie mowa 
jest o spłacie ze środków Funduszu wszelkich roszczeń i zobowiązań wynikających z zadań 
Funduszu. Taka niekonsekwencja ustawodawcy może prowadzić do uznania dopuszczalności 
spłaty zobowiązań finansowych Funduszu przez UFG, co z punktu widzenia bezpieczeństwa 
środków zgromadzonych przez UFG jest nie do przyjęcia. Postuluje się więc doprecyzowanie 
w projekcie, iż odpowiedzialność UFG za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na 
potrzeby TFG jest ograniczona jedynie do środków zgromadzonych na wyodrębnionym 
rachunku Funduszu.
Doprecyzowania wymaga również określenie innych wpływów stanowiących środki Funduszu 
(proponowane brzmienie art. lOd ust. 2 pkt 5 ustawy o usługach turystycznych). Powinny one 
zostać wskazane precyzyjnie bądź należałoby zrezygnować z tej kategorii środków Funduszu.

4. art. 1 pkt 11 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOd ust. 3 ustawy o 
usługach turystycznych)

Art. lOd ust. 3 projektu ustawy o usługach turystycznych stanowi, iż w przypadku niedoboru 
na rachunku Funduszu, UFG może udzielić Funduszowi zwrotnego finansowania na warunkach 
korzystniejszych od ogólnie stosowanych. Rozwiązanie to budzi poważne wątpliwości. 
Wątpliwe jest jak od strony prawnej miałaby wyglądać możliwość udzielenia finansowania w 
ramach tej samej osoby prawnej. Podobnie jak w przypadku pożyczek i kredytów wskazanych 
w projektowanym art. lOd ust. 2 pkt 4 projektu ustawy o usługach turystycznych brak jest 
precyzyjnego wskazania, kto miałby decydować o udzieleniu finansowania zwrotnego. W 
świetle obecnego brzmienia projektu, prawdopodobne jest, że Prezes UFG będzie podejmował 
decyzję zarówno w imieniu pożyczkodawcy (UFG), jak i pożyczkobiorcy (TFG). Taka sytuacja 
prowadzi do konfliktu interesów i powinna zostać wyraźnie wyeliminowana. Po drugie, UFG 
jest funduszem, którego głównym celem jest zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń 
obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach określonych na podstawie 
przepisów rozdziałów 2 i 3, za określone szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a wydatkowanie środków UFG na udzielenie zwrotnego finansowania Funduszowi 
nie ma żadnego uzasadnienia na gruncie ustawowych zadań UFG. Po trzecie, jeżeli zostanie 
zachowana w ostatecznym brzmieniu ustawy możliwość zapewnienia zwrotnej pomocy 
finansowej, to zdaniem Urzędu KNF należałoby dodać zastrzeżenie, że wysokość zwrotnego 
finansowania powinna być uzależniona od sytuacji na rynku ubezpieczeniowym i nie może 
negatywnie wpływać na zdolność UFG do pełnej i terminowej realizacji własnych zadań 
statutowych, a także zapewnić organowi nadzorującemu UFG lub organowi nadzoru możliwość 
opiniowania takiej decyzji.
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4, art. 1 pkt 11 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOe ust. 5 ustawy o 
usługach turystycznych)

Nie jest oczywiste, co należy rozumieć przez brzmienie proponowanego 
art. lOe ust. 5 ustawy o usługach turystycznych. Przepis ten stanowi, iż UFG odpowiada za 
„realizację roszczeń” do wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu. Projekt 
ustawy nie wskazuje w sposób jednoznaczny, co się dzieje w sytuacji, gdy Fundusz nie posiada 
wystarczających środków na realizację roszczeń, o których mowa w art. lOe ust. 1 projektu 
ustawy o usługach turystycznych. Należałoby przede wszystkim wskazać, czy w przypadku 
braku środków w Funduszu na dokonanie zwrotu wpłat przez klientów tytułem zapłaty za 
imprezę turystyczną, Fundusz zostaje zwolniony z odpowiedzialności za dokonanie takiego 
zwrotu, czy też nie. Wydaje się, iż intencją ustawodawcy jest, aby ta odpowiedzialność trwała 
dalej, a zwroty na rzecz klientów zostały poczynione w momencie zasilenia Funduszu nowymi 
środkami. Wynika to z proponowanej możliwości zaciągnięcia pożyczki lub kredytu przez 
Fundusz. Z drugiej strony, projektowane przepisy nie przewidują żadnego innego mechanizmu 
uzupełnienia środków Funduszu, np. przez wniesienie dodatkowych dopłat przez podmioty 
objęte obowiązkiem przekazywania składki do Funduszu. Ponadto, jeżeli przyjąć że 
poszkodowanym klientom przysługuje roszczenie do Funduszu o wypłatę środków, pod 
rozwagę należy poddać rozstrzygnięcie, czy do roszczeń tych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). 
Doprecyzowanie to ma znaczenie m.in. ze względu na kwestię dochodzenia odsetek od 
nieterminowo dokonanych zwrotów, o których mowa w proponowanym art. lOe ust. 1 ustawy 
o usługach turystycznych czy też przeprowadzenia egzekucji z majątku Funduszu. Ponadto, 
wydaje się, iż nie ma uzasadnienia dla zapewnienia pierwszeństwa pokrywania kosztów obsługi 
Funduszu przed realizacją jego zadań ustawowych. Pomoc klientom poszkodowanym w 
wyniku ogłoszenia niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 
powinna mieć priorytet, z uwagi na to, że mamy tu do czynienia z konsumentami, dla których 
utrata środków przeznaczonych na wypoczynek stanowi przeważnie duże obciążenie i szybki 
zwrot tych środków jest dla takich osób istotny. Z drugiej strony, nie wydaje się, żeby dla UFG 
obsługa Funduszu stanowiła nadmierne obciążenie finansowe, stąd nie ma przekonujących 
argumentów za utrzymaniem zaproponowanego pierwszeństwa. Dodać należy, iż pokrycie 
kosztów obsługi Funduszu nie powinno być przez to zagrożone, z uwagi na przewidzianą 
możliwość zwiększenia wysokości składek odprowadzanych do Funduszu, a tym samym 
zwiększenie poziomu jego przychodów w dłuższej perspektywie czasowej.

6: art. l pkt 11 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOe ust. 6 ustawy o 
usługach turystycznych)

Zastrzeżenia budzi przepis^ znaj duj ący się w projektowanym art. lOe ust. 6 ustawy o usługach 
turystycznych, który stanowi, że wysokość rocznych kosztów obsługi Funduszu nie może 
przekroczyć 10 % wysokości odprowadzonych rocznie do Funduszu składek. Wydaje się, iż 
ustanowiony limit jest zbyt wysoki, dlatego też niezbędne jest przedstawienie przez 
projektodawcę uzasadnienia, dla określenia na jakiej podstawie go ustalono. Maksymalna 
kwota kosztów obsługi Funduszu na 2016 r. na poziomie 2 min złotych nie ma, zdaniem Urzędu 
KNF, uzasadnienia, w szczególności ze względu na fakt, iż nie wiadomo jeszcze kiedy 
projektowana ustawa wejdzie w życie. Należałoby także zamieścić w projektowanej ustawie 
zastrzeżenie, iż UFG nie może osiągać zysku z tytułu obsługi Funduszu.
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7. art. 2 pkt 2 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 
r., poz. 392 z późn. zni.), zwanej dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych

Należy zauważyć, iż art. 2 pkt 2 projektu ustawy wprowadzając nowe brzmienie 
art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, stanowi o 
samodzielnej kompetencji Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia 
w drodze rozporządzenia szczególnych zasad rachunkowości Funduszu. Istotnym jest, że w 
aktualnym stanie prawnym wymienione rozporządzenie wydawane jest po zasięgnięciu opinii 
Komisji Nadzoru Finansowego. W uzasadnieniu projektu ustawy nie zawarto jednocześnie 
wyjaśnienia proponowanej zmiany przedmiotowego przepisu. Należy wskazać, że opinia 
Komisji Nadzoru Finansowego nie jest niezbędna w zakresie proponowanego brzmienia art. 
119 ust. 4 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jednakże konieczne jest 
zachowanie wymogu je j zasięgnięcia w zakresie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych.

8.

Proponuje się uwzględnienie TFG w postępowaniu upadłościowym organizatora 
turystyki lub pośrednika turystycznego. Koszty poniesione przez Fundusz z powodu 
niewypłacalności tych podmiotów powinny być uznane za zobowiązanie niewypłacalnego 
podmiotu wobec TFG. Przy braku takiego rozwiązania można sobie wyobrazić sytuację, gdy 
majątek upadłego podmiotu wystarczył na zaspokojenie wszystkich wierzycieli i pozostały po 
spłatach długów majątek podmiotu przekazany zostaje je j właścicielom, co byłoby 
niezrozumiałe ze względu na fakt, iż główny ciężar braku wypłacalności organizatora turystyki 
lub pośrednika turystycznego poniesiony został przez Fundusz. Nadto, obecne rozwiązanie 
korzystne jest dla właścicieli firm turystycznych, ponieważ zapewnia im uwolnienie się od 
zobowiązań firmy związanych ze zwrotem wpłat pieniędzy klientów na imprezę turystyczną w 
sytuacji niewypłacalności, a w konsekwencji może skłonić ich do posiadania gwarancji 
bankowych lub ubezpieczeniowych lub zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz klientów na 
okoliczność niewypłacalności na minimalnym poziomie wysokości sumy zabezpieczenia, co z 
kolei wpływa na zwiększenie ekspozycji Funduszu na koszty związane z pokryciem roszczeń 
wynikających z niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
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