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Tomasz Spiw ak
Pan
Jarosław Stawiarski 
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,
odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2016 r. o sygn. DP-WPL/0201/4/2016/1, przy 

którym przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, uprzejmie proszę o uwzględnienie w projekcie nowelizacji ww. 
ustawy konieczności jej uspójnienia w zakresie używanej terminologii z ustawą z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 
U. z 2014 poz. 1114).

Należy wskazać, że przez „formę" należy rozumieć sposób przekazywania informacji 
(np.: pismem, dźwiękiem lub obrazem -  odpowiednio forma pisemna, dźwiękowa lub 
graficzna), natomiast przez „postać" należy rozumieć cechę dokumentu wskazującą na 
metodę zapisu informacji (np.: na papierze lub informatycznym nośniku danych-  
odpowiednio postać papierowa lub elektroniczna). W świetle powyższego forma pisemna 
informacji może przyjąć zarówno postać papierową, jak i elektroniczną, w związku z czym 
użycie określenie „forma elektroniczna" należy uznać za niepoprawne. W związku z 
powyższym proponuję usunąć wskazane nieścisłości w obowiązującej ustawie poprzez 
włączenie do projektu zmian odpowiednich przepisów w tym zakresie.

Projekt ustawy w projektowanym art. 5 ust. 1 pkt 4 przewiduje obowiązek 
prowadzenia przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 
organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu 
umów o świadczenie usług turystycznych ewidencji zawartych przez nich umów. 
Projektowane przepisy w zakresie ewidencji umów należy uzupełnić o przepis wskazujący na 
to, w jaki sposób ma być prowadzona ewidencja przez wskazanie, że ewidencja może być 
prowadzona w postaci papierowej albo elektronicznej.

Jeżeli ewidencja umów miałaby być prowadzona w postaci papierowej, to w 
upoważnieniu ustawowym do wydania rozporządzenia zawartym w projektowanym art. 5 
ust. 3a zmienianej ustawy należy także uwzględnić konieczność określenia w rozporządzeniu 
wzoru ewidencji prowadzonej w postaci papierowej. Jeżeli ewidencja umów miałaby być 
prowadzona tylko w postaci elektronicznej to nie ma potrzeby określania dla niej wzoru, 
natomiast w zakresie przedmiotowym upoważnienia można przewidzieć konieczność 
określenia wymogów dla ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej.

Ponadto należy wskazać również, że ewidencja prowadzona w postaci elektronicznej 
może zapewniać możliwość wydruku danych zgromadzonych w ewidencji, w związku z czym 
wydaje się, że nie ma 
papierowej.
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Dodatkowo w zakresie projektowanego obowiązku prowadzenia ewidencji zawartych 
umów proponuje się doprecyzować w ustawie, komu dane z ewidencji mogą być 
udostępniane przez prowadzących ewidencję i w jakim zakresie. W projektowanym 
upoważnieniu ustawowym zawartym w art. 5 ust. 3a projektodawca przewiduje bowiem 
możliwość określenia w rozporządzeniu sposobu udostępniania danych w niej zawartych, 
natomiast nie wynika z przepisów projektowanej ustawy, komu te dane maja być 
udostępniane.

Podsumowując, projektodawca nakłada na przedsiębiorcę wykonującego działalność 
gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych obowiązek prowadzenia 
ewidencji zawartych umów, nie precyzując w ustawie celu prowadzenia tej ewidencji ani 
zakresu danych, jakie maja być gromadzone ewidencji. Zaprojektowane upoważnienie 
ustawowe w tym zakresie nie wypełnia więc standardów poprawnej legislacji oraz jest 
niezgodne z art. 92 ust. 1 konstytucji, w związku z czym należy ponownie przeanalizować 
treść regulacji dotyczących ewidencji umów oraz obowiązku jej prowadzenia i skorygować 
proponowane regulacje.

Projekt ustawy należy również uzupełnić o odpowiednie przepisy przejściowe i 
dostosowujące, zgodnie z § 31 i § 35 Zasad techniki prawodawczej, poprzez przesądzenie, 
czy do tworzonej ewidencji mają być wpisane dane dotyczące umów zawartych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, ale jeszcze nie zrealizowanych, czy do ewidencji mają być wpisywane 
dane dotyczące umów zawartych tylko po dniu wejścia w życie ustawy.

Z poważaniem,
z up. Szymon Ruman
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Ministerstwo Cyfryzacji 
ul. Królewska 27,00-060 Warszawa


