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Szanowny Panie Ministrze,

jaro^cwStawiarski

Warszaw^-ymarca 2016 r.

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Sportu I Turystyki

w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2016 r. (nr DP-WPL/0201/4/2016/1) w sprawie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw pragnę 

zgłosić następujące uwagi.

1. Art. 1 pk 9 projektu ustawy -  wątpliwości budzi dodanie w art. 9 w ust. 3 punktu 1a wskazującego, 

że marszałek województwa wydaje decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru z urzędu lub na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w związku z rażącym naruszeniem warunku 

wykonywania działalności. Rażące warunki określone są w art. 10a, przy czym wniosek UFG miałby być 

związany z uchylaniem się przedsiębiorcy od terminowego składania deklaracji i opłacania składek. Przepis 

w tym brzmieniu wydaje się zbędny, ponieważ o decyzjach marszałka województwa w przypadku rażącego 

wykonywania działalności -  wydawanych z urzędu -  stanowi obecny art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Norma ta odsyła do art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, którego pkt 3 zawiera przypadek rażącego naruszenia warunków 

wykonywania działalności. W związku z tym proponuje się projektowany przepis ograniczyć do przypadku 

wniosku składanego przez UFG.

2. W związku z uwagą zawartą w punkcie 1 niniejszego pisma, należy zauważyć, że obecny art. 8 

ustawy o usługach turystycznych w ust. 1 nie uwzględnia nowych decyzji tj. wydawanych na wniosek UFG, 

co może oznaczać, że marszałek województwa nie będzie zobowiązany do przekazywania kopii takich 

decyzji do ewidencji organizatorów turystyki.

3. Art. 1 pkt 11 projektu ustawy:

1) w zakresie dodawanego art. 10g ust.1 -  zgodnie z którym przedsiębiorcy obliczają i przekazują 

składkę w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składka jest należna. 

W  tym samym terminie przedsiębiorcy składają do UFG deklaracje o wysokości należnej składki, 

zawierającej szczegółowe informacje dotyczące usług turystycznych. W ocenie Ministra Rozwoju 

okres 7 dni jest zdecydowanie za krótki, niewspółmierny do potrzeb. Proponuje się przyjęcie terminu 

20 dni. Skoro składki będą wpływać sukcesywnie, nie ma powodu nakładać na przedsiębiorców 

dodatkowej uciążliwości w postaci wykonania określonego obowiązku w tak krótkim terminie.
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2) w zakresie dodawanego art 10g ust.1 pkt 2 - w przepisie tym przywołany jest art. 5 ust. 1 pkt 2 

lit. a-d. Litera „d" dotyczy dokonywania terminowych wpłat składki na konto Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego. Nie ma potrzeby, aby przedsiębiorca w deklaracjach dodatkowo co miesiąc 

informował o tym fakcie instytucję, do której te składki są wpłacane.

3) w zakresie dodawanego art. 10g ust. 3 -  proponuje się zastąpić słowo „występuje” sformułowaniem 

„może wystąpić”. Kwestia dotyczy wystąpienia UFG do marszałka województwa z wnioskiem 

o wydanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności 

przez okres 3 lat, w przypadku niedochowania terminu 7 dni określonego w wezwaniu do złożenia 

deklaracji i dokonania płatności. W ocenie Ministra Rozwoju UFG nie powinien być związany 

obowiązkiem złożenia takiego wniosku, gdy z analizy konkretnego przypadku wynika niezawinione 

działanie przedsiębiorcy. Kara taka może okazać się zbyt dotkliwa dla przedsiębiorcy.

4. W OSR wskazano, że wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich informatyzacji. 

Jednakże w projekcie ustawy nie przedstawiono odpowiednich regulacji. Proponuje się wprowadzenie 

jednoznacznego przepisu, zgodnie z którym deklaracje będą mogły być składane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, a Fundusz będzie potwierdzał, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie 

deklaracji za pomocą tych środków. Z uwagi na to, że deklaracje mają być składane co miesiąc, forma 

elektroniczna byłaby dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców preferujących taki sposób komunikowania się 

z instytucją.

Z poważaniem
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