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[ Y t l ^  W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2016 r., przy którym przekazano projekt 

01 ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych, uprzejmie przedstawiam, co 

następuje.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do Kodeksu karnego (jako §1a art. 297) 

nowego typu przestępstwa, zgodnie z którym karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5 podlega ten kto podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdę w składanych 

deklaracjach organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, poprzez nieprawidłowe wyliczenie 

wysokości składek, w tym zaniżenie liczby klientów, którzy wykupili imprezy turystyczne 

u danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Analizując przedmiotową propozycję, należy zadać pytanie, jaki jest jej cel, a więc 

czy jest nim jedynie zapewnienie rzetelności składanych deklaracji, czy też cel dalej 

idący tzn. eliminacja zaniżania wysokości należnej składki.

Uzasadnienie projektu ustawy wprost nie odpowiada na powyższe pytanie, 

niemniej jednak biorąc pod uwagę cel całej regulacji dotyczącej utworzenia 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, którym zdaje się być wzmocnienie systemu 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, należy 

wnioskować, iż celem omawianego przepisu powinno być zagwarantowanie wpływów do 

funduszu w wysokości odzwierciedlającej faktyczną działalność biur podróży. 

Proponowana treść wyżej wskazanego przepisu ogranicza się jedynie do rzetelności 

składanej deklaracji, dodatkowo nie wykluczając odpowiedzialności w przypadku
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zawyżenia wysokości składki w przedkładanej deklaracji, co chyba nie było celem 

projektodawcy.

Wobec powyższego znamiona strony podmiotowej projektowanego czynu 

zabronionego należy sprowadzić do działania sprawcy polegającego na zaniżaniu 

wysokości należnej składki w deklaracjach składanych do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Przepis wymaga również bardziej precyzyjnego określenia podmiotu 

przestępstwa poprzez odwołanie się do właściwego przepisu ustawy.

Oddzielną kwestią jest umiejscowienie projektowanego przepisu. Zdaje się, iż 

brak jest uzasadnienia dla jego umieszczenia w treści art. 297 k.k. Jak wynika bowiem 

z § 55 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908, 

z późn. zm.) pomiędzy jednostkami redakcyjnymi danego artykułu powinno występować 

powiązanie treściowe, co w opisanym przypadku, nawet w projektowanym kształcie, nie 

ma miejsca. Wydaje się, iż przepis tego typu jako związany z treścią ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187) powinien być 

jednym z jej elementów, na co zezwala § 28 Zasad techniki prawodawczej. Tak 

uczyniono np. w ustawie z dnia 14 grudnia 1994. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 

(Dz. U. z 2014 poz. 1866).

Rozważyć zatem należy zamieszczenie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych, po rozdziale 5a, rozdziału 5b „Odpowiedzialność karna” oraz 

art. 45d o treści:

„Art. 45d. Kto zaniża wysokość należnej składki w deklaracji, o której mowa 

w art. 10g ust.1 pkt 2, składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” .
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