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Warszawa, dnia 18 marca 2016 r.

R z ą d o w e  C e n t r u m  L e g isl a c ji
WICEPREZES 

Robert Brochocki
r ~ ........

•lniu5 1 8 . 0 3 .  2016RCL.DPS.550.5/2016 
D ot. DP-WPL/0201/4/2016/1

Pan

Jarosław Stawiarski 

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ushigach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Rządowe Centrum 

Legislacji zgłasza następujące uwagi:

1. Upoważnienie określone w projektowanym art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187), zwanej dalej „ustawą o usługach 

turystycznych”, budzi następujące wątpliwości:

1) Projektowany przepis budzi zastrzeżenia w zakresie zgodności z art. 92 ust. 1 

Konstytucji. Należy bowiem wskazać, że ww. upoważnienie, w części przekazującej 

do uregulowania w rozporządzeniu sposób udostępniania danych zawartych 

w ewidencji, jest blankietowe. W ustawie o usługach turystycznych nie zostały 

zawarte przepisy dotyczące udostępniania danych zawartych w ewidencji. Mając 

powyższe na względzie, projektowaną ustawę należy uzupełnić przez zamieszczenie 

w niej przepisów określających zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji 

umów prowadzonych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

2) Przepis ten budzi również wątpliwość na tle art. 92 ust. 1 Konstytucji z uwagi 

na sposób sformułowania wytycznych. W art. 5 u st 3a wskazano, że wydając 

rozporządzenie, organ winien kierować się potrzebą gromadzenia kompleksowych 

danych niezbędnych do monitorowania właściwej realizacji obowiązków w zakresie 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych. Unormowanie to nie stanowi żadnej wskazówki 

w zakresie określania sposobu prowadzenia ewidencji i udostępniania danych w niej 

zwartych. Projektowane upoważnienie należy' zatem uzupełnić przez wskazanie 

precyzyjnych wytycznych, które należy uwzględnić określając powołaną materię.

3) Podstawowy zakres informacji zawartych w ewidencji powinien zostać określony 

w ustawie. Wówczas wzór ewidencji, jaki ma zostać określony w rozporządzeniu, 

powinien uwzględniać zakres informacji wynikających z ustawy.
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2. Upoważnienie określone w a rt 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2013 r.

0 ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

1 Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. po2. 392, z późn.

zm.), w projektowanym brzmieniu, budzi następujące wątpliwości:

1) Zgodnie z proponowanym art. 119 ust. 4 pkt 2 minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o której mowa 

w art. lOh u s t 1 ustawy o usługach turystycznych, oraz szczegółowe warunki i tryb 

składania sprawozdania, o którym mowa w art. 1 Oh ust. 2 ustawy o usługach 

turystycznych, w tym termin składania oraz niezbędne dane, jakie powinno zawierać 

to sprawozdanie, uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości 

i przejrzystości sporządzanych sprawozdań. W świetle art. 92 ust. 1 Konstytucji 

niedopuszczalne jest zamieszczenie upoważnienia do wydania przepisów 

wykonawczych do ustawy o usługach turystycznych w innej ustawie. Projektowany 

a rt 119 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy należy zatem wykreślić, a stosowne upoważnienie 

zamieścić w kolejnym ustępie a rt lOh ustawy o usługach turystycznych.

2) Projektując nowe upoważnienie do wydania rozporządzenia, należy mieć na 

względzie konieczność modyfikacji wytycznych dotyczących treści rozporządzenia. 

Obecnie sformułowane wytyczne mają bowiem charakter przykładowy oraz 

blankietowy i tym samym nie stanowią dla organu zobowiązanego do wydania 

rozporządzenia rzeczywistej wskazówki co do merytorycznych rozwiązań, jakie mają 

znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

3) Dodatkowo, w projektowanym upoważnieniu przekazano do uregulowania 

w rozporządzeniu „szczegółowe warunki” składania sprawozdania, o którym mowa 

w art. 1 Oh ust, 2 ustawy o usługach turystycznych. Jednocześnie w ustawie o usługach 

turystycznych nie zostały określone „ogólne warunki” składania ww. sprawozdania. 

Uwzględniając, że przepisy rozporządzenia każdorazowo muszą pozostawać 

w merytorycznym i funkcjonalnym związku z rozwiązaniami ustawowymi (wyrok TK 

z dnia 12 lipca 2007 r., sygn. akt U 7/06), należy stwierdzić, że w ww. przypadku 

istnieje ryzyko nieuwzględnienia tego postulatu przy projektowaniu rozporządzenia. 

Ponadto zaleca się, aby przy formułowaniu upoważnień ustawowych projektodawca 

posługiwał się wyrażeniami adekwatnymi do rzeczywistego zakresu spraw, jakie mają 

zostać uregulowane w rozporządzeniu. Użycie sformułowania „szczegółowe warunki” 

może spotkać się z zarzutem niewystarczającej szczegółowości upoważnienia, a także 

zarzutem niewłaściwego podziału materii na regulowaną ustawą i aktem o randze 

podustawowej. Analogiczne uwagi należy podnieść w odniesieniu do użytego 

w przedmiotowym upoważnieniu sformułowania „szczególne zasady".
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3. Wątpliwości budzi zaproponowana w  art. 3 projektowanej ustawy nowelizacja ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) polegająca 

na dodaniu w art. 297 Kodeksu karnego ust. la  przewidującego penalizację czynu 

polegającego na podaniu nieprawdziwych danych lub zatajeniu prawdy w składanych 

deklaracjach organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez nieprawidłowe wyliczanie 

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

u danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Mając na względzie, 

że powyżej określony czyn zabroniony jest ściśle związany z obowiązkiem określonym 

w ustawie szczególnej, tj. z obowiązkiem składania deklaracji przez organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych wyrażonym w przepisach ustawy o usługach 

turystycznych, a także uwzględniając, że zakres podmiotowy ww. przepisu wynika 

również z ustawy szczególnej, zasadne jest odstąpienie od dokonywanej nowelizacji 

Kodeksu karnego i przeniesienie przepisu określającego sankcję za popełnienie 

wskazanego czynu do ustawy o usługach turystycznych.

4. Wątpliwości budzi zamieszczenie w projektowanym rozdziale 2a ustawy o usługach 

turystycznych przepisów ustrojowych dotyczących utworzenia w Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym wyodrębnionego rachunku -  Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego, Mając na względzie, że przepisy ustrojowe dotyczące 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są zawarte w rozdziale 7 ustawy z dnia 

22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zasadne jest 

umieszczenie przepisów ustrojowych dotyczących utworzenia Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego i sposobu jego finansowania również w przepisach rozdziału 7 

ww. ustawy, a nie w ustawie o usługach turystycznych.

5. Projektowany art. 5 ust. 5b ustawy o usługach turystycznych, w zakresie wskazującym, 

że podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych przyjmuje zgłoszenia wyłącznie 

od klientów, budzi wątpliwość dotyczącą spójności z a rt 5 u s t 5 ustawy o usługach 

turystycznych, zgodnie z którym to marszałek województwa jest uprawniony 

do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy 

gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, 

na zasadach określonych w treści tych umów. Powyżej wskazana niespójność wymaga 

wyjaśnienia.

6. W art. 5 ustawy o usługach turystycznych w projektowanym u st 5c przewidziano,

że wypłata klientom należnych im kwot następuje po uzyskaniu dyspozycji właściwego

marszałka województwa. Mając na względzie, że w a rt 5 ust. 4 i 5a ustawy o usługach

turystycznych przewidziano możliwość wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki
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na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju również przez upoważnioną przez 

marszałka województwa jednostkę, proponuje się rozważenie zasadności uwzględnienia 

analogicznego rozwiązania również w przypadku projektowanego art 5 ust. 5c ustawy.

7. Projektowana ustawa zawiera przepisy określające warunki wykonywania działalności 

gospodarczej (art. 1 pkt 2 projektowanej ustawy zmieniający a r t 5 ust. 1 ustawy

0 usługach turystycznych). Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały Nr 20 Rady Ministrów z dnia 

18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych 

aktów normatywnych (M. P. poz. 205) termin wejścia w życie ustawy w projektach ustaw 

przyjmowanych przez Radę Ministrów, jeżeli ustawa zawiera przepisy określające 

warunki wykonywania działalności gospodarczej, powinien być wyznaczany na dzień

1 stycznia albo 1 czerwca. Natomiast zgodnie z § 1 ust, 2 ww. uchwały odstąpienie 

od ww. zasady może nastąpić wyjątkowo, jeżeli ważne względy, w  szczególności ochrona 

życia lub zdrowia, ochrona interesu społecznego, ochrona mienia w znacznych 

rozmiarach, ochrona ważnego interesu publicznego lub ważnych interesów Państwa, 

przemawiają za wyznaczeniem innego terminu wejścia w życie aktu normatywnego. 

Wówczas w uzasadnieniu projektu aktu normatywnego przedstawia się przyczyny takiego 

odstąpienia. Mając powyższe na względzie, rekomenduje się uwzględnienie zaleceń 

określonych w ww. uchwale Rady Ministrów przez uzupełnienie uzasadnienia 

dołączonego do projektowanej ustawy o przedstawienie przyczyn odstąpienia od zasady 

wyrażonej w  § 1 ust. 1 ww. uchwały.

Projekt ustawy wymaga ponadto dokonania poprawek o charakterze legislacyjnym 

i redakcyjnym, których propozycja zostanie przekazana w trybie roboczym.

Robert Brochocki 
Wiceprezes

Rządowego Centrum Legislacji

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/

Sprawę prowadzi: Acma. Pieczyńska


