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W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2016 roku, sygn. DP- 

WPL/0201/4/2016/3, w imieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
(dalej „UFG”, „Fundusz”) przedstawiam poniżej uwagi do projektu ustawy o 0 /  
zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, mających istotne znaczenie dla właściwego funkcjonowania zarówno II 
filaru zabezpieczeń rynku turystycznego jak i dla samego Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego (dalej „TFG”):

I. Uwagi ogólne -  założenia do projektu ustawy

1. Wskazana w projektowanych regulacjach składka w wysokości 0,00 zł dla 
imprez turystycznych odbywających się na terenie kraju i w państwach 
ościennych jest nieadekwatna do ryzyka.

Wskazać bowiem należy, że na rynku występują przedsiębiorcy 
organizujący imprezy turystyczne jedynie na terenie kraju lub krajów 
ościennych. Przewidziana obecnie składka dla tych punktów destynacji, 
w wysokości 0,00 zł doprowadzi do braku ekwiwalentności w stosunku do 
pozostałych przedsiębiorców. Ponadto, biorąc pod uwagę, że TFG będzie 
ponosił odpowiedzialność również za imprezy turystyczne organizowane 
przez tych przedsiębiorców, wskazać należy, że celowym jest objęcie 
również tych przedsiębiorców obowiązkiem odprowadzania składki na 
rzecz TFG. Proponowane przez UFG założenie, przewiduje aby była to 
składka minimalna, np. 1 zł w stosunku do wyjazdów krajowych i np. 2 zł 
dla krajów ościennych.

2. W związku z faktem, że przez pierwsze lata funkcjonowania TFG, koszty 
jego obsługi (m.in. tworzenie systemów informatycznych, odrębnej 
infrastruktury technicznej, procedur itp.) będą wyższe niż stałe koszty 
obsługi, zasadnym jest wskazanie w projekcie ustawy maksymalnych 
kosztów obsługi TFG w pierwszych latach, natomiast w kolejnych 
przyjęcie stałej kwoty, poprzez przyjęcie wskaźnika procentowego. Tym 
samym proponuje się aby wskazać, że:

1) W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. wysokość kosztów obsługi 
Funduszu nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 złotych.
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2) W roku 2017 wysokość kosztów obsługi Funduszu nie może 
przekroczyć kwoty 2.500.000 złotych.

3) W roku 2018 wysokość kosztów obsługi Funduszu nie może 
przekroczyć kwoty 2.500.000 złotych.

4) W następnych łatach wysokość rocznych kosztów obsługi 
Funduszu nie może przekroczyć 10 % wysokości odprowadzanych 
corocznie do Funduszu składek, o których mowa w art. lOf.

3. UFG pragnie wskazać, że konieczne jest wprowadzenie zmian w 
przepisach przejściowych projektu ustawy. Zasadnym jest bowiem, 
uwzględnienie obowiązku odprowadzania składek przez przedsiębiorców 
na rzecz TFG przed początkiem jego odpowiedzialności lub przynajmniej 
z chwilą początku jego odpowiedzialności w związku z niewypłacalnością 
przedsiębiorców. Obecnie zastosowane rozwiązanie przewiduje bowiem, 
że utworzenie TFG i rozpoczęcie jego odpowiedzialności rozpoczyna się z 
upływem 14 dni od wejścia w życie ustawy, natomiast przepisy 
nakładające na przedsiębiorców obowiązek odprowadzania składek mają 
wejść w życie dopiero po upływie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. 
Wskazać jednak należy, że w przypadku, gdy jedynym źródłem 
finansowania działalności TFG są składki pochodzące od przedsiębiorców, 
niezasadnym jest aby odpowiedzialność TFG powstała przed obowiązkiem 
odprowadzania składek na rzecz TFG.

4. W opinii UFG koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich sankcji dla 
przedsiębiorców niewywiązujących się z obowiązku odprowadzania 
składki na rzecz TFG. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru lub 
odpowiedzialność kama osób nieskładających deklaracji nie rozwiązuje 
podstawowego problemu, jakim jest nieodprowadzanie przez 
przedsiębiorców składek na rzecz TFG. Brak możliwości odpowiedniego 
egzekwowania składek na rzecz TFG spowoduje natomiast trudności 
w szacowaniu ryzyka i wysokości zgromadzonych środków w Funduszu, 
w szczególności w pierwszych latach funkcjonowania TFG. Zasadnym jest 
zatem wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, pozwalających na 
nakładanie na przedsiębiorców kar finansowych, które zasilać będą TFG. 
Jednocześnie, celowe jest uwzględnienie w projekcie ustawy obowiązku 
nakładania sankcji na przedsiębiorców przez marszałków województw, w 
przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez UFG.

5. W projekcie ustawy zasadnym jest uwzględnienie regulacji, zgodnie 
z którą środki z II filaru zabezpieczeń wypłacane będą jedynie w 
przypadku posiadania stosownego zabezpieczenia przedsiębiorcy w 
ramach I filaru.

Art. 5 ust. 5d-5e projektu ustawy wskazują jedynie na sposób 
postępowania, w sytuacji gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy okaże się niewystarczające. Tym samym 
zasadnym jest uwzględnienie w projekcie aktu normatywnego również 
zasad postępowania w sytuacji gdy przedsiębiorca w ogóle nie będzie 
posiadał stosownych zabezpieczeń finansowych lub będzie je posiadał, ale 
nie będą one adekwatne do zakresu prowadzonej działalności. Dodatkowo 
należy zastrzec, że odpowiedzialność TFG powstawałaby jedynie wraz 
z wyczerpaniem posiadanych zabezpieczeń finansowych, nie zaś w ich 
miejsce.

NIP 526-10-51-849
Regon 010000400

Centrum Obsługi Klienta teł.. + 48 22 53 96 100



6. W projekcie ustawy nie zostało przewidziane postępowanie i ewentualna 
odpowiedzialność lub brak odpowiedzialności TFG w przypadku 
niewypłacalności, upadłości, wszczętego postępowania upadłościowego 
lub odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu udzielającego 
zabezpieczenia finansowego. Tym samym celowym zdaje się zawarcie 
odpowiedniej regulacji, pozwalającej na przyjęcie modelu postępowania, 
w przypadku niewypłacalności podmiotów udzielających zabezpieczenia 
finansowego.

7. W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy i późniejszego ogłoszenia 
w stosunku do niego upadłości, TFG powinien wchodzić w prawa 
klientów, których roszczenia w związku z niewypłacalnością 
przedsiębiorcy zaspokoił. Tym samym TFG powinien posiadać 
uprawnienie do zaspokojenia swoich roszczeń względem przedsiębiorcy, w 
przypadku podziału masy upadłościowej.

8. W kontekście projektowanych rozwiązań zasadnym jest uwzględnienie 
mechanizmu, który uwzględniałby zależność pomiędzy wysokością 
składki odprowadzanej na rzecz TFG, a innymi rodzajami zabezpieczeń. 
Brak przedmiotowego uregulowania może prowadzić do sytuacji, w której 
przedsiębiorcy będą zabezpieczali swoją ewentualną niewypłacalność 
minimalnym poziomem zabezpieczenia ustawowego. Zasadnym jest zatem 
rozważenie wprowadzenia wskaźnika minimalnego poziomu 
zabezpieczenia np. na poziomie 20% wartości sprzedanych imprez 
turystycznych. Naruszenie przez przedsiębiorcę powyżej wskazanej zasady 
powinno być obwarowane sankcją, np. finansową, w postaci kar 
pieniężnych uiszczanych na rzecz TFG, jako podmiotu, który bezpośrednio 
ponosi odpowiedzialność w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę 
nieadekwatnego zabezpieczenia finansowego.

9. W kontekście odpowiedzialności TFG należałoby rozważyć zasadność 
pełnienia przez TFG funkcji organu kontrolno-nadzorczego, poprzez 
możliwość weryfikowania posiadanych przez przedsiębiorców 
zabezpieczeń finansowych z równoczesnym nałożeniem na 
przedsiębiorców, obowiązku sprawozdawczego do TFG. Pozwoli to na 
sprawniejsze wykrywanie podmiotów, które nie odprowadzają składek na 
rzecz TFG, odprowadzają składki w niewłaściwej wysokości, a także 
ułatwi identyfikowanie podmiotów nieposiadających zabezpieczeń 
finansowych lub posiadających zabezpieczenia w nieadekwatnej 
wysokości.

10. W celu uzyskania możliwie najpełniejszych prognoz związanych 
z funkcjonowaniem TFG zasadnym jest uwzględnienie w uzasadnieniu 
projektu ustawy dłuższego horyzontu czasowego, obejmującego również 
zmniejszający się wpływ składki (co nie oznacza mniejszego ryzyka 
dużych wypłat) i oczywiście założoną wypłatę środków (na podstawie 
wypłat dokonywanych historycznie i/lub przy założeniu upadłości średniej 
wielkości przedsiębiorcy) z TFG.

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy

1. W art. 5 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy, po słowach „w zakresie wysokości" 
proponuje się zmianę kolejności słów i po słowie „należnej” proponuje się
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dodanie słów „do uiszczenia”, nadając tym samym niniejszemu przepisowi 
następujące brzmienie:

„5) składać terminowo deklaracje w zakresie wysokości składki 
należnej do uiszczenia do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o 
którym mowa w rozdziale 2a"

2. W art. 5 projektu ustawy po ust. 5h proponuje się dodanie ust. 5i, o 
następującej treści:

„Si. Za prawidłowość danych przekazywanych do Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego odpowiada podmiot je  przekazujący; UFG 
może dochodzić od tego podmiotu zwrotu nienależnie lub błędnie 
wypłaconych kwot na podstawie tych danych. ”

3. W art. 9 w ust. 3 po pkt. la proponuje się dodanie pkt. Ib w następującym 
brzmieniu:

„Ib) decyzje o nałożeniu na przedsiębiorcę kary pieniężnej uiszczanej 
na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w 
rozdziale 2 a - z  urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, w związku z rażącym naruszeniem warunków 
wykonywania działalności, o której mowa w art. lOapkt la ”

Ponadto, w razie uwzględnienia powyższej zmiany, koniecznym będzie 
dostosowanie dalszych przepisów, takich jak m.in. art. lOd ust. 2 projektu 
ustawy, który wskazuje na pochodzenie środków Funduszu.

4. W art. lOa pkt lb zasadnym jest usunięcie błędu redakcyjnego, poprzez 
zmianę pisowni słowa „ewidencji“ na „Ewidencji”.

5. W art. 1 Od ust. 2 pkt 4 projektu ustawy, proponuje się wprowadzenie 
zmiany, poprzez uwzględnienie, że środki Funduszu pochodzą z „środków 
z pożyczek i kredytów uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny na rzecz Funduszu "

6. W art. lOd ust. 3 projektu ustawy, proponuje się przyjęcie, że wartość 
finansowania zwrotnego udzielonego przez UFG nie może przekroczyć 5% 
wartości lokat funduszu statutowego UFG i w tym celu przyjęcie 
następującego brzmienie przepisu:

„ Wartość zwrotnego finansowania nie może przekroczyć 5% wartości 
lokat funduszu statutowego Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, w okresie finansowania do jednego roku. ”

7. W art. lOe ust. 4 zd. 1 projektu ustawy, zasadnym jest zastąpienie słowa 
„koszty” pojęciem „wydatki”, nadającym tym samym następujące 
brzmienie przepisu:

„ 4. Ze środków Funduszu pokrywa się wydatki związane z realizacją 
wypłat z Funduszu oraz koszty jego obsługi przez Ubezpieczeniowy 
Fimdusz Gwarancyjny. Ze środków Funduszu w pierwszej kolejności 
pokrywane są koszty obsługi Funduszu przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny. "
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8. W art. 103 ust. 6 projektu ustawy zasadnym jest zastąpienie słowa 
„odprowadzonych" słowem „należnych" i przyjęcie następującego 
brzmienia przepisu:

„ 6. Wysokość rocznych kosztów obsługi Funduszu nie może 
przekroczyć 10% wysokości rocznych składek należnych do 
odprowadzenia do Funduszu, o których mowa w art. 10f."

9. W art. lOh ust. 2 projektu ustawy proponuje się wprowadzenie zmianę 
treści niniejszego przepisu, poprzez przyjęcie jego następującej treści:

„2, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rocznym 
sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy 
Z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przedstawia wyodrębnioną 
informację dotyczącą działalności Funduszu. "

10. W art. 2 pkt 2 projektu ustawy zmieniającej proponuje się przyjęcie 
następującego brzmienia przepisu:

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi w 
drodze rozporządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w 
tym:
1) zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej oraz 

szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań, o których 
mowa w ust. 1, w art. 98 ust. 5, w tym terminy ich składania oraz 
niezbędne dane, jakie powinny zawierać te sprawozdania;

2) wyodrębniony zakres informacji dotyczący funkcjonowania i 
działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym 
mowa w art lOh ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych

- uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości i 
przejrzystości sporządzanego sprawozdania."

11. W art. 5 projektu ustawy zmieniającej proponuje się zmianę, poprzez 
wyszczególnienie kosztów finansowania działalności TFG w 
poszczególnych latach oraz wskazanie źródła środków TFG w 
początkowym etapie jego działalności, poprzez przyjęcie poniższego 
brzmienia przepisu:

„Art. 51. Wysokość kosztów obsługi Funduszu:
1) W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. nie może przekroczyć kwoty 

2.000.000 złotych.
2) W roku 2017 nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 złotych.
3) W roku 2018 nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 złotych.
4) W następnych latach wysokość rocznych kosztów obsługi 

Funduszu nie może przekroczyć 10% wysokości rocznych składek 
odprowadzanych corocznie do Funduszu, o których mowa w art. 
lOf.

2. Środki na utworzenie Funduszu i pokrycie kosztów jego obsługi, 
mogą zostać pozyskane z kredytu udzielonego przez Bank
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Gospodarstwa Krajowego, z możliwością odroczenia terminu 
spłaty. ”

12. W art. 6 projektu ustawy zmieniającej zasadnym jest uwzględnienie zmian, 
w zakresie wejścia w życie przepisów ustawy, poprzez przyjęcie 
następującej treści przepisu:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 w zakresie art. 5 ust. 3a i ust. 
5b-5c, art. 8 ust. 10, art. lOc-lOh ustawy, o której mowa w art. 1 w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 2, art. 4 i art. 5 
niniejszej ustawy, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. ”

Jednocześnie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wskazuje, że w 
zależności od wprowadzenia powyższych zmian, o które wnosi Fundusz, zasadnym 
będzie dalsze ujednolicenie przepisów projektu ustawy.

Z poważaniem,
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