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w odpowiedzi na pismo z 18 marca 2016 r. znak: DKRM.ZK.10.52(2).2016, w którym 
zgłoszono uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Uzasadnienie projektu ustawy zostanie uzupełnione o poszerzone wyjaśnienie 
możliwości udzielania Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu zwrotnego 
finansowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Do OSR zostanie 
dołączony załącznik nr 2 wyjaśniający szczegółowo koszty rocznej obsługi 
Funduszu. Jednocześnie, w związku z uwagą Komisji Nadzoru Finansowego 
dotyczącą limitów kosztów obsługi TFG, z projektu ustawy zostały usunięte 
artykuły dotyczące ww. kosztów (projektowany art. lOe ust. 6 zmienianej ustawy 
oraz art. 5 ustawy zmieniąjącej).Projekt zostanie także poprawiony w celu usunięcia 
niespójności pomiędzy treścią przepisów oraz treścią uzasadnienia i OSR.

Ad 2. Realizacja założonych w projekcie obowiązków informacyjnych i kontrolnych 
oraz obsługa wypłat przez marszałków oraz podmioty udzielające zabezpieczeń 
będzie miała incydentalny wpływ na koszty działań tych podmiotów, dlatego nie 
jest możliwe ich oszacowanie i uzupełnienie OSR w tym zakresie. Jednocześnie, 
treść OSR zostanie uzupełniona o oszacowanie kosztów związanych z realizacją 
obowiązków informacyjnych (wypełnianie deklaracji i przekazywanie składki) 
w zakresie wpływu regulacji na organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych. Regulacja może w minimalny sposób wpłynąć na ceny imprez 
turystycznych. W tym miejscu, warto zaznaczyć, że badanie konsumentów 
przeprowadzone na potrzeby opracowania oceny skutków w związku rewizją 
dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych 
podróży, wakacji i wycieczek1 pokazało, że 68% badanych konsumentów wyraziło 
chęć zapłacenia dodatkowych 3 EUR za ochronę na wypadek niewypłacalności

1 Badanie 2500 konsumentów przeprowadzone przez YouGov na potrzeby badania oceny skutków w przypadku 
rewizji dyrektywy o imprezach turystycznych, Risk&Policy Analysts, 2010 r. Za: „DOKUMENT ROBOCZY 
SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW dokumentu w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług 
turystycznych, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 
2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG”; 9.7.2013 r. Bruksela.
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w przypadku pojedynczych biletów lotniczych. Pokazuje to, że konsumenci 
podobnie mogliby zaakceptować potencjalny wzrost cen imprez turystycznych o 
wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny).
Ponadto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych przeprowadziło 
w okresie 27 października -15 listopada 2014 roku badanie w 60 losowo wybranych 
biurach w całej Polsce na próbie losowo wybranych 1972 klientów, obojga płci 
w wieku 21-67 lat. Ankietowanym zadano następujące pytanie:
„Czy byłaby Pani/byłby Pan w stanie zapłacić dodatkowe 15 złotych na osobę za 
gwarancję zwrotu 100% wpłaconych środków na imprezę turystyczną w przypadku 
upadłości organizatora?”
Na 1972 przebadanych respondentów, dokładnie 84,08%, tj. 1658 osób na zadane 
pytanie odpowiedziało TAK. Odpowiedzi NIE udzieliło zaledwie 15,92% 
respondentów, czyli 314 osób.
Oznacza to, że klienci oczekują od biur podróży pewniejszego zabezpieczenia 
swoich pieniędzy. Zgadzają się na podwyższenie opłaty za wycieczkę o 15 złotych 
od osoby w zamian za pewność zwrotu wpłaconych pieniędzy w sytuacji 
niewypłacalności organizatora.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w  serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
http://legislacia.rcl. gov.pl/nroiekt/12282650.

W związku z powyższym zwracam sią z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych 
uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 4 maja 2016 r. Brak stanowiska we 
wskazanym terminie pozwolę sobie potraktować jako akceptację przedmiotowego projektu.
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Prowadzący sprawę: 
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