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Pan
Leszek Skiba 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

w odpowiedzi na pismo z 17 marca 2016 r. znak: PG5.021.7.2016, w którym zgłoszono uwagi 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Uwaga dotycząca poszerzenia delegacji do wydawania rozporządzeń 
wskazanych w projektowanych art. lOf ust. 4 i art. lOgust. 5 zostanie uwzględniona 
poprzez przyjęcie formuły współpracy „w porozumieniu” z ministrem właściwym 
do spraw instytucji finansowych.

Ad 2. Uwaga dotycząca kwartalnej informacji, o której mowa w art. 1 Oh ust. 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych zostanie uwzględniona poprzez 
przeniesienie tej regulacji do art. lOh ustawy o usługach turystycznych.

Ad 3. Uwaga dotycząca uzupełnienia uzasadnienia projektu ustawy o oszacowanie 
wysokości rocznych kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
zostanie uwzględniona o przedstawienie szacunków dotyczących przewidywanych 
kosztów obsługi Funduszu. 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 zmieniającej). Należy ponadto wskazać, że 
UFG jako instytucja powołana w drodze ustawy i wyspecjalizowana do określonych 
ustawowo zadań nie działa na zasadach komercyjnych -  jej celem nie jest 
działalność nastawiona na osiągnięcie zysku. Tym samym nie ma możliwości, 
zarówno na gruncie obecnie brzmiącej ustawy, jak i projektowanych zmian w 
zakresie rozszerzenia zadań UFG, aby UFG mógł osiągać zysk z tytułu obsługi TFG.

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

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/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.

MIN!
troslaw Stawiarski 

Sekretarz Stanu

Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
teł. : (22) 24 43 265

2


