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MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI
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Pan
Mariusz Haladyj 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju

w odpowiedzi na pismo z 17 marca 2016 r. znak: DP.II.0220.59/2016 (NK:58948/16), 
w którym zgłoszono uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Przyjmuję uwagę dotyczącą wprowadzenia zmian w art. 9 ust. 3 pkt la  (tj. 
przychylam się do ograniczenia projektowanego przepisu do przypadku decyzji 
administracyjnej wydawanej na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego).

Ad 2. Przyjmuję uwagę dotyczącą uzupełnienia obecnie obowiązującego art. 8 ust. 1. 
ustawy o usługach turystycznych.

Ad 3. W zakresie uwag zgłoszonych do art. 1 pkt 11 projektu ustawy:
1. Zgadzam się z uwagą, iż 7-dniowy termin obliczania i przekazywania 

składki oraz składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego może być za krótki do spełnienia dla przedsiębiorcy. Termin 
wskazany w art. lOg ust. 1 zostanie wydłużony do 14-dni, co pozwoli 
jednocześnie zagwarantować, że składki będą wpływać sukcesywnie. 
Jednocześnie, wskazany w art. lOg ust. 2 termin 7-dniowy na złożenie 
zaległej deklaracji i opłacanie zaległych składek, po wezwaniu przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zostanie wydłużony do 14 d n i..

2. Przyjmuję uwagę dotyczącą poprawienia odesłania w art. 1 Og ust. 1 pkt 2.
3. W zakresie uwagi dotyczącej zmian w art. lOg ust. 3, uprzejmie informuję, 

że nie przyjmuję tej uwagi. Sankcja administracyjna za niedochowanie 
terminu przewidzianego na uregulowanie zaległych składek ma na celu 
ochronę klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 
Należy podkreślić, że wprowadzenie, jako przesłanki rażącego naruszenia 
warunków wykonywania działalności regulowanej biur podróży, uchylania
się od obowiązku terminowego składania deklaracji i opłacania należnych 
składek do Funduszu, pomimo wezwania ze strony UFG, będzie elementem 
wspomagania systemu sprawnie funkcjonujących zabezpieczeń na rynku 
turystycznym. Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności 
regulowanej stanowi podstawę do obligatoryjnego wydania przez marszałka



województwa decyzji o zakazie wykonywania działalności. Wprowadzenie 
kryterium braku winy przedsiębiorcy jako podstawy do odstąpienia przez
UFG od wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zakazie prowadziłoby 
do różnicowania sytuacji prawnej podmiotów w zależności od tego, kto 
(marszałek czy UFG) stwierdzi niedopełnienie obowiązków dotyczących 
składania deklaracji i odprowadzania składek do funduszu. Jednocześnie, 
zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym powyżej, ww. termin 7-dni 
wskazany w art. lOg ust. 2 zostanie wydłużony do 14 dni.

Ad 4. W zakresie uwagi dotyczącej wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym 
deklaracje będą mogły być składane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, a Fundusz będzie potwierdzał, w formie dokumentu elektronicznego, 
złożenie deklaracji za pomocą tych środków, uprzejmie informuję, że zostanie 
wprowadzony przepis zgodnie z którym, deklaracje mogą być składane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.

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.

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.

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