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MINISTER
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Pan
Szymon Ruman 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji

V
w odpowiedzi na pismo z 18 marca 2016 r. znak: DP-WL.0210.226.2016. JRM, w którym 
zgłoszono uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, przedstawiam poniższe stanowisko.

Uwagi dotyczące prowadzenia przez przedsiębiorcę wykonującego działalność 
gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych ewidencji zawartych przez 
nich umów oraz upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia określanego wzór 
ewidencji zostaną uwzględnione poprzez przeniesienie całości regulacji dotyczącej ewidencji 
do przepisów ustawy. Po pierwsze, zostanie zamieniona nazwa z „ewidencji” na „wykaz 
umów”. Po drugie, bezpośrednio w  przepisach ustawy zostanie uregulowane jakie dane ma 
zawierać wykaz umów (m.in. numer rezerwacji; termin zawarcia umowy; termin imprezy 
turystycznej; liczba osób objętych umową). Po trzecie, wykaz umów będzie mógł być 
prowadzony w postaci elektronicznej. Pozwoli to organizatorom turystyki i pośrednikom 
turystycznym na prowadzenie wykazu w ramach aktualnie posiadanych systemów 
rezerwacyjnych (np. z opcją wydruku papierowego raportu pt. wykaz umów). Marszałek 
województwa i minister właściwy do spraw turystyki w trybie kontroli będą mieli prawo 
dostępu do danych zawartych w wykazie umów. Jednocześnie, na wniosek Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego będzie można udostępnić dane zawarte w wykazie umów, bez 
wskazywania danych identyfikujących klientów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
będzie uprawniony do przetwarzania danych zawartych w wykazie umów tylko w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego. Ponadto, w przypadku niewypłacalności organizator turystyki lub pośrednik 
turystyczny będzie zobowiązany przekazać marszałkowi województwa wykaz umów, 
ograniczony do umów, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane (w takiej sytuacji wykaz 
umów powinien zawierać również imiona i nazwiska oraz numery telefonów kontaktowych 
osób objętych umową).



' .L ~

Uwaga dotycząca uzupełnienia projektu o odpowiednie przepisy przejściowe 
i dostosowujące zostanie uwzględniona. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, 
ale jeszcze nie zrealizowane, będą musiały zostać uwzględnione w wykazie umów. Pozwoli to 
zapewnić prawidłową realizację ww. działań marszałka województwa, ministra właściwego do 
spraw turystyki oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

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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