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s r \ r\ Rządowego Centrum Legislacji

w odpowiedzi na pismo z 18 marca 2016 r. znak: RCL.DPS.550.5/2016, 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 upoważnienia określonego w projektowanym art. 5 ust. 3 a 
ustawy stała się nieaktualna w związku z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez 
Ministra Cyfryzacji. W wyniku uwzględnienia tej uwagi całość regulacji zostanie 
przeniesiona do treści ustawy.

Ad 2. Uwaga dotycząca upoważnienia określonego w art 119 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.) zostanie uwzględniona poprzez odstąpienie od 
zmiany art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz dodanie w art. 119 tej ustawy ust. la  
i zmianę ust. 3.:

Ad 3. Dodatkowo uwaga dotycząca upoważnienia określonego w art 119 ust. 4 pkt 2 
zostanie uwzględniona poprzez zamieszczenie upoważnienia do wydania aktu 
wykonawczego w ustawie o usługach turystycznych. Zmodyfikowane zostaną 
wytyczne dotyczące treści rozporządzenia, tak aby uniknąć tzw. „upoważnień 
blankietowych”. Stosowne upoważnienie zostanie zamieszczone w art. lOh ust. 2 
ustawy o usługach turystycznych.

Ad 4. Uwaga dotycząca projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) zostanie uwzględniona poprzez 
umieszczenie przepisu karnego w treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187). Treść tego przepisu zostanie ustalona 
z uwzględnieniem uwagi Ministra Sprawiedliwości w tym zakresie.

Ad 5. Uwaga dotycząca umieszczenia przepisów ustrój owych dotyczących utworzenia 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i sposobu jego finansowania w przepisach 
rozdziału 7 ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych a nie w ustawie o usługach turystycznych nie zostanie 
uwzględniona. Normatywna treść ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,



Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych nie pozwala przyjąć, że zasadnym byłoby wprowadzenie do jej 
zakresu także regulacji dotyczących zadań UFG proponowanych w ramach 
projektowanej ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Należy bowiem wskazać, że zadania realizowane przez 
UFG związane z funkcjonowaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego są 
ściśle związane z regulacją warunków świadczenia przez przedsiębiorców usług 
turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte w obecnie 
obowiązującej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Należy 
też wskazać, że zadania mające być realizowane przez UFG w związku z propozycją 
utworzenia wyodrębnionego rachunku -  Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
będą mieć charakter poboczny i akcesoryjny w stosunku do zasadniczych zadań 
UFG wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.

Ad 6. Wskazane nieścisłości w art. 5 ust. 5b zostaną poprawione.
Ad 7. W odniesieniu do uwagi dot. art. 5 ust. 5c wyjaśniam że wyłącznie marszałek 

województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach 
wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych 
umów. Wskazana przez marszałka województwa jednostka jest upoważniona do 
wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego tylko w zakresie organizacji 
powrotu klientów do kraju.

Ad 7. Uwaga dotycząca uzupełnienia uzasadnienia projektu ustawy o przedstawienie 
przyczyn odstąpienia od zasady wyrażonej w § 1 ust. 1 uchwały Nr 20 Rady 
Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów 
wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205) zostanie 
uwzględniona.

Ponadto informuję że do projektu ustawy zostaną wprowadzone poprawki o charakterze 
legislacyjnym i redakcyjnym, których propozycje zostały przekazane w trybie roboczym.

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