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Skarbu Państwa

W tA ^ r , .e  ,

w odpowiedzi na pismo z 16 marca 2016 r. znak: KR-51-76/16/ZŚP (DOPL/853/16), w którym 
zgłoszono uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. W zakresie uwagi dotyczącej zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 wyjaśniam, że w opinii 
Ministerstwa Sportu i Turystyki treść tego przepisu jest jasna i nie wymaga dalszego 
doprecyzowania. Treść tego przepisu została ukształtowana w trakcie 
obowiązywania ustawy o usługach turystycznych i nie budzi wątpliwości przy 
stosowaniu. Projektowana regulacja zakłada pozostawienie I filaru istniejącego już 
systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych w dotychczasowym kształcie. W związku 
z powyższym nie ulegną zmianie podmioty zobowiązane do zapewnienia 
zabezpieczenia finansowego na wypadek swojej niewypłacalności ani przedmiot 
tego zobowiązania. Zmiany w obrębie tego przepisu dotyczą:

1) uzupełnienia treści przepisu o wyrazy „nie została lub”, wynikające 
z doświadczeń związanych ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187), 
zwanej dalej „ustawą o usługach turystycznych” ; celem takiej zmiany jest 
usunięcie pojawiających się wątpliwości w praktyce stosowania przepisów;

2) doprecyzowania pojęcia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej 
w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika 
turystycznego, poprzez wskazanie, że obejmują one zarówno koszty 
transportu, jak i niezbędnych transferów i zakwaterowania, w tym 
poniesione indywidualnie przez klientów (projektowany art. 5 ust. 1 pkt 2 
i art. lOe ust. 1 ustawy o usługach turystycznych); celem takiej zmiany jest 
usunięcie pojawiających się wątpliwości w praktyce stosowania przepisów;

3) dodanie lit. d, która nałoży na organizatorów i pośredników turystycznych 
obowiązek dokonywania terminowych wpłat składki w należnej wysokości 
do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.



Ad 2. Uwaga dotycząca art. 5 ust. 3a zostanie uwzględniona w ten sposób, że całość 
regulacji dotyczącej wykazu zawartych umów zostanie przeniesiona do treści 
ustawy poprzez dodanie w art. 5 ust. 3a-3d.

Rezygnacja z wydawania rozporządzenia określającego wzór ewidencji zawartych 
umów na rzecz uregulowania elementów niezbędnych wykazu zawartych umów 
bezpośrednio w ustawie, umożliwi przedsiębiorcom prowadzenie wykazu w ramach 
istniejących systemów rezerwacyjnych. Jednocześnie zaproponowano zmianę nazwy 
„ewidencja zawartych umów” na „wykaz zawartych umów”, aby uniknąć błędnego 
utożsamiania używanego w ustawie o usługach turystycznych terminu „Ewidencja” , 
w znaczeniu Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych, z ewidencją zawartych umów.
Ad 3. W zakresie uwagi dotyczącej art. 5 ust. 5b-5h w zakresie imprez turystycznych, 

które z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 
albo osoby, która działa w ich imieniu, nie zostały zrealizowane w całości lub 
w części wyjaśniam, że organizacja powrotu turystów w  takim przypadku jest 
uregulowana w art. 5 ust. 5a ustawy o usługach turystycznych. Zgodnie z tym 
przepisem w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika 
turystycznego do zadań marszałka województwa należy prowadzenie działań 
związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, jeżeli 
organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia 
tego powrotu, W praktyce marszałkowie województw w porozumieniu 
z ubezpieczycielami lub gwarantami zapewniają powrót do kraju klientów 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którzy złożyli marszałkowi 
województwa oświadczenie o niewypłacalności. Przepis ten nie jest natomiast 
objęty przedmiotowym projektem ustawy.

Ad 4. W zakresie uwagi dotyczącej art. 5 ust. 5c (po zmianie numeracji) informuję, że 
w opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki nie jest konieczne regulowanie elementów, 
jakie powinno zawierać zgłoszenie, o którym mowa w tym przepisie oraz 
wskazywanie nakładów poniesionych przez klientów, które podlegają zwrotowi. 
Ww. kwestie są już uregulowane odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Sportu 
i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy, 
gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy 
ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w  związku z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych. Jednocześnie, jak już 
wskazano w odniesieniu do uwagi nr 1, w projekcie doprecyzowano pojęcie 
kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej w przypadku niewypłacalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, poprzez wskazanie, że 
obejmują one zarówno koszty transportu, jak i niezbędnych transferów 
i zakwaterowania, w  tym poniesione indywidualnie przez klientów (projektowany 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. lOe ust. 1 ustawy o usługach turystycznych).

Ad 5. Informuję, że w opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki nie jest konieczne 
wyjaśnianie istoty wydawanej przez marszałka województwa dyspozycji wypłaty 
środków. Terminem tym ustawa o usługach turystycznych posługuje się od dnia
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wejścia jej w życie i dotychczasowa praktyka nie wskazuje na konieczność jej 
doprecyzowania. Marszałkowie województw nadal będą pełnić rolę organu 
właściwego do wydania dyspozycji wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych 
na wypadek niewypłacalności biur podróży zarówno na pokrycie kosztów powrotu 
klientów z imprezy turystycznej (art, 5 ust. 4 ustawy o usługach turystycznych), jak 
i zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na poczet niezrealizowanych lub 
częściowo niezrealizowanych imprez turystycznych (art. 5 ust. 5 ustawy o usługach 
turystycznych). Kompetencje marszałków województw w tym zakresie obejmą 
także projektowany II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek 
niewypłacalności biur podróży.

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.

RTUI TURYSTYKI n

uwiarski
Sekretarz Stanu

Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
tel:(22) 24 43 265
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