
Warszawa,?? kwietnia 2016 r.

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP-WPL/0201 /4/2016/28 
UNP: 2016-22221

P f \0

Pani
Elżbieta Wanat-Połeć 
Prezes Zarządu 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego

(

w odpowiedzi na pismo z 18 marca 2016 r.} L.dz. 46W/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. W zakresie uwagi dotyczącej możliwości ustalenia składki na poziomie 0 zł 
wyjaśniam, że zgodnie z przyjętym założeniem minister właściwy do spraw 
turystyki będzie upoważniony do określania w drodze rozporządzenia 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych 
wysokości składek do Funduszu. Zapewni to możliwość elastycznego reagowania 
na zmieniającą się sytuację na rynku turystycznym. Projektowana wysokość 
pobieranej składki będzie mogła wynosić maksymalnie 30 zł, a minimalnie 0 zł, 
w zależności od rodzaju imprezy turystycznej i związanego z tym poziomu ryzyka 
(tj. w zależności od zasięgu terytorialnego i środka transportu), sytuacji na rynku 
turystycznym oraz wysokości środków zgormadzonych w Funduszu. Niektóre 
rodzaje imprez turystycznych obarczone są znikomym ryzykiem niewypłacalności 
przedsiębiorców oraz potrzeby uruchamiania zabezpieczeń z I filaru systemu 
zabezpieczeń finansowych i dlatego powinny być objęte stawką 0 zł. Dotyczy to na 
przykład przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne na terytorium Polski 
(w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) oraz na terytorium krajów 
sąsiadujących z Polską, które są obarczone bardzo niewielkim ryzykiem poniesienia 
szkód przez klientów w wyniku niewypłacalności biura podróży. Poza tym tej grupy 
przedsiębiorców nie dotyczy zwiększone ryzyko niewypłacalności wynikające ze 
spadku popytu związanego z aktualną sytuacją geopolityczną i wzrostem zagrożenia 
terroryzmem. Należy także podkreślić, że w przypadku gdyby zmieniła się aktualna 
sytuacja rynkowa i zwiększyłoby się ryzyko niewypłacalności i braku środków 
w I filarze zabezpieczeń finansowych posiadanych przez daną grupę 
przedsiębiorców, będzie istniała możliwość podwyższenia składki dla tej grupy 
przedsiębiorców poprzez zmianę rozporządzenia.
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Ad 2. Uwaga dotycząca ustalenia w okresie 3 lat określonej kwotowo maksymalnej 
wysokości kosztów obsługi funduszu nie może być uwzględniona w świetle uwag 
zgłoszonych przez KNF. Taka zmiana przepisów wymagałaby przedstawienia 
szczegółowych wyliczeń uzasadniających zmianę.

Ad 3. Uwaga dotycząca wydłużenia co najmniej do 3 miesięcy terminu wejścia 
w życie przepisów projektowanej ustawy w zakresie rozpoczęcia odpowiedzialności 
TFG nie może zostać uwzględniona. Takie wydłużenie vacatio legis 
uniemożliwiłoby objęcie ochroną klientów organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych w sezonie 2016 r. i byłoby sprzeczne z celem przedmiotowej 
interwencji, którym jest szybkie reagowanie na aktualne problemy rynku 
turystycznego. W tym celu projektowana regulacja dopuszcza możliwość zwrotnego 
finansowania TFG przez UFG lub korzystania z zewnętrznego źródła finansowania 
(kredyty i pożyczki), w przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu, 
niezbędnych do jego właściwego funkcjonowania.

Ad 4. Uwaga dotycząca wprowadzenia dodatkowych kar finansowych, które będą 
zasilać TFG nie zostanie uwzględniona zgodnie z ustaleniami z roboczego spotkania 
z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, które odbyło się 1 kwietnia 2016 r.

Ad 5. Uwaga dotycząca wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą środki z II filaru 
zabezpieczeń wypłacane będą jedynie w przypadku posiadania stosownego 
zabezpieczenia przedsiębiorcy w ramach I filaru nie może zostać uwzględniona 
ponieważ przyjęcie takiego rozwiązania wiązałoby się z możliwością pozbawienia 
niektórych klientów ochrony co jest wprost sprzeczne z dyrektywą 90/314. 
Dodatkowo należy wskazać, że posiadanie zabezpieczeń jest wymagane jako 
warunek podjęcia działalności przez przedsiębiorcę w zakresie wykonywania usług 
turystycznych a nieprzedstawienie takich zabezpieczeń jest obwarowane 
poważnymi sankcjami obejmującymi także zakaz wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

Ad 6. Uwaga dotycząca uregulowania trybu postępowania i ewentualnej 
odpowiedzialności TFG w przypadku niewypłacalności, upadłości, wszczętego 
postępowania upadłościowego lub odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego nie zostanie uwzględniona. 
W opinii MSiT taka procedura nie jest konieczna w projektowanej ustawie, 
ponieważ zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności podmiotu udzielającego 
zabezpieczenie finansowe są regulowane innymi przepisami -  np. ustawą 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.).

Ad 7. Uwaga dotycząca zapewnienia TFG udziału w postępowaniu upadłościowym 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zostanie uwzględniona 
analogicznie do art. 111 ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ad 8. Uwaga dotycząca wprowadzenia mechanizmu, który uwzględniałby zależność 
pomiędzy wysokością składki odprowadzanej na rzecz TFG, a innymi rodzajami 
zabezpieczeń nie wymaga wprowadzania zmian do projektu, ponieważ już obecna
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jego treść uwzględnia rozwiązania w tym zakresie. Zgodnie z projektowanym 
art. lOf ust. 4 minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, 
wysokość składki płaconej na rzecz Funduszu, uwzględniając zakres i rodzaj 
działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych oraz potrzeby finansowe Funduszu związane z realizacją zadań 
wynikających z ustawy. Taka regulacja zapewni odpowiednią zależność pomiędzy 
wysokością składki odprowadzanej na rzecz TFG, a innymi rodzajami 
zabezpieczeń.

Ad 9. Uwaga dotycząca pełnienia przez TFG funkcji organu kontrolno-nadzorczego, 
poprzez możliwość weryfikowania posiadanych przez przedsiębiorców 
zabezpieczeń finansowych z równoczesnym nałożeniem na przedsiębiorców, 
obowiązku sprawozdawczego do TFG nie zostanie uwzględniona zgodnie 
z ustaleniami z roboczego spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów 
i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które odbyło się 1 kwietnia 2016 r.

Ad 10. Uwaga dotycząca uwzględnienia w uzasadnieniu projektu ustawy dłuższego 
horyzontu czasowego, obejmującego również zmniejszający się wpływ składki 
i założoną wypłatę środków (na podstawie wypłat dokonywanych historycznie i/lub 
przy założeniu upadłości średniej wielkości przedsiębiorcy) z TFG nie zostanie 
uwzględniona. Uwzględnienie przedmiotowej uwagi wiązałoby się 
z nieproporcjonalnie dużym nakładem pracy w stosunku do uzyskanych w ten 
sposób danych.

Uwagi szczegółowe zostaną uwzględnione w treści poprawionego projektu stosownie 
do przedstawionego powyżej sposobu rozpatrzenia uwag ogólnych.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
http ://legistaci a. rcl. gov.p1/proiekt/l 2282650.
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