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(
w odpowiedzi na pismo z 18 marca 2016 r., znak: DPP/WOP1II/024/5/4/16/ES, 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 art. 1 pkt 11 projektu ustawy (proponowane 
brzmienie art. lOc ust. 1 ustawy o usługach turystycznych) wyjaśniam, że 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny będzie miał formę prawną wyodrębnionego 
rachunku bankowego zarządzanego przez UFG, na którym będą gromadzone środki 
z określonych w projekcie źródeł (projektowany art. lOd ust. 2 ustawy o usługach 
turystycznych). Turystyczny Fundusz Gwarancyjny będzie stanowił sui generis 
instytucję służącą dopełnieniu systemu implementacji dyrektywy 90/314. W art. 1 Oc 
ust. 1 projektowanej regulacji określenie TFG, wskazuje na sposób jego 
funkcjonowania (formę prawną), określenie rachunku w art. lOd ust. 1 oznacza 
natomiast rachunek bankowy, w rozumieniu fizycznego rachunku, na którym 
gromadzone są środki wskazane w art. 1 Od ust. 2.

Ad 2. W zakresie uwagi dotyczącej art. 1 pkt 11 projektu ustawy (proponowane 
brzmienie art. lOd ust. 2 pkt 3 ustawy o usługach turystycznych) wyjaśniam, że 
przyjęte w niniejszym przepisie użycie wyrazów J a k  najwyższego stopnia” jest 
tożsame z przepisami art. 117 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 maja 2013 r.
0 ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
1 Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, 
zpóźn. zm.) w  związku z art. 276 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), 
zgodnie z którym:
„Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji lokują środki finansowe, 
a w szczególności aktywa stanowiące pokrycie kapitałowego wymogu 
wypłacalności i aktywa stanowiące pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego, 
w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa, jakości
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i rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.
Umiejscowienie aktywów zapewnia ich dostępność.”.

Ad 3. W zakresie uwagi dotyczącej art. 1 pkt 11 projektu ustawy (proponowane 
brzmienie art. lOd ust. 2 ustawy o usługach turystycznych) odnośnie wskazania 
środków uzyskanych z pożyczek i kredytów jako źródła środków Funduszu, 
wyjaśniam co następuje. UFG posiada osobowość prawną, zaś osoba prawna działa 
przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie 
(art. 38 KC). Z uwagi na brak podmiotowości prawnej TFG, wydaje się być 
oczywistym, że kredyty i pożyczki będą zaciągane przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny na rzecz TFG. Ustawa przewiduje stały napływ środków 
pochodzących z wpłat przedsiębiorców na TFG, z których będą dokonywane spłaty 
zaciągniętych kredytów i pożyczek (projektowany art. lOe ust. 2). Jednocześnie 
zostanie uwzględniona uwaga w zakresie doprecyzowania, że spłata kredytów 
i pożyczek nie może być dokonywana ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na wyodrębnionym rachunku Funduszu. 
Odnośnie do wskazania innych wpływów jako źródła środków Funduszu 
(projektowany art. lOd ust. 2 pkt 5) wyjaśniam, że konstrukcja ta jest zbliżona do 
przyjętego obecnie źródła dochodów UFG w art. 117 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 
22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Mogą to być 
m.in. ewentualne środki odzyskane z masy upadłości niewypłacalnych biur podróży 
oraz ewentualne środki uzyskane w ramach postępowań sądowych (w wyniku 
roszczeń regresowych). Uzasadnienie projektu zostanie uzupełnione o dodatkowe 
wyjaśnienia w zakresie dotyczącym źródeł pochodzenia środków Funduszu.

Ad 4. W zakresie uwagi dotyczącej art. 1 Od ust. 3 ustawy o usługach turystycznych 
(zwrotnego finansowania TFG przez UFG na warunkach korzystniejszych od 
ogólnie stosowanych) informuję, że zostanie ona uwzględniona poprzez nadanie 
nowego brzmienia wskazanemu przepisowi.

Taka regulacja ma gwarantować, że udzielenie przecz UFG zwrotnego finansowania 
TFG nie będzie wpływać negatywnie na płynność finansową, a w konsekwencji 
zdolność do wypełniania przez UFG swoich podstawowych zadań ustawowych, 
określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Uzasadnieniem 
możliwości zwrotnego finansowania TFG przez UFG jest korzystna lokacja 
środków finansowych funduszu (tzn. „zapewnienie jak najwyższego stopnia 
rentowności”). Intencją projektodawcy jest udzielenie zwrotnego finansowania TFG 
przez UFG w sytuacji gdy UFG (jeśli pozwala na to sytuacja rynku ubezpieczeń) 
może udzielić tego finansowania po stopie wyższej niż średnia stopa 
oprocentowania środków lokowanych przez UFG w tym czasie (co jest korzystne 
dla członków UFG), i jednocześnie po stopie niższej niż koszty pożyczki lub kredytu 
możliwego do uzyskania przez TFG z finansowania ze źródeł zewnętrznych -  co
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byłoby korzystne dla interesariuszy TFG. Uzasadnienie projektu zostanie 
uzupełnione o wyjaśnienia w  powyższym zakresie.

Ad 5. W zakresie uwagi dotyczącej art. lOe ust. 5 ustawy o usługach turystycznych, 
wyjaśniam, że w przypadku gdy Fundusz nie posiadałby wystarczających środków 
na realizację roszczeń, o których mowa w projektowanym art. lOe ust. 1 ustawy
0 usługach turystycznych będzie istniała możliwość skorzystania z pożyczek
1 kredytów (art. 1 Od ust. 2 pkt 4) lub zwrotnego finansowania z UFG (art. 1 Od ust. 3). 
Przepis dotyczący pierwszeństwa pokrywania kosztów obsługi Funduszu przed 
realizacją jego zadań ustawowych (art. lOe ust. 4 zdanie drugie) zostanie 
wykreślony. Ponadto informuję, że uzasadnienie w ww. zakresie zostanie 
uzupełnione.

Ad 6. Uwaga dotycząca art. lOe ust. 6 ustawy o usługach turystycznych i art. 5 ustawy 
zmieniającej określających limity kosztów obsługi TFG zostanie uwzględniona 
poprzez ich wykreślenie. Oznacza to, że ze środków TFG będą pokrywane 
rzeczywiste koszty jego obsługi przez UFG. Należy przy tym wskazać, że UFG jako 
instytucja powołana w  drodze ustawy i wyspecjalizowana do określonych 
ustawowo zadań nie działa na zasadach komercyjnych -  jej celem nie jest 
działalność nastawiona na osiągnięcie zysku. Tym samym nie ma możliwości, 
zarówno na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, jak  i projektowanych zmian 
w zakresie rozszerzenia zadań UFG, aby UFG mógł osiągać zysk z tytułu obsługi 
TFG. Jednocześnie do OSR zostanie dołączony załącznik nr 2 przedstawiający 
szczegółowo koszty rocznej obsługi Funduszu.

Ad 7. Uwaga dotycząca pozostawienia na dotychczasowych zasadach udziału Komisji 
Nadzoru Finansowego w  wydawaniu rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 4 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zostanie 
uwzględniona poprzez odstąpienie od zmiany art. 119 ust. 4 i zaproponowanie 
poniższych zmian w art. 119 tej ustawy:
„2) w art. 119 po ust. 1 dodaje się ust. la w  brzmieniu:

„la. Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa 
w ust. 1, przedstawia wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania 
i działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.”;

3) w art. 119 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Funduszu sprawozdanie, 
o którym mowa w ust. 1, Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 
instytucji finansowych, ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz organowi 
nadzoru.”.

Ad 8. 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.
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Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
http://legislacia.rcl.gov.pl/proiekt/12282650.

Sekretarz Sianu

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