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/ /W  W związku z pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r.} znak pisma: DP-WPL/0201/4/2016/27,
! UNP: 2016-22219) przekazuję uwagi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (zwanego dalej 

Urzędem KNF) do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej projektem ustawy).

Z projektu ustawy oraz pisma Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
wynika, że część ze zgłoszonych pismem Urzędu KNF z dnia 18 kwietnia 2016 r. (znak sprawy: 
DPP/WOPIII/024/5/4/16/ES) uwag do projektu zmieniającego ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016, poz. 187) została uwzględniona. W ocenie Urzędu 
KNF w toku dalszych prac legislacyjnych należy także zwrócić uwagę na następujące 
zagadnienia opisane poniżej.

1. art. 1 pkt 2 g projektu ustawy (proponowane brzmienie art. 5 ust 5k ustawy o 
usługach turystycznych)

Projekt ustawy przewiduje dodanie art. 5 ust. 5k ustawy o usługach turystycznych, 
stanowiącego o zwrocie wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną: 
„ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji właściwego 
marszałka województwa, wypłaca należne klientom kwoty zgodnie z otrzymaną dyspozycją 
(...) Wskazać należy, że w projektowanym analogicznym przepisie art. 5 ust 5i dotyczącym 
wypłaty środków przeznaczonych na pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej 
posłużono się sformułowaniem: „ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie 
wypłaca marszałkowi województwa łub wskazanej przez niego jednostce środki z 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w ust. 5h, w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadania określonego w ust. 5a.

Obydwa przepisy w sposób odmienny opisują kwestię wypłaty środków przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej UFG). Art. 5 ust 5i wskazuje wprost, że 
dotyczy to środków wypłacanych UFG z Funduszu, zaś art. 5 ust 5 i ustawy o usługach 
turystycznych takiego wskazania nie czyni. Powyższe może budzić wątpliwości interpretacyjne 
na etapie stosowania prawa. Zakładając, że intencją projektu ustawy jest ograniczenie 
odpowiedzialności UFG za zobowiązania Funduszu do wysokości środków tego Funduszu
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(vide: art. lOe ust 3 projektu ustawy), kwestia ta wymaga doprecyzowania, choćby poprzez 
przyjęcie konstrukcji użytej w  projektowanym art. 5 ust 5i ustawy o usługach turystycznych.

2. art. 1 pkt 7 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOc ust. 1 ustawy o 
usługach turystycznych)

Zastrzeżenia budzi wyodrębnienie rachunku bankowego i oznaczenie go jako odrębnej 
instytucji —TFG w ramach UFG. Oznacza to de facto sugerowanie podmiotowości prawnej w 
ramach osoby prawnej - UFG. W praktyce wymieniona regulacja może wiązać się z 
obciążeniem UFG kosztami funkcjonowania Funduszu.

3. art. 1 pkt 7 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOd ust 2 pkt 3 ustawy 
o usługach turystycznych)

Z pisma z dnia 29 kwietnia 2016 r. wynika, że użycie w art. 1 Od ust 2 pkt 3 projektu 
ustawy sformułowania J a k  najwyższego stopnia” jest tożsame z przepisami art. 117 ust. 2 pkt 
10 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.), dalej jako „ustawa UFG” w związku z art. 276 ust. 3 ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844). Wskazać 
należy, że art. 117 ust 2 pkt 10) ustawy UFG odsyła w  tym zakresie do przepisów ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w  sposób ogólny:
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane z następujących źródeł: (...)
10) przychodów z lokat środków Funduszu dokonywanych według zasad określonych 

w ustawie o działalności ubezpieczeniowej dla zakładów ubezpieczeń;
Jeżeli więc intencją ustawodawcy jest określenie zasad lokowania środków Funduszu 

analogicznie jak ma to miejsce względem lokowania środków przez UFG tj. z uwzględnieniem 
zasady ostrożnego inwestora określonej obecnie w art. 276 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zasadne wydaje się powołanie na te przepisy ogólne bez 
umieszczania poszczególnych zasad inwestowania odrębnie w projekcie ustawy. N a wypadek 
ewentualnej zmiany przepisów ogólnych tj. obecnego art. 276 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, intencja projektu ustawy tj. poddanie zasad inwestowania 
środków Funduszu zasadom ostrożnościowym obowiązującym zakłady ubezpieczeń, może się 
bowiem rozminąć z aktualnym brzmieniem przepisów.

4. art. 1 pkt 7 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOd ust 3 ustawy o 
usługach turystycznych).

Art. lOd ust. 3 ustawy o usługach turystycznych, określający warunki udzielania 
zwrotnego finansowania przez UFG na rzecz Funduszu, w celu zapewniania realizacji jego 
zadań ustawowych, wymaga doprecyzowania. Przedmiotowy przepis nie wskazuje dnia 
określenia wartości lokat funduszu statutowego UFG (na podstawie, którego jest ustalana 
maksymalna kwota możliwej do udzielenia pożyczki na rzecz Funduszu - w wysokości do 5% 
wartości lokat) oraz dnia ustalenia wysokości stopy procentowej lokat będących podstawą 
obliczenia wysokości oprocentowania pożyczki od UFG. Ponadto, nie jest jasne, czy 
sformułowanie „finansowanie do jednego roku” odnosi się do rocznego limitu wysokości 
pożyczki równej 5% wartości lokat czy też okresu spłaty ww. pożyczki.
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5. art. 1 pkt 7 projektu ustawy (proponowane brzmienie art. lOd ust 4 ustawy o
usługach turystycznych).

Projektowany art. lOd ust 4 ustawy o usługach turystycznych przewiduje możliwość 
dochodzenia przez UFG od przedsiębiorcy zwrotu wypłaconych wypłat na pokrycie kosztów 
powrotu z imprezy turystycznej oraz zwrotu wpłaconej ceny imprezy turystycznej (art. 5 ust. 
5i i ust. 5k ustawy o usługach turystycznych) w przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia o 
niewypłacalności przedsiębiorca dalej prowadzi działalność.

Wskazać należy, że w przepisie tym nie ujęto jednak sytuacji określonej w art. 5 ust. 3 
f) ustawy o usługach turystycznych tj. przypadku, gdy wypłata środków następuje pomimo 
braku złożenia przez organizatora lub pośrednika oświadczenia o niewypłacalności, o którym 
mowa w  art. 5 ust 3e pkt 1 ustawy o usługach turystycznych, gdy okoliczności w sposób 
oczywisty wskazują że organizator lub pośrednik turystyki nie jest w stanie wywiązać się z 
umów i zapewnić powrotu klientów z imprezy turystycznej, a pomimo tego przedsiębiorca 
prowadzi nadal działalność.

6. art. 1 pkt 7 projektu ustawy ( proponowane brzmienie art. lOe ust. 3 ustawy o
usługach turystycznych)

Art. lOe ust. 3 zd. drugie ustawy o usługach turystycznych przewiduje zakaz 
pokrywania roszczeń i zobowiązań Funduszu ze środków UFG innych niż zgromadzone na 
wyodrębnionym rachunku Funduszu. W stosunku do projektu ustawy w wersji z dnia 26 lutego 
2016 r. usunięto natomiast umieszczony wówczas w projekcie ustawy art. lOe ust. 5 
przewidujący wprost ograniczenie odpowiedzialności UFG za realizację roszczeń do 
wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu („ Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny odpowiada za realizację roszczeń do wysokości środków zgromadzonych na 
rachunku Funduszu ”).

Treść art. lOe ust. 3 ustawy o usługach turystycznych, w zestawieniu z usuniętym w 
toku prac art. lOe ust. 5 ustawy o usługach turystycznych może sugerować, że jest to norma o 
charakterze technicznym wiążąca wyłącznie UFG, zaś zakaz pokrywania zobowiązań 
Funduszu ze środków własnych UFG nie oznacza ograniczenia odpowiedzialności UFG 
względem osób trzecich do wysokości posiadanych środków Funduszu. Z projektowanego art. 
lOd ust 3 in fine wynika, że wysokość zwrotnego finansowania Funduszu przez UFG nie może 
przekroczyć 5% wartości lokat funduszu statutowego UFG w okresie finansowania do jednego 
roku. Uzasadniona i możliwa wydaje się więc interpretacja przepisów, zgodnie z którą UFG 
odpowiada za zobowiązania Funduszu (będącego jedynie rachunkiem technicznym i nie 
posiadającego osobowości prawnej) co do zasady całym swoim majątkiem, zaś ograniczenia 
dotyczące zwrotnego finansowania nie wpływają na możliwości dochodzenia roszczeń przez 
osoby trzecie.

W toku dalszych prac legislacyjnych rozważenia może wymagać więc wprowadzenie 
rozwiązań ograniczających ryzyko odpowiedzialności UFG za zobowiązania Funduszu 
w  sytuacji przekroczenia progu zwrotnego finansowania w wysokości 5% wartości lokat 
funduszu statutowego UFG w okresie finansowania do jednego roku oraz braku środków na 
rachunku Funduszu i możliwości ich pozyskania. W sytuacji takiej, zgodnie z art. lOd ust 3 
ustawy o usługach turystycznych, UFG nie miałby bowiem możliwości dalszego finansowania 
zwrotnego Funduszu ponad kwotę 5% wartości lokat, zaś brzmienie art. lOe ust 3 ustawy o 
usługach turystycznych może zostać uznane za nie zwalniające UFG z obowiązku wypłaty
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środków na rzecz osób, którym przysługują roszczenia np.: o zwrot wpłaconej ceny 
niezrealizowanej usługi turystycznej.

7. art. 1 pk t 9 projektu  ustawy ( proponowane brzmienie art. 45d ustawy o usługach
turystycznych)

Zaproponowany art. 45d ustawy o usługach turystycznych zawierający sankcję kamą w 
postaci kary pozbawienia wolności do lat 5 w odniesieniu do osoby, która dopuściła się 
zaniżenia wysokości należnej składki w deklaracji składanej do UFG, wydaje się nadmiernie 
restrykcyjny. Należy zwrócić uwagę, na fakt, iż obecnie ustawa o usługach turystycznych nie 
zawiera przepisów karnych. W związku z tym, należałoby rozważyć zastąpienie sankcji karnej 
karą pieniężną, która byłaby nakładana, w drodze decyzji administracyjnej, przez marszałka 
województwa na organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, na wniosek UFG w 
przypadku, o którym mowa w art. 1 pkt 9 projektu ustawy, z zastrzeżeniem, iż w razie 
stwierdzenia umyślności takiego działania UFG może wystąpić również z wnioskiem do 
właściwego marszałka województwa z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w 
proponowanym art. 9 ust. 3 pkt 1 a ustawy o usługach turystycznych.

Zaproponowany artykuł sformułowany jest w sposób bardzo ogólnikowy, co stwarza 
stan niepewności odnośnie tego, do kogo i w jakich okolicznościach ma on mieć zastosowanie. 
Po pierwsze, nie jest jasne, czy odpowiedzialność kamą za ww. czyn miałaby ponosić osoba 
która faktycznie zaniżała wysokość należnych składek do UFG, czy też wyłącznie 
przedsiębiorca lub osoby wchodzące w skład organów prowadzących sprawy przedsiębiorcy, 
na którym ciąży obowiązek odprowadzania składek. W przypadku zachowania przepisu 
karnego, proponujemy więc uściślić, iż odpowiedzialności karnej podlega przedsiębiorca lub 
członkowie organów prowadzących sprawy przedsiębiorcy. Ponadto, sytuacja objęta sankcją 
kamą może mieć charakter nieumyślny i incydentalny, dlatego należałoby zastrzec, iż 
odpowiedzialności karnej powoduje jedynie działanie umyślne. Trzeba również pamiętać, iż 
skala naruszenia projektowanego art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach turystycznych może być 
mała, a kwota należnych i nieopłaconych składek niewielka, w związku z czym zasadne wydaje 
się rozszerzenie katalogu kar o kary wolnościowe, tj. o karę grzywny i karę ograniczenia 
wolności.
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