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Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z 12 maja 2016 r., znak: DPP/WOPIII/024/5/7/16/ES, w którym 
zgłoszono dodatkowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych 
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przedstawiam poniższe 
stanowisko.

1. W odniesieniu do uwagi nr 1 informuję, iż uwzględnienie jej zostanie 
rozważone na etapie komisji prawniczej z uwagi na fakt, że ma ona charakter 
legislacyjny i redakcyjny.

2. Uwaga nr 2 nie może zostać uwzględniona. Projektowana regulacja w zakresie 
wprowadzenia TFG, jako funduszu prowadzonego w ramach UFG nie zakłada 
jego funkcjonowania jako odrębnej osoby prawnej. Głównym argumentem 
przemawiającym za tym rozwiązaniem jest uniknięcie potrzeby tworzenia 
nowego, odrębnego podmiotu, co przede wszystkim pozwoli na praktycznie 
natychmiastowe uruchomienie II filaru, a także na ograniczenie kosztów 
funkcjonowania TFG w przypadku jego funkcjonowania w ramach już 
istniejącej instytucji finansowej. Z bezpośredniego brzmienia przepisu wynika, 
iż nie mamy do czynienia z osobą prawną lecz wyodrębnionym rachunkiem, 
regulacja ta nie stwarza zagrożenia interpretacji, iż TFG ma posiadać 
osobowość prawną lub że regulacja ta nałoży na UFG obciążenie kosztami 
funkcjonowania TFG. Wszystkie koszty funkcjonowania TFG będą 
w rezultacie pokryte ze składek organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, a nie ze środków własnych UFG lub środków przeznaczonych 
przez UFG na wykonywanie innych zadań niż prowadzenie TFG, co wynika 
z art. 10 e ust. 3 zdanie drugie w brzmieniu nadanym projektem ustawy.

3. Uwaga nr 3 nie zostanie uwzględniona. Należy zauważyć, że projekt 
przewiduje, iż środki TFG będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku 
bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i mogą pochodzić



m.in. z przychodów z lokat środków TFG dokonywanych z zachowaniem jak 
najwyższego stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności środków 
Funduszu, przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności. W opinii 
Ministerstwa Sportu i Turystyki wskazane klauzule generalne w wystarczający 
sposób zabezpieczają inwestowane środki TFG. Nie istnieje konieczność 
uzupełniania regulacji o zasady przyjęte na gruncie ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

4. Uwaga nr 4 nie zostanie uwzględniona. Użycie w art. lOd ust. 3 projektu 
ustawy wyrazów: „w danym okresie” oznacza konieczność ustalenia stopie 
oprocentowania lokat dzień udzielenia zwrotnego finansowania, dodatkowo 
warunkiem jest granica 5% wartości lokat funduszu statutowego UFG, która 
nie może przekroczyć tej wartości w całym okresie zwrotnego finansowania 
tj. jednego roku. Taka regulacja ma gwarantować, że udzielenie przez 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 
(tzw. „zapewnienie jak najwyższego stopnia rentowności”).

5. W odniesieniu do uwagi nr 5 informuję, iż uwzględnienie jej zostanie 
rozważone na etapie komisji prawniczej.

6. Uwaga nr 6 nie zostanie uwzględniona ponieważ w opinii Ministerstwa Sportu 
i Turystyki treść projektu nie powoduje wątpliwości, iż UFG odpowiada 
do wysokości środków zgromadzonych na TFG. Ze środków TFG pokrywa się 
koszty związane z realizacją wypłat, o których mowa w art. lOe. 1. oraz koszty 
jego obsługi przez UFG. Roszczenia i zobowiązania TFG nie mogą być 
pokrywane ze środków UFG innych niż zgromadzone na rachunku, o którym 
mowa w art. lOd ust. 1. W opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki nie istnieje 
zagrożenie, dotyczące możliwości wyczerpania środków finansowych z TFG, 
bowiem istnieją mechanizmy umożliwiające ich uzupełnienie, takie jak: 
zwrotne finansowanie, pożyczki zewnętrzne, a w ostateczności podwyższenie 
składek wnoszonych do TFG.

7. Uwaga nr 7 nie zostanie uwzględniona, ponieważ proponowany przepis kamy 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 187) został zaprojektowany w uzgodnieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości i w opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki nie jest nadmiernie 
restrykcyjny.
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