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Warszawa, dnia 18 maja 2016 r.

R z ą d o w e  C e n t r u m  L e g isl a c ji 
w ic e pr e z e s

Robert Brochocki

RCL.DPS.550.5/2016 
Dat.: KRM-10-50-I6

Pani

Małgorzata Hirszel 

Sekretarz Stałego Komitetu 

Rady Ministrów

Nawiązując do przekazanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów 

przy piśmie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 maja 2016 r. (znak: DP- 

PL/0201/4/2016/41) projektu ustawy o zmianie ustawy q usługach turystycznych oraz ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (UD 30), Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie 

informuje, te  do przedmiotowego dokumentu zgłasza następujące uwagi:

1. Należy podnieść, że projekt ustawy w  wersji przedłożonej pod obrady Stałego Komitetu 

Rady Ministrów nie uwzględnia w dostatecznym zakresie uwagi nr 1 zgłoszonej przez 

Rządowe Centrum Legislacji w toku uzgodnień pismem z dnia 6 maja 2016 r., dotyczącej 

konieczności uzupełnienia przepisów projektowanej ustawy o zasadnicze kwestie 

dotyczące warunków' i sposobu weryfikacji przez podmioty udzielające zabezpieczeń 

finansowych, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r- o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187), zgłoszeń klientów, którzy 

nie otrzymali zwrotu wpłat w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego. W ocenie Rządowego Centrum Legislacji nie stanowi 

dostatecznej realizacji powyżej wskazanej uwagi modyfikacja dodawanego w art. 1 pkt 2 

lit. f  projektowanej ustawy przepisu art. 5 ust. 5e zdanie pierwsze powołanej ustawy, 

zgodnie z którym „Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania
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zgłoszenia klienta, dokonuje jego weryfikacji pod względem kompletności i zgodności ze 

stanem faktycznym oraz przekazuje właściwemu marszałkowi województwa informację 

o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej klientowi albo informację 

o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem 

przyczyny.’'. Należy bowiem podkreślić, że w przepisach projektowanej ustawy nadal nie 

zostały określone wymagania, jakie ma spełniać przedmiotowe zgłoszenie, w tym także 

jakie dokumenly powinny zostać dołączone przez klienta do powyższego zgłoszenia. 

Powyższe powoduje, że na podstawie przepisów projektowanej ustawy w dalszym ciągu 

nie będzie możliwe ustalenie, co oznacza weryfikacja powyższego zgłoszenia pod 

Względem „kompletności”.

2. Zgodnie z § 60 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. -  Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063) 

wniosek o rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów powinien zostać 

uzupełniony o opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy będzie ponadto wymagał poprawy na etapie rozpatrzenia przez 

Komisję Prawniczą w zakresie dokonania poprawek o charakterze legislacyjnym 

i redakcyjnym.

Robert Brochocki 
Wiceprezes

Rządowego Centrum Legislacji

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/

Sprawę prowadzi: Anna. Pieczyńska
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