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na podstawie § 82 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), w załączeniu przekazuję projekt ustawy o zmianie 
ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UD30), z uprzejmą 
prośbą o skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje wzmocnienie całościowego systemu 
zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży poprzez utworzenie 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w formie rachunku bankowego prowadzonego 
w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki proponowanemu 
rozwiązaniu zwiększy się zaufanie klientów do organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych oraz wzrośnie poziom ochrony klientów.

Projekt przedmiotowej ustawy został poddany konsultacjom publicznym oraz 
uzgodnieniom i opiniowaniu. W trakcie uzgodnień wszystkie zgłaszane uwagi zostały 
uwzględnione lub wyjaśnione, a wyniki konsultacji publicznych przedstawia załączony do 
projektu raport z konsultacji. Ponadto przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W dniu 19 maja 2016 r. przedmiotowy projekt ustawy został przyjęty i rekomendowany 
Radzie Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów, a w dniu 24 maja 2016 r. uzyskał 
zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Przekazywany w załączeniu projekt uwzględnia uwagę Prezesa Rządowego Centrum 
Legislacji zgłoszoną na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów dotyczącą konieczności 
uzupełnienia przepisów projektowanej ustawy o zasadnicze kwestie dotyczące warunków 
i sposobu weryfikacji przez podmioty udzielające zabezpieczeń finansowych zgłoszeń 
klientów, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat w przypadku niewypłacalności organizatora 
turystyki lub pośrednika turystycznego. Uwzględnia on także poprawkę w art. lOd ust. 4, który 
dotyczy dochodzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny od przedsiębiorcy zwrotu 
wypłaconych kwot. Ponadto projekt został poprawiony pod względem legislacyjnym 
i redakcyjnym przed zwolnieniem z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.



Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Zagranicznych wyrażonym w piśmie z dnia 
17 maja 2016 r., znak: DPUE.920.255.2016/4/dl, projekt przedmiotowej ustawy jest zgodny 
z prawem Unii Europejskiej.

W trakcie prac zostało złożone jedno zgłoszenie zainteresowania pracami nad 
przedmiotowym projektem ustawy, wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej 
przez Polski Związek Motorowy.
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