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UZASADNIENIE 

 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia 

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowiło będzie realizację 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10f ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334), wprowadzonego do ustawy 

o usługach turystycznych na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy 

o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334). Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister Sportu 

i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów, po zasięgnięciu opinii 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określa wysokość składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, uwzględniając miejsce realizacji imprezy 

turystycznej i rodzaj zapewnianego środka transportu oraz potrzeby finansowe Funduszu 

związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy założeniu, iż składka na Fundusz 

jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy, 

przy czym minimalna stawka może być określona na poziomie 0 zł, co stanowi realizację 

wytycznych w upoważnieniu do wydania tego rozporządzenia.  

II. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być 

unormowana  

W aktualnym stanie prawnym nie ma regulacji w dziedzinie, która ma być uregulowana 

niniejszym rozporządzeniem. 

III.  Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 

prawnym 

Dotychczas nie istniał II filar zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w formie Funduszu, tym samym nie 

było podstaw do określania wysokości składki na Fundusz. 

Projekt określa wysokość składki na Fundusz, przy uwzględnieniu miejsca realizacji imprezy 

turystycznej i rodzaju zapewnianego środka transportu. Składka jest różnicowana ze względu 

na ryzyko jakie za sobą niosą określone w rozporządzeniu imprezy turystyczne.   

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 26 listopada 2016 r.  

Konieczność wejścia w życie rozporządzenia wraz z ustawą o zmianie ustawy o usługach 

turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przemawia za 

odstąpieniem od wynikającej z postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. 
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w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych 

(M.P. poz. 205) zasady ustalania na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca daty wejścia w życie 

przepisów określających warunki prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przed skierowaniem projektu do uzgodnień nie dokonywano oceny OSR w trybie 

przewidzianym w § 32 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów nie przedstawił stanowiska w zakresie OSR. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) w związku z tym nie 

podlega notyfikacji. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 

979, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
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