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w odpowiedzi 
WPL.0201.7.2) 
turystyce

na Pana pismo z / dnia 22 marcai 2017 rofeli, sygn. DP- 
17.2, dotyczące zaopiniowania projektu ustawy o imprezach 
1 powiązanycfTusługach turystycznych (chijej^projekt ustawy”)

niniejszym w imieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej 
„UFG”) poniżej przedstawiam uwagi do ww. projektu.

1. Art. 3 ust. 2 projektu ustawy

W zakresie propozycji brzmienia art. 3 ust. 2 projektu ustawy, w opinii U F l^  
zasadnym zdaje się rozszerzenie okoliczności, w których minister właściwymi 
do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia, w stosunku do marszałka 
województwa, o sprawy, o których mowa w art. 27 ust. 1 projektu ustawy.

2. Art. 7 ust. 1 projektu ustawy

W opinii UFG przyjęte brzmienie wskazanego przepisu może prowadzić do jego 
błędnej interpretacji. Wskazać bowiem należy, że przy tak przyjętej dyspozycji 
przepisu powiązane usługi turystyczne będą powstawały na podstawie kryterium 
podmiotowego, a nie na podstawie kryterium przedmiotowego. Powiązane usługi 
turystyczne powinny powstawać w przypadku ułatwienia podróżnemu, który nabył 
usługę jednego rodzaju, nabycia usługi innego rodzaju. Zgodnie z obecnym 
brzmieniem proponowanego przepisu dla powstania powiązanych usług 
turystycznych będzie miało znaczenie, czy przedsiębiorca, co do zasady ułatwia 
nabywanie innego rodzaju usług, a nie czy ma to miejsce w przypadku 
konkretnego podróżnego i ułatwienia temu podróżnemu nabycia usługi innego 
rodzaju. Precyzyjne określenie przedmiotowej kwestii ma niebagatelne znaczenie 
dla funkcjonowania rynku turystycznego oraz dla realizacji ustawowych 
obowiązków przez przedsiębiorców. W przypadku powiązanych usług 
turystycznych przedsiębiorcy będą zwolnieni z części obowiązków, a przy 
przyjęciu obecnego brzmienia przepisów ułatwianie nabywania usług innego 
rodzaju, mogłoby prowadzić do podmiotowego zwolnienia części przedsiębiorców 
z ustawowych obowiązków, w tym np. obowiązków względem Turystycznego
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Funduszu Gwarancyjnego. Zważając na powyższe, UFG proponuje przyjęcie 
następującego brzmienia art. 7 ust. 1 projektu ustawy:

„Powiązane usługi turystyczne powstają, jeżeli przedsiębiorca po zaoferowaniu 
usługi jednego rodzaju ułatwi podróżnemu nabycie usług innego rodzaju (...) ”

3. A rt 9 ust 14 w zw. z art. 9 u st 1 pkt 2 projektu ustawy

Przyjęte w projekcie ustawy brzmienie art. 9 ust. 14 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, 
prowadzi do wewnętrznej sprzeczności przepisów ustawy. Zgodnie bowiem z art. 9 
ust. 1 pkt 2 organizatorzy turystyki oraz podmioty ułatwiające nabywanie 
powiązanych usług turystycznych są obowiązani „ (...jskładać marszałkowi 
województwa oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
posiadanego zabezpieczenia finansowego, nie później niż 14 dni przed upływem 
terminu obowiązywania umowy lub gwarancji poprzedniej; przedsiębiorcy 
zaprzestający działalności lub zawieszający działalność sa zwolnieni z teso 
obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu lub 
zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych: “

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 14 projektu ustawy „Obowiązki, o których mowa 
w ust. 1, nie mają zastosowania do organizatora turystyki lub podmiotu 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, w okresie zawieszenia 
przez niego wykonywania działalności. "

Mając zatem na uwadze powyższe wskazać należy, że w art. 9 ust. 1 pkt 2 projektu 
ustawy wskazuje się, że przedsiębiorcy nie są zobligowani do przedstawienia 
właściwemu marszałkowi województwa potwierdzenia posiadanego
zabezpieczenia w przypadku zaprzestania lub zawieszenia wykonywania 
działalności, jednakże pod warunkiem poinformowania o tvm fakcie właściwego 
marszałka województwa. Dyspozycja art. 9 ust. 14 projektu ustawy wprowadza 
natomiast generalne wyłączenie stosowania art. 9 ust. 1, w przypadku zawieszenia 
wykonywania działalności przez przedsiębiorcę. Tym samym należy zwrócić 
uwagę, na sprzeczność przywołanych przepisów. W związku z powyższym 
proponuje się następujące brzmienie art. 9 ust. 14:

„Obowiązki, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do organizatora 
turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
w okresie zawieszenia przez niego wykonywania działalności, z  zastrzeżeniem ust.
1 pkt 2."

4. Art. 23 projektu ustawy

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (dalej „TFG”) obsługiwany przez UFG 
realizuje swoje zadania w oparciu o dane zgormadzone w Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw turystyki (dalej „Ewidencja”). Wykorzystanie 
danych z Ewidencji ma kluczowe znaczenie dla identyfikowania podmiotów
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zobowiązanych względem TFG, weryfikacji realizowania przez nich obowiązków 
względem TFG. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że na przestrzeni kilku miesięcy 
działalności TFG, w związku z realizacją zadań TFG, zidentyfikowano liczne 
problemy w funkcjonowaniu Ewidencji, w tym przede wszystkim: nieodpowiednią 
jakość danych, nieustrukturyzowany zakres i format danych, skomplikowaną 
procedurę wprowadzania danych do Ewidencji, skutkującą opóźnieniem 
w ujawnianiu w niej danych, jak również liczne niezgodności z danymi 
otrzymywanymi przez TFG. Tym samym UFG zidentyfikowało wiele obszarów, 
w których Ewidencja wymagałaby usprawnienia, aby możliwe było korzystanie 
z jej pełnych funkcjonalności, zawarte w niej dane odzwierciedlały stan faktyczny, 
a jakość danych i czas ich umieszczania w Ewidencji pozwalał na możliwość 
dokładnej weryfikacji podmiotów, z którymi klienci zamierzają zawrzeć umowy.

Najważniejszym jednak aspektem jest pełna weryfikacja posiadanych zabezpieczeń 
przez przedsiębiorców branży turystycznej oraz realizacji ich obowiązków 
względem TFG, co pozwoli w sposób możliwie najskuteczniejszy zabezpieczyć 
interesy podróżnych. Należy mieć na uwadze, że Ewidencja, jest podstawowym 
i jedynym kompleksowym źródłem wiedzy o przedsiębiorcach prowadzących 
działalność w zakresie organizacji imprez turystycznych. Niebagatelne znaczenie 
ma zatem prowadzenie Ewidencji w sposób pozwalający na powszechny dostęp 
do jak najszerszego zakresu informacji, pozwalającego klientom ocenić 
wiarygodność przedsiębiorców, z którymi zamierzają udać się na wakacje.

Zapewnienie wysokiej jakości informacji zgormadzonych w Ewidencji oraz 
jej odpowiednich funkcjonalności pozwoli poprawić poziom bezpieczeństwa 
rynku, eliminować nieuczciwych przedsiębiorców, edukować podróżnych oraz 
usprawnić wymianę informacji na temat przedsiębiorców. Istotnym aspektem jest 
również usprawnienie współpracy pomiędzy podmiotami sprawującymi nadzór nad 
rynkiem usług turystycznych, w tym marszałkami województw, ministrem 
właściwym do spraw turystyki, co może zapewnić gromadzenie w Ewidencji 
odpowiedniej jakości danych, w ustruktuiyzowanej formie, zwiększającej 
użyteczność danych zgromadzonych w Ewidencji i usprawniających pracę na tych 
danych przez podmioty do tego uprawnione.

Mając na uwadze powyższe oraz doświadczenie UFG w obszarze technologii 
i systemów teleinformatycznych oraz w zakresie tworzenia i prowadzenia 
baz danych, w wielu obszarach działalności UFG (m.in. Ośrodek Informacji, TFG, 
Portal UFG, systemy merytoryczne oraz budowane obecnie Baza Danych 
Ubezpieczeniowych i Platforma Antyfraudowa), wskazuje się, że uzasadnione jest 
powierzenie zadania zbudowania i prowadzenia Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Posiadanie przez UFG szeroko rozbudowanej infrastruktury informatycznej oraz 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, pozwoli na dodatkowe obniżenie kosztów 
zbudowania, prowadzenia i obsługi nowej Ewidencji. Natomiast wiedza 
pozyskiwana przez UFG, w związku z obsługą TFG (m.in. na podstawie
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składanych deklaracji przez przedsiębiorców) pozwoli na bieżącą, comiesięczną 
weryfikację poprawności danych zgromadzonych w Ewidencji. Jednocześnie, 
na podstawie danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz pochodzących 
z innych źródeł referencyjnych (rejestry publiczne), możliwe będzie zapewnienie 
wysokiej jakości danych zgonnadzonych w Ewidencji, zarówno w zakresie 
merytorycznym, jak również w ujęciu bazodanowym.

Pobocznie warto również zauważyć, że wraz z budową nowej Ewidencji, zasadne 
jest rozważenie zbudowania kompleksowej bazy danych, w skład której wchodzić 
będą również Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów 
na Przewodników Górskich, o którym mowa w art. 24 ust. 13 ustawy o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
rejestr uprawnień przewodników górskich, o którym mowa w art. 28 ust. 6 
ww. ustawy oraz Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, o którym mowa 
w art. 42 ust. 3 ww. ustawy. Stworzenie jednego systemu informatycznego, 
z wydzielonymi rejestrami i aplikacjami do korzystania z poszczególnych 
rejestrów pozwoli obniżyć koszty budowy takiego systemu, w stosunku 
do kosztów jakie miały być związane z budową czterech niezależnych rejestrów. 
Dodatkowo należy zauważyć, że stworzenie jednego systemu informatycznego 
zawierającego wszystkie rejestry dotyczące branży turystycznej pozwoli 
na ujednolicenie wprowadzonych w nich rozwiązań, a tym samym 
na wprowadzenie przystępnych funkcjonalności pozwalających na sprawne 
działanie i obsługę ww. rejestrów.

Przyjęcie przedstawionej powyżej koncepcji powierzenia UFG budowy, 
prowadzenia i obsługi Ewidencji, wymagałoby odpowiedniego dostosowania 
przepisów projektu ustawy. Tym samym proponuje się przyjęcie następujących 
zmian, w zakresie art. 23 projektu ustawy:

a) Zmiana treści art. 23 ust. 1 projektu ustawy, poprzez przyjęcie 
następującego brzmienia:

„Na podstawie informacji o dokonanych wpisach do rejestru, 
przekazywanych w postaci elektronicznej przez marszałków województw, 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi Centralną Ewidencję 
Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych, zwaną dalej: „Ewidencją”, 
publikowaną przez ministra właściwego do spraw turystyki na stronie 
internetowej obsługującego go urzędu. ”

b) Zmiana treści art. 23 ust 14 projektu ustawy poprzez przyjęcie 
następującego brzmienia:

„Minister właściwy do spraw turystyki posiada dostęp do informacji 
zawartych w Ewidencji i je st uprawniony do ich przetwarzania, a takie 
mote zobowiązać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
do udostępnienia w terminie 3 dni roboczych określonych informacji 
z Ewidencji”
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c) Zmiana treści art. 23 ust. 19 projektu ustawy poprzez przyjęcie 
następującej treści:

„Minister właściwy do spraw turystyki w oparciu o dane udostępnione 
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie Ewidencji 
udostępnia i przekazuje informacje sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. 
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 
poz> 352). ”

d) Dodanie art. 23 ust. 20 projektu ustawy, o następującej treści:

„ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tworzy system
teleinformatyczny, którego tryb i sposób funkcjonowania określa 
rozporządzenie, o którym mowa w ust. 21.”

e) Zmiana numeracji, poprzez oznaczenie dotychczasowego art. 23 ust. 20
projektu ustawy jako art. 23 ust. 21 i przyjęcie jego następującej treści:

„Minister właściwy do spraw turystyki h> porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw instytucji finansowych, oraz po zasięgnięciu opinii 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi w drodze
rozporządzenia szczegółowe warunki, tryb i sposób funkcjonowania 
systemu teleinformatycznego obsługiwanego i administrowanego przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zapewniającego możliwość 

funkcjonowania Ewidencji uwzględniając w szczególności konieczność 
zapewnienia bezpiecznego przesyłu i weryfikacji danych i informacji 
drogą teletransmisji danych.”

5. Art. 24 projektu ustawy

Wskazać należy, że w projekcie ustawy nie została uregulowana kwestia związana 
z zobowiązaniami przedsiębiorców względem podróżnych, w przypadku 
gdy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru.

W Białej księdze ustawy o usługach turystycznych zakładano „doprecyzowanie 
regulacji nakładającej obowiązek wykonania podjętych zobowiązań lub zwrotu 
środków w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań wobec klientów przez 
przedsiębiorcę, którego decyzją marszałka wykreślono z rejestru (na wniosek 
przedsiębiorcy lub w związku z nałożeniem sankcji zakazu wykonywania 
działalności)." W Białej księdze wskazano, również że „należy podkreślić, 
że ochroną na wypadek niewypłacalności objęte są umowy zawarte w okresie 
obowiązywania danego zabezpieczenia. Zaproponowane rozwiązanie dotyczy 
zobowiązań podjętych przed wykreśleniem z rejestru w okresie obowiązywania 
danego zabezpieczenia finansowego. Po wykreśleniu z rejestru będzie obowiązywał 
zakaz zawierania kolejnych umów. Nie będzie to jednak zwalniało organizatora
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z obowiązku wykonania pocłjętych wcześniej zobowiązań wobec klientów 
lub zwrotu środków w przypadku niewywiązania się z tych zobowiązań. "

Zważając zatem na powyższe, w celu uniknięcia sytuacji, w której klienci będą 
ponosili negatywne konsekwencje wykreślenia z rejestru przedsiębiorcy, z którym 
wcześniej zawarli umowy, w opinii UFG uzasadnione jest aby powyższa kwestia 
została uregulowana w projektowanej ustawie.

6. Art. 25 pkt 4 projektu ustawy

W treści art. 25 pkt 4 proponuje się zastąpienie spójnika „i” słowem „lub”, 
w zakresie przyjmowania od podróżnych wpłat na poczet umów o udział 
w imprezie turystycznej lub ułatwianie nabywania powiązanych usług 
turystycznych. Przyjęcie obecnej propozycji wymaga aby dla stwierdzenia 
rażącego naruszenia wystąpiły obie przesłanki łącznie, tj. zawarcie umowy 
i przyjęcie wpłaty przez przedsiębiorcę. W opinii UFG sankcjonowane powinny 
być zarówno oba te przypadki występujące łącznie, jak również każdy z nich 
występujący niezależnie, tj. jedynie zawarcie umowy lub jej nie zawarcie, 
ale przyjęcie wpłaty. W związku z tym proponuje się następujące brzmienie art. 25 
pkt 4 projektu ustawy:

„zawieranie przez przedsiębiorcę kolejnych tanów o udział w imprezie turystycznej 
lub ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych łub przyjmowanie 
od podróżnych wpłat na poczet tych umów mimo złożenia oświadczenia 
o niewypłacalności lub w przypadku wystąpienia przez marszałka województwa 
o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez tego oświadczenia, zgodnie 
z art. I I  ust. 2; ’’

7. Art. 25 pkt 7 projektu ustawy

Katalog rażących naruszeń wykonywania działalności przewiduje sankcjonowanie 
wykonywania działalności poza zasięgiem terytorialnym, określonym we wpisie 
do rejestru. Wskazać jednak należy, że (co potwierdziło dotychczasowe 
doświadczenie TFG) występują również przypadki posiadania przez 
przedsiębiorców nieadekwatnych zabezpieczeń finansowych, tj. prowadzenie 
działalności opartej na czarterach lotniczych, przy jednoczesnym posiadaniu 
zabezpieczenia finansowego nieobejmującego czarterów.

Posiadanie przez przedsiębiorców nieadekwatnego zabezpieczenia finansowego 
jest istotnym ryzykiem dla podróżnych. Zabezpieczenie finansowe o niewłaściwym 
zakresie, uniemożliwi bowiem uzyskanie zwrotu środków z I filaru w przypadku 
niewypłacalności przedsiębiorcy. Brak możliwości uruchomienia zabezpieczenia 
finansowego w I filarze uniemożliwi również uzyskanie zwrotu poniesionych 
kosztów z TFG, a w konsekwencji podróżny poniesie istotną szkodę.

Mając zatem na uwadze powyższe proponuje się dodanie do katalogu rażących 
naruszeń wykonywania działalności, kwestii posiadania zabezpieczenia 
finansowego nieadekwatnego do zakresu i rodzaju prowadzonej działalności.

6



8. Art. 28 ust. 1 projektu ustawy

UFG wskazuje, że przywołane w niniejszym przepisie oznaczenie Dziennika 
Ustaw jest nieaktualne. Właściwy obecnie dla ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
0 ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
1 Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dziennik Ustaw, to -  Dz.U. 
z 2016r.,poz. 2060, zpótn.zm.

9. Art. 31 ust. 1 projektu ustawy

Zdaniem UFG zaproponowane brzmienie art. 31 ust. 1 projektu ustawy 
nie obejmuje części przypadków nabywania powiązanych usług turystycznych, 
które zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych 
i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) 
nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (dalej „Dyrektywa”), powinny 
być objęte ochroną na wypadek niewypłacalności. W świetle przepisów 
ww. dyrektywy ochrona na wypadek niewypłacalności ma dotyczyć wszystkich 
usług, za które podmiot ułatwiający nabywanie PUT pobrał wpłatę od podróżnego 
(niekoniecznie wykonując je samodzielnie), jeżeli w wyniku niewypłacalności tego 
podmiotu usługi te nie będą zrealizowane.

W związku z tym proponuje się następujące brzmienie art. 31 ust. 1 projektu 
ustawy:

„Składka do Funduszu jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego 
podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej lub każdej 
usługi będącej częścią powiązanych usług turystycznych, za którą podmiot 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych otrzymał wpłatę 
od podróżnego. ”

10. A rt 31 ust. 2 projektu ustawy

W zakresie niniejszego przepisu UFG proponuje uzupełnienie jego treści 
o wskazanie, że w przypadku dokonania przez podróżnego płatności przed 
zawarciem umowy (co w przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów 
dopuszcza projekt nowej ustawy), składka należna jest z dniem dokonania 
tej płatności. Wprowadzenie proponowanej zmiany jest o tyle uzasadnione, 
że tak naprawdę od dnia zawarcia umowy lub dokonania płatności podróżni będą 
już objęci ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to zatem 
jednoznaczne z faktem, że objęcie klienta ochroną powinno się wiązać 
z obowiązkiem uiszczenia od takiego klienta składki na rzecz TFG. W związku 
z przedmiotową uwagą proponuje się przyjęcie następującego brzmienia art. 31 
ust. 2 projektu ustawy:

„Składka jest należna z dniem zawarcia umowy łub z dniem dokonania płatności 
przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki łub podmiotu ułatwiającego
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nabywanie powiązanych usług turystycznych, jeteti jest on wcześniejszy n ii dzień 
zawarcia umowy. ”

11. Art. 31 ust. 4 projektu ustawy

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach TFG, wskazać należy, 
że uzasadnione jest wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na dokonywanie 
przedsiębiorcom zwrotów składek, szczególnie w trzech przypadkach. Pierwszą 
sytuacją jest zakończenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności, co tym 
samym powoduje brak możliwości dalszego zarachowania składek na poczet 
przyszłych wpłat. Dodatkowo procedura zwrotu składki powinna obejmować 
sytuacje, w których wpłata dokonana na rzecz TFG przewyższa zobowiązanie 
względem TFG oraz w przypadku dokonania wpłaty na rzecz TFG przez 
przedsiębiorcę w ogóle do tego niezobowiązanego.

Wprowadzenie do przepisów ustawy możliwości dokonywania zwrotów składek 
na rzecz przedsiębiorców, powinna zostać precyzyjnie uregulowana, poprzez 
wprowadzenie w tym zakresie określonych procedur, umożliwiających dokonanie 
zwrotu oraz odpowiednią weryfikację zasadności jego dokonania.

Ponadto z dotychczasowych doświadczeń wynika, że potrzeba zarachowania 
składek może mieć miejsce nie tylko gdy składka do TFG została już wcześniej 
odprowadzona, ale także gdy składka nie została jeszcze odprowadzona 
w związku z tym, że zawarcie i rozwiązanie umowy następuje w tym samym 
miesiącu. Zgodnie z dostępnym na strome internetowej MSiT stanowiskiem 
Departamentu Turystyki w odniesieniu do aktualnie obowiązujących w tym 
zakresie przepisów, jeżeli umowa została zawarta i rozwiązana w tym samym 
miesiącu, to tę umowę należy wykazać zarówno w części II deklaracji (dotyczącej 
zawartych umów), jak i w części m  deklaracji (dotyczącej umów rozwiązanych 
i od których klienci odstąpili), mimo, że składka od takiej umowy faktycznie nie 
jest odprowadzana, bo następuje jednocześnie odprowadzenie i zarachowanie 
składki. Trzeba podkreślić, że taką umowę (zawartą i rozwiązaną w ciągu danego 
miesiąca) należy uwzględnić w wykazie umów zawartych przez organizatora 
turystyki i pośrednika turystycznego. W celu wyeliminowania wątpliwości 
interpretacyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorców proponuje 
się doprecyzowanie przepisów w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym UFG proponuje zmianę treści art. 31 ust. 4 oraz dodanie 
kolejno ust. 5-8, określających zasady zwrotu składek. Dotychczasowy ust. 5 
proponuje się natomiast oznaczyć jako ust. 9. Proponowana treść ww. zmian jest 
następująca:

„4. Składka przekazana do Funduszu, z zastrzeleniem wyjątku z ust. 5, 
nie podlega zwrotowi Wprzypadku:

1) składki odprowadzonej lub naletnej do odprowadzenia w danym 
miesiącu za podróżnego, którego impreza turystyczna lub usługa 
w ramach powiązanych usług turystycznych została odwołana przez 
organizatora turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych
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usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli 
realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń;
2) zmiany: liczby uczestników, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub 
usługi turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, rodzaju 
zapewnianego środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia 
od umowy przez podróżnego,

- składka podlega odpowiednio zarachowaniu na poczet następnych należnych 
do przekazania składek.

5. Dopuszczalny jest zwrot wpłat przekazanych do Funduszu wyłącznie 
w przypadku:

1) gdy przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w związku 
Z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru 
i złożył wszystkie wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki 
w okresie wykonywania działalności;
2) dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania 
określonego w deklaracji składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego;
3) dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem Funduszu.

6. Przedsiębiorca, w sytuacji o której mowa w ust 5 pkt 1, może wystąpić 
do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot składek 
niepodłegających dalszemu zarachowaniu, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia, w którym decyzja właściwego marszałka województwa o wykreśleniu 
z rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem 
do rejestru stała się ostateczna. W  sytuacji, o której mowa w ust 5 pkt 2 i 3 
przedsiębiorca, może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym dokonał 
wpłaty.

7. Roszczenia o zwrot wpłat, o których mowa w ust 5, przedawniają 
się z upływem lat trzech.

8. We wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot składek 
należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się:

1) kopię ostatecznej decyzji właściwego marszałka województwa 
o wykreśleniu z  rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania 
działalności objętej wpisem do rejestru wraz z wykazem umów, z których 
wynikają składki podlegające zwrotowi -  w wypadku, o którym mowa 
w ust 5 pkt 1;
2) korektę złożonej deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają 
składki podlegające zwrotowi -  w wypadku, o którym mowa w ust 5 
pkt 2;
3) dokumenty, z których wynika brak zobowiązania względem Funduszu 
- w wypadku, o którym mowa w ust 5 pkt 3."
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12. Art. 32 ust. 5 projektu ustawy

Zważywszy na fakt, że wzór deklaracji składanej przez przedsiębiorców 
ma znaczący wpływ na funkcjonowanie systemów informatycznych TFG (Portal 
UFG, e-deklaracja, systemy merytoryczne) oraz mając na uwadze, że składane 
deklaracje są jednym z podstawowych źródeł informacji dla TFG, w opinii UFG 
uzasadniony jest wpływ UFG na kształt wzoru deklaracji. Dodatkowo wskazać 
należy, że informacje jakie UFG pozyskał od przedsiębiorców składających 
deklaracje do TFG, na podstawie przeprowadzonych rozmów telefonicznych 
(ok. 1800) i obsłużonej korespondencji mailowej (ok. 2300), pozwolą wypracować 
wzór deklaracji zawierający ułatwienia dla przedsiębiorców oraz pozwalający 
na ich sprawną obsługę przez TFG. W związku z tym proponuje 
się, aby w zakresie przepisu określającego delegację do określenia wzoru 
deklaracji uwzględnić również opiniowanie przez UFG. W związku 
z tym proponuje się następujące brzmienie art. 32 ust. 5 projektu ustawy:

„Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji,
0 której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4, mając na względzie umożliwienie identyfikacji 
podmiotu obowiązanego do naliczania i przekazywania składki, a także 
zapewnienie możliwości weryfikacji wysokości składki. ”

Dodatkowo UFG pragnie wskazać, że zasadne jest aby wzór deklaracji stanowił
1 zawierał w sobie również wzór korekty deklaracji. Wielokrotnie powtarzające
się zjawisko składania korekt deklaracji nastręcza wiele problemów 
przedsiębiorcom, z uwagi na brak określonej formy składania korekt. Jednocześnie, 
przyjęcie jednorodnego sposobu poprawy złożonych danych pozwoli
na usystematyzowanie obsługi korekt przez TFG. W tym zakresie UFG zwraca 
uwagę, na ewentualną konieczność rozszerzenia delegacji ustawowej, również 
o korekty deklaracji.

13. Art. 35 u st 2 projektu ustawy

W opinii UFG, w art. 35 ust 2 projektu ustawy należy uwzględnić obowiązek 
wskazywania w umowie informacji o posiadanym przez przedsiębiorcę 
zabezpieczeniu finansowym i podmiocie udzielającym tego zabezpieczenia. 
Zasadność wprowadzenia przedmiotowej uwagi wynika z konieczności ułatwienia 
dostępu do informacji o zabezpieczeniach finansowych klientom, jak również 
z art. 7 ust. 2 lit. c Dyrektywy, zgodnie z którym umowa o udział w imprezie 
turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia musi zawierać „nazwę podmiotu 
zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności i jego dane kontaktowe, 
w tym adres geograficzny oraz, w odpowiednim przypadku, nazwę właściwego 
organu wyznaczonego w tym celu przez państwo członkowskie i jego dane. "
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14. Art. 35 ust 2 pkt 5 projektu ustawy

UFG wskazuje, że w art. 35 ust. 2 projektu ustawy znajduje się omyłka 
w numeracji punktów tegoż ustępu, poprzez dwukrotne wskazanie punktu 5.

W związku z powyższym wskazuje się, że uzasadnione jest dokonanie zmiany 
numeracji ww. punktów oraz ewentualne dostosowanie odniesień do tych 
przepisów w pozostałych regulacjach ustawy.

15. Art. 35 ust. 5 projektu ustawy

W art. 35 ust. 5 ustawy wskazano, że organizatorzy turystyki i podmioty 
ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych wydają podróżnemu 
pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych, o których mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy. Wskazać jednak należy, że zgodnie z definicją zawartą 
w art. 5 pkt 14 projektu ustawy, użyty w tym przepisie termin „zabezpieczenia 
finansowe” obejmuje tylko I filar systemu zabezpieczeń finansowych tj. umowę 
ubezpieczenia na rzecz podróżnych, gwarancję bankową, gwarancję 
ubezpieczeniową lub umowę o turystyczny rachunek powierniczy. Natomiast art. 9 
ust. 2 projektu ustawy, do którego odsyła przedmiotowy przepis, dotyczy także 
składek do TFG.

W związku z powyższym proponuje się zmianę art. 35 ust. 5 projektu ustawy 
poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„Organizatorzy turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług 
turystycznych wydają podróżnemu wpłacającemu całość tub część należności 
z tytułu zawartej umowy pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń 
finansowych oraz odprowadzania składek do Funduszu, o których mowa w art. 9 
ust. 2, ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z  tych 
zabezpieczeń w przypadkach określonych ustawą. ”
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