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Pan
Leszek Skiba 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

w z 12 kwietnia 2017 r. znak: PG5.021.17.2017, w którym zgłoszono
uwagi ■der'projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Odnosząc się do wątpliwości dotyczących zakresu zabezpieczeń organizatorów 
turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych należy wskazać na brzmienie art. 9 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy, 
z którego jednoznacznie wynika, że przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych odpowiada wyłącznie za swoją usługę/usługi 
wchodzące w skład powiązanych usług turystycznych. Równocześnie zaznaczam, 
że w projekcie jednolicie zostanie przyjęte sformułowanie „przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych”. W tym kontekście 
należy podnieść, że nie jest możliwe uzupełnienie definicji ustawowych o definicję 
„przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych”. 
Trzeba bowiem zważyć, że dyrektywa 2015/2302 nie definiuje tego pojęcia 
uznając, że jest ono jasne w świetle definicji zawartej w art. 3 pkt 5, a równocześnie 
w art. 4 nakłada na państwa członkowskie obowiązek maksymalnej harmonizacji. 
Projektodawca nie ma zatem możliwości swobodnego ingerowania w sferę pojęć 
implementowanych z dyrektywy, w szczególności poszerzania ich katalogu.

Ad 2. Kwestia systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki

gruncie projektu ustawy została uregulowana jednoznacznie i kompleksowo, 
a przede wszystkim w zgodzie z przepisami dyrektywy 2015/2302.
Z brzmienia art. 9 projektu ustawy wynika, że każdy organizator turystyki oraz 
przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych ma 
obowiązek posiadania określonego ustawą zabezpieczenia finansowego co 
najmniej w minimalnej wysokości określonej rozporządzeniem. Ten wymiar 
stanowi właśnie „niezbędną wysokość” zabezpieczeń finansowych, o której mowa

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych na



w art. 51 projektu. Zabezpieczenia tzw. I filaru, jak pokazała praktyka choćby 
wiatach 2012 -  2014, nie zawsze były wystarczające na pokrycie wszystkich 
kosztów związanych z niewypłacalnością organizatora turystyki. Nie jest zatem 
możliwe bardziej precyzyjne określenie także sformułowania „uzasadnionej 
wysokości kosztów poniesione przez podróżnych”. Rzeczywiste koszty likwidacji 
skutków niewypłacalności są trudne do przewidzenia i stąd konieczne jest 
zapewnienie systemu elastycznego. Ponadto wskazać należy, że sformułowanie 
„w uzasadnionej wysokości” ma zapobiegać ewentualnym nadużyciom 
podróżnych w tym zakresie. Ze względu na fakt, iż przedmiotowy przepis stanowi 
jedynie doprecyzowanie dotychczas obowiązujących regulacji (które były 
realizowane przez ubezpieczycieli), w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki nie 
ma potrzeby dokonywania szerszego uszczegółowienia tego pojęcia.

Ad 3. Uwaga dotycząca brzmienia art. 10 ust. 3 jest co do zasady trafna. Przepis zostanie 
przekonstruowany tak, aby poprawić jego czytelność w kontekście sygnalizowanej 
wysokości dokonywanych wypłat. Odnosząc się zaś do kwestii identyfikacji 
personalnej podróżnych, którzy mieliby otrzymać wypłaty, należy wskazać, że 
aktualne brzmienie art. 10 odczytywanego jako całość, pozwala na dokonanie ich 
jednostkowej identyfikacji. Wystarczające jest zasygnalizowanie w tym miejscu, że 
zgodnie z art. 10 ust. 2 projektu ustawy bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty 
odrębnie dla każdej umowy, a zatem dla tych podróżnych, którzy umowę tę zawarli. 
Muszą oni zatem, przy ewidencjonowaniu wpłat, zostać wskazani bankowi 
w sposób precyzyjny.

Ad 4. Uwaga dotycząca brzmienia art. 10 ust. 5 jest nieuzasadniona. Wprowadzenie 
szczegółowej regulacji turystycznego rodzaju rachunku powierniczego wynika ze 
specyfiki rynku usług turystycznych (duża fluktuacja środków finansowych po 
stronie organizatorów turystyki, wykonywanie licznych przedpłat i rezerwacji, 
podatność na drastyczne zmiany w wyniku napięć politycznych -  vide zmiany w 
turystyce do: Egiptu, Algierii, Grecji, Turcji). Specyfika ta, jak wielokrotnie 
wskazywał Związek Banków Polskich, wymaga szczególnej, odrębnej regulacji 
wzorowanej jedynie na powszechnie funkcjonującej konstrukcji rachunku 
powierniczego.
Odnosząc się do pozostałych elementów tzw. I filaru zabezpieczeń wypada 
zasygnalizować, że wprowadzenie w 2011 r. wzorów umów gwarancji 
i ubezpieczenia przyczyniło się do zapewnienia skutecznej i jednolitej ochrony 
podróżnych w przypadku niewypłacalności. Wyeliminowało to sytuacje, gdy 
klienci tego samego biura podróży mieli różne prawa, np. inne terminy na składanie 
roszczeń, co było efektem różnego sposobu formułowania treści gwarancji przez 
ubezpieczycieli i banki. Marszałkowie województw także wskazują na korzyści 
z wprowadzenia wzorów umów, gdyż wyeliminowany został problem związany 
z egzekwowaniem od przedsiębiorców umów gwarancji i umów ubezpieczenia, 
w takiej formie, która zapewnia skuteczną ochronę podróżnych. Wątpliwości 
związane z funkcjonowaniem wzorów umów, na które wskazuje MF, 
w rzeczywistości nie zachodzą.
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Ad 5. Uwaga dotycząca brzmienia art. 23 ust. 20 projektu ustawy jest co do zasady trafna. 
Przepis zostanie gruntownie przeredagowany, gdyż uwagi w tej materii zostały 
zgłoszone także przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ad 6. Uwaga dotycząca umiejscowienia przepisów delegacyjnych zawartych obecnie 
wart. 26 jest trafna. Zostaną one przeniesione do art. 11 w rozdziale 2 
„Organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych”.

Ad 7. Nie jest możliwe doprecyzowanie sformułowań wskazanych w uwadze, mimo że 
mogą one nasuwać pewne wątpliwości. Zostały one bowiem przeniesione do 
projektu ustawy praktycznie dosłownie z treści przepisów dyrektywy 2015/2302 
i ujęte w sposób maksymalnie precyzyjny. Ta zaś, jak wynika z jej art. 4, nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek maksymalnej harmonizacji. Z uwagi na 
powyższe oraz stanowisko Komisji Europejskiej, która na tzw. spotkaniach 
roboczych przygotowujących wdrożenie dyrektywy, sugerowała konsekwencje 
w wypadkach odstępstw od jej przepisów (MSiT zwracał się z pytaniami m.in.
0 możliwość doprecyzowania definicji niektórych pojęć), trudno więc domagać się 
większej precyzji co do przedmiotowych sformułowań.

Ad 8. Brzmienia art. 3 zostanie doprecyzowane w zasygnalizowany w uwadze sposób, 
tj. poprzez wskazanie konkretnych przepisów, w których jest mowa o zadaniach 
zleconych wykonywanych przez marszałków województw. Odnośnie zaś 
przepisów, które pozostaną -  po wejściu w życie projektu niniejszej ustawy -  
w obecnej ustawie o usługach turystycznych, z uwagi na to, że zadania marszałka 
województwa nie ulegną na gruncie tej „kadłubkowej” ustawy zmianie, MSiT nie 
widzi potrzeby ich doprecyzowywania. Kwestia ta jest bowiem jednoznacznie 
rozstrzygnięta w chwili obecnej.

Ad 9. Odnosząc się do uwagi w zakresie odstąpienia od pobierania opłaty skarbowej za 
wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (rejestru 
działalności regulowanej), informuję, że projekt przewiduje pobieranie 
jednorazowej opłaty skarbowej za wpis do rejestru organizatorów turystyki
1 przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 
(mimo, iż nie będzie rejestrem działalności regulowanej). Proponuje się pobieranie 
opłaty skarbowej za ww. wpis w wysokości 355 zł (od przedsiębiorców) i 30 zł (od 
organizacji pożytku publicznego). Ponadto wskazano także opłatę za zmianę wpisu 
w wysokości 17 zł. Ww. kwoty zostały oszacowane w taki sposób, aby 
funkcjonowanie przepisów projektu ustawy nie powodowało zmian wpływów do 
budżetów gmin z tytułu opłaty skarbowej. Przepisy zmieniające ustawę o opłacie 
skarbowej zostały odpowiednio zmodyfikowane. Jednocześnie wprowadzono 
przepis przejściowy, na podstawie którego przedsiębiorcy wpisani do obecnego 
rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych będą zwolnieni 
z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, tak, aby zmiany przepisów nie powodowały nadmiernych obciążeń 
finansowych. Szczegółowe informacje i kalkulacje w zakresie opłaty skarbowej
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zostały przedstawione w Ocenie Skutków Regulacji przedmiotowego projektu 
ustawy,

Ad 10. Odnosząc się do uwagi w zakresie błędnego wskazania zmian wpływów 
wynikających z opłaty skarbowej do budżetu państwa, a nie do budżetów gmin, 
informujemy, że ww. kwestie zostały poprawione zarówno w treści uzasadnienia 
do projektu ustawy, jak i w Ocenie Skutków Regulacji, zgodnie z sugestią. Ponadto 
w związku z ponownym przeanalizowaniem zagadnienia dotyczącego pobierania 
opłaty skarbowej, zaproponowano nowe rozwiązania, które nie będą skutkować 
zmniejszeniem wpływów do budżetów gmin z tytułu opłaty skarbowej (odpowiedź 
na uwagę nr 9), stąd nie ma konieczności rekompensowania ubytków w dochodach. 
Szczegółowe informacje i kalkulacje zostały przedstawione w Ocenie Skutków 
Regulacji przedmiotowego projektu ustawy. Informujemy także, że projekt ustawy 
zostanie przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Ad 11. W związku z uwagą zgłoszoną w zakresie oszacowania wzrostu wydatków budżetu 
państwa z tytułu utworzenia 10 nowych etatów w urzędach marszałkowskich oraz 
wskazaniem, że jednostki samorządu terytorialnego powinny otrzymywać dotację 
na realizację zadań, a nie na poszczególne koszty rodzajowe, dokonano nowych 
kalkulacji i szacunków w tym zakresie. Przepisy projektowanej ustawy zakładają 
objęcie regulacją nowej grupy podmiotów, tj. przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, których liczbę oszacowano na 1632. 
Na podstawie liczby podmiotów znajdujących się w obecnym rejestrze 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (4301) oszacowano, że 
koszty związane z obsługą 1632 nowych podmiotów będą na poziomie 783,4 tys. 
zł rocznie dla wszystkich województw łącznie. Szczegółowe kalkulacje wraz ze 
wskazaniem podstaw ich dokonania zostały przedstawione w Ocenie Skutków 
Regulacji (w pkt 6) przedmiotowego projektu ustawy. W OSR uzupełniono także 
informację, że ww. koszty zostaną sfinansowane z części 85/00 Województwa 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie 
klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów).

Ad 12. Odnośnie wskazanych wątpliwości w zakresie zwiększenia zatrudnienia 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki o 1 etat, podtrzymujemy nasze stanowisko 
w tym zakresie. Wyjaśniamy, że w części sprawozdania Rb-70 -  sprawozdanie 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za 2016 r. dotyczącej wynagrodzeń zostało 
wykazane, że odnośnie środków na wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej, 
wykonanie jest zbliżone do planu. Ministerstwo optymalnie wykorzystuje co roku 
cały budżet na wynagrodzenia, kształtując je na poziomie uwzględniającym 
w szczególności: wieloletni brak wzrostu wysokości mnożnika kwoty bazowej dla 
służby cywilnej. W naszej ocenie zasadne jest zwiększenie zatrudnienia w związku 
z nowymi zadaniami wynikającymi z projektowanej ustawy, w tym ze zmianami 
dotyczącymi monitorowania wykorzystania limitu wydatków budżetu państwa 
w związku z realizacją zadań wynikających z projektowanych przepisów 
(odpowiedź na uwagę nr 13).
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Ad 13. Nawiązując do uwagi dotyczącej określenia w treści projektu ustawy 
maksymalnego limitu wydatków, wskazania mechanizmu korygującego oraz 
określenia właściwego organu do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, 
informujemy, że ww. uwaga została uwzględniona poprzez dodanie w treści 
projektowanej ustawy nowego przepisu w tym zakresie.

Ad 14. Odnosząc się do uwagi odnośnie do uzupełnienia projektu o regulacje określające 
metodologie kalkulacji wysokości środków niezbędnych do realizacji przez 
marszałka województwa zadań zleconych wynikających z projektu ustawy 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jak i obecnie 
obowiązującej ustawy o usługach turystycznych, należy wskazać, że przedmiotowa 
uwaga nie może zostać uwzględniona, ze względu na fakt, iż państwa 
członkowskie, w tym Polska, mają obowiązek wdrożenia dyrektywy 2015/2302 do 
krajowego porządku prawnego, tj. opublikowania ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wraz z aktami 
wykonawczymi, najpóźniej do 1 stycznia 2018 r. Opracowanie wskazanych przez 
Ministerstwo Finansów metodologii kalkulacji kosztów realizacji zadań wymaga 
przeprowadzenia szczegółowych analiz w porozumieniu z jednej strony 
z wojewodami, a z drugiej z marszałkami województw. W ocenie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki realizacja powyższego może zająć nawet kilka miesięcy. Zatem, 
w obliczu konieczności terminowego wdrożenia dyrektywy 2015/2302, obecnie nie 
jest możliwe przeprowadzenie tego rodzaju prac.
Należy zaznaczyć, że zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze 
turystyki należące do kompetencji marszałków województw są zadaniami bardzo 
różnorodnymi, o często niedającym się szczegółowo określić sposobie prowadzenia 
(np. kontrola przedsiębiorcy). Nie w każdym przypadku jest możliwe określenie 
czy w danym czasie wystąpi realizacja danego zadania i jakie koszty będą musiały 
być na nie poświęcone (np. działania związane z wystąpieniem niewypłacalności 
biur podróży, których nie da się przewidzieć ani oszacować ich skali). Powyższe 
dodatkowo utrudnia sporządzenie wnioskowanej przez Ministerstwo Finansów 
metodologii kalkulacji środków niezbędnych do realizacji zadań.
Wobec przedstawionej powyżej argumentacji, w szczególności w świetle 
konieczności terminowego opublikowania projektowanej ustawy wraz z aktami 
wykonawczymi, należy wskazać, że przedmiotowa uwaga nie może zostać 
uwzględniona w trakcie procesu legislacyjnego przedmiotowego projektu. 
Opracowanie wnioskowanych przez Ministerstwo Finansów metodologii kalkulacji 
może być zrealizowane po wdrożeniu dyrektywy 2015/2302, a więc wykonaniu 
obowiązków wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że w Ocenie Skutków Regulacji zostały 
oszacowane koszty realizacji zadań związanych z obsługą nowej grupy podmiotów, 
tj. przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
która zostanie objęta regulacjami (pkt 6 OSR).

Ad 15. Projekt został uzupełniony o tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektywy, której 
wdrożenie jest celem projektowanych przepisów.
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Ponadto informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https ://leeislacia.rd,gov.pl/proiekt/12294859.

Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
teł.:(22) 24 43 265
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