
Warszawa,/£maja 2017 r.

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP-WPL.0201.7.2017.PM.21 
UNP: 2017-40316

Pan
Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z 18 kwietnia 2017 r. znak: DP-WLI.0210.126.2017, w którym 
zgłoszono uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad. 1. Uwaga odnosząca się do treści art. 1 pkt 1 została uwzględniona.
Ad. 2. Uwaga odnosząca się do treści art. 4 pkt 2 została uwzględniona.
Ad. 3. Odnosząc się do uwagi dotyczącej zastąpienia w art. 4 pkt 3 wyrazu „nocleg” 

wyrazem „zakwaterowanie”, należy wskazać na ewentualne rozbieżności 
pomiędzy tymi sformułowaniami. Pojęcie noclegu może być traktowane w szerszy 
sposób i obejmować również sytuacje, w których spędzenie nocy obejmuje 
np. nocleg w namiotach. Do takiej sytuacji trudno jest odnieść sformułowanie 
„zakwaterowanie”, które dotyczy spędzenia nocy w obiekcie hotelarskim. Ponadto 
należy zauważyć, że w oryginalnym tekście dyrektywy 2015/2302 ustawodawca 
posłużył się sformułowaniem „ovemight accommodation”, co zwraca uwagę na 
kwestię spędzenia nocy w określonym miejscu, a nie tylko na fakt zakwaterowania. 
Mając powyższe na względzie uwaga nie została uwzględnia.

Ad. 4. Odnosząc się do uwagi dotyczącej art. 4 pkt 7, tj. pojęcia przedsiębiorcy, 
informujemy, że w związku ze zgłoszonymi uwagami w tym zakresie, definicja ta 
została zmodyfikowana.

Ad. 5. Uwaga dotycząca art. 4 pkt 10 została uwzględniona poprzez wprowadzenie 
definicji trwałego nośnika analogicznie do definicji tego pojęcia zawartej 
w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ad. 6. Uwaga dotycząca wprowadzenia załączników do ustawy zamiast odesłania do 
załączników dyrektywy 2015/2302 została uwzględniona.

Ad. 7. Odnosząc się do uwagi odnośnie do art. 20 ust. 8, zgodnie z którym rejestr może 
być prowadzony w systemie teleinformatycznym, słusznie zauważono, że 
marszałkowie województw nie potrzebują ustawowego uprawnienia do



prowadzenia rejestrów publicznych przy użyciu sytemu informatycznego. Jednakże 
w świetle uwag zgłoszonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
dotyczących stworzenia systemu informatycznego obsługującego Centralną 
Ewidencję Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych, proponujemy pozostawienie tego przepisu 
z wyraźną regulacją, która da marszałkom województw możliwość prowadzenia 
rejestrów w systemie informatycznym Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych. Zakłada się, że system stworzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny będzie udostępniał taką możliwość, co znacznie ułatwi marszałkom 
województw spełnianie swoich obowiązków odnośnie do prowadzenia rejestru.

Ad. 8. Uwaga dotycząca art. 20 ust. 9 została uwzględniona.
Ad. 9. Nawiązując do uwagi odnośnie do art. 20 ust. 10, a także art. 22 ust. 4 projektu 

ustawy, dotyczących określenia przez ministra właściwego do spraw turystyki 
wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru oraz wzorów zawiadomienia o zawieszeniu 
wykonywania działalności i zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia 
wykonywania działalności w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, informuję, że po przenalizowaniu 
przedmiotowych zagadnień, uwagi zostaną uwzględnione.

Ad. 10. Uwaga dotycząca modyfikacji art. 23 ust. 15 poprzez zastąpienie sformułowania: 
„organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta” zwrotem: „organizacji 
pozarządowych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów”, 
została uwzględniona.

Ad. 11. Odnosząc się do uwagi dotyczącej usunięcia ust. 19 w art. 23, informuję, że nie 
może być ona uwzględniona. Należy jednak wyjaśnić, że przepis ten w świetle 
uwag zgłoszonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i uzgodnień 
dotyczących stworzenia systemu informatycznego obsługującego Centralną 
Ewidencję Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych zostanie zmodyfikowany. Wyjaśniam, że ww. 
Ewidencja nie będzie rejestrem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. Jednakże planuje się, aby informacje w niej zawarte mogły być 
udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Ad. 12. Odnosząc się do uwagi odnośnie do art. 23 ust. 20 określającego upoważnienie do 
wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu 
współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem 
zamieszczającym Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Podmiotów 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wyjaśniam, że 
w świetle uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień i opiniowania przedmiotowy 
przepis zostanie zmodyfikowany. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ww. 
Ewidencja nie będzie rejestrem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
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publiczne (będzie ona prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny), ale zakłada się, że obsługujący ją system teleinformatyczny będzie 
spełniał wybrane wymogi określone w tej ustawie.

Ad. 13. Brzmienie art. 34 ust. 1 pkt 11 dostało zmodyfikowane zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 
lit. g) dyrektywy 2015/2302.

Ad. 14. Zgodnie z sugestią zwrot „na trwałym nośniku lub pisemnie” zawarty w art. 31 
ust. 3 został zastąpiony zwrotem „w postaci papierowej lub na innym trwałym 
nośniku”, a sformułowanie „w formie papierowej” zawarte w art. 35 ust. 1 zostało 
zastąpione sformułowaniem „w postaci papierowej”.

Ad. 15. Terminologia dotycząca sposobu składania dokumentów (w postaci papierowej, 
elektronicznej, w dowolnej formie) zostłą ujednolicona zgodnie z przedstawioną 
propozycją.

Ad. 16. Odnosząc się natomiast do sugestii doprecyzowania art. 20 ust. 3 i 5 poprzez 
umożliwienie składania elektronicznych kopii (skanów) wymaganych 
załączników, wyjaśniamy, że nie jest to zasadne. Ww. przepisy odnoszą się do 
dokumentów zabezpieczenia finansowego (art. 20 ust. 3 do gwarancji 
ubezpieczeniowej i bankowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, 
a art. 20 ust. 5 do umowy o turystyczny rachunek powierniczy). Wymóg dołączenia 
do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem dokumentu zabezpieczenia finansowego ma na celu 
zapewnienie skutecznego systemu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności biur 
podróży, nałożonego przepisami dyrektywy 2015/2302. Wprowadzenie 
możliwości elektronicznego składania ww. dokumentów wymagałoby 
wprowadzenia równoważności dokumentów elektronicznych z oryginałami 
dokumentów w wersji papierowej w całym obrocie gospodarczym i prawnym. 
Możliwość wydawania w formie elektronicznej dokumentu poświadczającego 
posiadanie zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i podmiotów 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz przekazywania 
go, jako odpowiednio zabezpieczony dokument elektroniczny, który będzie 
uznawany przez instytucję finansową udzielającą zabezpieczenia, jako podstawa do 
wypłaty środków z tego zabezpieczenia, wymaga m.in. przygotowania pod 
względem prawnym i technicznym nowych procedur ubezpieczeniowych 
w towarzystwach ubezpieczeniowych. W chwili obecnej procedury te są 
przygotowane do obrotu dokumentami w wersji papierowej. Należy podkreślić, że 
oryginał dokumentu zabezpieczenia finansowego stanowi podstawę do wypłaty 
środków z zabezpieczeń finansowych przeznaczonych na sprowadzanie do kraju 
klientów niewypłacalnych biur podróży oraz na zwrot wpłaty wniesionych przez 
tych klientów, w sytuacji gdy biura te nie wywiążą się z zawartych umów o imprezę 
turystyczną. W świetle powyższego nie jest zasadne wprowadzenia 
zaproponowanej modyfikacji przepisów art. 20 ust. 3 i 5 projektu ustawy.
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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://legislacia.rcl.gov.pl/Droiekt/12294859.

Z poważaniem

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