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Pan
Hubert Stoklas 
Wiceprezes Zarządu 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego

w odpowiedzi na pismo z 13 kwietnia 2017 tC znak: L.dz. 88W/2017, w którym zgłoszono 
uwagi dd'projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad 1. Art. 3 ust. 2 zostanie doprecyzowany zgodnie z sugestią.
Ad 2. W odniesieniu do uwagi dotyczącej zmodyfikowania treści art. 7 ust. 1 projektu 

ustawy wyjaśniam, że zaproponowane brzmienie tego przepisu jest prawidłowe. 
Został on sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dlatego też brak 
jest podstaw do jego modyfikacji we wskazanym kierunku. W ocenie 
Ministerstwa zaproponowane brzmienie nie zmieni znaczenia tego przepisu, ani 
go nie precyzuje.

Ad 3. Uwaga odnosząca się do treści art. 9 ust. 14 zostanie uwzględniona. Przepis 
zostanie doprecyzowany zgodnie z przedstawioną propozycją.

Ad 4. Odnosząc się do uwag dotyczących art. 23 projektu ustawy pozytywnie oceniam 
zaproponowane rozwiązania. Niewątpliwie sprawne funkcjonowanie systemu 
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych ma istotne znaczenie, zarówno 
dla zapewnienia skuteczności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jak 
również działania marszałków województw i ministra właściwego do spraw 
turystyki. Przede wszystkim ma to jednak na celu rzetelne informowanie 
klientów o podmiotach działających na rynku usług turystycznych. Ze względu 
na doświadczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w obszarze 
technologii i systemów informatycznych oraz tworzenia baz danych, zasadne 
jest powierzenie temu podmiotowi zbudowania i prowadzenia Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych. Uwagi te zostaną uwzględnione 
w projekcie.



Ad 5. Uwaga dotycząca uregulowania kwestii zobowiązania przedsiębiorców 
względem podróżnych, w przypadku, gdy przedsiębiorca zostanie wykreślony 
z rejestru tj. brzmienia art. 24, nie została uwzględniona. Rozstrzygnięcia we 
wskazanym zakresie powinny być podejmowane w oparciu o ogólne regulacje 
dotyczące umów o charakterze cywilnoprawnym, w szczególności przepisy 
kodeksy cywilnego.

Ad 6. Uwaga dotycząca art. 25 pkt 4 (art. 26 pkt 4 po zmianie numeracji) jest zasadna 
i zostanie uwzględniona.

Ad 7. Uwaga dotycząca art. 25 pkt 7 (art. 26 pkt 7 po zmianie numeracji) dotycząca 
rozszerzenia katalogu rażących naruszeń wykonywania działalności o kwestię 
posiadania zabezpieczenia finansowego nieadekwatnego do zakresu i rodzaju 
prowadzonej działalności, nie zostanie uwzględniona. Należy zaznaczyć, że 
w każdym czasie przedsiębiorca powinien posiadać zabezpieczenie finansowe 
na wypadek niewypłacalności obejmujące wykonywanie działalności zgodnie 
z zasięgiem terytorialnym określonym we wpisie do rejestru organizatorów 
turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych. Mimo, iż ww. rejestr nie będzie rejestrem działalności 
regulowanej, będą miały do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej regulujące wykonywanie 
działalności regulowanej. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ww. ustawy przedsiębiorca 
jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni 
od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy 
zaznaczyć, że zgodnie z art. 20 ust. 2 projektu ustawy wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych 
usług turystycznych zawiera m.in. określenie zakresu terytorialnego 
wykonywanej działalności. Wobec powyższego w każdym przypadku zmiany 
zakresu działalności, przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić taką zmianę 
marszałkowi województwa, dostosowując jednocześnie odpowiednio posiadane 
zabezpieczenie finansowe. W naszej ocenie wprowadzenie proponowanego 
przepisu mogłoby sugerować przedsiębiorcom możliwość posiadania 
zabezpieczenia finansowego, niespójnego z zakresem terytorialnym określonym 
we wpisie do rejestru. Ponadto należy wskazać, że obecne brzmienie przepisu 
jest odpowiedzą na uwagi zgłoszone przez marszałków województw podczas 
konsultacji publicznych.

Ad 8. Uwaga dotycząca art. 28 ust. 1 jest zasadna i została uwzględniona.
Ad 9. Uwaga dotycząca art. 31 ust. 1 nie została uwzględniona. Należy zaznaczyć, że 

zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 „Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
posiadali zabezpieczenie na potrzeby zwrotu wszystkich wpłat otrzymanych od 
podróżnych w zakresie, w jakim usługa turystyczna będąca częścią powiązanych 
usług turystycznych nie jest wykonana w wyniku niewypłacalności 
przedsiębiorcy.” Powyższe jest powtórzone także w art. 19 ust. 2 dyrektywy 
„Zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek umową prowadzącą do powstania 
powiązanych usług turystycznych lub jakąkolwiek odpowiadającą ofertą,
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przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (...) 
oświadcza w jasny, zrozumiały i widoczny sposób, że (...) każdy usługodawca 
będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za należyte, zgodne z umową 
wykonanie swojej usługi.” Wobec powyższego wydaje się, że dyrektywa 
jednoznacznie wskazuje, iż dany podmiot będzie odpowiedzialny ze wykonanie 
usługi wyłącznie przez niego realizowanej. W ocenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki przedmiotowy przepis został sformułowany prawidłowo.

Ad 10. Uwaga dotycząca art. 31 ust. 2 zostanie uwzględniona.
Ad 11. Uwaga dotycząca art. 31 ust. 4 odnosząca się do wprowadzenia możliwości 

zwrotu składek wniesionych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
i określenia zasad tego zwrotu, jest zasadna i została uwzględniona.

Ad 12. Uwaga dotycząca art. 32 ust. 5 dotycząca określenia wzoru deklaracji składanej 
przez przedsiębiorców do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jest 
zasadna i została uwzględniona.

Ad 13. Uwaga dotycząca art. 35 ust. 2 jest zasadna i została uwzględniona poprzez 
odpowiednie zmodyfikowanie brzmienia pkt 9 w ust. 2.

Ad 14. i 15. Uwagi dotyczące art. 35 są zasadne i zostały uwzględnione.

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/nroiekt/12294859.

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

3

https://legislacia.rcl.gov.pl/nroiekt/12294859



