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Nazwa projektu dokumentu; projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

L.p. Organ
wnoszący
uwagi

Jednostka 
redakcyjna, 
do której 
wnoszone 
są uwagi

Treść uwagi O dniesienie projektodawcy (określenie 
brzm ienia przepisu)

1 MF Art. 24 ust. 1 

Art.30 ust. 3

Ministerstwo Finansów proponuje, aby:
a) projektowany art. 24 ust. 1 
projektu otrzymał brzmienie:
„1. Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny, w ramach Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego, tworzy 
system teleinformatyczny obsługujący 
Centralną Ewidencję Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych.”;
b) projektowany w art. 30 ust. 3 
zdanie pierwsze otrzymał brzmienie:
„4. Ze środków Funduszu pokrywa się 
koszty związane z realizacją wypłat z 
Funduszu, o których mowa w ust.l oraz 
koszty jego obsługi przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny, a także związane z 
realizacja zadań, o których mowa w 
art.24 ust. 1 ”.

Uwagi poza zakresem właściwości KSE.
a) Propozycja zostanie uwzględniona:

Art. 24 ust. 1:
1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w 
ramach Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego, tworzy system 
teleinformatyczny obsługujący Centralną 
Ewidencję Organizatorów Turystyki i 
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych.

b) Uwaga dotycząca brzmienia art, 30 ust. 3 nie 
może zostać uwzględniona.
Należy zauważyć, że Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny (UFG) w ramach Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego (TFG) już w chwili 
obecnej na potrzeby gromadzenia składek 
prowadzi system teleinformatyczny, w którym 
zawarte są dane zbliżone do danych, które będą 
wprowadzane do systemu obsługującego 
Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i 
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych. Trudno 
zatem mówić o nałożeniu na UFG nowego 
obowiązku, z którym wiązałyby się dodatkowe



koszty. Funkcjonowanie systemu Centralnej 
Ewidencji prowadzonego przez UFG znacznie 
usprawni jego działanie w ramach 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w 
zakresie ewidencjonowania i ściągania składek. 
To może prowadzić do wniosku, że ewentualne 
koszty utworzenia i utrzymania systemu zostaną 
skompensowane przez środki, które UFG 
musiałby wydać na dochodzenie składek czy 
sprawdzanie przedsiębiorców w Ewidencji. 
Należy zauważyć, że środki gromadzone w 
Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, 
zgodnie z brzmieniem projektu ustawy, mogą 
być przekazane na pokrycie kosztów związanych 
z realizacją wypłat z TFG, o których mowa 
w art. 30 ust. 1, oraz pokrycie kosztów obsługi 
TFG przez UFG. Niewątpliwie obsługa TFG 
polega m.in. na prowadzeniu obecnego systemu 
informatycznego umożliwiającego logowanie się 
przy użyciu numeru ewidencyjnego z Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych. Nowy system 
nadal będzie prowadzony przez UFG, tyle że 
znajdzie to bezpośrednie oparcie w przepisach 
prawa i będzie usankcjonowaniem 
dotychczasowej praktyki.

2 MF Art. 61 ust. 5 Mając na uwadze, że zamiarem 
projektodawcy było, aby opłaty 
skarbowej za wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i 
przedsiębiorców ułatwiających

Uwaga poza zakresem właściwości KSE. 
Propozycja zostanie uwzględniona:
Art. 61 ust. 5:
5. Przedsiębiorcy wpisani w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy do rejestru



nabywanie powiązanych usług 
turystycznych nie uiszczały podmioty, 
które aktualnie są wpisane do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, Ministerstwo Finansów 
proponuje przepisowi ust. 5 w art. 61 
projektu nadać brzmienie:
„5. Przedsiębiorcy wpisani w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy do 
rejestru organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych są zwolnieni 
z obowiązku uiszczenia opłaty 
skarbowej za wpis do rejestru 
organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, o którym mowa w części 
I załącznika do ustawy o opłacie 
skarbowej
W przeciwnym razie zakresem 
wspomnianego przepisu objęci byliby 
przedsiębiorcy kiedykolwiek wpisani, 
nawet jeśli w dniu wejścia w życie 
ustawy byliby już wykreśleni z rejestru.

organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych są zwolnieni z obowiązku 
uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, o której mowa w części 
I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej.

3 MF Art. 59 Projektowana, zmiana przepisów 
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o opłacie skarbowej (art. 59 
projektu ustawy), wymaga dostosowania 
do nazewnictwa używanego w 
pozostałych przepisach projektu ustawy. 
Zwłaszcza w art. 8 ust. 1 projektu,

Uwaga poza zakresem właściwości KSE. 
Propozycja zostanie uwzględniona:
Art. 59, W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),



zgodnie z którym rejestr, którego mają 
dotyczyć nowo określane stawki opłaty 
skarbowej od wpisu i zmiany wpisu nosi 
nazwę „rejestru organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług 
turystycznych”.

w załączniku do ustawy, w części I wprowadza 
się następujące zmiany:
1) po ust. 35 dodaje się ust. 35a i 35b 

w brzmieniu:
35a, dokonanie wpisu do rejestru organizatorów 

turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług 
turystycznych:
1) j eżel i wniosek składa organizacj a 

pożytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1817, z późn. zm.) - 30 zł;

2) pozostałe podmioty -  355 zł;
35b. Zmiana wpisu do rejestru organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych -  
17 zł.

4 MF uzasadnienie Ministerstwo Finansów proponuje dodanie 
w pkt, 4 uzasadnienia do projektu ustawy, 
w części dotyczącej Ewidencji (str. 12), w 
akapicie rozpoczynającym się od słów 
„Istotną część uregulowań rozdziału 
trzeciego że „Ewidencja ta będzie 
prowadzona w systemie 
teleinformatycznym stworzonym przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
w ramach Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego i będzie udostępniona na 
stronie internetowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw turystyki.”

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Propozycja zostanie uwzględniona w 
uzasadnieniu (str. 12):
Ewidencja ta będzie prowadzona w systemie 
teleinformatycznym stworzonym przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w 
ramach Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego i będzie udostępniona na stronie 
internetowej urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw turystyki.



5 MF Ministerstwo Finansów, mając na uwadze 
stanowisko Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, pragnie podkreślić, że nada] 
pozostaje wątpliwość, co do źródła 
finansowania nowego zadania 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego w postaci utworzenia 
i utrzymania systemu 
teleinformatycznego obsługującego 
Centralną Ewidencję Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych. Z uwagi na 
zgodność stanowiska o braku podstaw do 
obciążania tymi kosztami 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, za niezbędne należy 
uznać wskazanie, że koszty związane z 
tym nowym zadaniem będą pokrywane ze 
środków Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego. Potrzeba taka wynika 
również z faktu, że zarówno w obecnym 
stanie prawnym, jak i w projekcie, 
przepisy szczegółowo regulują, jakie 
wydatki i koszty mogą być pokrywane z 
TFG. Trudno także uznać nowo 
projektowane zadanie UFG związane z 
Centralną Ewidencją za koszt związany z 
obsługą rachunku bankowego jakim jest 
TFG.

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.
Jak już wskazano wyżej, należy zauważyć, że 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) 
w ramach Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego (TFG) już w chwili obecnej na 
potrzeby gromadzenia składek prowadzi system 
teleinformatyczny, w którym zawarte są dane 
zbliżone do danych, które będą wprowadzane do 
systemu obsługującego Centralną Ewidencję 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych. Trudno zatem mówić o 
nałożeniu na UFG nowego obowiązku, z którym 
wiązałyby się dodatkowe koszty. Nie można 
zapominać, że funkcjonowanie systemu 
Centralnej Ewidencji prowadzonego przez UFG 
znacznie usprawni jego działanie w ramach 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w 
zakresie ewidencjonowania i ściągania składek. 
To może prowadzić do wniosku, że ewentualne 
koszty utworzenia i utrzymania systemu zostaną 
skompensowane przez środki, które UFG 
musiałby wydać na dochodzenie składek, 
sprawdzanie przedsiębiorców w Ewidencji.

6 MF OSR Dodatkowo konieczne jest wprowadzenie 
zmiany w Ocenie Skutków Regulacji, w

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.



pkt 6 dotyczącym „Wpływu na sektor 
finansów publicznych”, w zakresie 
dodatkowych informacji, w tym 
wskazania źródeł danych i przyjętych do 
obliczeń założeń w akapicie trzecim, gdzie 
wskazano, że Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny ponosi również całkowity 
koszt związany z realizacją tego zadania, 
fi. utworzenia i utrzymania systemu 
teleinformatycznego obsługującego 
rejestry podmiotów objętych regulacją. W 
tym miejscu proponuje się zastąpienie 
obecnego trzeciego akapitu w pkt 6 OSR 
następującą informacją:
„Zadanie polegające na utworzeniu oraz 
późniejszym utrzymaniu systemu 
teleinformatycznego obsługującego 
rejestry podmiotów objętych regulacją 
zostało przypisane Ubezpieczeniowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu i będzie 
finansowane w ramach Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego. W związku z 
tym, wydatki te nie mają wpływu na sektor 
finansów publicznych i nie zostały 
uwzględnione w przedmiotowej ocenie.”

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
W ocenie MSiT zaproponowana treść OSR jest 
właściwa. Nie występują żadne wątpliwości 
odnośnie tego, że prowadzenie systemu 
informatycznego obsługującego Centralną 
Ewidencję jest związane z obsługą przez UFG 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
dlatego istotne jest wskazanie, że UFG ponosi 
koszt związany z realizacją tego zadania.

7 MF OSR W OSR dokonana została kalkulacja 
wysokości środków niezbędnych do 
realizacji przez marszałka danego 
województwa zadań wynikających z 
projektu ustawy w związku 
z pojawieniem się nowych podmiotów na 
rynku, których liczba została oszacowana

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga nie zostanie uwzględniona. 
Przedstawione przez MSiT wyliczenie limitu 
wydatków zawarte w art. 65 jest wystarczające. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż do dnia 1 stycznia 

12019 r. Komisja Europejska przedstawi



na 1632, Z uwagi na powyższe, niezbędne 
jest uzupełnienie opiniowanego projektu 
(w części normatywnej) o przepisy 
dotyczące przyjętego sposobu 
finansowania kosztu realizacji zadań w 
zakresie nowych podmiotów.

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące przepisów dyrektywy 
2015/2302 mających zastosowanie do 
rezerwacji online dokonywanych w różnych 
punktach sprzedaży oraz uznawania takich 
rezerwacji za imprezy turystyczne, powiązane 
usługi turystyczne lub odrębne usługi 
turystyczne, w szczególności zaś dotyczące 
definicji imprezy turystycznej ze wskazaniem 
ewentualnej potrzeby korekty lub rozszerzenia 
tej definicji. W związku z powyższym zmianie 
może ulec cała koncepcja wykonywanych zadań 
w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych i jakiekolwiek wyliczenia mają 
obecnie charakter jedynie szacunkowy. W 
ocenie MSiT ostateczna decyzja w zakresie 
ujęcia postulowanych regulacji na gruncie 
ustawowym powinna zostać podjęta dopiero po 
przyjęciu przez KE odpowiednich rozwiązań 
dokonanych w wyniku przeglądu regulacji 
europejskich i krajowych.

8 MF OSR Z informacji podanych w pkt 6 OSR 
wynika, że wejście w życie 
projektowanych przepisów ustawy będzie 
się wiązało z dodatkowymi skutkami dla 
budżetu państwa związanymi m.in. 
z potrzebą stworzenia dodatkowego 1 
etatu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
oszacowanymi w skali roku na kwotę 
92.995,45 zł. Nie wskazano jednak jakie 
nowe obowiązki nakłada projektowana

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez 
wykreślenie wskazanych treści z OSR. MSiT 
odstępuje od wskazania skutków finansowych w 
przedmiotowym zakresie.



ustawa na ministra właściwego do spraw 
turystyki, które miałyby wymagać 
zatrudnienia nowego pracownika w 
Departamencie Turystyki w MSiT.
Należy w tym miejscu zauważyć, że 
projektowane przepisy ustawy uległy 
zmianie w stosunku do wcześniejszej 
wersji m. in. w odniesieniu do zasad 
prowadzenia Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i 
Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych. W projekcie ustawy 
przedłożonej do rozpatrzenia 
przez Komitet ds. Europejskich 
przewiduje się, że Ewidencja tworzona 
będzie przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny (UFG). Jednocześnie z 
uwagi na fakt, iż wykonywanie 
działalności organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych nie 
stanowi już działalności regulowanej nie 
będzie potrzeby tworzenia przez 
właściwego ministra systemu 
obsługującego centralną ewidencję. 
Powinno to spowodować, jak wskazano 
w „Odwróconej tabeli zgodności” 
do projektu niniejszej ustawy, 
zmniejszenie obciążeń budżetowych. 
Oznacza to redukcję obowiązków 
ministra właściwego do spraw turystyki w



zakresie obsługi zadań wynikających z 
ww. projektu ustawy.

9 MF W ocenie Ministerstwa Finansów, 
planowany wzrost zatrudnienia w MSiT 
oraz wydatków z tym związanych jest nie 
uzasadniony. Zgodnie ze sprawozdaniem 
Rb-70 za 2016 r. przeciętne wykonanie 
zatrudnienia w cz. 40 -  Turystyka, w 
grupie członków korpusu służby cywilnej 
wyniosło 24 etaty i było niższe od 
zatrudnienia wykazanego w planie po 
zmianach o 15 etatów. Zatem uznaje się, 
że ewentualne zwiększenie zatrudnienia 
w MSiT o 1 etat powinno nastąpić 
w ramach efektywnie i racjonalnie 
prowadzonej polityki kadrowo-płacowej, 
bez konieczności zwiększenia limitu 
wynagrodzeń, określonego w załączniku 
do ustawy budżetowej.

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez 
wykreślenie wskazanych treści z OSR.

10 MF Uaktualnienia wymaga wykaz 
publikatorów odnoszących się do ustawy 
o opłacie skarbowej o poz. 624 z 2017 r.

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez 
uzupełnienie w art. 59:
Art. 59. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 
oraz z 2017 r. poz. 624) (...).

11 MF Skorygowania wymagają, budzące 
wątpliwości, zapisy przywoływanych 
przepisów projektu ustawy, np. w ait. 11 
ust. 3 jest „art. 9 ust. 2 pkt 1 3”, w art. 14

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga o charakterze technicznym. Zostanie 
uwzględniona, postulat KWRiST.



ust. 2 jest „art. 9 ust. 2 pkt 1 2”, w art. 16 
ust. 2 pkt 3, lit. b, jest „art. 9 ust. 2 pkt 1 
3”, w art. 17 jest „art. 9 ust. 2 pkt 1 2”.

12 MF Z uwagi na fakt, że w ustawie budżetowej 
na dany rok wielkości prezentowane są 
w tysiącach złotych, kwoty określone, 
jako maksymalny limit wydatków 
budżetu państwa, będący skutkiem 
finansowym ustawy w sprawach 
dotyczących nabywania powiązanych 
usług turystycznych należy zaokrąglić w 
górę do takiego samego miana, tzn. „tys. 
zł” (art. 65 projektu ustawy).

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga zostanie uwzględniona zgodnie z 
sugestią.

13 MF W projekcie ustawy, OSR oraz w innych 
dokumentach dołączonych do projektu 
należy konsekwentnie zastąpić określenie 
„podmioty ułatwiające nabywanie 
powiązanych usług turystycznych”, 
wyrazami „przedsiębiorcy ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług 
turystycznych". Przykładowo w art. 59 
pkt 1 i 2, w pkt 4 na str, 3 i 4 OSR.

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga zostanie uwzględniona zgodnie z 
sugestią, poprzez zastąpienie określenia 
„podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych 
usług turystycznych”, sformułowaniem 
„przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych”.

14 MF Ministerstwo Finansów podtrzymuje 
swoje stanowisko w zakresie skierowania 
ww. projektu do konsultacji do Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Uwaga poza zakresem właściwości KSE.

Uwaga bezprzedmiotowa. Projekt został 
pozytywnie zaopiniowany przez KWRZiST w 
dniu 24.05.2017 r.
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