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Treść przepisu projektu ustawy Uzasadnienie wprowadzenia przepisu Uwagi

art. 1 pkt 2 Ustawa określa: zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został wprowadzony jako dodatkowy - II filar - systemu 
zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiazanych usług turystycznych. Poniekąd 
stanowi on zatem realizację wyrażonego w dyrektywie 2015/2302 obowiązku 
wprowadzenia przez państwa członkowskie skutecznego systemu zabezpieczeń w 
powyższej sytuacji. Z uwagi na to, że regulacja dotycząca funkcjonowania tego Funduszu 
w niniejszej ustawie jest kompleksowa, niezbędne było odzwierciedlenie tego w art. 1 
ustawy.

art. 2 ust. 1

Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7, art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 11, 
art. 11-13, art. 18, art. 19 ust. 1 i 3, art. 20, art. 21 ust. 3, art. 22, art. 23 ust. 7, 18, 23, 
art. 24, art. 26 ust. 1, art. 45-47, art. 59 ust. 5 i 6 niniejszej ustawy, są  zadaniami 
z zakresu administracji rządowej.

Przedmiotowy przepis pozwala w sposób jednoznaczny określić jakie zadania, na gruncie 
niniejszej ustawy, w ramach zadań zleconych wykonuje marszałek województwa. Pozwala, 
w tym kontekście, ustalić kompetencje tego organu samorządu terytorialnego oraz zasady 
ich finansowania

art. 2 ust. 2

Minister właściwy do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do 
marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3, art. 23 ust. 7 pkt 3
8 i 10, , art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 1 oraz od decyzji marszałka województwa o odmowie 
wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Z uwagi na to, że minister właściwy do spraw turystyki sprawuje nadzór nad tą  gałęzią 
gospodarki, należało określić kluczowe kategorie spraw, w których - w ramach nadzoru - 
będzie on mógł kontrolować decyzje wydawane przez marszałków województw.

art. 4 pkt 13

turystyczny rachunek powierniczy -  rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. 
zm.) należący do organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych 
przez podróżnych;

Z uwagi na to, że na potrzeby organizatorów turystyki działających wyłącznie na terenie 
kraju, uwzględniając poglądy przedstawicieli branży, stworzono konstrukcję turystycznego 
rachunku powierniczego, który jest specyficznych rodzajem rachunku powierniczego w 
rozumieniu prawa bankowego, niezbędne było zdefiniowanie tego pojęcia.



art. 7 ust. 1

Do działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania 
nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące działalności 
regulowanej. Działalność ta wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i 
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych zwanego 

dalej „rejestrem” prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu 
na siedzibę przedsiębiorcy lub adres zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej, zwanego dalej: "właściwym marszałkiem 
województwa".

Obowiązująca obecnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi fundament 
dla prowadzenia tej działalności także na rynku turystyki. Niezbędne było zatem 
wprowadzenie stosownego odesłania do tego aktu prawnego.

art. 7 ust. 2
Przepisów dotyczących działalności, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do 
działalności agentów turystycznych.

Umowa agencyjna jest regulowana kompleksowo w kodeksie cywilnym (art. 758 - 7649 
k.c.). Dlatego też stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
zostało wyłączone.

art. 7 ust. 3

Do zadań wykonywanych przez marszałka województwa związanych z prowadzeniem 
rejestru stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące organów prowadzących rejestry 
działalności regulowanej.

Obowiązująca obecnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi fundament 
dla prowadzenia tej działalności także na rynku turystyki. Działalność na tym rynku nie jest 
jednak w pełni swobodna - wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do rejestru. Niniejsza 
ustawa nie zawiera kompleksowe regulacji dotyczącej tego rodzaju działalności 
(działalności regulowanej). Dlatego też wprowadzono odesłanie do odpowiedniego 
stosowania przepisów o działalności regulowanej zawartych w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej.

art. 8  ust. 11 Marszałek województwa i minister właściwy do spraw turystyki, w trybie kontroli, mają 
prawo dostępu do danych zawartych w wykazie umów.

Przepis wprowadza niezbędny element systemu kontroli przedsiębiorców.

art. 8  ust. 12

Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępnia się dane zawarte 
w wykazie umów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do 
przetwarzania danych zawartych w wykaz umów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Z uwagi na zadania powierzone w ustawie Ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu, który obsługuje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, konieczne było - w 
celu ich prawidłowej realizacji - zapewnienie mu dostępu do danych zawartych w wykazie 
umów.

art. 8  ust. 13
Obowiązki, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, w okresie 
zawieszenia przez niego wykonywania działalności, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.

Przedmiotowy przepis zwalnia przedsiębiorców m.in. z obowiązku posiadania 
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i odprowadzania składek do 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w okresie zawieszenia wykonywania 
działalności. Powyższe jest podyktowane dążeniem do nieobciążania w sposób nadmierny 
przedsiębiorców w okresie, kiedy nie sprzedają imprez turystycznych lub nie ułatwiają 
nabywania powiązanych usług turystycznych.

art. 9 ust. 4

Środki wpłacone przez podróżnych na turystyczny rachunek powierniczy objęte są 
ochroną, o której mowa w art. 59 ust. 3a - 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo 
bankowe od dnia zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub opłacenia usług 
turystycznych przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Wprowadzenie przedmiotowego przepisu wynikało z potrzeby zabezpieczenia środków 
zgromadzonych na turystycznym rachunku powierniczym.



art. 10 ust. 3

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
instytucji finansowych określi w drodze rozporządzenia wzory: umowy o turystyczny 
rachunek powierniczy oraz formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
i umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-3, 
kierując się potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów umowy 
i formularzy.

Przedmiotowy przepis wynika z potrzeby zapewnienia podróżnym jednolitej ochrony w 
wywadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych. Ponadto zapewni to także jednolite prawa i 
obowiązki podmiotów wystawiających zabezpieczenia, niezależnie od rodzaju tego 
podmiotu (bank, towarzystwo ubezpieczeniowe). Ponadto zostanie określony wzór umowy 
o turystyczny rachunek powierniczy. Należy zaznaczyć, że dotychczas przedsiębiorcy
wykonujący działalność wyłącznie na terytorium Polski i przyjmujący wpłaty od klientów na

art. 11 ust 3
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa niezwłocznie przekazuje 
podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych.

Przedmiotowy przepis reguluje moment oraz fizyczny sposób (złożenie dokumentecji) 
zainicjowania postępowania likwidacji skutków niewypłacalności. Jego wprowadzenie było 
niezbędne dla wskazania kierunku działań marszałka województwa w tym postępowaniu.

art. 22 ust. 1

O zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, polegającej na ujawnieniu 
informacji o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu wykonywania 
działalności, organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr w terminie 
7 dni od dnia ujawnienia tej informacji.

art. 22 ust. 2

Zawiadomienie o zmianie, o której mowa w ust. 1, przez organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych nie zwalnia go 
z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z podróżnymi w okresie przed 
zawieszeniem działalności.

Przedmiotowy przepis wynika z potrzeby zapewnienia aktualności danych zawartych w 
rejstrze i tym samym bezpieczeństwa oraz pewności obrotu gospodarczego, a także 
potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym. Stanowi dostosowanie do ogólnych 
przepisów dotyczących prowadzenia dzialalności gospodarczej określonych w ustawie z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

art. 22 ust. 3

W przypadku niepowiadomienia przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych o zmianie w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego wpisu polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu 
wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr 
z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru.

art. 23 ust. 1

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

Wykonywanie działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych nie stanowi już działalności regulowanej. Nie 
mniej wymaga uzyskania stosownego wpisu do rejestru. Nie ma zatem potrzeby tworzenia 
przez właściwego ministra systemu obsługującego centralą ewidencję. Zmniejszeniu uległy 
dzięki temu obciążenia budżetowe. Równocześnie istnieje uzasadniona potrzeba 
zapewnienia funkcjonowania systemu obsługującego Centralną Ewidencję na wysokim 
poziomie. Dlatego też stworzenie tego systemu powierzono Ubezpieczeniowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu.

art. 23 ust. 2
System informatyczny, o którym mowa w ust. 1 spełnia minimalne wymagania dla 
systemów teleinformatycznych oraz zapewnia interoperacyjność systemu na zasadach 
określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.



art. 23 ust. 3

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia:
1) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu 
teleinformatycznego struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz 
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących;
2) testy akceptacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5.

Przepisy określają warunki techniczne systemu teleinformatycznego, ta aby zapewnić jego 
prawidłowe i sprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo zgromadzonych w nim danych.

art. 23 ust. 4 Rozwiązania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie mogą wykraczać poza zakres 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

art. 23 ust. 5

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nie udostępniać testów akceptacyjnych, 
jeżeli w oprogramowaniu interfejsowym mają być stosowane wyłącznie formaty danych 
oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne.

art. 23 ust. 6

Na podstawie informacji o dokonanych wpisach do rejestru przekazywanych w postaci 
elektronicznej przez marszałków województw minister właściwy do spraw turystyki na 
stronie internetowej obsługującego go urzędu udostępnia Centralną Ewidencję 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych, którą prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

art. 23 ust. 7

iviaiszaiek województwa wpiowadza do Ewidencji dane oiaz ich modyiikacje na
podstawie:
1) wpisu do rejestru lub zmiany tego wpisu;
2) dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-3;
3) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności 
objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu;
4) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności 
objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych na wniosek 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
5) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w przypadku, o którym mowa w art. 22 
ust. 3,wydawanych z urzędu;
6) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru po uzyskaniu informacji o śmierci 
przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 
przedsiębiorcy, wydawanych z urzędu;
7) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, wydawanych na wniosek 
przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności objętej 
wpisem do rejestru;
8) decyzji o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez 
wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania działalności organizatora 
turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych 
przez okres 3 lat;
9) zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru;
10) decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru;
11) zawiadomień o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu przez 
przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy

Regulacja systemu wymagała określenia przeesłanek i podstaw dokonywania zmian, wpisu 
lub wykreślenia danych do niego wpisanych w sposób klarowny zarówno dla marszałków 
jak i przedsiębiorców.



art. 23 ust. 8

W ramach Ewidencji prowadzi się katalogi przedsiębiorców:
1) wykreślonych z rejestru z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
2) wobec których stwierdzono wykonywanie działalności bez wymaganego wpisu do 
rejestru;
3) wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru;
4) którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek 
województwa wydał dyspozycję wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych bez 
uzyskania tego oświadczenia.

Przepis pozwala uporządkować wpisy znajdujące się w ewidencji poprzez przypisanie 
przedsiębiorcy do właściwego katalogu. Ułatwi to prowadzenie nadzoru nad tymi 
przedsiębiorcami oraz wyszukiwanie ich w ewidencji.

art. 23 ust. 9
Podstawą umieszczenia w katalogu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, jest skutecznie 
doręczona stronie decyzja marszałka województwa o wykreśleniu z rejestru i o zakazie 
wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

art. 23 ust. 
10

Podstawą umieszczenia w katalogu, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, jest skutecznie 
doręczona stronie decyzja marszałka województwa o stwierdzeniu wykonywania 
działalności bez wymaganego wpisu do rejestru.

art. 23 ust. 
11

Podstawą umieszczenia w katalogu, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, jest skutecznie 
doręczone zawiadomienie w postaci papierowej lub elektronicznej o wszczęciu 
postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

art. 23 ust. 
12

Podstawą umieszczenia w katalogu, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, jest złożenie 
marszałkowi województwa przez przedsiębiorcę oświadczenia o niewypłacalności, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lub wydanie przez marszałka województwa 
dyspozycji wypłaty środków, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Wobec wprowadzenia w przepisach poprzedzających konstrukcji porządkującej 
przedsiębiorców wpisanych do ewidencji konieczne było stworzenie podstaw dokonywania 
przyporządkowania ich do właściwego katalogu. Przedmiotowe przepisy regulują kwestię 
przesłanek umieszczania przedsiębiorcy we właściwym katalogu ewidencji.art. 23 ust. 

13

W katalogach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, wskazuje się termin obowiązywania 
zakazu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych.

art. 23 ust. 
14

Z katalogów, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, wykreśla się przedsiębiorcę po upływie 
terminu, o którym mowa w ust. 13.

art. 23 ust. 
15

Z katalogu, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, wykreśla się przedsiębiorcę z dniem, w którym 
decyzja o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do 
rejestru została skutecznie doręczona stronie albo decyzja o umorzeniu postępowania 
w sprawie wykreślenia z rejestru stała się ostateczna.

art. 23 ust. 
16

Z katalogu, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, wykreśla się przedsiębiorcę z dniem, w którym 
decyzja o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do 
rejestru została skutecznie doręczona stronie.

art. 23 ust. 
17

Ewidencja jest jawna. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do 
Ewidencji przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców.

art. 23 ust. 
18

Marszałek województwa ma prawo dostępu do informacji zawartych w Ewidencji, 
niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest 
osobą fizyczną miejsca jego zamieszkania.



art. 23 ust. 
19

Minister właściwy do spraw turystyki posiada dostęp do informacji zawartych w Ewidencji 
i jest uprawniony do ich przetwarzania, a także może zobowiązać Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny do udostępnienia w terminie 3 dni roboczych określonych 
informacji z Ewidencji.

art. 23 ust. 
20

Na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego, organizacji 
pozarządowych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumenta oraz 
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów udostępnia się informacje zbiorcze 
zawarte w Ewidencji.

art. 23 ust. 
21

Dla celów naukowo- badawczych udostępnia się informacje zbiorcze zawarte 
w Ewidencji, bez wskazywania danych identyfikujących przedsiębiorców.

art. 23 ust. 
22

Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określi organizację, 
szczegółowy sposób prowadzenia Ewidencji oraz tryb udzielania informacji o danych 
objętych wpisem, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego procesu 
gromadzenia i aktualizacji danych zawartych w Ewidencji oraz ich bezpieczeństwa, 
a także uwzględniając dokumenty i dane, o których mowa w ust. 7, na podstawie których 
dokonuje się wpisu do Ewidencji.

Z uwagi na to, że Ewidencja ma stanowić element nadzoru nad rynkiem turystyki jako 
obejmująca wszystkich przedsiębiorców działających na tym rynku konieczne było 
zapewnienie dostępu do danych w niej zawartych ministrowi właściwemu do spraw 
turystyki, marszałkowi województwa. Równocześnie powinna ona zapewniać "społeczną 
kontrolę" tego rynku poprzez umożliwienie każdemu, w tym na potrzeby badań naukowych,

art. 23 ust. 
23

Marszałek województwa udziela informacji o danych zawartych w rejestrze stosując 
odpowiednio ust. 17, 20 i 21.

art. 24 ust. 
24

Minister właściwy do spraw turystyki w oparciu o dane udostępniane 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).

sprawdzenie określonego przedsiębiorcy w ewidencji

art. 24 ust. 
25

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i zasady 
funkcjonowania systemu teleinformatycznego obsługiwanego i administrowanego przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewniającego możliwość funkcjonowania 
Ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego przesyłu i weryfikacji 
danych i informacji drogą teletransmisji danych.



art. 24 ust. 1

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są  upoważnieni do 
kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, w zakresie:
1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 20 ust. 3;
2) zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru;
3) przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych ustawą, 
w szczególności w zakresie wysokości zabezpieczenia finansowego oraz wnoszenia 
składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
4) zgodności wykonywanej działalności z zawartymi umowami agencyjnymi;
5) przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom turystycznym, 
warunków wykonywania działalności określonych ustawą;
6) przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa 
w rozdziale 6.

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz podróżnych poprzez eliminowanie 
przedsiębiorców nieuczciwych lub uchybiających wymaganiom ustawowym uzasadniała 
wprowadzenie przepisu regulującego szczegółowo zakres kontroli prowadzonej przez 
marszałków województw oraz - w niezbędnym zakresie - także przez ministra

art. 24 ust. 2

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są  upoważnieni do 
kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania 
nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona 
działalność wymaga posiadania takiego wpisu.

Zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym, a także prawidłowej i uczciwej konkurencji na 
rynku turystycznym, wymagało przyznania marszałkom oraz ministrowi kompetencji do 
prowadzenia kontroli u tych podmiotów, co do których istnieje podejrzenie wykonywania 
działalności ogranizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych a którzy działalność ta wykonuja niezgodnie z prawem, tj. 
niespełniając wymagań ustawywych, w tym w zakresie konieczności posiadania wpisu do 
rejestru.

art. 24 ust. 3

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są  upoważnieni do 
kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi 
umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie 
spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą.

Także wprowadzenie niniejszego przepisu wynikało z potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa podróżnych na rynku turystycznym. Niezbędne jest bowiem kontrolowanie 
pod kątem legalności nie tylko tych podmiotów, które tworzą i same oferują sprzedaż 
imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych, lecz także tych podmiotów, 
które jako pośrednicy, uczestniczą w dystrybucji tych dóbr.

art. 24 ust. 4

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 
prowadzonej przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych z art. 7, art. 8, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 
2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, 
str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1177/2010”.

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz podróżnych poprzez eliminowanie 
przedsiębiorców nieuczciwych lub uchybiających wymaganiom ustawowym uzasadniała 
wprowadzenie przepisu regulującego szczegółowo możliwość prowadzenia przez 
marszałków województw kontroli w zakresie prawidłowej realizacji wiążących aktów prawa 
wspólnotowego.

art. 24 ust. 5

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 
prowadzonej przez organizatorów turystyki lub podmiotów ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych z art. 9, art. 10 ust. 2— 5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 
1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 181/2011”.

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz podróżnych poprzez eliminowanie 
przedsiębiorców nieuczciwych lub uchybiających wymaganiom ustawowym uzasadniała 
wprowadzenie przepisu regulującego szczegółowo możliwość prowadzenia przez 
marszałków województw kontroli w zakresie prawidłowej realizacji wiążących aktów prawa 
wspólnotowego.



art. 24 ust. 6
W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli, o 
której mowa w ust. 1-3, uchybień w sposobie wykonywania działalności, występuje on do 
właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań.

Przedmiotowy przepis wprowadza określając przy tym w sposób jednoznaczny 
kompetencje nadzorcze ministra właściwego do spraw turystyki wobec podmiotów 
działających na tym polu gospodarki.

art. 24 ust. 7

marszałek województwa wydaje decyzje:
1) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z urzędu;
2) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadku rażącego naruszenia warunku 
wykonywania działalności, o którym mowa w art. 25 pkt 2, na wniosek 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, chyba że przed wydaniem decyzji 
przedsiębiorca spełni swoje obowiązki ustawowe;
3) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego 
wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek przedsiębiorcy;
4) o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat z urzędu i o 
stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do 
rejestru;
5) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w przypadku o którym mowa w art. 22 ust. 3, z 
urzędu;
6) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru po uzyskaniu informacji o śmierci 
przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 
przedsiębiorcy z urzędu;

Przyznanie marszałkowi kompetencji kontrolnych wiązało się z koniecznością wyposażenia 
go także w realne instrumenty oddziaływania na kontrolowane podmioty. Przedmiotowy 
przepis określa zakres decyzyji wydawanych przez marszałka w wypadku stwierdzenia u 
kontrolowanego podmiotu uchybień wobec przepisów ustawy.

art. 24 ust. 8 Decyzje, o których mowa w ust. 7 pkt 1 ,2  i 4, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Z uwagi na to, że niektóre decyzje wydawane przez marszałków mają bardzo istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych, niezbędne było nadaniem im rygoru 
natychmiastowej wykonalności

art. 24 ust. 9
Decyzje, o których mowa w ust. 7 pkt 4, zawierają w szczególności datę stwierdzenia 
wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru.

Z uwagi na to, że decyzje, o której mowa w ust. 7 pkt 4 niniejszego przepisu,ma bardzo 
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych oraz przedsiębiorcy, którego dotyczy, 
niezbędne było bardziej szczegółowe ujęcie jej treści.

a r t.  51

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094,1485 i 
1707) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 601 w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr organizatorów turystyki i 
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych o 
zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia;
2) w art. 138d § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd co do 
uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.”.

Dokonanie zmiany w Kodeksie wykroczeń podyktowane było potrzebą zapewnienia 
spójności terminoligi



art. 52

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 
1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 92c ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia....o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. z ... poz. ...);” ;
b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy
turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z d n ia ..... o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z ... poz. ...);”
2) w art. 92 d w ust. 3:
a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z d n ia ..... o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.
U. z ... poz. ...),” ;
b) uchyla się pkt 7.

Ustawa o systemie oświaty zawierała specyficzne uregulowania dotyczące wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Ten stan rzeczy, z uwagi na konieczność wdrożenia dyrektywy 
2015/2302, musiał ulec zmianie. Dlatego też konieczne było dokonanie zmian w 
przedmiotowej ustawie, które zapewnią spójność pojęciową i systemową obu aktów 
prawnych.

art. 54

W ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) 
w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 po lit. z dodaje się lit. za w brzmieniu:
„za) marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań 
określonych w art. 254 ust. 1 ustawy z dnia ... o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz. U. z ... poz. ...) w związku z turystycznym rachunkiem 
powierniczym posiadanym przez organizatorów turystyki lub podmioty przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.” .

Zmiany mają na celu ujednolicenie terminologii zgodnie z nową dyrektywą.



art. 55

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 z 
późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 14a ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Do skargi, o której mowa w art. 13 ust. 3c pkt 4, pasażer powinien dołączyć 
następujące dokumenty: kopię skargi lub reklamacji skierowanej do przewoźnika 
kolejowego, operatora stacji pasażerskiej, sprzedawcy biletów, organizatora turystyki lub 
podmiotu przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w
rozumieniu ustawy z dnia....  o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. z ... poz. ...);";
2) w art. 66:
a) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) zarządca, przewoźnik kolejowy, operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, 
organizator turystyki, podmiot przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług
turystycznych w rozumieniu ustawy z d n ia ..... o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych (Dz. U. z ... poz. ...), który nie przestrzega lub narusza 
obowiązujące go przepisy art. 4, art. 5 i art. 7-29 rozporządzenia nr 1371/2007/WE);” 
b3) w art. 66 ust. 2c otrzymuje brzmienie:
"2c. Nie nakłada się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli przewoźnik kolejowy, 
zarządca, operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, organizator turystyki, podmiot 
przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu
ustawy z d n ia ..... o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.
U. z ... poz. ...), przed dniem wydania decyzji, o której mowa w art. 13b ust. 1, 
dobrowolnie usunął naruszenie lub wypełnił obowiązki wynikające z rozporządzenia nr

Zmiany mają na celu ujednolicenie terminologii zgodnie z nową dyrektywą.

art. 56

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 2016 r. poz. 2060392, z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany:
1) art. 98a otrzymuje brzmienie:
„Art. 98a. Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia ... o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z ... poz. ...)” ;
2) w art. 119 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, 
przedstawia wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia . 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.” ;

Wobec przeniesienia regulacji dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na 
grunt nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
niezbędne było dokonanie stosownych zmian w ustawie o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Odniesienia do regulacji w zakresie Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego będą dotyczyły rozdziału V nowej ustawy.



art. 57

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), 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 podmiotów ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych:
1) jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2016 r., 
poz. 1817 z późn. zm.);
2) pozostałe podmioty 
30 zł
355 zł
35b. Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych 17 zł .

Zmiany dokonane w tej ustawie wynikają z tego, że rejestr organizatorów turystyki 
i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych nie będzie 
rejestrem działalności regulowanej, mimo że w tym zakresie będą odpowiednio stosowane 
przepisy odnoszące się do działalności regulowanej. Wprowadza ona znaczące obniżenie 
opłat związanych z wpisem do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych.

art. 59

1. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
na podstawie dotychczasowych przepisów jako organizatorzy turystyki albo organizatorzy 
turystyki i pośrednicy turystyczni mogą wystąpić o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 
7 ust. 1 w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Przedsiębiorcy niepodlegający do dnia wejścia w życie ustawy wpisowi do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzący w dniu wejścia w 
życie ustawy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub podmioty 
przedsiębiorcy ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek 
niezwłocznego wystąpienia o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
3. Do czasu dokonania lub odmowy dokonania wpisu, przedsiębiorcy, o których mowa w 
ust. 2, mają prawo działać na dotychczasowych zasadach.
4. Przedsiębiorcy wpisani do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako pośrednicy turystyczni, muszą 
wystąpić o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w terminie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Przedsiębiorcy wpisani do dnia 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

Aby uniknąć zachwiania na rynku usług turystycznych spowodowanego wejściem 
w życie ustawy w ramach przedmiotowych przepisów przewidziano, że wpisy do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zachowają ważność w terminie 3 
miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Po tym czasie dotychczasowi organizatorzy turystyki i 
pośrednicy turystyczni staną się z urzędu organizatorami turystyki w rozumieniu nowej 
ustawy, a ich zabezpieczenia finansowe zostaną utrzymane w mocy do dnia upływu ich 
ważności. W przypadku zaś przedsiębiorców będących jedynie pośrednikami turystycznymi 
-  wpisy do rejestru zostaną wykreślone, chyba że przedsiębiorcy złożą wniosek o wpis do 
rejestru jako organizatorzy turystyki i przedłożą stosowne zabezpieczenia finansowe. 
Natomiast w przypadku przedsiębiorców posiadających zabezpieczenie finansowe w formie 
rachunku powierniczego przyjęto, że mają oni obowiązek przedstawić zabezpieczenie 
finansowe zgodnie z niniejszą ustawą pod rygorem utraty mocy wpisu do rejestru. 
Odnośnie zaś przedsiębiorców zagranicznych, którzy w dotychczasowym stanie prawnym 
byli wpisani do rejestru, przyjęto, że ich wpisy zostaną wykreślone z mocy prawa. 
Przedsiębiorcy ci, w świetle dyrektywy 2015/2302, nie muszą bowiem posiadać wpisu do 
stosownego rejestru i mogą działać, jeżeli posiadają niezbędne zabezpieczenie finansowe 
(vide: art. 21 ust. 1). Niemniej mogą oni oczywiście starać się o uzyskanie stosownego 
wpisu do rejestru. Przedsiębiorcy niepodlegaiacy do tei porv wpisowi do rejestru

art. 60
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) staje się z 
mocy prawa Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym w rozumieniu niniejszej ustawy.

Musi nastąpić kontynuacja prawna funkcjonowania TFG, stąd zaproponowane brzmienie 
przepisu.

art. 61

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchylonych niniejszą 
ustawą przepisów ustawy, o której mowa w art. 53, zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy i są  stosowane odpowiednio do podmiotów 
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Przepis przejściowy, który ma znaczenie w sprawach intertemporalnych, które mogą 
zaistnieć w przypadku braku wydania rozporządzeń wykonawczych.

art. 62
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania działalności, o 
której mowa w art. 7 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 i 2255).

Zastosowanie w pozostałych sprawach musi znaleźć podstawowy akt prawny regulujący 
funkcjonowanie przedsiębiorców w kraju



art. 63 ust. 1

W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem 
finansowym ustawy w sprawach dotyczących przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, wynosi w roku:
1) 2018 -  392 tys. zł;
2) 2019 -  784 tys. zł;
3) 2020 -  784 tys. zł;
4) 2021 -  784 tys. zł;
5) 2022 -  784 tys. zł;
6) 2023 -  784 tys. zł;
7) 2024 -  784 tys. zł;
8) 2025 -  784 tys. zł;
9) 2026 -  784 tys. zł;
10) 2027 -  784 tys. zł;

art. 63 ust. 2
Koszt realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, w sprawach dotyczących 
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wynosi 40 zł 
miesięcznie w przeliczeniu na jednego przedsiębiorcę.

art. 63 ust. 3

W przypadku przekroczenia w pierwszym półroczu danego roku 65% limitu określonego 
w ust. 1 lub w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy 
limitu wydatków, wysokość tych wydatków w drugim półroczu obniża się do poziomu 
gwarantującego, że limit ten nie zostanie przekroczony.

art. 63 ust. 4
Minister właściwy do spraw turystyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym 
mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4.

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy 
wynika z obowiązku nałożonego na projektodawcę ustawą o finansach publicznych a 
właściwie- art. 50 1a. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których 
skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów 
publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa się 
w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat 
budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od 
pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy


























