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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

w związku z uwagami zgłoszonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów przed posiedzeniem 
Stałego Komitetu Rady Ministrów do projektu ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Uwagi dotyczące modyfikacji art. 63 ust. 2 ww. projektu oraz propozycja wprowadzenia 
przepisu stanowiącego podstawę do ogłaszania przez ministra właściwego do spraw turystyki 
w Monitorze Polskim wysokości kwoty na realizację zadań zleconych, nie mogą zostać 
uwzględnione.

Dotychczas wprowadzone zmiany do projektu ustawy uwzględniały uwagi zgłoszone 
przez Ministerstwo Finansów, w efekcie czego wprowadzono art. 63 określający maksymalny 
limit wydatków budżetu państwa na realizację zadań zleconych w odniesieniu do spraw 
dotyczących przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
a także wskazano sposób finansowania tych zadań, tj. 40 zł miesięcznie w przeliczeniu na 
1 przedsiębiorcę).

Przede wszystkim należy podkreślić, że kwestie finansowania realizacji zadań zostały 
określone w stosunku do zupełnie nowej grupy podmiotów, która zostanie objęta regulacjami 
ustawy, tj. przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. 
Liczba tych podmiotów została oszacowana na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. 
W ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki dopiero po minimum 1 roku obowiązywania nowych 
przepisów będzie można wskazać liczbę takich podmiotów, które będą funkcjonować w Polsce, 
a także przyjąć przypuszczalne założenia na kolejne lata. Wobec faktu, że przepisy dotyczące 
finansowania zadań zleconych w zakresie spraw dotyczących przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych są oparte wyłącznie na szacunkach, w ocenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki niezasadne jest ich dalsze uszczegóławianie w sposób 
proponowany przez Ministerstwo Finansów.

Warto zaznaczyć, że Komisja Europejska dokona przeglądu funkcjonowania przepisów 
dyrektywy 2015/2302 i jest zobowiązania do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdania w tym zakresie, ze wskazaniem czy zasadne są modyfikacje przepisów 
i definicji. Zgodnie z art. 26 dyrektywy 2015/2302 ma to nastąpić do 1 stycznia 2019 r. 
(w obszarze rezerwacji Online) oraz do 1 stycznia 2021 r. (ogólne sprawozdanie). Zdaniem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie to odpowiednim momentem także na rozważenie 
modyfikacji lub doprecyzowania przepisów odnośnie finansowania realizacji zadań zleconych



w sprawach dotyczących przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych.

Podobnie należy odnieść się do drugiej uwagi zgłoszonej przez Ministerstwo Finansów, 
tj. propozycji wprowadzenia przepisu stanowiącego podstawę do ogłaszania przez ministra 
właściwego do spraw turystyki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitorze 
Polskim (zw. dalej MP) zmiany wysokości kwoty na realizację zadań zleconych. W ocenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki jest to całkowicie niezasadne z uwagi na fakt, iż maksymalny 
limit wydatków dotyczy zadań związanych z jedynie szacunkową liczbą podmiotów. 
Dodatkowo z praktycznego punktu widzenia należy zwrócić uwagę, że MSiT nie ma wpływu 
na częstotliwość ukazywania się MP. Należy założyć, że może wystąpić sytuacja, w której 
wprowadzenie mechanizmu korygującego będzie musiało nastąpił niezwłocznie. Nie można 
pozwolić na uzależnianie prawidłowego wdrożenia mechanizmu od publikacji obwieszczenia 
o zmniejszeniu kwoty bazowej, o której mowa w art. 63 ust. 2. Tylko przykładowo wskazuję, 
iż Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 
wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie zostało ogłoszone w MP z dnia 27 czerwca 2017 r. Powyższy 
przykład pokazuje, że różnica między decyzją o wprowadzeniu zmodyfikowanej kwoty, a jej 
realnym ogłoszeniem może wynieść nawet 14 dni. W obecnym stanie prawnym na próżno 
szukać regulacji, które obligują do ogłaszania w drodze obwieszczeń elementów związanych 
z realizacją mechanizmów korygujących.

Warto także podkreślić, że podobne rozwiązanie, jakie zostało zaproponowane 
w projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zostało 
wprowadzone w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1051), która była procedowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ww. 
ustawie zostały zawarte ogólne regulacje dotyczące określenia maksymalnego limitu wydatków 
budżetu państwa oraz monitorowania jego wykorzystania, bez zbędnych doprecyzowań.

Podsumowując, w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki uwagi zgłoszone przez 
Ministerstwo Finansów są całkowicie niezasadne i nie zostaną uwzględnione.

Otrzymują:
1) adresat;
2) Minister Edukacj i Narodowej;
3) a/a.
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