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MINISTER 
SPORTU I TURYSTYKI 

Witold Bańka 

DP-WPL.0201.7 .2017 .PM. 74 
UNP:2017-61891 

Pani 

Warszawa,).1Iipca2017 r. 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
Departament Rady Ministrów 

RM-10-94-17 27-07-2017 
CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW 

Przedstawiam autopoprawkę do uzasadnienia 
zgłoszoną przez Ministra Sportu i Turystyki 

w ślad za pismem z dnia 21 lipca 2017 r. 
- do rozpatrzenia 

(-)Sekretarz Rady Ministrów 

Jolanta Ru~iniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

w odpowiedzi na pismo znak: RM-10-94-17, w sprawie uzupełnienia uzasadnienia projektu 
ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turydye-L.nych (wykaz prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów po7- UC75), proszę, na podstawie 
informacji zawartych w OSR, stanowiącym część u:rasadnienia projektu ustawy, dodać 
w uzasadnieniu dział VII w brzmieniu: 

"vn. Ocena przewidywanego wpływu projektu ustawy na dzialalność 

mikroprzedsiębiorców oraz mąlych i średnich przedsiębiorców 

Liczba przedsiębiorców, która obecnie podlega obowią7..k.om określonym w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wynosi 4 239. Z tej liczby tylko 5 jest dużymi 
przedsiębiorcami, co stanowi ok O, 12% ogólnej liczby przedsiębiorców podlegających ww. 
obowiązkom. Pozostałe 99,88% przcdsiybiorców podlegających wymogom ww. ustawy 
stanowią mikro-, mali i średni przedsiybiorcy. Wsąscy przedsiębiorcy objęci regulacją ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych zostaną również objęci regulacjami 
projektowanej ustawy. Ponadto nowa ustawa obejmie dodatkowe podmioty, które mogą 
oferować pakiety dynamiczne (imprezy turystyczne oraz powiązane usługi turystyczne). Lic7.bę 
tych podmiotów oszacowano na poziomie l 632. 

Szacując wpływ projektowanej ustawy na funkcjonowanic przedsiębiorców należy wziąć pod 
uwagę wysokość składek, jakie będą płacili przedsiębiorcy na zabezpieczenie w T filar7.e, 
w II filarze (TFG) oraz koszty administracyjne związane z tymi obowiązkami. 

• Składki odprowadzane przez przedsiębiorców do I filaru - 38 499 646 zł!.-ok 
Szacując wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do I filaru zabezpieczeń 
przyjęto założenie, że przeciętna roczna składka ksztahuje się na poziomic 23,6 tys. zł. Kwota 
ta odpowiada średnim składkom płaconym obecnie przez organizatorów turystyki 
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i pośredników turystyc:.wych, a do jej wyliczenia wzięto pod uwagę wysokości składek 
płaconych na zabezpieczenie, które .są uzależnione od wysokości przychodów pt"~edsiębiorcy. 
Na podstawie dostępnych danych, roczne przychody wszystkich biur podróży w Polscc zostały 
oszacowane na poziomie ok. l O mld zł, natomiast suma zabezpiec7..enia na poziomie ok. l mld 
zł. - wysokość zabezpieczenia stanowi od 3% do 20% przychodów, w zależności od wielkości 
tych przychodów. Na potrzeby OSR przyjc;:to, że wysokość zabezpieczenia to l 0% przychodów 
(1 mld zł). Wysokość składki natomiast stanowi od 3% do 15% swny zabezpieczenia -
w naszym przypadkujest to kwota od 30 mln zł do 150 mln zł. Do dalszych obliczeń przyjęto, 
że łączna składka płacona przez. wszystkich pr:tedsiębiorców to l 00 mln zł. Liczba 
przedsiębiorców, która obecnie ma obowiązek odprowadzać składkę to 4 239. 
100 000 000 zł.;.. 4 239"" 23 590,47 zł rocznie 
l 632 * 23 590,47 zł==- 38 499 646 zł rocznie 

• Składki odprowadzane przez przedsiębiorców do ll filaru (TFG) - 25 887 500 
zł/rok 

Szacując wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do TFG przyjęto 
założenie, że średnia składka wynosi 12,5 zł i jest naliczana od każdego wyjazdu 
zagranicznego. Liczbę umów od których odprowadzane będą składki oszacowano na poziomie 
2 071 tys.- wyjazdy w ramach pakietów dynamicznych. 
Według szacunków Komisji Europejskiej, ok. 19% rynku stanowią podróże realizowane 
w ramach pakietów dynamicznych. W 2015 r. liczba wyjazdów zagranicznych była na 
poziomie 10,9 mln, w tym ok. 2,07 mln stanowiły wyjazdy organizowane w ramach pakietów 
dynamicmych. 
12,5 zł* 2 071 000""' 25 887 500 zł rocznie 

• Koszty administracyjne ~wiązane z odprowadzaniem składki do l filaru - 293 760 
zł/rok 

Dodatkowe obowiązki, które będą nałożone na podmioty to m.in.: zawarcie umowy, przelew 
składki. Przyjęto założenie, ze na czynn.ości te należy poświęcić 12 godzin rocznie, będą one 
realizowane przez l osobę, za stawkę za godz. 15 zł brutto. 
12 x 15 zł = 180 zł rocznie/przedsiębiorcę 
180 zł x l 632 == 293 760 zł rocznie 

• Koszty administracyjne związane z odprowadzaniem składki do II filaru (fFG) -
- 881 280 zł/rok 

Dodatkowe obowiązki, które będą nałożone na podmiNy to m.in.: składanie deklaracji, 
obliczanie składki, wyliczenie lic...:by klientów. Przyjęto założenie, że na czynności te należy 
poświęcić 3 godziny miesięcznie, będą one realizowane przez l osobę, za stawkę za godz. 15 zł 
brutto. 
(3 x 15 zł x 12 mies.)= 540 :~.ł rocznic/przedsiębiorcę 
540 zł x l 632 "" 881 280 zł rocznie 

KOSZTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW RAZEM: 65 562 186 zł rocznie 

W roku wejścia w życie ustawy (rok O) przyjęto 50% oszacowanych rocznych kosztów. Polska 
jest zobowiązana do uchwalenia i publikacji ustawy do l stycznia 2018 r., a przepisy wchodzą 
w życie po 6 miesiącach od. dnia publikacji, tj. od l lipca 2018 r. 

W ujęciu niepieniężnym szacuje, się, że w sektorze mikro", małych i średnich 

przedsiębiorców nastąpi wzrost zaufania konsumentów usług turystycznych do podmiotów 
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świadczących te usługi, który powinien przyczynić się do wzrostu koniunktury na rynku usług 
turystycznych, a co za tym id1.ie do wzrostu rentowności działalności przedsh;biorców. Wzrost 
konkurencyjności powinien przełożyć się na wzrost przychodów z działalności (wartość jest 
nicmożliwa do oszacowania).". 

Prowadzqc:y sprawę: 
Paweł Mate} 
te/.:(22) 24 43 265 

3 


