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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

Pan (■
Dariusz Rogowski

Podsekretarz Stanu

DEPARTAMPAC PRAWNY
i— —

Szanowny Panic Ministrze,

w nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 10 listopada 2017 t.~(żftakr ~ "BR-~ 
WPL.0201.37.2017.PM.3) dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 
w sprawie określenia wysokości składki nu Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Ministerstwo 
Finansów- przedstawia następujące uwagi do projektu.

1. Z dołączonego do projektu rozporządzenia uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji nie 
wynika, w oparciu o jakie kalkulacje zostały określone poszczególne wysokości składek. 
Dotyczy to w szczególności wysokości składek ustalonych dla przedsiębiorców turystycznych 
przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub po realizacji 
powiązanych usług turystycznych, w' odniesieniu do poszczególnych miejsc realizacji 
wspomnianych imprez i powiązanych usług oraz w odniesieniu do rodzaju i sposobu 
transportu.

2, W informacjach zawartych w uzasadnieniu i OSR nie wskazuje się, jaka jest relacja 
proponowanych w projekcie wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, do 
środków', które zostały już zgromadzone na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie 
zasadności enumeratywnego wymieniania poszczególnych terytoriów państw' europejskich, 
w projektach rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wy sokości 
sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
stanowiących podstawową regulację w zakresie I filara zabezpieczeń finansowych w turystyce, 
opiniowany projekt może wymagać dostosowania do zapisów' ww. rozporządzeń. Wskazać
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należy, że rozwiązania przyjęte na gruncie ww. projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju 
i Finansów powinny zostać wzięte pod uwagę przy realizacji pozostałych aktów wykonawczych 
odnoszących się do zabezpieczeń Finansowych organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia 
Ministra Rozwoju i Finansów 

Leszek Skiba 
Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów 
/podpisano kwalifikow anym 
podpisem elektronicznym
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