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Temat:
Załączniki:

Jankowski Zbigniew Łukasz <lukasz.jankowski@pzj.pl>
15 listopada 2017 22:42 
Puciata Ewa
Fwd: projekty rozporządzeń
imageOOl.png; ATT00001.htm; projekt rozp. MSiT w sprawie wysokości sk3adki na 
TFG.pdf; ATT00002.htm; projekt rozp. MSiT w sprawie wzorów i formularzy.pdf; 
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Dzień dobry Pani,
uprzejmie Panią informuję, że Polski Związek Jeździecki nie wnosi uwag do projektów przedstawionych 
dokumentów.
Z poważaniem 
Łukasz Jankowski

Zbigniew Łukasz Jankowski
Sekretarz Generalny/Secretary General

lukasz.jankowski@pzj.pl

Polski Związek Jeździecki
Polish Eąuestrian Federation
ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa
tel. +48 22 417 67 00 fax +48 22 417 67 01 ww w. p/j pl

This email and any atlached fil es are cunfidcutial and may be lepally prwilcged. If you arc not the 
intended lucipient, any disclosure, neproduction. eopying, disnibution, or otlier disscminalion nr 
nse of llii.s communication is strictly prohibited. 11'you bave received Ihis transmission tn emir 

please nntify the sender iinmcdiaiely and then delete this email.

Treść lej wiadomości jest poufna i praw nie chroniona. Odbiorca mote być jedynie jej adresat z 
wyłączeniom dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem mniejszej wiadomości, jej 

rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest 
prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli wiadomość ta trafiła do Ciebie przez pomyłkę, 

uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym Takcie nadawcy i o usuniecie tej wiadomości.
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Początek przekazywanej wiadomości:
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Od: "Biuro PZJ" <pzi@pzi.pl>
Temat: FW: projekty rozporządzeń 
Data: 13 listopada 2017 08:12:06 CET 
Do: <lukasz.iankowski@pzi.pi>

From: Puciata Ewa [mailto:Ewa.Puciata@msit.gov.pl]
Sent: Friday, November 10, 2017 4:04 PM
To: pzht@pzht.pi: pzi@pzi.pl; pziudo@Dziudo.pl: biuro@iuiitsu.pl: office@pzkaj.pl; polski.zwiazek@k 
arate.org.pl; biuro.pzkf@fudokan.pi;pzkt@karate.pl: kendofa'kendo.pl: biuro@pzkickboxing .pl 
Subject: projekty rozporządzeń

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam skan pisma Pana Dariusza Rogowskiego - Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki, przekazującego do konsultacji publicznych projekty aktów 
wykonawczych do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych:
1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny;
2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek 

powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy 
ubezpieczenia na rzecz podróżnych,

wraz z projektami: uzasadnienia, Oceny Skutków Regulacji i załączników.
Ewentualne uwagi do ww. projektów proszę zgłaszać do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
terminie do dnia 20 listopada 2017 r„ także elektronicznie na adres turvstvka@msit.gov.pl (w wersji 
edytowalnej, np. Word).

Projekty ww. dokumentów zostały udostępnione na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Puciata
Zespół Gospodarki Turystycznej Kształcenia
Departament Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
tel. (22) 24 43 193
e-mail: c-wa.oucistnforasit .rov.pl
iVwv.Jtv-LLjicu.nl
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