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Paweł Niewiadomski <p.niewiadomski@pit.org.pl> oCirii'£l 
czwartek, 15 lutego 2018 23:56 
Departament Turystyki 
Borek Dominik; ‘Polska Izba Turystyki'
FW: Konsultacje publiczne projektów aktów wykonawczych do ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
projekt rozporządzenia MSiT w sprawie wzoru deklaracji.pdf; pismo przekazujące 
projekty rozporządzeń do konsultacji publicznych.pdf; projekt rozporządzenia MSiT 
w sprawie kwartalnej informacji.pdf; projekt rozporządzenia MSiT w sprawie wzoru 
deklaracji.pdf

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informują, że Polska Izba Turystyki nie zgłasza uwag do przedkładanych projektów Rozporządzeń. Izba z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie wzoru korekty deklaracji i ma nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami, korekta 
będzie mogła być składana do Funduszu w trybie elektronicznym.

PIT podtrzymuje stanowisko wyrażane wielokrotnie podczas różnych form konsultacji, że system zabezpieczeń 
organizatorów turystyki wymaga kompleksowej analizy zmierzającej do jego uproszczenia, zmniejszenia 
biurokratycznych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców a także w związku z „wypełnianiem" się TFG, 
zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców w „I filarze". Stanowisko to jest niezmienne.

Z poważaniem.
Paweł Niewiadomski 
Prezes Polskie Izby Turystyki

DEPARTAMENT

dni 16. 02. 2018

Nr.

From: Borek Dominik [mailto:Dominik.Borek@msit.gov.pl]
Sent: Monday, February 5, 2018 3:39 PM _ _ ^
To: Jędrzejewska-Debortoli Joanna <Joanna.Jedrzejewska-Debortoli@m$it.gov.pl>
Cc: Pawlak-Lewandowska Ewa <Ewa.Pawlak-Lewandowska@msit.gov.pl>
Subject: Konsultacje publiczne projektów aktów wykonawczych do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych

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 24 
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361):

1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu 
środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.

wraz z projektami: uzasadnienia, Oceny Skutków Regulacji i załączników.

Uwagi do ww. projektów proszę zgłaszać do Ministerstwa Sportu i Turystyki w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.. 
także elektronicznie na adres turystvka@msit.gov.pl (w wersji edytowalnej, np. Word).
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Projekty ww. dokumentów zostaną udostępnione na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dominik Borek
główny specjalista ds. obsługi prawnej w turystyce 
Departament Turystyki 
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Tel. +48 22 24 43 199 
www.msport.gov.pl

M in isterstw o
Sportu i Turystyki
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