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Pan Dariusz Rogowski 
Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo z 2 lutego 2018 r. w załączeniu przesyłamy opinię Związku 
Pracodawców Business Centre Club dotyczącą oceny formalnoprawnej projektu 
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 

(Lp. 38).
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Z poważaniem,

(-) Jarosław Oleksiak 

Wiceprezes Zarządu ZP BCC 

Dyrektor Generalny

(-) Katarzyna Herman 

Wiceprezes Zarządu ZP BCC

Związek Pracodawców Business Centre Club (ZP BCC) działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. 
o organizacjach pracodawców. Zgodnie z art. 5 jego zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec 
związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 16 i art. 16 (2) 
wskazanej ustawy, ZP BCC ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków 
pracodawców oraz ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego. Organ państwowy jest 
obowiązany, w terminie 30 dni, przedstawić organizacji pracodawców swoje stanowisko lub uzasadnić stanowisko negatywne. ZP BCC, jako 
członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi 
a obywatelami Polski.



OPINIA
w przedmiocie oceny formalnoprawnej projektu 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

I. CEL OPINII
Celem niniejszej opinii jest ocena projektu 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 w zakresie 
zgodności pod względem formalno-prawnym z Konstytucją oraz właściwymi 
ustawami.

II. PODSTAWOWE DOKUMENTY
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 

r., Nr 78 poz. 483, dalej: Konstytucja RP);

2. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 dalej: 
ustawa o imprezach turystycznych);

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908, dalej: 
zasady techniki prawodawczej);

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2318);

III. ANALIZA PRAWNA
Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych, m inister 

właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4, mając na względzie umożliwienie identyfikacji 
przedsiębiorcy turystycznego obowiązanego do dokonywania wpłat składek na 
Fundusz w należnej wysokości, a także zapewnienie możliwości weryfikacji 
wysokości składki.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 przedmiotowej ustawy, deklaracja, 
o której mowa, powinna zawierać: a) wyliczenie wysokości należnych składek na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, b) określenie liczby i rodzaju umów, 
o których mowa w pkt 3, zawartych w danym miesiącu oraz liczby podróżnych 
objętych tymi umowami, c) informacje o zabezpieczeniach finansowych 
posiadanych w okresie, za jak i jest składana deklaracja, oraz o podmiotach ich 
udzielających, d) informację o liczbie podróżnych, za których składka jest



należna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a impreza turystyczna lub 
powiązana usługa turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z 
powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona 
od liczby zgłoszeń, w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy 
przez podróżnego, a także w przypadku zm iany liczby podróżnych, których 
dotyczy dana umowa.

Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - 
turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318). Tym samym, jest to organ uprawniony do 
wydania opiniowanego rozporządzenia. Z uzasadnienia projektu wynika, 
że powstał on w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów. Na 
obecnym etapie prac nad projektem, brak informacji odnośnie do zasięgnięcia 
opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z treścią wspomnianego art. 37 ust. 5 ustawy o imprezach 
turystycznych, wzór deklaracji powinien pozwalać na umożliwienie identyfikacji 
przedsiębiorcy turystycznego obowiązanego do dokonywania wpłat składek na 
Fundusz w należnej wysokości, a także zapewnienie możliwości weryfikacji 
wysokości składki. Wydaje się, że powyższe wymogi zostały uwzględnione przy 
sporządzeniu projektu deklaracji.

Dokładna merytoryczna analiza spełnienia przesłanek ustanowionych 
właściwymi przepisami prawa materialnego wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania.

Z uwagi na wspomnianą powyżej, istniejącą w ustawie o imprezach 
turystycznych wyraźną delegację, której celem jest regulowanie przedmiotowej 
kwestii w drodze rozporządzenia, nie ma możliwości aby kwestie te mogły być 
podjęte za pomocą alternatywnych środków. Słuszne jest zatem wskazanie w 
uzasadnieniu projektu, że spełniony został wymóg z § 12 pkt 1 zasad techniki 
prawodawczej, zgodnie z którym uzasadnienie projektu, 
oprócz spełnienia wymagań określonych w ustawach, w regulaminie Sejmu i w 
regulaminie pracy Rady Ministrów, powinno zawierać przedstawienie możliwości 
podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanego aktu 
środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, ze wskazaniem, czy 
środki te zostały podjęte, a w przypadku ich podjęcia - przedstawienie 
osiągniętych wyników.

Oceny wymaga także zgodność projektowanego rozporządzenia 
z odpowiednimi normami konstytucyjnymi.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, rozporządzenia są wydawane przez 
organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać 
organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do



uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Z kolei ust. 2 wskazuje, 
że organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich 
kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

Jak wynika z przeprowadzonej dotychczas formalnoprawnej analizy 
projektu rozporządzenia, spełnia ono warunki wskazane w art. 37 ust. 
5 ustawy o imprezach turystycznych, który to przepis stanowi bezpośrednie 
upoważnienie do jego wydania. Jednocześnie na podstawie dokonanej analizy 
brak argumentów, które uzasadniałyby tezę o przekroczeniu przez materię 
uregulowaną w rozporządzeniu wyraźnie zakreślonej delegacji ustawowej. 
Wydaje się zatem, że projekt rozporządzenia realizuje wytyczne szczegółowo 
określone w art. 37 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych, których analiza, 
co wskazano powyżej, była już przedmiotem rozważań.

W doktrynie wskazuje się, że rozporządzenie jest źródłem prawa w 
rozumieniu konstytucyjnym, to w konsekwencji powinno być aktem 
normatywnym, to znaczy aktem, którego przepisy wyrażają normy generalne i 
abstrakcyjne (szerzej na ten temat zob. komentarz do art. 87). Prowadzi to do 
wniosku, że zamieszczanie w rozporządzeniach norm indywidualnych i 
konkretnych jest co do zasady niedopuszczalne (zob. wyr. TK z 20.6.2002 r., K 
33/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 44). Rozporządzenie, o którym mowa w art. 92 
Konstytucji RP, je st bowiem zgodnie z założeniem ustrojodawcy aktem 
stanowienia, a nie stosowania prawa (za: Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do 
art. 87-243, red. prof. dr hab. Marek Safjan, dr hab. Leszek Bosek, Legalis).

Nie stwierdzono, aby projekt zawierał normy indywidualne i konkretne, 
zawarte w nim twierdzenia mają charakter generalny i abstrakcyjny.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia mogą być 
wydawane wyłącznie przez "organy wskazane w Konstytucji". Jest to 
konsekwencja zasady zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego (zob. szerzej -  komentarz do art. 87 Konstytucji RP). Powyższy 
fragment art. 92 ust. 1 Konstytucji RP należy rozumieć w ten sposób, że w 
upoważnienie do wydania rozporządzenia ustawodawca może wyposażyć 
wyłącznie taki organ władzy publicznej, któremu Konstytucja wyraźnie przyznaje 
kompetencję do wydawania tych źródeł prawa. Zgodnie ze szczegółowymi 
przepisami Konstytucji ustawodawca może upoważniać do wydawania 
rozporządzeń następujące organy: 1) Prezydenta RP (art. 142 ust. 1); 2) RM 
(art. 146 ust. 4 pkt 2); 3) Prezesa RM (art. 148 pkt 3); 4) ministra kierującego 
działem administracji rządowej (art. 149 ust. 2 zd. 1); 5) przewodniczącego 
określonego w ustawie komitetu, powołanego w skład RM (art. 149 ust. 3 w zw. 
z art. 149 ust. 2 zd. 1); 6) KRRiT (art. 213 ust. 2).

Wobec powyższego należy wskazać, że Minister Sportu I Turystyki je st 
uprawniony do wydania rozporządzenia będącego przedmiotem niniejszej opinii.

IV. ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI



Zastrzeżenia:
• Na potrzeby niniejszej opinii za prawdziwe przyjęto zdarzenia wskazane 

w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, w tym wystąpienie 
z odpowiednimi wnioskami oraz spełnienie innych przewidzianych prawem 
wymogów tam przedstawionych;

• Celem niniejszej opinii jest wyłącznie ocena projektu pod kątem jego 
formalnoprawnej zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Wobec 
powyższego nie była przedmiotem rozważań sfera materialnoprawna bądź 
ekonomiczna ocena proponowanych rozwiązań.

Wnioski:
• Projektowane rozporządzenie zostało stworzone przez organ właściwy do 

jego wydania, w określonym we właściwych przepisach trybie (zgodnie 
z art. 37 ust. 5 ustawy o imprezach: przez Ministra Turystyki i Sportu oraz 
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 
2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu 
i Turystyki (Dz. U. poz. 2318);

• Z uzasadnienia projektu wynika, że powstał on w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw finansów. Na obecnym etapie prac nad 
projektem, brak informacji odnośnie do zasięgnięcia opinii
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.;

• Treść projektowanego rozporządzenia pod względem formalnoprawnym 
wypełnia wytyczne wskazane w art. 37 ust. 5 ustawy o imprezach 
turystycznych. W tym zakresie należy wskazać, że projekt deklaracji 
pozwala na umożliwienie identyfikacji przedsiębiorcy turystycznego 
obowiązanego do dokonywania wpłat składek na Fundusz w należnej 
wysokości i zapewnienia możliwości weryfikacji wysokości składki;

• Wydaje się, że treść projektowanego rozporządzenia nie narusza art. 92 
Konstytucji RP określającego ogólne zasady oraz organy upoważnione do 
wydawania rozporządzeń -  projekt zawiera normy generalne 
i abstrakcyjne, został przygotowany przez właściwy organ w zakresie 
przyznanych mu kompetencji;

• Treść projektowanego rozporządzenia nie wydaje się regulować praw 
i obowiązków obywateli, dla których konstytucyjnie zastrzeżono regulację 
wyłącznie w drodze ustawy;

• Reasumując, po dogłębnej analizie dokonanej z uwzględnieniem norm  ̂
konstytucyjnych, regulacji rangi ustawowej oraz regulacji towarzyszących 
należy wskazać, że projektowane rozporządzenie nie zostało wydane z 
naruszeniem upoważnienia ustawowego albo z jego przekroczeniem, jak 
również brak jest przesłanek aby uznać że narusza normy konstytucyjne 
regulujące jego wydawanie.



■ Business Centre Club
Plac Żelaznej Bramy 10, 00-13G Warszawa, 

http:flwww.bcc.OKi.nl

Warszawa, 15 lutego 2018 r.

Komunikat

dotyczy: projektu 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

Komisja Sportu i Turystyki BCC, w ramach konsultacji publicznych, przedstawiła opinię do 
projektu 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.

Treść projektowanego rozporządzenia pod względem formalnoprawnym wypełnia wytyczne 
wskazane w art. 37 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych. W tym zakresie należy 
wskazać, że projekt deklaracji pozwala na umożliwienie identyfikacji przedsiębiorcy 
turystycznego obowiązanego do dokonywania wpłat składek na Fundusz w należnej 
wysokości i zapewnienia możliwości weryfikacji wysokości składki.

Szczegółowa opinia w załączeniu

Kontakt do eksperta:

Tomasz Tyc
przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki BCC 
e-mail: tomasz.tvc@bcc.ora.pl

Kontakt dla mediów:

Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tel. 602 571 395, 22 58 26113
e-mail: emil.mucinski@bcc.ora.pl: instvtut@bcc.ora.pl

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju, 
ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, 
obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i 
zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, 
naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych 
na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. 
BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: http://www.bcc.org.pl/Eksperci.244 0.htmi
Więcej: http://www.bcc.org.pl oraz: http://www.facebook.com/pages/Business-Centre-Club/301754142096
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