
UZASADNIENIE 

 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia 

Projekt rozporządzenia 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 stanowi realizację upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych  

i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 ). Ustawa ta wdraża do krajowego 

porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia  

25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, 

zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG i zastąpi obowiązującą 

obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1553) w zakresie działalności dotyczącej organizatorów turystyki, pośredników turystycznych 

i agentów turystycznych. Niniejsze rozporządzenie określa zakres kwartalnej informacji  

o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składanej przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kwartalna informacja będzie składana przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz 

ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych. Projekt zawiera szczegółowe 

określenie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego, przy uwzględnieniu wymogów kompletności informacji 

dotyczących funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, co stanowi realizację 

wytycznych  zawartych w ustawie do wydania tego rozporządzenia. 

II. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana 

Dziedzina omawiana w niniejszej regulacji jest przedmiotem obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kwartalnej 

informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej 

przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 1893). 

 



III. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie wynikają z objęcia regulacjami ustawy  

z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

(Dz. U. poz. 2361) zupełnie nowej grupy podmiotów, tj. przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych. Ponadto zgodnie z ww. ustawą, dotychczasowi 

pośrednicy turystyczni staną się organizatorami turystyki. Zmiany uwzględniają także 

modyfikacje wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych  

i powiązanych usługach turystycznych w zakresie procesu dokonywania wypłat podróżnym w 

przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego, a także wprowadzenia trybu 

zwrotu wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,  

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.  

z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

 


