Projekt z dnia 2 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1'
z d n ia ............................. 2018 r.

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

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa zakres 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.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
§ 3. Kwartalna informacja, o której mowa w § 1, obejmuje następujące dane:
1)

informacje o wpływie środków na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, stanowiący
wyodrębniony rachunek bankowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
w podziale na:
a)

wpłaty składek od przedsiębiorców turystycznych, o których mowa w art. 36 ust. 1
ustawy,

b)

odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Turystycznym Funduszu
Gwarancyjnym,

stanowiącym

wyodrębniony

rachunek

bankowy

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

11 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).

c)

przychody z lokat środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

d)

środki uzyskane z pożyczek i kredytów na rzecz Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego,

e)

środki uzyskane przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w ramach zwrotnego
finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

f)
2)

inne wpływy;

informacje o wysokości oprocentowania:
a)

środków pieniężnych zgromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym,
stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego,

b)

środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek
i kredytów na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

3)

informacje o liczbie wystąpień o wypłatę

środków z Turystycznego Funduszu

Gwarancyjnego, otrzymanych w danym okresie sprawozdawczym od poszczególnych
marszałków województw lub jednostek przez nich wskazanych, wraz z informacją
o organizatorach turystyki i przedsiębiorcach ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły poszczególne wystąpienia;
4)

informacje

o

wysokości

środków

Turystycznego

Funduszu

Gwarancyjnego

wydatkowanych w danym okresie sprawozdawczym na:
a)

pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,

b)

zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą
usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych,
w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych łub osób, które działają
w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie
zostanie zrealizowana,

c)

zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę

turystyczną

odpowiadającą części imprezy turystycznej, lub za każdą usługę opłaconą
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych,
odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana
z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego
nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu
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- wraz ze wskazaniem wysokości środków, o których wypłatę wystąpili poszczególni
marszałkowie województw;
5)

informacje o wysokości kwoty do wypłaty, wynikającej ze zgłoszeń podróżnych, którzy
nie otrzymali całości pokrycia kosztów i zwrotu wpłat, przekazanych przez podmioty
udzielające zabezpieczeń finansowych, która nie została zaspokojona na ostatni dzień
kwartału;

6)

informacje o wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań związanych
z funkcjonowaniem

Turystycznego

Funduszu

Gwarancyjnego

w

danym

okresie

sprawozdawczym, z wyszczególnieniem wydatków na pokrycie kosztów:
a)

realizacji wypłat z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

b)

obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

c)

odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek,

d)

zwrotnego

finansowania

udzielonego

przez

Ubezpieczeniowy

Fundusz

Gwarancyjny;
7)

informacje o udzielonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrotnym
finansowaniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jego wysokości, terminie
i okresie, na jaki zostało udzielone;

8)

informacje o stanie środków Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, stanowiącym
wyodrębniony rachunek bankowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
na ostatni dzień kwartału, uwzględniając narastająco od początku roku kalendarzowego
wszystkie wpływy i wydatki Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

9)

informacje o stanie rozrachunków:
a)

należności wewnętrznych,

b)

zobowiązań wewnętrznych

- na ostatni dzień kwartału pomiędzy Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym
a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym;
10) informacje

o

wysokości

zaległych,

nieodprowadzonych

w

terminie

składek

na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, na ostatni dzień kwartału, wraz z informacją,
których przedsiębiorców turystycznych i jakiej wysokości zaległości te dotyczą, zgodnie
z deklaracjami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy;
11) informacje dotyczące wszystkich zaległych składek, wraz z wyodrębnieniem terminów
ich wymagalności, w podziale na zaległe:
a)
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do 3 miesięcy,

b)

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy,

c)

powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy,

d)

powyżej 1 roku;

12) informacje o liczbie wniosków skierowanych w danym kwartale, przez Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny, do poszczególnych marszałków województw, o wydanie decyzji
0 wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego

z rejestru i o zakazie wykonywania

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadku rażącego naruszenia
warunku wykonywania działalności, o którym mowa w art. 31 pkt 2 ustawy;
13) informacje o przychodach z tytułu składek należnych na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny, ujętych w danym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem charakteru
wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę turystycznego, rodzaju usługi, miejsca
realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, sposobu transportu
1 rodzaju zapewnianego środka transportu, określonych w deklaracjach składanych przez
przedsiębiorców turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
14) informacje o ujętych w danym okresie sprawozdawczym zmniejszeniach przychodów
z tytułu składek, należnych do zarachowania na poczet następnych należnych składek
wynikających z:
a)

odwołania przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie
powiązanych usług turystycznych imprezy turystycznej lub usługi w ramach
powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń,
jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń,

b)

zmiany: liczby podróżnych, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi
turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, rodzaju zapewnianego
środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez
podróżnego, z uwzględnieniem charakteru wykonywanej działalności, rodzaju
usługi, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej,
sposobu transportu
w deklaracjach

i rodzaju zapewnianego
składanych

przez

środka transportu,
przedsiębiorców

określonych
turystycznych

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
15) informacje o dokonanych w danym okresie sprawozdawczym zwrotach wpłat
przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przypadku:
a)

gdy

przedsiębiorca

turystyczny

został

wykreślony

z rejestru

w związku

z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i złożył
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wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki w okresie wykonywania
działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu;
b)

dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego
w deklaracji składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

c)

dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego.

16) informacje o przekazywanych przez poszczególnych marszałków województw kosztach
kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztach powrotu do kraju, obejmujących
w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej
wysokości, koszty poniesione przez podróżnych w przypadku gdy organizator turystyki
lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew
obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.2)

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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), które na
podstawie art. 64 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. poz. 2361) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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UZASADNIENIE

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia
Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu
środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

składanej

Fundusz

spraw turystyki oraz ministrowi

Gwarancyjny ministrowi właściwemu do

przez Ubezpieczeniowy

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 w myśl ww. ustawy 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.

Data sporządzenia: 2 lutego 2018 r.

Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu
kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny

Źródło:

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Upoważnienie ustawowe art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. poz. 2361)

Ministerstwo Sportu i Turystyki - wiodące
Ministerstwem Finansów - współpracujące

Nr w wykazie prac ...

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Lp.: 39 w wykazie prac
Ministra Sportu i Turystyki

legislacyjnych

Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Joanna Jędrzejewska-Debortoli, Dyrektor Departamentu Turystyki,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Tel.: (22) 24 43 172; Fax: (22) 24 47 301
joanna.jedrzejewska-debortoli@msit.gov.pl

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt 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 turystki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, został opracowany w
związku z upoważnieniem ustawowym zawartym 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 zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) w zakresie dotyczącym organizatorów turystyki,
pośredników turystycznych i agentów turystycznych. Zmiana przepisów wskazuje na potrzebę wydania nowego
rozporządzenia w sprawie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystki oraz
ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, które zastąpi rozporządzenie 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).

2. Rekomendowane rozw iązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany elekt
Zmiany prawne wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczą określenia szczegółowego zakresu kwartalnej
informacji o stanie i wykorzystaniu środków zgromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Zakres
kwartalnej informacji zostaje określony przez ministra właściwego ds. turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym
ds. instytucji finansowych i zawiera m.in.:
•
•
•
•

•
•

informacje o wpływie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
informacje o liczbie wystąpień poszczególnych marszałków województw o wypłatę środków,
informacje o wysokości wydatkowanych środków,
informacje o wysokości kwot, wynikających ze zgłoszeń podróżnych, które nie zostały zaspokojone z I filaru
zabezpieczeń finansowych (tj. gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz
podróżnych),
informacje o wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego,
informacje dotyczące wszystkich zaległych składek wraz z wyodrębnieniem terminów ich wymagalności.

Kwartalna informacja o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przekazywana jest przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw
instytucji finansowych, w terminie 30 dni od ostatniego dnia każdego kwartału. Ma to stanowić formę nadzoru nad
działaniami prowadzonymi w tym zakresie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
3** Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w
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W państwach Unii Europejskiej występują różne systemy zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności
organizatorów imprez turystycznych i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także
różne sposoby ich weryfikacji i nadzoru, czy to przez organy administracji państwowej, czy przez samorząd branżowy,
prowadzące wykazy podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania działalności organizatorów imprez
turystycznych. W niektórych państwach zabezpieczenia mają formę jednego filaru, w innych występują dwa filary
zabezpieczeń. Brak jest danych dotyczących szczegółowego zakresu informacji składanych przez instytucje, które obsługują
II filar zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
turystycznych w krajach UE, w których istnieją dwa filary tych zabezpieczeń.

4. Podmioty, aa które oddziałuje projekt
Gmpa
Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny

Oddziaływanie

Źródło danych

Wielkość
1

Bezpośrednie
Składanie kwartalnych
informacji o stanie i
wykorzystaniu środków
Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego ministrowi
właściwemu
ds. turystyki i ministrowi
właściwemu ds. instytucji
finansowych

1

Minister właściwy ds.
turystyki

Bezpośrednie
Analiza kwartalnych informacji
o stanie i wykorzystaniu
środków Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego
składanych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i podejmowanie
stosownych działań w oparciu o
te analizy.

1

Minister właściwy ds.
instytucji finansowych

Bezpośrednie
Analiza kwartalnych informacji
o stanie i wykorzystaniu
środków Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego
składanych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i podejmowanie
stosownych działań w oparciu o
te analizy.

5. laformacje aa temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany w I kwartale 2018 r. do konsultacji publicznych według rozdzielnika, w którym
znajdują się: podmioty z branży turystycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji konsumenckich,
kościołów i związków wyznaniowych oraz marszałkowie województw.
Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

6. Wpływ ua sektor fmansów publicznych
(ceny stałe z 2016 r.)

Dochody ogółem

0

1

0

0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]
2
4
7
3
5
6
8
9
10
0

0

0
2

0

0

0

0

0

0

Łącznie (0-10)
0

0
0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

budżet państwa
JST (finansowanie
z budżetu państwa
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

budżet państwa
JST (finansowanie
z budżetu państwa
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w
tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

1. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

W ujęciu
pieniężnym
(w min zł,
ceny stałe z
.......r.)

0

0

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
budżet państwa
Jednostki samorządu
terytorialnego
Budżet państwa,
jednostki samorządu
terytorialnego
Organizatorzy
turystyki i
przedsiębiorcy
ułatwiający nabywanie
powiązanych usług
turystycznych

Skutki
1

2

3

5

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

“

3

0

Łącznie (010)
0

0

Obywatele
korzystający z imprez
turystycznych i usług
oferowanych przez
przedsiębiorców
ułatwiających
nabywanie
powiązanych usług
turystycznych
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego
wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających % projektu
I I nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
□ tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli □ nie
1X1 nie dotyczy
zgodności).
HI zmniejszenie liczby dokumentów
1 1zmniejszenie liczby procedur
1 1skrócenie czasu na załatwienie sprawy
1 1inne:

[~l zwiększenie liczby dokumentów
1 1zwiększenie liczby procedur
1 1wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
1 1inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

1X1 tak
□ nie
1 1 nie dotyczy

Komentarz: Rozporządzenie wpłynie na zwiększenie obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych)
nałożonych na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wpłynie również na urzędy obsługujące ministra właściwego ds.
turystyki oraz ministra właściwego ds. instytucji finansowych poprzez nałożenie na nie obowiązku analizy składanych
informacji kwartalnych oraz podejmowanie stosownych działań w oparciu o wyniki tych analiz._______________________

9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
1 1środowisko naturalne
1 1demografia
XI informatyzacja
1 1sytuacja i rozwój regionalny
1 1mienie państwowe
1 1zdrowie
f~l inne:
Składanie deklaracji przez przedsiębiorców oraz odprowadzanie przez nich składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny jest możliwe w postaci elektronicznej. Obowiązki te stanowią podstawę do
Omówienie wpływu
sporządzania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kwartalnych informacji i realizację
obowiązku wynikającego z przedmiotowej regulacji.

.

11

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
uiBiąpi «w;

Ewaluacja efektów projektu nastąpi w oparciu o analizy kwartalnych informacji o stanie i wykorzystaniu środków
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, dokonywane przez
ministra właściwego ds. turystyki oraz ministra właściwego ds. instytucji finansowych oraz analizę rynku turystycznego w
Polsce pod kątem potrzeby ewentualnego rozszerzenia lub zawężenia zakresu danych zawartych w kwartalnej informacji.
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