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Warszawa,  3 stycznia 2011 r. 
 

Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki wobec uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie  wzorów formularzy umowy gwarancji 
bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych, nadesłanych w wyniku konsultacji społecznych i uzgodnieo międzyresortowych 
 

Lp. Przepis Podmiot 
zgłaszający uwagi 

Uwaga Stanowisko MSiT 

1. Uwaga ogólna Ministerstwo 
Finansów 

Wzory formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów zdają 
się wykraczad poza delegację ustawową zawartą w przepisie art. 5 
ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), gdyż zawierają regulacje 
kształtujące stosunki cywilno-prawne stron umowy oraz wkraczają w 
materię regulowaną odrębnymi przepisami prawa. 

Uwaga nieuwzględniona.  
W opinii MSiT określenie praw i obowiązków stron umowy powinno 
byd niezbędnym elementem umowy. Delegacja ustawowa 
upoważnia do określenia we wzorach formularzy umów  wszystkich 
niezbędnych elementów umowy. Żadne z przepisów nie regulują 
wzorów formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo. W opinii MSiT 
wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo regulują jedynie 
kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, która jest 
nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

2. Uwaga ogólna Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Rzecznik Ubezpieczonych pragnie poddad pod rozwagę kwestię, czy 
treśd zawarta w projektowanych wzorach formularzy miejscami nie 
wykracza poza delegację ustawową poprzez wprowadzanie 
postanowieo umowy niewynikających z norm nadrzędnych, czy też w 
części przypadków pozostających w sprzeczności z obowiązującymi 
przepisami. 

Uwaga nieuwzględniona.  
W opinii MSiT określenie praw i obowiązków stron umowy powinno 
byd niezbędnym elementem umowy. Delegacja ustawowa 
upoważnia do określenia we wzorach formularzy umów  wszystkich 
niezbędnych elementów umowy. W opinii MSiT wzory formularzy 
umów gwarancji i ubezpieczeo regulują jedynie kwestie istotne z 
punktu widzenia ochrony klienta, która jest nadrzędnym celem 
systemu zabezpieczeo finansowych organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych. 

3 Uwaga ogólna Komisja Nadzoru 
Finansowego 

delegacja ustawowa do wydania w postaci rozporządzenia wzorca 
umowy stwarza niebezpieczeostwo wykroczenia przez adresata aktu 
wykonawczego poza ramy ustawy o usługach turystycznych 
określającej wymogi wobec gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej czy umowy ubezpieczenia na rzecz klientów 
organizatora turystyki. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) 
stanowi jedynie wprost o powstaniu obowiązku ubezpieczenia oraz o 
minimalnej sumie gwarancyjnej. Wzór rozporządzenia stwarza 
niebezpieczeostwo uregulowania całej umowy, której dotyczy, w 
oparciu o niedookreślony zwrot „niezbędnych elementów umowy”. 
Tak określona delegacja ustawowa stwarza ryzyko jej 

Uwaga nieuwzględniona. Uwaga dotyczy ustawy a nie 
rozporządzenia. 
Delegacja ustawowa nie jest przedmiotem dyskusji, ponieważ 
materia ustawowa została już przesądzona i obowiązuje dopóki 
trybunał konstytucyjny nie uchyli jej jako sprzecznej z konstytucją. W 
związku z powyższym minister właściwy ds. turystyki jest 
zobowiązany do wypełnienia delegacji ustawowej. 
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niekonstytucyjności poprzez zawarcie we wzorcu umowy, 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia, postanowieo  de facto o 
charakterze przepisów prawa, których brzmienie nie znajduje 
oparcia w przepisach ustawy. W przypadku niekonstytucyjności 
przepisu delegującego, niezgodnośd z porządkiem prawnym będzie 
dotyczyd również samego rozporządzenia. 

4 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Treśd załącznika może byd uznana za naruszenie art. 22 Konstytucji 
(„Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne 
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na  ważny interes 
publiczny”) co skutkowad może zaskarżeniem aktu normatywnego 
do Trybunału Konstytucyjnego. 

Uwaga nieuwzględniona 
W opinii MSiT projektowana regulacja nie narusza konstytucyjnej 
zasady wolności działalności gospodarczej. Wzory formularzy umów 
gwarancji i ubezpieczeo regulują jedynie kwestie istotne z punktu 
widzenia ochrony klienta, która jest nadrzędnym celem systemu 
zabezpieczeo finansowych organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych i stanowi ważny interes publiczny. 

5 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Treśd załącznika może byd ponadto uznana za sprzeczną z art. 353
1 

kodeksu cywilnego (swoboda kontraktowa). Granice swobody 
kontraktowej określad może ustawa, a nie rozporządzenie. 

Uwaga nieuwzględniona 
W opinii MSiT projektowana regulacja nie narusza swobody 
kontraktowej stron w zakresie ustalania warunków uzyskania 
zabezpieczenia finansowego. Wzory formularzy umów gwarancji i 
ubezpieczeo regulują jedynie kwestie istotne z punktu widzenia 
ochrony klienta, która jest nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo 
finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

6 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Załącznik narusza następujące przepisy zawarte w Zasadach Techniki 
Prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908): 
§ 2. Ustawa powinna wyczerpująco regulowad daną dziedzinę spraw, 
nie pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych 
fragmentów tej dziedziny. 
§ 70. Nie przekazuje się do uregulowania w rozporządzeniu spraw 
niewyjaśnionych lub nasuwających trudności przy opracowywaniu 
ustawy. 
§ 115. w rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy regulujące 
sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym 
(upoważnieniu ustawowym). 
§ 116. w rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z 
ustawą upoważniającą lub z innymi ustawami i ratyfikowanymi 
umowami międzynarodowymi, chyba że przepis upoważniający 
wyraźnie na to zezwala. 

Uwagi nieuwzględnione  
Delegacja ustawowa upoważnia do określenia we wzorach 
formularzy umów  wszystkich niezbędnych elementów umowy. 
W opinii MSiT określenie praw i obowiązków stron umowy powinno 
byd niezbędnym elementem umowy.  
Projekt rozporządzenia nie wykracza poza zakres delegacji 
ustawowej ani nie jest niezgodny z ustawą upoważniającą, innymi 
ustawami  ani z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. 

7 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Załącznik wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. W 
trakcie prac nad projektem ustawy o usługach turystycznych 
upoważnienie MSiT do wydania rozporządzenia było uzasadnione 
potrzebą ujednolicenia formularza, którego wzory były różne w 

Uwaga nieuwzględniona 
Delegacja ustawowa upoważnia do określenia we wzorach 
formularzy umów  wszystkich niezbędnych elementów umowy. 
W opinii MSiT określenie praw i obowiązków stron umowy powinno 
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różnych województwach. Treśd załącznika jest zdecydowanie 
szersza. Reguluje on zagadnienia, które nie zostały przesądzone ani 
w kodeksie cywilnym, ani w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, 
ani w ustawie o usługach turystycznych. Określa w szczególności 
prawa i obowiązki stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz ich 
odpowiedzialnośd (np. §2 ust. 3, §6 ust. 1), przyznaje prawa 
podmiotowi, który nie jest stroną umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej (np. §5 ust. 2), wydłuża okres obowiązywania 
gwarancji (§2 ust. 3). 

byd niezbędnym elementem umowy. 
W opinii MSiT wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo 
regulują jedynie kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, 
która jest nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 
Rolę marszałka województwa w procesie uruchamiania 
zabezpieczeo finansowych reguluje art. 5 ust. 4 i ust. 5 ustawy. 
Projekt nie wydłuża okresu obowiązywania gwarancji tylko określa   
termin zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanych klientów. 
Termin obowiązywania gwarancji  oznacza objęcie ochroną 
wynikającą z zabezpieczenia  umów zawartych w okresie 
obowiązywania gwarancji. 

8 Uwaga ogólna Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Warto także zwrócid uwagę, na byd może tylko pozorną sprzecznośd 
w zakresie art. 5 ust. 1 pkt 2 z art. 11a ustawy o usługach 
turystycznych w zakresie określenia zdarzenia, na wypadek zajścia, 
którego wymagane jest posiadanie zabezpieczenia w postaci umowy 
gwarancji lub umowy ubezpieczenia. Z jednej strony mowa jest o 
zapewnieniu ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora 
turystyki, a z drugiej o zapewnieniu ochrony na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie 
usług turystycznych.  

Uwaga nieuwzględniona. Uwaga dotyczy ustawy a nie 
rozporządzenia. 
Nie ma sprzeczności w zacytowanych przepisach. Zacytowane 
przepisy dotyczą dwóch różnych kwestii. 
Art. 5 ust. 1 pkt 2 dotyczy zabezpieczeo finansowych na wypadek 
niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika 
turystycznego  w przypadku wystąpienia enumeratywnie 
wymienionych w tym przepisie zdarzeo, zaś art. 11 a dotyczy 
cywilnoprawnej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej oraz 
związanego z tym obowiązku zapewnienia  klientowi przez 
niewypłacalne biuro podróży  ochrony na wypadek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług 
turystycznych. 

9 Uwaga ogólna Komisja Nadzoru 
Finansowego 

wartym uwagi jest przeanalizowanie poprawności przyjęcia przez 
ustawodawcę w zakresie wykonania umowy o świadczenie usług 
turystycznych odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a nie na 
zasadzie winy, jak przewiduje to art. 471 Kodeksu cywilnego w 
zakresie odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania. 

Uwaga nieuwzględniona. Uwaga dotyczy ustawy a nie 
rozporządzenia. 
Przyjęcie „zasady ryzyka” wynika z postanowieo Dyrektywy 90/314, 
która nie uzależnia uruchamiania zabezpieczenia finansowego od  
zajścia przesłanki w postaci winy niewypłacalnego organizatora 
turystyki lub pośrednika turystycznego. 

10 Uwaga ogólna Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Przyjęcie formuły „umowy ubezpieczenia na rzecz klienta” (art. 5 ust. 
1 pkt 2b ustawy o usługach turystycznych) oznacza nadanie umowie 
ubezpieczenia konstrukcji ubezpieczenia na cudzy rachunek w 
postaci „na rzecz tego, kogo dotyczy” (art. 808 § 2 zd. drugie 
Kodeksu cywilnego), w której ubezpieczającym jest organizator 
turystyki, a ubezpieczonymi jego klienci. Zastanawia zatem, jaką rolę 
w tym stosunku prawnym pełni Marszałek Województwa lub 
„wskazana przez niego upoważniona jednostka”, który wydaje 

Uwaga nieuwzględniona 
Rolę marszałka województwa w procesie uruchamiania 
zabezpieczeo finansowych reguluje art. 5 ust. 4 i ust. 5 ustawy a 
projekt rozporządzenia jedynie ją doprecyzowuje.  
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dyspozycje wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu i 
dokonywaniu w imieniu i z bezpośrednim skutkiem dla 
ubezpieczonych innych czynności, np. składania oświadczenia o 
wystąpieniu okoliczności upoważniających do żądania wypłaty 
środków (§ 8 ust. 2 pkt 2 wskazanego wzorca ). 

11 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Przyjęcie załącznika w proponowanym brzmieniu w znaczącym 
stopniu upodabnia umowę gwarancji ubezpieczeniowej do umowy 
ubezpieczenia. Wprowadzanie podobnych rozwiązao podważa 
przyjęte w ustawie o usługach turystycznych rozróżnienie tych 
dwóch form zabezpieczenia. 

Uwaga nieuwzględniona 
Trudno zgodzid się z twierdzeniem, że  załącznik w proponowanym 
brzmieniu z dnia 12.08.2010 r. w znaczącym stopniu upodabniał 
umowę gwarancji ubezpieczeniowej do umowy ubezpieczenia. Obie 
umowy mają inną specyfikę przede wszystkim z powodu tego , że 
gwarancje mają jedną sumę gwarancyjną dla wszystkich 
poszkodowanych klientów, a umowy ubezpieczenia określają sumę 
ubezpieczenia przypadającą na jednego poszkodowanego klienta. 
Niezależnie od powyższego należy zwrócid uwagę, że aktualnie w 
Ministerstwie Finansów kooczą się prace nad projektem 
rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów, zgodnie 
z którym wysokośd tej formy zabezpieczenia ma byd określana 
procentowo w odniesieniu do przychodu przedsiębiorcy, 
analogicznie jak w przypadku gwarancji, co upodobniło by do siebie 
te formy zabezpieczeo finansowych. W związku z powyższym projekt 
z dnia 17.12.2010 r. wzoru formularza umowy ubezpieczenia został 
dostosowany do zmian wynikających z ww. projektu rozporządzenia  
Ministra Finansów. 

12 Uwaga ogólna Związek Banków 
Polskich 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów 
formularzy umowy gwarancji bankowej oraz umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej podkreślono, iż celem ma byd ułatwienie procesu 
zawierania umów gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. 
Podkreślono również, iż projektowane wzory umów porządkują 
obowiązki gwarantów i ubezpieczycieli w zakresie ustalenia 
wysokości szkód i należnych z tego tytułu świadczeo oraz wypłaty 
tych świadczeo. W ocenie Związku Banków Polskich wzór formularza 
umowy gwarancji bankowej w obecnym brzmieniu nie spowoduje 
ułatwienia procesu zawierania umów, wręcz przeciwnie. Powodem 
tej oceny jest fakt, iż wzór formularza umowy gwarancji bankowej 
zawiera wiele elementów wchodzących w zakres gwarancji 
ubezpieczeniowej oraz dotyczących istoty działalności 
ubezpieczeniowej. Przykładem jest §4 ust. 3, który stanowi o 
czynnościach związanych ze sprowadzeniem klientów Zleceniodawcy 
z imprezy turystycznej przez Gwaranta. Kolejny przykład to §5 ustęp 

Uwaga nieuwzględniona. 
W przypadku gwarancji bankowej, podstawę do wykonywania 
czynności związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzenia 
objętego przedmiotem gwarancji, stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665), zgodnie z którym „Poza wykonywaniem czynności 
bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą: *…+ 
świadczyd inne usługi finansowe *…+”. W świetle powyższego 
gwarancja bankowa organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem gwarancji na rzecz 
klientów poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży. 
Realizacja gwarancji bankowej analogicznie jak gwarancji 
ubezpieczeniowej powinna wiązad się z określonymi czynnościami 
finansowymi dokonywanymi przez gwaranta w zakresie wypłaty 
środków finansowych poszkodowanym klientom biur podróży. Aby 
uniknąd rozbieżności systemowych i nie dopuścid do różnicowania 
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2, 3, 4 oraz 5, który określa obowiązki Gwaranta polegające na 
rozliczaniu z klientami Zleceniodawcy roszczeo spowodowanych 
poniesieniem szkód. § 13, który określa, iż gwarant ma obowiązek 
zapewnienia alarmowego numeru telefonu w przypadku wystąpienia 
szkody, co w praktyce oznacza całodobową infolinię dla klientów 
Zleceniodawcy, jest także typowym przykładem działania, jakie 
podejmują firmy ubezpieczeniowe, nie zaś banki. 
W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, iż "Marszałek 
województwa nie posiada kadr, narzędzi ani środków, aby byd 
likwidatorem szkód (... ) Likwidacja szkód, rozumiana jako ustalenie 
wysokości szkód i należnych z tego tytułu świadczeo oraz wypłata 
tych świadczeo, odbywa się w ramach czynności ubezpieczeniowych. 
(...) Jednocześnie należy podkreślid, iż (...) do czynności 
ubezpieczeniowych należy ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru 
odszkodowao oraz innych świadczeo należnych uprawnionym". 
Niezrozumiałe jest, dlaczego, sprzecznie z treścią uzasadnienia, 
obowiązki likwidacji szkód znalazły się we wzorcu umowy gwarancji 
bankowej. Gwarancja bankowa uregulowana jest w art. 81 ustawy 
Prawo bankowe. Przepis ten określa istotę gwarancji bankowej, 
stanowiąc, iż: Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie 
banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony 
(beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą 
byd stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, 
jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie 
żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz 
beneficjenta gwarancji bezpośrednio albo za pośrednictwem innego 
banku. 
Projekt wzoru formularza umowy gwarancji bankowej w 
zaproponowanym brzmieniu, z pewnością nie "ułatwi" zawierania 
umów gwarancji bankowej z wielu powodów. M.in. wzrośnie koszt 
udzielenia przedmiotowych gwarancji bankowych z powodu 
konieczności utworzenia w banku kompetentnego zawodowo oraz 
wyposażonego w odpowiednie narzędzia zespołu bądź jednostki 
organizacyjnej, która będzie zajmowad się ustalaniem rozmiaru 
szkód, rozliczeniem i wypłatą klientom zleceniodawcy należności z 
tytułu gwarancji bankowej, koniecznośd stworzenia procedur 
wewnętrznych i narzędzi dla tego zespołu lub jednostki 
organizacyjnej, wzrośnie także ryzyko operacyjne z powodu 
wykonywania ww. czynności przez pracowników banku, wzrośnie 

sytuacji prawnej klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych ze względu na rodzaj zabezpieczenia 
finansowego, z jakiego korzysta przedsiębiorca, przyjęto analogiczne 
rozwiązania jak w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej. Banki, 
które zdecydują się na oferowanie przedmiotowej gwarancji 
bankowej muszą zapewnid odpowiednie warunki organizacyjne i 
procedury, które umożliwią wypłatę środków z gwarancji 
bezpośrednio poszkodowanym klientom biur podróży. 
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również ryzyko prawne spowodowane: prawdopodobieostwem 
powstawania sporów z klientami zleceniodawcy oraz bardzo długim 
okresem zgłaszania przez klientów zleceniodawcy roszczeo o 
wypłatę należności z tytułu gwarancji bankowej. 

13 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Wiele zagadnieo uregulowanych zostało w sposób niepełny lub 
niejasny. Na podstawie projektu trudno ustalid nawet kto jest stroną 
umowy, ponieważ jej wykonanie jest uzależnione nie tylko od 
działania gwaranta i zleceniodawcy, ale także beneficjenta (np. §5 
ust. 2) oraz klientów (patrz §3 ust. 3). 

Uwaga nieuwzględniona.  
Wzory jasno określają strony umowy  a rolę marszałka województwa  
(beneficjenta) w procesie uruchamiania zabezpieczeo finansowych 
reguluje art. 5 ust.4 i ust. 5 ustawy. 

14 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Projekt powinien byd poddany ocenie pod katem zgodności z 
prawem UE. Tytułem przykładu – wprowadzenie regulacji 
proponowanej w §3 ust. 3 może prowadzid do skutku sprzecznego z 
celami dyrektywy, tj. do zablokowania wypłat z tytułu gwarancji do 
czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego. 

Uwaga niezasadna 
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez MSZ i jest zgodny z 
prawem UE. 

15 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Załącznik nie uwzględnia ewentualności, że zgodnie z zasadą 
swobody świadczenia usług gwarantem może byd zakład 
ubezpieczeo z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej. 

Uwaga niezasadna  
Projekt nie ogranicza dostępu do polskiego rynku ubezpieczycieli z 
krajów innych niż Polska. 

16 Uwaga ogólna Komisja Nadzoru 
Finansowego 

W metryce ustawy o usługach turystycznych należy wskazad tekst 
jednolity. 

Uwaga  nieuwzględniona. 
Metryka ustawy jest zapisana zgodnie z zasadami techniki 
legislacyjnej. 

16a Uwaga ogólna Izba Turystyki RP Przepis art.5 ust.6 ustawy o usługach turystycznych (w brzmieniu 
obowiązującym od dn. 17.09.2010 r.) zawiera delegację dla Ministra 
Sportu i Turystyki do określenia wzorów formularzy umów 
stanowiących zabezpieczenie finansowe wymagane od 
organizatorów turystyki/pośredników. Przedmiotowe 
rozporządzenie stanowi więc realizację tej delegacji. 
Z treści ustawy o usługach turystycznych nie wynika, by istniał 
obowiązek stosowania wzorów ustalonych przez Ministra Sportu i 
Turystyki. Rodzi się zatem wątpliwośd - czy jedynie zabezpieczenia 
ustanowione w formie i treści dokładnie odpowiadającej wzorom 
formularzy określonych w rozporządzeniu, uznawane będą jako 
zabezpieczenia prawidłowe? Ustawa o usługach turystycznych nie 
formułuje nakazu stosowania tych, konkretnych formularzy, nie 
określa żadnych sankcji w przypadku, gdyby organizator 
turystyki/pośrednik dysponował gwarancją o innej treści, niż 
ustalona w rozporządzeniu, zachowującą jednakże wszystkie 
wymagane parametry, dotyczące w szczególności wysokości sum 
gwarancyjnych, okresów ważności, rodzajów zdarzeo objętych 
zabezpieczeniem. Czy w takim przypadku marszałek województwa 

W opinii MSiT wory formularzy umów gwarancji i ubezpieczenia 
określone na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o usługach 
turystycznych maja mied charakter obligatoryjny, a nie fakultatywny. 
Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy nakłada obowiązek zawarcia 
umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy 
ubezpieczenia na rzecz klientów, a pkt 3 nakłada obowiązek 
składania marszałkowi dokumentów, o których w pkt 2. Natomiast 
art. 5 ust. 6 tej ustawy stanowi, że minister właściwy do spraw 
turystyki określi wzory formularzy umów, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 lit. a i b. W opinii MSiT, biorąc pod uwagę cel wprowadzenia 
przepisu art. 5 ust. 6, przepisy te należy czytad łącznie, co oznacza, że 
umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b powinny byd 
zgodne z wzorem określonym na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy. 



 7 

uzna, że organizator turystyki/pośrednik nie dysponuje 
zabezpieczeniem? Jeśli przepis prawa powszechnie obowiązującego 
ma nałożyd na uczestnika obrotu gospodarczego określony 
obowiązek (tu: posiadanie dokumentu o określonej treści i formie) - 
obowiązek ten musi byd sformułowany w sposób jednoznaczny, nie 
budzący żadnych wątpliwości. Fakt, że ustawa daje Ministrowi 
Sportu i Turystyki delegację do opracowania „wzorów formularzy" 
bez wskazania wcześniej, że tylko one mają byd stosowane jako 
dowód posiadania zabezpieczenia finansowego oznacza tylko i 
wyłącznie obowiązek dla Ministra Sportu i Turystyki do określonego 
zachowania się, tj. opracowania określonych dokumentów. Nie 
oznacza to automatycznie obowiązku ich stosowania przez 
organizatorów turystyki/pośredników. Ustawa tego nie nakazuje. 
Nakazu tego nie zawiera również samo rozporządzenie -wprawdzie 
w tytule rozporządzenia użyto sformułowania „wymaganych ale sam 
tytuł aktu prawnego nie może kreowad obowiązku. Poza tym odnosi 
się ono jedynie do konieczności posiadania gwarancji w ogólności, a 
nie do formularzy. Wydaje się zatem, że w tym zakresie istnieje luka. 
Obowiązki nakładane na uczestników obrotu gospodarczego muszą 
wynikad w sposób jednoznaczny z przepisów prawa i nie można w 
tym zakresie stosowad żadnego domniemania. 
Przepisy powszechnie obowiązujące wskazują przypadki, w których 
obowiązywad mają dokumenty o określonej formie i treści: np. w 
zakresie cywilnego postępowania uproszczonego, postępowania 
rejestracyjnego, postępowania wieczystoksięgowego itp., gdzie 
stosuje się obligatoryjnie określone formularze, a ich brak, czy 
niewłaściwe ich sporządzenie powoduje bezskutecznośd 
postępowania. W takich przypadkach, przepisy odpowiednich ustaw 
wyraźnie formułują obowiązek stosowania określonych formularzy 
łącznie z sankcjami za niewykonanie takiego obowiązku. W ustawie 
usługach turystycznych takiego wskazania na obowiązek stosowania 
formularzy brak. 
Należy zdad sobie sprawę, że powyższe uwagi powinny odnosid się 
raczej do treści samej zmienionej ustawy o usługach turystycznych 
(art.5) i w związku tym wykraczają one poza przedmiot niniejszego 
opracowania, którym jest ocena projektu rozporządzenia - trudno 
jednakże, oceniając rozporządzenie, jako akt wykonawczy, wydany 
na podstawie i w celu realizacji ustawy, pominąd te kwestie 
rozważając celowośd rozporządzenia. 
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Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że celem wydania 
rozporządzenia i wprowadzenia formularzy jest „ułatwienie procesu 
zawierania umów", zapewnienie jednolitości dokumentów", 
„usunięcie dowolności działania", „doprecyzowanie przepisów 
dotyczących dokumentów potwierdzających posiadanie 
zabezpieczenia" itd. - wydaje się jednakże, iż wobec braku 
bezwzględnego obowiązku stosowania formularzy przez 
organizatorów turystyki/pośredników (co wyżej wykazano) - cele te 
nie mogą byd osiągnięte. Wydaje się również, że przyczyna tego 
stanu rzeczy nie leży po stronie rozporządzenia, lecz wynika z luki 
ustawowej. Jeśli kwestia ewentualnej obligatoryjności formularzy nie 
zostanie wyraźnie rozstrzygnięta - wzory zawarte w rozporządzeniu 
mogą spełniad rolę co najwyżej sugestii, propozycji co do treści 
dokumentów zabezpieczeo finansowych. A przecież przedmiotem 
rozporządzeo ministerialnych (jako źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego) nie powinny byd jedynie propozycje... 
Powyższe uwagi dotyczą również umów gwarancji 
ubezpieczeniowych. 

17 uzasadnienie Rządowe Centrum 
Legislacji 

W uzasadnieniu projektu w punkcie zatytułowanym „Wykazanie 
różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym" 
wskazano na przepisy art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o usługach 
turystycznych, podczas gdy przepisy te nie uległy zmianie w wyniku 
nowelizacji ww. ustawy na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. W 
art. 5 ww. ustawy uległy zmianie jedynie przepisy ust. 1 i 6, dlatego 
też zasadne jest wskazanie różnic pomiędzy ich dotychczasowym a 
obecnym brzmieniem. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji tego 
fragmentu uzasadnienia. 
Wskazane przepisy art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych 
stanowiły jedyną obok art. 5 ust. 1 ww. ustawy podstawę regulacji w 
zakresie treści dokumentów zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przed ostatnią 
nowelizacją ww. ustawy i w związku z tym zostały przywołane w 
uzasadnieniu projektu rozporządzenia, pomimo braku zmiany ich 
brzmienia, w celu przedstawienia dotychczasowego stanu 
prawnego. Natomiast art. 5 ust. 6, po ostatniej nowelizacji ustawy o 
usługach turystycznych, stanowi delegację ustawową do wydania 
przedmiotowego rozporządzenia, o czym jest mowa w punkcie 1. 
uzasadnienia. Niecelowe wydaje się natomiast omawianie 
poprzedniego brzmienia tego przepisu w związku z tym, że nie 
odnosił się on do wytycznych w zakresie treści dokumentów 
zabezpieczeo finansowych. 

18 uzasadnienie Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Proponuje się wyjaśnienie wskazanych w uzasadnieniu projektu 
rozporządzenia zdao o treści: „Podejście takie wynika z faktu, że w 
dotychczasowej praktyce gwaranci i ubezpieczyciele bardzo często 
przerzucali obowiązki w zakresie likwidacji szkód na organy 
administracji.”, „Doprecyzowanie przepisów dotyczących 

Uwaga   uwzględniona. 
Uzasadnienie zostanie uzupełnione w następujących  kwestiach:  
„W dotychczasowej praktyce istniały przypadki uchylania się 
towarzystw ubezpieczeo od rozliczania zgłoszonych przez 
poszczególnych klientów roszczeo. Ponadto analiza funkcjonujących 
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dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia 
finansowego wymaganego od organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych usunie dowolnośd działania instytucji finansowych 
udzielających zabezpieczeo finansowych w tym zakresie, a 
jednocześnie jasno określi prawa i obowiązki każdej ze stron umowy 
gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia 
na rzecz klientów, a także przebieg procedury uruchamiania środków 
z tych zabezpieczeo finansowych.” w zakresie dotyczącym 
działalności podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. 

na rynku gwarancji i umów ubezpieczenia wskazuje na dużą 
różnorodnośd w zakresie dotyczącym terminów na zgłaszanie 
roszczeo (np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie 
do 180 lub 365 dni po upływie okresu obowiązywania gwarancji), a 
także dokumentów wymaganych jako podstawa uznania roszczeo 
(np. prawomocny wyrok sądowy), co różnicuje sytuację prawną 
klientów biur podróży. Sytuacja taka jest niepożądana, gdyż może 
osłabid ochronę konsumentów usług turystycznych.” 

19 uzasadnienie Komisja Nadzoru 
Finansowego 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia należy posłużyd się 
terminologią zgodną z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 10, poz. 11, poz. 66 z późn. 
zm.). W myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 tej ustawy zakład ubezpieczeo 
wykonujący działalnośd w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i 
wyłączne prawo używania w nazwie lub firmie wyrazów 
"towarzystwo ubezpieczeo", "zakład ubezpieczeo", "towarzystwo 
ubezpieczeo i reasekuracji", "zakład ubezpieczeo i reasekuracji". Tym 
samym należy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmienid 
wyrazy towarzystwa ubezpieczeniowe na wyrazy towarzystwa 
ubezpieczeo. 

Uwaga   uwzględniona 

20 uzasadnienie Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Proponuje się wyjaśnienie w uzasadnieniu projektu rozporządzenia 
kwestii dotyczących przedstawionej tamże likwidacji szkody, którą 
odnosi się w uzasadnieniu projektu rozporządzenia do zabezpieczeo 
finansowych udzielanych przez gwarantów i ubezpieczycieli w myśl 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych. Niemniej zwraca 
się uwagę, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej w art. 3 ust. 1 
stanowi, że przez działalnośd ubezpieczeniową rozumie się 
wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z 
oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia 
skutków zdarzeo losowych. Do czynności ubezpieczeniowych należy 
m. in. zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji 
ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym 
pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 
maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 
1154 z późn. zm.), a także wykonywanie tych umów. Czynnością 
ubezpieczeniową, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej 
jest również wypłacanie odszkodowao i innych świadczeo należnych 
z tytułu ww. umów. Także ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru 

Uwaga  nieuwzględniona. 
W opinii MSiT oraz zgodnie ze stanowiskiem MF   Gwarant  
/Ubezpieczyciel powinien  dokonywad likwidacji szkód zgłoszonych 
przez klientów wynikających z  niewykonania umowy   przez 
Zleceniodawcę gwarancji /ubezpieczenia. 
Niezależnie od powyższego w związku z wątpliwościami dotyczącymi 
stosowania terminu „szkoda” w odniesieniu do gwarancji, 
zastąpiono ten termin słowami „skutki zdarzenia objętego 
Gwarancją”. 
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odszkodowao oraz innych świadczeo należnych uprawnionym z 
umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych 
ustawodawca zalicza do czynności ubezpieczeniowych, jeżeli są one 
wykonywane przez zakład ubezpieczeo. Wskazane przepisy ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej stanowią katalog czynności 
ubezpieczeniowych, natomiast nie wskazują, iż likwidacja szkody 
miałaby byd elementem gwarancji ubezpieczeniowej. Przeciwnie z 
przepisów tych wynika, że ubezpieczyciel nie tylko wypłaca 
odszkodowania czy likwiduje szkody – co ma miejsce w umowie 
ubezpieczenia, ale również wypłaca inne świadczenia, co ma miejsce 
np. w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

21 Uzasadnienie, 
§2 
rozporządzenia 

Rządowe Centrum 
Legislacji 

W ocenie RCL przeredagowania i wskazania przyczyn wymaga 
określenie przez projektodawcę terminu wejścia w życie 
przedmiotowego rozporządzenia bez zachowania wymaganego 
vacatio legis. Stosownie bowiem do brzmienia art. 4 ust. 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) akty 
normatywne mogą w wchodzid w życie z dniem ogłoszenia jedynie w 
sytuacji, gdy ważny interes paostwa wymaga natychmiastowego 
wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego 
paostwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, wobec czego 
istotne jest wskazanie szczegółowych przyczyn zastosowania takiego 
rozwiązania. 

Uwaga uwzględniona. 

22 OSR Rządowe Centrum 
Legislacji 

Stosownie do treści § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 
221, z późn. zm.) ocena skutków regulacji stanowiąca odrębną częśd 
uzasadnienia ma zawierad wyniki przeprowadzonych konsultacji. 
Projekt powinien zostad zatem przekazany do konsultacji 
społecznych najpóźniej w momencie przystąpienia do uzgodnieo 
międzyresortowych, dlatego też niezasadne jest sformułowanie 
zawarte w uzasadnieniu, że projekt dopiero „zostanie przekazany" 
do konsultacji społecznych. 
Powyższa uwaga dotyczy również umieszczenia treści projektu w 
Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie bowiem do treści art. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, 
poz. 337) projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej z chwilą przekazania 
projektu do uzgodnieo z członkami Rady Ministrów. 

Uwaga uwzględniona 
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23 OSR Minister, członek 
Rady Ministrów – 
Michał Boni 

Wskazane byłoby uzupełnienie przedłożonej Oceny Skutków 
Regulacji o  omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji 
społecznych i ich wpływu na treśd rozporządzenia. 

Uwaga uwzględniona. 

24 Uwaga ogólna Ministerstwo 
Finansów 

Powstaje wątpliwośd co do zasadności odwoływania się w ww. 
projekcie do rozporządzenia, które ma dopiero zostad wydane przez 
ministra właściwego ds. instytucji finansowych na podstawie art. 10 
ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. Takie odwołanie znajduje się 
w załączniku Nr 1 - §2 ust. 2, §3 ust. 4, §11; Załączniku Nr 2 - §2 ust. 
2, §3 ust. 4, §11;  także w Załączniku Nr 3 - §3 ust. 4, §5, §6. W mojej 
ocenie, nie powinno się bowiem odwoływad w akcie wykonawczym 
do innego aktu wykonawczego, w szczególności kiedy akt 
wykonawczy, który jest przywoływany nie został jeszcze wydany. 
Takie odwołanie wydaje się stanowid o przekroczeniu delegacji 
ustawowej zawartej w art. 5 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów. 
Odesłanie nie dotyczy aktu jeszcze niewydanego lecz aktu 
obowiązującego wydanego na podstawie delegacji ustawowej 
zawartej w art. 10  ustawy o usługach turystycznych. Do czasu 
wydania nowego rozporządzenia, nie dłużej niż przez 3 miesiące od 
dnia wejścia w życie ustawy obowiązuje rozporządzenie Ministra  
Finansów z dnia 14 lutego 2005r.  
W opinii MSiT koniecznym jest odsyłanie we wzorach umów do  
minimalnych sum gwarancyjnych określonych w rozporządzeniach 
MF. 

25 Uwaga ogólna Rzecznik 
Ubezpieczonych 

w projekcie znajdują się odwołania do podziału grup określających 
zakres prowadzonej działalności w akcie wykonawczym, który nie 
został jeszcze wydany. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów. 
Odesłanie nie dotyczy aktu jeszcze niewydanego lecz aktu 
obowiązującego wydanego na podstawie  delegacji ustawowej 
zawartej w art. 10  ustawy o usługach turystycznych. Do czasu 
wydania nowego rozporządzenia, nie dłużej niż przez 3 miesiące od 
dnia wejścia w życie ustawy obowiązuje rozporządzenie Ministra  
Finansów z dnia 14 lutego 2005r. wraz z podziałami grup, które są 
tam określone. 

26 Uwaga ogólna Urząd 
Marszałkowski 
Woj. Wamiosko-
Mazurskiego 

W każdej z umów - niejasnośd skonstruowania regulacji dotyczącej 
zakresu działalności organizatora i pośrednika (grupy określające 
zakres działalności wynikad mają z rozporządzeo - analiza 
odpowiednich aktów wykonawczych nie wskazuje jednoznacznie o 
jakie grupy chodzi , co może powodowad problemy w ocenie np. 
regulacji dotyczących sumy gwarancyjnej. Niejasne na moment 
obecny są grupy - wymienione w umowie ubezpieczeniowej ich ilośd 
i zasięg. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy dotyczące podziału na grupy zostaną przeredagowane. 
Odesłanie do aktu obowiązującego wydanego na podstawie  
delegacji ustawowej zawartej w art. 10  ustawy o usługach 
turystycznych. Do czasu wydania nowego rozporządzenia, nie dłużej 
niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy obowiązuje 
rozporządzenie Ministra  Finansów z dnia 14 lutego 2005r. wraz z 
podziałami grup, które są tam określone. Podział na grupy ryzyka 
będzie wynikał z rozporządzenia, które przygotowuje Minister 
Finansów. 

27 Uwaga ogólna Urząd 
Marszałkowski 
Woj. Wamiosko-
Mazurskiego 

Regulacje wzorów dotyczące rozliczenia się z zaliczki na pokrycie 
kosztów powrotu klientów - rozważyd można wprowadzenie ustaleo 
ustanawiających Ubezpieczyciela jako wyłącznie odpowiedzialnego 
za wypłatę zaliczki - z pominięciem Marszałka (pozostawienie w 
gestii Marszałka wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki, natomiast 
zwolnienie Marszałka z konieczności rozliczania się z zaliczki). 

Uwaga nieuwzględniona. 
W ustawie jest określona rola marszałka województwa jako organu, 
który wydaje dyspozycje wypłaty  zaliczki na pokrycie kosztów 
powrotu klienta do kraju. 
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UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1  Wzór formularza umowy gwarancji bankowej 

28 Uwaga ogólna Związek 
Banków 
Polskich 

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo bankowe gwarancja bankowa jest 
jednostronnym zobowiązaniem banku skierowanym do beneficjenta 
gwarancji. W związku z powyższym niecelowe jest wskazywanie w 
treści gwarancji reprezentantów zleceniodawcy, jak również 
podpisywanie jej przez zleceniodawcę. Zgodnie z praktyką obrotu 
stosunek prawny między bankiem - gwarantem, a zleceniodawcą jest 
regulowany w zleceniu udzielenia gwarancji lub umowie o udzielenie 
gwarancji. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Umowa gwarancji bankowej organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem umowy gwarancji na rzecz 
klientów poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży,   
powinna byd specyficznym rodzajem  umowy, który posiada 
jednocześnie elementy umowy  o udzielenie gwarancji jak i samej 
gwarancji  wraz z określeniem wszystkich niezbędnych elementów 
umowy w tym praw i obowiązków  z niej wynikających. 

28a Uwaga ogólna Izba Turystyki 
RP 

Ustawa o usługach turystycznych i rozporządzenie wskazują jako 
zabezpieczenie finansowe m.in. „umowę gwarancji”. Umowa jest 
czynnością prawną dwustronną, określającą wzajemne prawa i 
obowiązki stron. Strony w umowie składają wzajemne oświadczenia. 
Tymczasem zgodnie z postanowieniami art.81 ust.l ustawy z 
dn.29.08.1997 r. Prawo bankowe: „Gwarancją bankową jest 
jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez 
podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków 
zapłaty, które mogą byd stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu 
dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we 
wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie 
pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za 
pośrednictwem innego banku.”. 
Niektóre banki zawierają ze swoimi klientami, którzy występują z 
wnioskami o wystawienie przez bank gwarancji tzw. umowy gwarancji 
(nieraz nazywane porozumieniami gwarancyjnymi), określając w nich 
warunki „obsługi" gwarancji wynegocjowane z klientem, m.in. 
prowizje, opłaty, termin zwrotu kwoty wypłaconej z gwarancji, 
zabezpieczenia majątkowe spłaty wierzytelności wynikających z 
gwarancji, które klient musi ustanowid na rzecz banku itp. Dopiero na 
podstawie takiej umowy bank wystawia gwarancję (często nazywaną 
„listem gwarancyjnym"). W niektórych bankach nie zawiera się umów 
gwarancji -gwarancje wystawia się po dokonaniu przez bank tylko 
potwierdzenie przyjęcia zlecenia klienta wystawienia gwarancji. 
Zatem gwarancja i umowa gwarancji to podstawy dwóch różnych 
zobowiązao: umowa gwarancji stwarza zobowiązanie banku wobec 
klienta (zleceniodawcy) do wystawienia gwarancji, oraz zobowiązanie 
klienta do zwrotu bankowi ewentualnie wypłaconych przez bank kwot 
w ramach gwarancji i do ustanowienia zabezpieczeo majątkowych 

Uwaga nieuwzględniona. 
Umowa gwarancji bankowej organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem umowy gwarancji na rzecz 
klientów poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży,   
powinna byd specyficznym rodzajem  umowy, który posiada 
jednocześnie elementy umowy  o udzielenie gwarancji jak i samej 
gwarancji  wraz z określeniem wszystkich niezbędnych elementów 
umowy w tym praw i obowiązków  z niej wynikających. 
W opinii MSiT wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo 
regulują jedynie kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, 
która jest nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 
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spłaty długu wobec banku z tego tytułu, zaś gwarancja stwarza 
zobowiązanie gwaranta (banku) wobec beneficjenta do wypłacenia 
określonej kwoty w razie otrzymania od beneficjenta stosownego, 
uzasadnionego okolicznościami żądania.  
Podstawą odpowiedzialności (zobowiązania) banku wobec 
beneficjenta (tu: marszałka województwa, występującego na rzecz 
turystów) może byd wyłącznie gwarancja, tj. jednostronne 
oświadczenie banku, a nie umowa gwarancji - ta bowiem jest 
podstawą zobowiązania banku wobec Zleceniodawcy dopiero do 
wystawienia gwarancji. Co za tym idzie - zabezpieczeniem 
finansowym, o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych i w 
rozporządzeniu może byd więc tylko gwarancja, a nie umowa 
gwarancji. Załącznik nr 1 do rozporządzenia nosi tytuł: „Wzór 
formularza umowy gwarancji" - a sama jego treśd jest de facto 
gwarancją. Biorąc pod uwagę, że projekt formularza zawiera 
wszystkie niezbędne elementy gwarancji bankowej, można przyjąd że 
mamy jednak do czynienia z gwarancją, a użycie określenia „umowa" 
stanowi jedynie nieporozumienie terminologiczne. Nie wpływa to 
oczywiście pozytywnie na ocenę profesjonalizmu rozporządzenia, z 
drugiej strony jednak należy mied na względzie, że rozporządzenie 
służy wykonaniu ustawy, a w samej ustawie wskazuje się na „umowę 
gwarancji bankowej" zatem rozporządzenie musiało traktowad o 
„umowie", bez względu na błąd ustawy. 

28b Uwaga ogólna Izba Turystyki 
RP 

Minister Sportu i Turystyki nie może narzucad bankom treści 
składanych przez nie oświadczeo. Byłoby to ingerowanie w kształt 
produktów bankowych. Dotychczas żadna ustawa nie narzucała 
bankom treści ich oświadczeo rodzących zobowiązanie. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Umowa gwarancji bankowej organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem umowy gwarancji na rzecz 
klientów poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży,   
powinna byd specyficznym rodzajem  umowy, który reguluje jedynie 
kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, która jest 
nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

29 §1 i §3 ust. 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Jednocześnie należałoby rozważyd ujednolicenie postanowieo ww. 
umów poprzez przyjęcie jednolitego sposobu powoływania się na 
ustawę o usługach turystycznych, a mianowicie poprzez odwoływanie 
się każdorazowo do wskazanych przepisów ww. ustawy albo poprzez 
odwoływanie się ogólnie do tej ustawy bez wskazywania przepisów 
(vide: §1, §3 ust. 2 oraz inaczej §6 ust. 1 i 2 wzoru formularza umowy 
gwarancji bankowej). W ocenie RCL wskazywanie przepisów ustawy o 
usługach turystycznych spowoduje większą przejrzystośd 

Uwaga uwzględniona poprzez odwołanie się do konkretnych 
przepisów ustawy o usługach turystycznych. 
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sporządzanych gwarancji oraz umów ubezpieczenia na rzecz klientów. 

30 §1 Związek 
Banków 
Polskich 

Wzór formularza umowy gwarancji bankowej stanowi, iż "Gwarant 
(...) zobowiązuje się (...) na pisemne wezwanie beneficjenta gwarancji 
(...) do zapłaty (...)." Mając na uwadze ujednolicanie pojęd 
wprowadzanych w aktach prawnych oraz dostosowując pojęcia wzoru 
formularza umowy do ustawy Prawo bankowe, która reguluje 
zagadnienie gwarancji bankowej, należy zastąpid sformułowanie "na 
pisemne wezwanie", sformułowaniem "pisemne żądanie zapłaty", 
które użyte jest w art. 81 ustawy Prawo bankowe. Redakcyjna zmiana 
ma również uzasadnienie z tego względu, iż w dalszej części projektu 
rozporządzenia (par. 4) użyto pojęcia żądanie zapłaty, nie zaś 
wezwanie do zapłaty. 

Uwaga uwzględniona 

31 §1 Związek 
Banków 
Polskich 

Ustawa Prawo bankowe stanowi, iż żądanie zapłaty powinno byd 
kierowane do gwaranta jedynie przez beneficjenta gwarancji. Projekt 
wzoru formularza odbiega od istoty stosunku gwarancji zawartego w 
ustawie Prawo bankowe, stanowiąc, iż żądanie zapłaty może byd 
kierowane do gwaranta przez beneficjenta, jak również przez 
wskazaną przez niego jednostkę. Wątpliwości budzi brak wskazania, o 
jakiej jednostce jest mowa, co jest istotne dla gwaranta, aby mógł 
zweryfikowad, czy roszczenie z tytułu gwarancji zostało złożone i 
podpisane przez podmiot uprawniony. Wątpliwości budzi także 
określenie "wskazanej (... ) jednostki". Czy wskazanie tożsame jest z 
upoważnieniem i umocowaniem do działania w imieniu beneficjenta 
gwarancji, tj. Marszałka Województwa, czy może ową "wskazaną 
jednostkę" należy traktowad jako cesjonariusza, na którego 
beneficjent przeniesie prawa z gwarancji. Nie określono również w 
jakim trybie oraz na jakiej podstawie "wskazana przez beneficjenta 
gwarancji jednostka" miałaby występowad do gwaranta z pisemnym 
wezwaniem dokonania zapłaty z gwarancji. 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
Zapis ten wynika z art. 5 ust 4 ustawy o usługach turystycznych :  
„Treśd gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub 
wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty 
zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju.” 
 

32 §1 ust. 3 Związek 
Banków 
Polskich 

Par. 1 ust. 3 zawiera zwrot "części imprezy turystycznej", który może 
byd różnie interpretowany przez gwaranta oraz beneficjenta 
gwarancji. Gwarant może stad na stanowisku, iż sformułowanie to 
odnosi się jedynie do sytuacji, w której rzeczywisty czas trwania 
imprezy będzie krótszy niż zawarty w umowie, zaś beneficjent może 
twierdzid, iż gwarant odpowiada także za nienależyte wykonanie 
przez zleceniodawcę imprezy. Przepis ten wymaga doprecyzowania.  

Uwaga nieuwzględniona. 
Przepis stanowi przeniesienie wprost zapisu ustawowego dot. 
przedmiotu gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2  
Gwarancja nie dotyczy nienależytego wykonania umowy. 
Odpowiedzialnośd za nienależyte wykonanie umowy jest 
odpowiedzialnością odszkodowawczą określoną w art. 11a ustawy o 
u.t. 

33 §1 ust. 2 i 3 Związek 
Banków 
Polskich 

W par. 1 ust. 2 i 3 nie powinno byd mowy o zobowiązaniu gwaranta 
do „zwrotu wpłat / części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 
imprezę turystyczną” a raczej o zobowiązaniu gwaranta do „zapłaty 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przedmiot gwarancji jest jasno określony w ustawie o u.t. art. 5 ust. 1 
pkt 2. 
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kwoty równej wpłatom / części wpłat wniesionym/ wniesionych przez 
klientów zleceniodawcy”.  

 

33a § 1 Izba Turystyki 
RP 

§ 1 - nie określa, których imprez dotyczy gwarancja. Należy wyraźnie 

wskazad, że chodzi o imprezy turystyczne organizowane przez 

Zleceniodawcę w okresie ważności danej gwarancji. 

 

Uwaga nieuwzględniona. 
Zgodnie z §3 ust. 2 przedmiotowego wzoru formularza umowy  
„gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie 
imprez turystycznych, zawarte przez Zleceniodawcę z klientami, 
zarówno jako organizatora turystyki, jak i jako pośrednika 
turystycznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie 
obowiązywania Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, chociażby ich 
wykonanie  nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli roszczenia z tytułu tych 
umów zostaną zgłoszone w terminie do jednego roku po upływie 
okresu obowiązywania Gwarancji.” W opinii MSiT ta kwestia jest 
wystarczająco precyzyjnie określona. 

34 §2 ust. 1 i ust. 
4 

Ministerstwo 
Finansów 

Załącznik Nr 1 w §2 ust. 1 przewiduje, iż gwarancja byłaby 
wystawiona na ściśle określoną kwotę. Jednocześnie, zgodnie z §2 
ust. 4, każda wypłata z gwarancji odpowiednio zmniejszałaby 
odpowiedzialnośd Gwaranta z tytułu gwarancji – aż do wyczerpania 
sumy gwarancji. Tak skonstruowane postanowienia wzoru formularza 
umowy gwarancji  (pomimo ich poprawności) wydają się nie 
realizowad obowiązków, o których mowa w znowelizowanym art. 5 
ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, tj. pokrycia kosztów powrotu  
klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego 
powrotu oraz równowartości wpłat poczynionych przez klientów w 
wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub 
pośrednika turystycznego impreza turystyczna zostanie zrealizowana 
lub zwrotu części wpłat niesionych tytułem zapłaty za imprezę 
turystyczną odpowiadającą tej części imprezy, która nie zostanie 
zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub 
pośrednika turystycznego. Należy podkreślid, iż wysokośd ww. 
kosztów nie jest znana w dniu wystawienia gwarancji, a w dniu 
urzeczywistnienia się zdarzenia, o którym mowa w §1 załącznika Nr 1 
może znacząco je przewyższad. Jeśli kwota gwarancji może ulec 
„wyczerpaniu” to tak skonstruowany zapis wydaje się zakładad, że 
będą również klienci którzy nie będą mogli otrzymad zwrotu 
wydatków zgodnie z ww. art. 5 ust. 1 z uwagi na wykorzystanie 
środków kwoty gwarancji na wcześniejsze wypłaty. W związku z 
powyższym §2 ust. 4 Załącznika Nr 1 wydaje się nie byd zgodny z art. 7 
Dyrektywy Rady w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i 

Uwaga nieuwzględniona. 
Zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub 
bankowych wynikają wprost z ustawy o usługach turystycznych. Z 
istoty tych form zabezpieczeo wynika ich ograniczenie kwotowe. Nie 
istnieją gwarancje nie ograniczone kwotowo.  
Art. 7 Dyrektywy 90/314 nakłada obowiązek skutecznego 
zabezpieczenia klientów, a więc minimalne sumy gwarancyjne 
powinny byd określone na takim poziomie aby zapewnid skuteczne 
zabezpieczenie klientów.  
Forma gwarancji jest częstą formą zabezpieczeo w innych krajach UE.  
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wycieczek (90/314/EWG). Ponadto, należy zwrócid uwagę, iż §2 ust. 1 
Załącznika Nr 1 wskazuje na górną granicę odpowiedzialności 
Gwaranta, podczas gdy w ust. 2 jest odwołanie do odpowiedniego 
rozporządzenia ministra właściwego ds. instytucji finansowych, które 
będzie określało minimalną wysokośd sumy gwarancji. 

35 §2 ust. 1 i ust. 
4 

Polska Izba 
Turystyki 

W związku z projektem wzoru umowy gwarancji, który operuje kwotą 
jako sumą zabezpieczenia, nasuwa się wątpliwośd, czy projektodawca 
nie pominął okoliczności, iż zmiany wprowadzone w art. 5 ustawy o 
usługach turystycznych poszły w zupełnie innym kierunku niż to 
przyjęto we wspomnianym wzorze. 
Wątpliwośd bierze się stąd, że o każdej sumie gwarancyjnej 
określonej stałą kwotą można powiedzied tylko tyle, iż 
prawdopodobnie wystarczy na pokrycie wszystkich szkód 
turystycznych. Jednakże znowelizowana ustawa o usługach 
turystycznych wymaga od organizatora, aby posiadał takie 
zabezpieczenie finansowe, które realnie a nie prawdopodobnie 
zapewni pokrycie wszystkich szkód turystycznych. 
Przeto rodzi się zagadnienie odpowiedzialności wobec klientów za 
szkody nie pokryte z kwotowo określonej sumy gwarancyjnej. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub 
bankowych wynikają wprost z ustawy o usługach turystycznych. Z 
istoty tych form zabezpieczeo wynika ich ograniczenie kwotowe. Nie 
istnieją gwarancje nie ograniczone kwotowo.  
Znowelizowana ustawa o usługach turystycznych w ślad za art. 7 
Dyrektywy 90/314 nakłada obowiązek skutecznego zabezpieczenia 
klientów, a więc minimalne sumy gwarancyjne powinny byd 
określone na takim poziomie aby zapewnid skuteczne zabezpieczenie 
klientów. 

36 §2 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 2 ust. 1 proponuje się zastąpid wyrazy:  „po raz pierwszy w roku 
wystawienia Gwarancji” wyrazami: „pierwszego dnia roboczego w 
roku wystawienia Gwarancji”. 

Uwaga uwzględniona  
 

37 §2 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 2 ust. 1 po nawiasie: „(słownie: …….. EURO)” powinno byd: 
„przeliczonej”, a nie „przeliczona”. 

Uwaga  uwzględniona 

38 §2 ust. 2 i 3 Związek 
Banków 
Polskich 

Zasadnicze wątpliwości budzą postanowienia ustępu 2 i 3 par. 2, 
które stanowią, iż gwarant wylicza wysokośd sumy gwarancji oraz 
ponosi pełną odpowiedzialnośd za nieprawidłowo wyliczoną kwotę. 
Zgodnie z utrwaloną praktyką obrotu gospodarczego, w przypadku 
wystawiania gwarancji bankowych, kwota gwarancji winna byd 
ustalona między zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji, tak, aby 
beneficjent zgodził się na przyjęcie gwarancji wystawionej w 
określonej kwocie. Bank działając na zlecenie swojego klienta 
wystawia gwarancję w kwocie wynikającej ze zlecenia, obciążanie 
więc banku obowiązkiem wyliczania kwoty gwarancji i 
odpowiedzialnością za wyliczenie kwoty gwarancji jest niezgodne z 
istotą stosunku gwarancji. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów: 
„2. Gwarant wylicza wysokośd Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Zleceniodawcę. 
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnośd za dostarczenie 
prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę 
wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.”  

 

39 §2 ust. 3 Związek 
Banków 

Par. 2 ustęp 3 nie stanowi, w jaki sposób gwarant odpowiada w 
stosunku do beneficjenta gwarancji za nieprawidłowo wyliczoną 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów: 
„2. Gwarant wylicza wysokośd Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami 
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Polskich kwotę. Przepis ten wymaga doprecyzowania. wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Zleceniodawcę. 
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnośd za dostarczenie 
prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę 
wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.”  
 

40 §2 ust. 2 i 3 Związek 
Banków 
Polskich 

Wobec zapisów par. 2 ust. 2 i 3 powstaje pytanie, jak rozumied 
wyliczanie wysokości "sumy gwarancji". Gwarancje udzielane są co do 
zasady zgodnie z otrzymanymi zleceniami, co oznacza, że 
gwarantowana kwota winna wynikad ze złożonego bankowi zlecenia 
udzielenia gwarancji (nie jest ustalana przez gwaranta). Jeżeli intencja 
jest taka, aby to gwarant "wyliczał" wysokośd sumy gwarancyjnej, w 
rozumieniu ustalania właściwej dla działalności danego 
Zleceniodawcy, wysokości sumy gwarancyjnej, a tym samym, aby to 
gwarant odpowiadał za wymaganą przepisami prawa od 
zleceniodawcy sumę gwarancyjną, to jest to sprzeczne z obecną 
praktyką oraz rolą, jaką banki pełnią przy udzielaniu gwarancji 
bankowej. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów: 
„2. Gwarant wylicza wysokośd Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Zleceniodawcę. 
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnośd za dostarczenie 
prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę 
wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.” 

41 §2 ust. 3 i § 5 
ust. 1 pkt 6 

Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 2 ust. 3 proponuje się zastąpid określenie (…) kwotę gwarancji 
(…) – określeniem (…) sumę gwarancji. Analogiczna uwaga dotyczy § 5 
ust. 1 pkt 6. 

Uwagi  uwzględnione 
- w § 5 ust. 1 pkt 6 zapis zostanie przeredagowany (na słowa: „…bądź 
wskazanie innego sposobu wypłaty z Gwarancji”) 

42 §2 ust. 4 Związek 
Banków 
Polskich 

Par. 2 ust. 4 stanowi o wypłacaniu kwoty gwarancji bankowej w 
formie zaliczki. Utrwalona praktyka bankowa wskazuje, iż wypłaty 
kwoty gwarancji bankowej dokonuje się bowiem albo w całości albo 
w części. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przepis stanowi przeniesienie wprost zapisu ustawowego uut.  w art. 
5 ust. 4 
 

43 §3 ust. 2 i ust. 
3 

Ministerstwo 
Finansów 

Zgodnie z §3 ust. 2 Załącznika Nr 1 gwarancja obejmowałaby ochroną 
wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, Zawarte 
przez Zleceniodawcę z klientami, zarówno jako organizator turystyki, 
jak i jako pośrednik turystyczny w rozumieniu przepisów ustawy o 
usługach turystycznych, w okresie obowiązywania gwarancji, o 
którym mowa w ust. 1, także jeżeli roszczenia z tytułu tych umów 
zostałyby zgłoszone w terminie do 365 dni po upływie okresu 
obowiązywania gwarancji. Jednocześnie, zgodnie z §3 ust. 3 
Załącznika Nr 1, w sytuacjach spornych, w wypadku wystąpienia 
klienta na drogę sądową w zakresie roszczeo objętych gwarancją i 
powiadomienia o tym Gwaranta w terminie 365 dni po dniu 
wygaśnięcia gwarancji, gwarancja ulegałaby przedłużeniu do 60 dni 
po uprawomocnieniu się wyroku sądowego. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów. 
§3 ust. 2 Załącznika Nr 1 dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy 
"zgłoszenia żądania wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia 
gwarancji czy ubezpieczenia. Zgłoszenie takie należy traktowad 
analogicznie jak obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej 
regulacji ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku 
wzorów umów gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem 
proponowanego zapisu jest określenie zakresu czasowego 
zobowiązania gwaranta, a nie odnoszenie się do kwestii 
przedawnienia. 
Regulacja ta jest istotna z punktu widzenia ochrony klienta. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje na dużą różnorodnośd 
funkcjonujących na rynku gwarancji w zakresie dotyczącym terminów 
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Pragnę wskazad, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) 
roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, poręczeo udzielanych przez 
banki oraz akredytyw, które stały się wymagalne, przedawniają się z 
upływem 6 lat. Jednocześnie, zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego 
terminy przedawnienia nie mogą byd skracane ani przedłużane przez 
czynnośd prawną. W związku z powyższym poddaję w wątpliwośd 
zasadnośd postanowienia §3 ust. 2 oraz §3 ust. 3 Załącznika Nr 1. 

na zgłaszanie roszczeo (np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, 
w terminie 180 lub 365 dni po upływie okresu obowiązywania 
gwarancji). Jednocześnie praktyka zawierania umów o świadczenie 
imprez turystycznych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, przy zbyt 
krótkim terminie zgłaszania roszczeo może wiązad się z tym, że termin 
realizacji imprezy będzie późniejszy niż termin zgłaszania roszczeo, a 
więc klient nie mógłby skorzystad z systemu zabezpieczeo 
finansowych, co byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia celu art. 7 
dyrektywy 90/314. 
 

44 § 3 ust. 2 i 3 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Wydaje się, że delegacja do wydania rozporządzenia określającego 
wzór formularzy nie daje upoważnienia do umieszczania w 
rozporządzeniu, np. treści § 3 ust. 2 i 3 wzorów formularzy. 

Uwaga nieuwzględniona 
Delegacja ustawowa upoważnia do określenia we wzorach formularzy 
umów  wszystkich niezbędnych elementów umowy. W opinii MSiT 
wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo regulują jedynie 
kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, która jest 
nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Regulacja ta 
jest istotna z punktu widzenia ochrony klienta. Dotychczasowa 
praktyka wskazuje na dużą różnorodnośd funkcjonujących na rynku 
gwarancji w zakresie dotyczącym terminów na zgłaszanie roszczeo 
(np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie 180 lub 
365 dni po upływie okresu obowiązywania gwarancji). Jednocześnie 
praktyka zawierania umów o świadczenie imprez turystycznych z 
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, przy zbyt krótkim terminie 
zgłaszania roszczeo może wiązad się z tym, że termin realizacji 
imprezy będzie późniejszy niż termin zgłaszania roszczeo, a więc 
klient nie mógłby skorzystad z systemu zabezpieczeo finansowych, co 
byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia celu art. 7 dyrektywy 
90/314. 

45 § 3 ust. 2 i 3 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

projektowane we wzorach formularzy § 3 ust. 2 i 3 nie są zgodne z 
przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeo. Należy 
przypomnied, że zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego terminy 
przedawnienia nie mogą byd skracane ani przedłużane przez czynnośd 
prawną. Zapisy proponowane w projekcie w § 3 ust. 2 i 3  wzorów 
formularzy nie pokrywają się z obowiązującymi terminami 
przedawnienia. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów. 
§ 3 ust. 2  dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia żądania 
wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji czy 
ubezpieczenia. Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia. 
Regulacja ta jest istotna z punktu widzenia ochrony klienta. 
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Dotychczasowa praktyka wskazuje na dużą różnorodnośd 
funkcjonujących na rynku gwarancji w zakresie dotyczącym terminów 
na zgłaszanie roszczeo (np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, 
w terminie 180 lub 365 dni po upływie okresu obowiązywania 
gwarancji). Jednocześnie praktyka zawierania umów o świadczenie 
imprez turystycznych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, przy zbyt 
krótkim terminie zgłaszania roszczeo może wiązad się z tym, że termin 
realizacji imprezy będzie późniejszy niż termin zgłaszania roszczeo, a 
więc klient nie mógłby skorzystad z systemu zabezpieczeo 
finansowych, co byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia celu art. 7 
dyrektywy 90/314. 

46 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 2 wzoru umowy po słowach: „zarówno jako” powinno byd: 
„organizatora turystyki, jak i jako pośrednika turystycznego”; ponadto 
powstaje wątpliwośd, czy takie uregulowanie umowy gwarancji, że 
obowiązkiem gwaranta jest także spełnid świadczenie z tytułu 
roszczeo „przeterminowanych”, tzn. zgłoszonych po okresie ważności 
gwarancji, tj. odpowiedzialności gwaranta w postaci wypłaty sumy 
gwarancyjnej, będzie miało swoją podstawę obligacyjną, 

Uwaga  redakcyjna uwzględniona. 
Uwaga merytoryczna do §3 ust. 2 nieuwzględniona. 
§3 ust. 2 dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia żądania 
wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji czy 
ubezpieczenia.   Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia. 

47 §3 ust. 2 i 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 2 i 3 oraz pozostałych jednostkach redakcyjnych proponuje 
się zastąpienie terminu „365 dni” terminem „jednego roku”. 
Proponuje się również ujednolicenie określeo: „upływ okresu 
obowiązywania Gwarancji” (ust. 2) oraz „wygaśnięcie gwarancji” (ust. 
3) i posługiwanie się jednolitą terminologią. 

Uwagi uwzględnione 

48 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Proponuje się doprecyzowanie określenia zakresu obowiązywania 
gwarancji ubezpieczeniowej, zawartego w § 3 ust. 2. Zgodnie z 
proponowanym brzmieniem ochrona ma obejmowad „wszystkie 
umowy o organizowanie imprez turystycznych”. Proponuje się 
doprecyzowanie, czy gwarancja ubezpieczeniowa ma obejmowad 
umowy, które zostały zawarte w okresie obowiązywania gwarancji 
ubezpieczeniowej i w tym czasie realizowane, czy również te, których 
termin wykonania przypada na okres późniejszy. Wprowadzenie 
wskazanego uściślenia powinno prowadzid do objęcia gwarancją 
ubezpieczeniową umów zawartych, nawet jeśli termin ich realizacji 
upływa w okresie późniejszym, bez wprowadzania konstrukcji 
„reaktywacji” gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku roszczeo 
zgłoszonych po upływie okresu jej obowiązywania. 

Uwaga   uwzględniona. 
Zostanie doprecyzowane, iż gwarancja ubezpieczeniowa ma 
obejmowad umowy, które zostały zawarte w okresie obowiązywania 
gwarancji ubezpieczeniowej  chociażby   ich wykonanie  nie nastąpiło 
w tym okresie. 
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49 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Należy zwrócid uwagę, że zgodnie z art. 11 ustawy o usługach 
turystycznych do umów z klientami zawieranych prze organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 
Oznacza to m.in., że do tych umów mają zastosowanie terminy 
przedawnienia dochodzenia roszczeo wynikających z zawartych 
umów. Ograniczenie zakresu objęcia gwarancją ubezpieczeniową 
m.in. tylko do tych roszczeo, co do których wystąpienie na drogę 
sądową zostanie zgłoszone gwarantowi w terminie 365 dni po okresie 
obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej, może spowodowad, iż 
roszczenia osób, które wystąpiły z żądaniem po upływie 365 dni, 
zgodnie z proponowanym brzmieniem § 3 ust. 3, w przypadku, gdy 
organizator turystyki bądź pośrednik turystyczny nie będzie już 
prowadził działalności ze względu na niewypłacalnośd, nie zostaną 
zaspokojone. W nawiązaniu do uwag zgłoszonych do § 3, w 
przypadku ich uwzględnienia odpowiedniej modyfikacji powinien ulec 
również § 8. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Proponowany zapis dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia 
żądania wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji 
czy ubezpieczenia.   Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia 

50 §3 ust. 3 Związek 
Banków 
Polskich 

Gwarantowi powinna byd zapewniona informacja o stanie toczącego 
się sporu sądowego, o którym stanowi par. 3 ust. 3, w szczególności o 
dacie wydania wyroku oraz o jego uprawomocnieniu się. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Projekt nie wprowadza regulacji w tym zakresie. Gwarant jako strona 
sporu powinien posiadad odpowiednie informacje z urzędu. 

51 §3 ust. 2 i 3 Związek 
Banków 
Polskich 

Termin, w którym mogą byd zgłoszone roszczenia po dniu wygaśnięcia 
gwarancji jest zbyt odległy. Termin do zgłoszenia gwarantowi 
roszczenia z tytułu gwarancji po wygaśnięciu gwarancji nie powinien 
przekraczad dwóch miesięcy pod rygorem utraty tych roszczeo wobec 
gwaranta, natomiast termin wystąpienia na drogę postępowania 
sądowego dla klientów, którzy zgłosili gwarantowi swoje roszczenie w 
wyznaczonym terminie, nie powinien przekraczad sześciu miesięcy 
pod rygorem utraty tych roszczeo wobec gwaranta, lecz w przypadku, 
gdy klient w okresie do sześciu miesięcy po wygaśnięciu gwarancji 
udowodni, że nie mógł w wyznaczonym terminie zgłosid gwarantowi 
swojego roszczenia z powodu siły wyższej lub wskutek okoliczności, za 
które odpowiedzialności nie ponosi i zgłosił to roszczenie w terminie 
14 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu do zgłoszenia 
gwarantowi roszczenia, powinno się przyjmowad, że termin 
zgłoszenia gwarantowi roszczenia został dotrzymany. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Termin obowiązywania gwarancji  oznacza objęcie ochroną 
wynikającą z zabezpieczenia  umów zawartych w okresie 
obowiązywania gwarancji  niezależnie od terminu realizacji imprezy. 
Umowy o imprezę turystyczną bardzo często są zawierane z 
wielomiesięcznym wyprzedzeniem i  proponowane terminy   mogą 
okazad się niewystarczające, bo imprezy mogą się nawet nie 
rozpocząd przed upływem terminu gwarancji. 
  
 

52 § 3 ust. 4 Związek 
Banków 
Polskich 

Treśd par. 3 ust. 4, w szczególności zobowiązanie zleceniodawcy do 
zapewnienia gwarancji o odpowiedniej sumie gwarancyjnej w 
kolejnych okresach nie jest postanowieniem, które dotyczy relacji 
pomiędzy gwarantem a beneficjentem gwarancji - wobec czego zapis 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisu. 
„W przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok, po 
upływie każdego roku od daty jej wystawienia, kwoty w niej 
określone ulegają weryfikacji zgodnie z  przepisami wydanymi na 
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nie powinien w gwarancji występowad. W szczególności należy 
podkreślid, że bank udzielający gwarancji, z istoty swego 
zobowiązania, nie może byd odpowiedzialny za posiadanie, przez 
podmiot świadczący usługi turystyczne, gwarancji o wymaganej przez 
przepisy prawa wysokości - bank wystawia gwarancję zgodnie z 
otrzymanym w tym zakresie zleceniem, co obejmuje również 
określoną w zleceniu kwotę gwarancji. 

podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego EUR 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego 
w danym roku. Zmiany z tego tytułu potwierdzane będą aneksem do 
Gwarancji.” 

53 §3 ust. 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 3 proponuje się doprecyzowanie, jaki podmiot ma 
obowiązek powiadomid gwaranta o wystąpieniu klienta na drogę 
sądową w zakresie roszczeo objętych gwarancją ubezpieczeniową 
oraz proponuje się wskazanie terminu dla poinformowania gwaranta 
o wystąpieniu klienta na drogę sądową. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Zapisy są dostatecznie precyzyjne. 

54 §3 ust. 3 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 3 ustęp 3  winien zawierad zapis, iż o wystąpieniu do sądu przeciwko 
Zleceniodawcy z roszczeniami klient zawiadamia Beneficjenta”. W 
przeciwnym wypadku może dojśd do sytuacji w której kwota 
gwarancyjna, po uregulowaniu roszczeo, będzie niższa niż  wymagana 
rozporządzeniem ministra finansów, lub wyczerpana w całości, a 
beneficjent nie będzie o tym wiedział. Bowiem żaden z 
proponowanych paragrafów nie zawiera informacji na temat 
zaistnienia opisanej wyżej sytuacji. 

Uwaga uwzględniona 

54a § 3 ust.3 Izba Turystyki 
RP 

§ 3 ust.3 - wyroki są tylko jednym z rodzajów orzeczeo sądów, które 
mogą mied wpływ na realizację roszczeo z gwarancji. Oprócz wyroków 
są jeszcze postanowienia - np. o umorzeniu postępowania, o zwrocie 
pozwu. Należy przewidzied wszystkie tego typu sytuacje, dlatego też 
w miejsce sformułowania „uprawomocnieniu się wyroku sądowego" 
należy użyd: „uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego". Sytuacja 
opisana w § 3 ust.3 spowoduje, że bank wystawiając gwarancję, de 
facto nie będzie w stanie określid czasu trwania swojej 
odpowiedzialności z gwarancji. Spowoduje to zapewne obawy 
banków do wystawiania takich gwarancji. 

Uwaga uwzględniona 

55 § 3 ust. 4 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Analiza treści § 3 ust. 4 zdania pierwszego wzoru formularza umowy 
gwarancji bankowej prowadzi do konkluzji, iż określa on zobowiązanie 
dla zleceniodawcy i gwaranta w sytuacji, gdy gwarancja obowiązuje 
dłużej niż rok, polegające na konieczności weryfikowania kwot 
określonych w gwarancji stosownie do postanowieo rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o usługach 
turystycznych i przeliczania ich według sztywnie określonego kursu. 
Natomiast zdanie drugie ww. przepisu określa, iż zmiany wysokości 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisu: 
„W przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok, po 
upływie każdego roku od daty jej wystawienia, kwoty w niej 
określone ulegają weryfikacji zgodnie z  przepisami wydanymi na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego EUR 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego 
w danym roku. Zmiany z tego tytułu potwierdzane będą aneksem do 
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tych kwot zostaną wprowadzone w drodze aneksu. Wydaje się zatem, 
iż treśd zdania pierwszego nie jest spójna z treścią zdania drugiego 
omawianego przepisu, bowiem pomimo zobowiązania stron do 
weryfikacji kwot określonych w gwarancji, które to kwoty stanowią 
minimalną wysokośd sumy gwarancyjnej (ubezpieczeniowej), w 
sytuacji, gdy aneks nie zostanie podpisany przez strony, obowiązywad 
będą nadal stare stawki. Sytuacja taka jest niepożądana, gdyż może 
osłabid ochronę konsumentów usług turystycznych. W ocenie RCL 
przepis § 3 ust. 4 wymaga przeredagowania tak, aby odpowiednio 
zabezpieczyd interesy konsumentów usług turystycznych. 

Gwarancji.” 

56 § 3 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 4 proponuje się zastąpid określenie (…) po raz pierwszy w 
danym roku (…) – określeniem (…) pierwszego dnia roboczego w 
danym roku. 

Uwaga   uwzględniona 

57 § 3 ust. 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 3 ustęp 4 -  Gwarancja powinna byd zawierana na jeden rok. 
Proponowany obecnie zapis  faktycznie zmusza do aneksowania 
istniejących, zawartych na dłuższy czas niż rok, umów. Bez względu na 
to jaki będzie zapis, i tak Zleceniodawca będzie musiał co roku 
dostarczad nowy dokument i mniej kłopotliwym dla przedsiębiorców 
będzie zastąpienie istniejącego dokumentu, takim samym lecz z 
nowymi danymi dotyczącymi kwot. 

Uwaga nieuwzględniona. 
 Zmiana redakcji przepisu w związku z uwagą zgłoszoną przez RCL: 
„W przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok, po 
upływie każdego roku od daty jej wystawienia, kwoty w niej 
określone ulegają weryfikacji zgodnie z  przepisami wydanymi na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego EUR 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego 
w danym roku. Zmiany z tego tytułu potwierdzane będą aneksem do 
Gwarancji.” 

57a § 3 ust. 4 Izba Turystyki 
RP 

§ 3 ust.4 - w związku z tym, że - jak wyżej wskazano - gwarancja 
stanowi jednostronne oświadczenie banku, bank nie może nakładad 
w swoim oświadczeniu jakichś obowiązków na inny podmiot, w tym 
przypadku na Zleceniodawcę, zobowiązując go wspólnego z bankiem 
do weryfikowania kwoty gwarancji. Zakres odpowiedzialności 
gwaranta (banku) wynika z przyjętego zlecenia złożonego w banku 
przez Zleceniodawcę i to rzeczą Zleceniodawcy (organizatora 
turystyki/pośrednika) jest, aby zapewnid stale w gwarancji sumę 
gwarancyjną na obowiązującym w danym roku poziomie. Nie można 
na gwaranta (bank) przerzucad obowiązku monitorowania wartości 
zabezpieczenia, tak, by była ona zgodna z przepisami obowiązującymi 
dla Zleceniodawcy. Ostateczna kwota gwarancji powinna wyraźnie 
wynikad z treści gwarancji i jeśli zachodzid będzie koniecznośd jej 
zmiany - Zleceniodawca (organizator turystyki/pośrednik) powinien 
złożyd w banku stosowne zlecenie sporządzenia aneksu do gwarancji. 
Dopóki tego nie zrobi, gwarancja obowiązywad będzie w 

Uwaga nieuwzględniona. 
Umowa gwarancji bankowej organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem umowy gwarancji na rzecz 
klientów poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży,   
powinna byd specyficznym rodzajem  umowy, który posiada 
jednocześnie elementy umowy  o udzielenie gwarancji jak i samej 
gwarancji  wraz z określeniem wszystkich niezbędnych elementów 
umowy w tym praw i obowiązków  z niej wynikających. 
W opinii MSiT wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo 
regulują jedynie kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, 
która jest nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 
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dotychczasowym kształcie i bank nie musi wykazywad w tym zakresie 
żadnej inicjatywy. Można spodziewad się, że żaden bank nie zgodzi się 
„pilnowad" za Zleceniodawcę, by kwota gwarancji była prawidłowa. 
Omawiany przepis powinien byd wykreślony. 

58 §4 ust. 1 Ministerstwo 
Finansów 

W §4 ust. 1 Załącznika Nr 1 proponuję doprecyzowad kiedy 
Beneficjent mógłby występowad z żądaniem wypłaty z gwarancji 
poprzez dodanie na początku wyrazów „W wypadku gdy 
Zleceniodawca nie wykonuje swoich zobowiązao pieniężnych (…)”. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii MSiT wystarczające jest odesłanie do §1 pkt 1, w którym jest 
mowa o niewypłacalności Zleceniodawcy jako warunku powstania 
zobowiązania Gwaranta. 

59 § 4 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 4 ust. 1 proponuje się doprecyzowanie zapisu poprzez 
uzupełnienie o następujące sformułowanie” „z zastrzeżeniem ust. 4”. 

Uwaga   uwzględniona 

60 § 4 ust. 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 4 ust. 3 niejasne jest jakie „czynności związane ze 
sprowadzeniem klientów zleceniodawcy wykonuje Gwarant”. 
Dodatkowo, mając na względzie użyte określenie „czynności związane 
ze sprowadzeniem klientów zleceniodawcy wykonuje Gwarant” 
należy zauważyd, że we wzorze formularza umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej posłużono się określeniem „powrotu klientów 
Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub 
planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy 
Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu”. 
Proponuje się zatem ujednolicenie terminologii we wskazanym 
zakresie. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Nie jesteśmy w stanie przewidzied wszystkich czynności związanych  
ze sprowadzeniem klientów i enumeratywnie ich  wymienid .  
 
Terminologia zostanie ujednolicona 

61 §4 ust. 3 Związek 
Banków 
Polskich 

Treśd §4 ustęp 3 projektu wzoru formularza stanowi, iż ( ... ) czynności 
związane ze sprowadzeniem klientów Zleceniodawcy z imprezy 
turystycznej wykonuje Gwarant( ... ). Postanowienia tego ustępu stoją 
w sprzeczności z istotą gwarancji bankowej oraz wykraczają poza 
działalnośd bankową, do której wykonywania uprawnione i 
obowiązane są banki. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przepis ten daje jedynie możliwośd a nie zobowiązuje Gwaranta do 
sprowadzeniem klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej. 
Należy po raz kolejny podkreślid, iż gwarancja bankowa 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jest 
specyficznym rodzajem gwarancji na rzecz klientów poszkodowanych 
przez niewypłacalne biuro podróży. 

62 §4 ust. 3 Związek 
Banków 
Polskich 

§4 ust. 3 stanowi, iż gwarant może otrzymad od beneficjenta pisemne 
pełnomocnictwo do czynności związanych ze sprowadzeniem klienta 
zleceniodawcy z imprezy turystycznej. Czy to oznacza, iż gwarant 
obowiązany jest przyjąd udzielone mu pełnomocnictwo, czy też może 
odmówid przyjęcia takiego pełnomocnictwa? 

Projekt nie nakłada na bank obowiązku przyjęcia takiego 
pełnomocnictwa a daje mu tylko taką możliwośd.  

63 §4 ust. 4 Związek 
Banków 
Polskich 

§4 ust. 4 nakłada na gwaranta obowiązek niezwłocznej wypłaty kwoty 
zaliczki po otrzymaniu żądania zapłaty drogą elektroniczną lub 
faksem. Przepis ten powoduje ryzyko dla gwaranta z powodu braku 
możliwości zidentyfikowania autentyczności żądania zapłaty. Nie 
określono także wysokości zaliczki, którą gwarant powinien 

Uwaga nieuwzględniona. 
Procedura zidentyfikowania autentyczności żądania zapłaty powinna 
zostad wypracowana na drodze dobrych praktyk. Wysokośd zaliczki 
będzie zależała od liczby poszkodowanych turystów, których należy 
sprowadzid z przerwanej imprezy turystycznej.   
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niezwłocznie wypłacid. Dodatkowo należałoby rozważyd oraz 
ewentualnie dookreślid, czy oraz w jaki sposób będą weryfikowane 
podpisy składane w imieniu beneficjenta na żądaniu zapłaty (np. 
przez potwierdzenie przez inny bank prowadzący rachunek 
beneficjenta). 

64 §5 Związek 
Banków 
Polskich 

Obowiązki, którymi ma byd obarczony gwarant opisane w §5 
wykraczają poza stosunek gwarancji bankowej i prowadzoną przez 
banki działalnośd, które nie są ani uprawnione ani obowiązane do 
rozliczania z klientami biur podróży szkód przez tych klientów 
poniesionych. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W przypadku gwarancji bankowej, podstawę do wykonywania 
czynności związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzenia 
objętego przedmiotem gwarancji, stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665), zgodnie z którym „Poza wykonywaniem czynności 
bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą: *…+ 
świadczyd inne usługi finansowe *…+”. W świetle powyższego 
gwarancja bankowa organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem gwarancji na rzecz klientów 
poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży. Realizacja 
gwarancji bankowej analogicznie jak gwarancji ubezpieczeniowej 
powinna wiązad się z określonymi czynnościami finansowymi 
dokonywanymi przez gwaranta w zakresie wypłaty środków 
finansowych poszkodowanym klientom biur podróży. Aby uniknąd 
rozbieżności systemowych i nie dopuścid do różnicowania sytuacji 
prawnej klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych ze względu na rodzaj zabezpieczenia 
finansowego, z jakiego korzysta przedsiębiorca, przyjęto analogiczne 
rozwiązania jak w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej. Banki, 
które zdecydują się na oferowanie przedmiotowej gwarancji 
bankowej muszą zapewnid odpowiednie warunki organizacyjne i 
procedury, które umożliwią wypłatę środków z gwarancji 
bezpośrednio poszkodowanym klientom biur podróży. 

65 § 5 ust. 1 pkt 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 5 ust. 1 pkt 4 proponuje się doprecyzowanie o jaką chodzi 
umowę. Analogiczna uwaga dotyczy § 8 ust. 2 pkt 4 wzoru formularza 
umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. 

Uwaga   uwzględniona 

66 § 5 ust. 1 pkt 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Lubuskiego 

w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykaże woli współpracy w 
zakresie udostępnienia niezbędnej dokumentacji, w tym dowodów 
wpłaty Zleceniodawcy należności za imprezę turystyczną,  
równoważnym  dokumentem  będzie  kopia dokumentu 
potwierdzenia wpłaty, którą otrzyma klient, po uiszczeniu 
należności za imprezę turystyczną. 

Uwaga nieuwzględniona 
Dowód wpłaty pochodzi od klientów a nie od przedsiębiorcy 
(Zleceniodawcy) 

67 §5 ust. 1 Urząd W § 5 w ustępie 1 zostały wymienione dokumenty niezbędne podczas Uwaga nieuwzględniona 



 25 

Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

ubiegania się o zwrot zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3. 
Powinna tu również byd wymieniona kopia prawomocnego wyroku 
sądowego, gdyż możliwośd wystąpienia na drogę sądową daje 
klientowi § 3 ust. 3. 

Wpisanie  obowiązku dostarczenia kopii prawomocnego wyroku 
sądowego oznaczałoby  nałożenie obowiązku  wystąpienia na drogę 
sądową przez klienta, a nie taka jest intencja autora projektu.  

68 § 5 ust. 1 i 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

W § 5 zapisy ust. 1 i 2 są niespójne.  Pierwszy mówi, iż żądanie zapłaty 
winno byd skierowane do gwaranta, a drugi informuje, iż beneficjent 
może dad gwarantowi pisemne pełnomocnictwo do przyjmowania 
roszczeo klientów. Adresat żądao zapłaty winien byd jednoznacznie 
określony. 

Uwaga uwzględniona ust. 2 zostanie usunięty.  
 

69 §5 ust. 2 Związek 
Banków 
Polskich 

Po raz kolejny pojawia się wątpliwośd, czy pełnomocnictwo, o którym 
stanowi §5 ustęp 2 gwarant jest obowiązany przyjąd? Czy gwarant 
może odmówid przyjęcia takiego pełnomocnictwa? 

Projekt nie nakładał na bank obowiązku przyjęcia takiego 
pełnomocnictwa a dawał mu tylko taką możliwośd. 
Niezależnie od powyższego ust. 2 zostanie usunięty w związku z 
uwagą Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. 
 

70 § 5 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Lubuskiego 

propozycja ujednolicenia  pisemnego pełnomocnictwa  do 
przyjmowania roszczeo klientów Zleceniodawcy, opracowania wzoru 
pełnomocnictwa 

Uwaga nieuwzględniona 
Brak jest upoważnienia ustawowego do wydania takiego wzoru 
pełnomocnictwa. Rezygnacja z zapisu § 5 ust. 2 w związku z uwagą 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. 

70a § 5 ust. 2 Izba Turystyki 
RP 

§ 5 ust. 2 - w związku z tym, że gwarancja stanowi jednostronne 
oświadczenie banku, w treści tego oświadczenia Beneficjent (a więc 
podmiot inny niż bank i nawet strona umowy z bankiem) nie może 
czynid żadnych zastrzeżeo, bo to przecież nie jest jego oświadczenie. 
Jeżeli już istnieje koniecznośd uregulowania kwestii pełnomocnictw (a 
jest to zbędne...), to gwarant (bank) może po prostu oświadczyd, że 
np. „ będzie również przyjmował zgłoszenia roszczeo klientów na 
podstawie stosownego pełnomocnictwa otrzymanego od 
beneficjenta". Należy jednakże uznad, że takie rozwiązanie jest 
wadliwe - klienci powinni zgłaszad swoje roszczenia wyłącznie 
beneficjentowi i to beneficjent powinien sprawdzad, czy są one 
zasadne. Bank nie ma przecież możliwości badania, czy dany klient 
rzeczywiście był na imprezie, ile wpłacił i czy jego roszczenie w ogóle 
zasługuje na przyjęcie. Nie jest rzeczą banków przyjmowanie roszczeo 
indywidualnych klientów, skoro to beneficjent (marszałek) ma działad 
w ich imieniu. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez rezygnację z zapisu § 5 ust. 
2. Należy jednak podkreślid, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o 
usługach turystycznych marszałek województwa jest uprawniony do 
występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z 
tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach 
określonych w treści tych umów, co nie musi oznaczad, że klienci 
powinni zgłaszad swoje roszczenia wyłącznie beneficjentowi. 

71 § 5 ust. 3 i 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 5 ust. 3 i 4 w związku z proponowanym zobowiązaniem gwaranta 
do rozliczenia szkód zgłoszonych przez osoby uprawnione do wypłaty 
z gwarancji zwraca się uwagę na przeniesienie do gwarancji 
ubezpieczeniowej czynności ubezpieczyciela zmierzających do 

Uwaga  nieuwzględniona. 
W opinii MSiT oraz zgodnie ze stanowiskiem MF   Gwarant  
/Ubezpieczyciel powinien  dokonywad likwidacji szkód zgłoszonych 
przez klientów wynikających z  niewykonania umowy   przez 
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ustalenia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia. 
Gwarancja ubezpieczeniowa w swej istocie polega na zobowiązaniu 
zakładu ubezpieczeo do wypłaty na rzecz Beneficjenta sumy 
pieniężnej w wypadku zaistnienia określonego zdarzenia losowego. W 
przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, inaczej niż w umowie 
ubezpieczenia, zakład ubezpieczeo nie prowadzi postępowania 
likwidacyjnego, mającego na celu ustalenie wysokości szkody oraz 
rozmiaru odszkodowania. Warto również zauważyd, że wynik 
postępowania likwidacyjnego w sposób oczywisty ma wpływ na 
wysokośd wypłacanych kwot uprawnionym.  
Wątpliwości budzi również znaczenie użytego w § 5 ust. 3 i 4 
określenia „rozliczenie roszczeo”, „rozliczenie zgłoszonych szkód”. 

Zleceniodawcę gwarancji /ubezpieczenia. 
Niezależnie od powyższego w związku z wątpliwościami dotyczącymi 
stosowania terminu „szkoda” w odniesieniu do gwarancji, zastąpiono 
ten termin słowami „skutki zdarzenia objętego Gwarancją”. 
Zastosowana zostanie terminologia z ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. 

72 §5 ust. 3 Ministerstwo 
Finansów 

Postanowienia §5 ust. 3  Załącznika Nr 1 stanowią, iż „rozliczenia 
roszczeo zgłoszonych przez osoby uprawnione do wypłaty z gwarancji 
dokonuje Gwarant”. Tak skonstruowany zapis obligowałby instytucję 
finansową do likwidacji szkód, tj. ustalenia w jakiej wysokości i 
stopniu Zleceniodawca gwarancji nie wykonał zobowiązao 
wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych w stosunku 
do danego klienta i dokonania rozliczeo i wypłat na rzecz klientów 
biur podróży. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 
Prawa bankowego gwarancją bankową jest jednostronne 
zobowiązanie banku – Gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot 
uprawniony (Beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, 
które mogą byd stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu 
dokumentami, jakie Beneficjent załączy do sporządzonego we 
wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie 
pieniężne na rzecz Beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za 
pośrednictwem innego banku. Wyżej wymieniony zapis 
jednoznacznie wskazuje na fakt, iż bank dokonuje wypłaty z gwarancji 
na rzecz Beneficjenta gwarancji. W świetle przywołanych powyżej 
postanowieo art. 81 ust. 1 Prawa bankowego powstaje wątpliwośd co 
do proponowanego §5 ust. 3 Załącznika Nr 1. Natomiast jeśli wziąd 
pod uwagę postanowienia §5 ust. 3 Załącznika Nr 2 oraz §8 ust. 4 i 6 
Załącznika Nr 3 wydaje się nie byd wątpliwości, że Gwarant – strona 
umowy ubezpieczenia jakim jest Ubezpieczyciel powinien dokonywad 
likwidacji szkód zgłoszonych przez klientów wynikających z 
nienależytego wykonania zobowiązania przez Zleceniodawcę 
gwarancji. Niezależnie od powyższego, powstaje wątpliwośd czy 
obowiązek taki powinien wynikad ze wzoru formularza umowy 

Uwaga nieuwzględniona. 
W przypadku gwarancji bankowej, podstawę do wykonywania 
czynności związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzenia 
objętego przedmiotem gwarancji, stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665), zgodnie z którym „Poza wykonywaniem czynności 
bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą: *…+ 
świadczyd inne usługi finansowe *…+”. W świetle powyższego 
gwarancja bankowa organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem gwarancji na rzecz klientów 
poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży. Realizacja 
gwarancji bankowej analogicznie jak gwarancji ubezpieczeniowej 
powinna wiązad się z określonymi czynnościami finansowymi 
dokonywanymi przez gwaranta w zakresie wypłaty środków 
finansowych poszkodowanym klientom biur podróży. Aby uniknąd 
rozbieżności systemowych i nie dopuścid do różnicowania sytuacji 
prawnej klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych ze względu na rodzaj zabezpieczenia 
finansowego, z jakiego korzysta przedsiębiorca, przyjęto analogiczne 
rozwiązania jak w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej. Banki, 
które zdecydują się na oferowanie przedmiotowej gwarancji 
bankowej muszą zapewnid odpowiednie warunki organizacyjne i 
procedury, które umożliwią wypłatę środków z gwarancji 
bezpośrednio poszkodowanym klientom biur podróży. 
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gwarancji ubezpieczeniowej lub wzoru formularza umowy 
ubezpieczenia na rzecz klientów stanowiących załącznik do 
rozporządzenia. 

72a § 5 ust. 3 Izba Turystyki 
RP 

1. § 5 ust. 3 - nie jest jasne, na czym miałoby polegad „rozliczenie 
roszczeo". Wydaje się, że chodzi raczej o „rozliczenie kwot 
wypłaconych w ramach gwarancji" (roszczenie a wypłaty to dwa 
różne pojęcia). Przecież oczywiste jest, że gwarant (bank) będzie 
starał się zminimalizowad wysokośd dokonywanych przez siebie 
wypłat (mając świadomośd, że może ich nie odzyskad od 
Zleceniodawcy, który znalazł się w trudnej sytuacji). Banki nie mogą 
zajmowad się „roszczeniami' klientów i ich rozliczaniem (nie mają 
zresztą takiej możliwości, gdyż nie dysponują dokumentacją imprez 
turystycznych, nie są nawet w stanie stwierdzid, czy dana osoba 
rzeczywiście była uczestnikiem imprezy. Poza tym roszczeo się nie 
rozlicza - roszczenia się zgłasza, rozpatruje itd). Bank nie powinien 
zajmowad się rozstrzyganiem, czy dane roszczenie klienta jest 
zasadne, czy nie, to winno należed do beneficjenta - bank powinien 
wyłącznie zbadad, czy żądanie zapłaty otrzymane od beneficjenta 
spełnia warunki formalne, określone w § 4 ust. 1-2 lub w § 5 ust. 1 
dokumentu gwarancji i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 
beneficjenta wypłacid żądaną kwotę, bez możliwości kwestionowania 
jej podstaw (roszczeo). W przeciwnym wypadku, z punktu widzenia 
możliwości realizacji ochrony klientów, poprzez gwarancje bankowe, 
ochrona ta będzie iluzoryczna (a przynajmniej trudna do 
wyegzekwowania). 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisu. 
W przypadku gwarancji bankowej, podstawę do wykonywania 
czynności związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzenia 
objętego przedmiotem gwarancji, stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665), zgodnie z którym „Poza wykonywaniem czynności 
bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą: *…+ 
świadczyd inne usługi finansowe *…+”. W świetle powyższego 
gwarancja bankowa organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem gwarancji na rzecz klientów 
poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży. Realizacja 
gwarancji bankowej analogicznie jak gwarancji ubezpieczeniowej 
powinna wiązad się z określonymi czynnościami finansowymi 
dokonywanymi przez gwaranta w zakresie wypłaty środków 
finansowych poszkodowanym klientom biur podróży. Aby uniknąd 
rozbieżności systemowych i nie dopuścid do różnicowania sytuacji 
prawnej klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych ze względu na rodzaj zabezpieczenia 
finansowego, z jakiego korzysta przedsiębiorca, przyjęto analogiczne 
rozwiązania jak w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej. Banki, 
które zdecydują się na oferowanie przedmiotowej gwarancji 
bankowej muszą zapewnid odpowiednie warunki organizacyjne i 
procedury, które umożliwią wypłatę środków z gwarancji 
bezpośrednio poszkodowanym klientom biur podróży. 

73 § 6 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Należy zauważyd, iż art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) - w 
brzmieniu nadanym na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - 
Kodeks wykroczeo (Dz. U. Nr 106, poz. 672) - wskazuje, iż 
przedsiębiorca wykonujący działalnośd gospodarczą w zakresie 
organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest 
obowiązany zapewnid klientom pokrycie kosztów powrotu z imprezy 
turystycznej oraz zwrot wniesionych wpłat lub ich części wniesionych 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w sytuacji swojej 
niewypłacalności. Wydaje się zasadne zatem, aby w § 6 wzoru 

Uwaga uwzględniona 
„Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie 
wywiązad się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z 
klientami w okresie od …………… do ………… oraz zapewnid pokrycia 
kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnid klientom 
zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę 
turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, 
poz. 2268, z późn. zm.)”, z zastrzeżeniem ust. 2.” 
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formularza umowy gwarancji bankowej - w oświadczeniu woli 
zleceniodawcy zawarte zostało sformułowanie odnośnie 
niewypłacalności jako przyczynie niewywiązania się przez 
zleceniodawcę z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych 
z klientami. 

74 §6 ust. 2 Minister Spraw 
Zagranicznych 

należy zwrócid uwagę, iż decyzja zapłaty, o której mowa w tych 
przepisach nie może mied charakteru fakultatywnego. Zgodnie z art. 7 
dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek konieczne jest 
zapewnienie skutecznej gwarancji powrotu konsumentów do kraju i 
zwrotu wpłaconych przez nich kwot w przypadku niewypłacalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. W sytuacji, gdy 
zaistnieje przesłanka niewypłacalności, brak oświadczenia 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego o niemożności 
wypełnienia zobowiązao wynikających z ustawy o usługach 
turystycznych, nie może powodowad niepewności co do pokrycia 
kosztów powrotu lub zwrotu wniesionych wpłat. W związku z 
powyższym proponuję użycie sformułowania: „podejmuje decyzję 
zapłaty z tytułu określonego w §1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności (…)” 

Uwaga uwzględniona po zmianie redakcji związanej z rezygnacją, w 
przypadku gwarancji bankowej, z udziału Gwaranta w podejmowaniu 
decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku 
braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

75 §6 ust. 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

w § 6 ust. 2 wzoru formularza umowy gwarancji  bankowej należałoby 
- analogicznie jak w ust. 1 - wprowadzid regulację stanowiącą, iż 
decyzja zapłaty bez oświadczenia woli zleceniodawcy może dotyczyd 
również części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę 
turystyczną. 

Uwaga uwzględniona 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

76 § 6 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Oświadczenie, o którym mowa w § 6 powinno byd kompatybilne z 
zobowiązaniami gwaranta, o których mowa w § 1 wzoru formularza 
umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Wątpliwości budzi odwołanie w 
proponowanym oświadczeniu do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach 
turystycznych. Wskazany przepis nakłada bowiem na przedsiębiorcę 
wykonującego działalnośd gospodarczą w zakresie organizowania 
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w 
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych obowiązek 

Uwaga  nieuwzględniona. 
Uwaga odnosi się do brzmienia ustawy o usługach turystycznych – 
art. 5 ust. 1 pkt 2, które zostało zmienione ostatnią nowelizacją 
ustawy. 
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zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo 
umowy ubezpieczenia na rzecz klientów – w zakresie pokrycia 
kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator 
turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia 
tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez 
klientów w razie niewykonania zobowiązao umownych. 

77 § 6 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 6 ust. 2 posłużono się określeniem „podjąd decyzję zapłaty z 
tytułu określonego w § 1 pkt 1-3”, gdy w § 5 ust. 1 występuje 
określenie „żądanie zapłaty z tytułu określonego § 1 pkt 1-3”. 
Proponuje się zatem ujednolicenie terminologii we wskazanym 
zakresie. 

Uwaga uwzględniona po zmianie redakcji związanej z rezygnacją, w 
przypadku gwarancji bankowej, z udziału Gwaranta w podejmowaniu 
decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku 
braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

78 § 6 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Określenie „w oczywisty sposób” użyte w § 6 ust. 2 jest 
niedookreślone. Analogiczna uwaga dotyczy § 9 ust. 2 wzoru 
formularza wzoru umowy ubezpieczenia na rzecz klienta. Warto 
doprecyzowad jakich umów dotyczy postanowienie zawarte w § 6 ust. 
2, bowiem wskazano, że „zleceniodawca nie jest w stanie wywiązad 
się z zawartych umów”. Analogiczna uwaga dotyczy § 7 pkt 2. 
Wątpliwości budzi odwołanie w § 6 ust. 2 do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o usługach turystycznych (uzasadnienie jak wyżej w odniesieniu do § 
6). 

Uwaga  nieuwzględniona 
Zapis jest celowo niedookreślony. Niewypłacalnośd jest 
niezdefiniowana w polskim prawie. Celem regulacji jest ułatwienie 
klientom uzyskania wypłaty z zabezpieczenia finansowego bez 
konieczności uzyskania wyroku sądowego. 
Ponadto określenie „w oczywisty sposób” funkcjonuje już w polskim 
porządku prawnym np. w art. 63 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w art. 15 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 27 pkt 2b ustawy z dnia 
16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 
 
Określenie o jakie umowy chodzi zostanie doprecyzowane. 

79 §6 Związek 
Banków 
Polskich 

Zgodnie z istotą stosunku gwarancji bankowej wypłata kwoty 
gwarancji następuje na podstawie żądania zapłaty beneficjenta 
gwarancji, do którego mogą byd dołączone ewentualnie dodatkowe 
dokumenty potwierdzające to roszczenie 

Uwaga jest niezrozumiała.  

80 §6 ust. 2 Związek 
Banków 
Polskich 

W §6 ust. 2 zawarto zapis iż "okoliczności w oczywisty sposób 
wskazują, iż Zleceniodawca nie jest w stanie wywiązad się z zawartych 
umów". Jest to wyrażenie, które w naszej ocenie należy uściślid, 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji zapisu 
wynikająca z rezygnacji, z udziału Gwaranta w podejmowaniu decyzji 
o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku braku 
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ponieważ nie określa w sposób dostateczny i precyzyjny przesłanek 
odstąpienia od wymogu oświadczenia zleceniodawcy 
potwierdzającego jego niewypłacalnośd. Gwarant musiałby na 
bieżąco analizowad sytuację finansową zleceniodawcy, skoro gwarant 
może podjąd decyzję zapłaty bez oświadczenia zleceniodawcy, iż nie 
jest on w stanie wywiązad się z zawartych umów. Bieżąca analiza 
sytuacji finansowej jest jedyną drogą do powzięcia wiadomości o 
niewypłacalności Zleceniodawcy w sytuacji, gdy zleceniodawca nie 
złożył oświadczenia woli, o którym mowa w ustępie 1. Konstrukcja 
tego przepisu nakłada na gwaranta ryzyko działania niezgodnie ze 
swoim interesem w przypadku, gdy nastąpi wypłata z gwarancji, a 
zleceniodawca okaże się wypłacalny. Nie zostało określone kto oraz w 
jakim trybie miałby uzyskiwad oświadczenie od zleceniodawcy, nie 
określono także wobec kogo zleceniodawca takie oświadczenie by 
składał. 

oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

81 § 6 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 6 ust. 2 Zawarto tutaj stwierdzenie, iż Gwarant w porozumieniu z 
Beneficjentem może podjąd decyzję zapłaty, w sytuacji kiedy nie 
będzie możliwości uzyskania Oświadczenia woli wyrażonego przez 
Zleceniodawcę. Słowo „może” należy zastąpid słowem „podejmują ”. 
Praktyka dowodzi, że słowo „może” wzbudza kontrowersje, gdyż jest 
interpretowane jako dobra wola a nie obowiązek, tak więc „może ale 
nie musi”. 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę redakcji zapisu wynikająca z 
rezygnacji, z udziału Gwaranta w podejmowaniu decyzji o 
uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku braku 
oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

81a § 6 Izba Turystyki 
RP 

§ 6 - bank nie otrzymuje razem z żądaniem zapłaty od beneficjenta 
oświadczenia Zleceniodawcy o niewypłacalności - oświadczenie takie 
nie zostało wymienione w § 4 i 5 treści dokumentu gwarancji, jako 
składnik żądania zapłaty. Zatem niezrozumiałe jest opisywanie w § 6 
ust.2 dokumentu gwarancji trybu postępowania w razie, gdy takiego 
oświadczenia nie ma. To tylko beneficjent powinien rozstrzygnąd, czy 
mimo nieposiadania oświadczenia o niewypłacalności Zleceniodawcy, 
sformułowad żądanie wypłaty z gwarancji. Dla dokonania wypłaty z 
gwarancji dla banku niezbędne byd powinno tylko wezwanie do 
zapłaty zawierające elementy określone odpowiednio w § 4 lub 5 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę redakcji zapisu wynikająca z 
rezygnacji, z udziału Gwaranta w podejmowaniu decyzji o 
uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku braku 
oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 



 31 

dokumentu gwarancji (i to bank sprawdza) i jeśli bank takie wezwanie 
otrzyma, musi dokonad wypłaty, bez dodatkowego „porozumienia" z 
beneficjentem. 

turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

82 §7 pkt 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

W §7 pkt 2 wzoru formularza umowy gwarancji bankowej mowa jest 
o decyzji marszałka województwa o zakazie wykonywania przez 
zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, która podejmowana jest w 
trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 
późn. zm.). Decyzja podejmowana w ww. trybie - w sytuacji, gdy nie 
służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji - staje się 
ostateczna (a nie prawomocna - art. 16 § 1 kpa), wobec czego 
należałoby wskazad na dzieo, w którym decyzja stała się ostateczna, 
jako na przesłankę wygaśnięcia gwarancji. 

Uwaga uwzględniona 
„2) z dniem, w którym decyzja Beneficjenta o zakazie wykonywania 
przez Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, stała się 
ostateczna, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązao 
wynikających z umów zawartych w okresie obowiązywania 
Gwarancji” 

83 §7 pkt 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 7 pkt 2 wyraz uprawomocnienia należy zastąpid wyrazem 
uostatecznienia. Decyzje administracyjne zgodnie z art. 16 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) stają się 
ostateczne. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapis zostanie przeredagowany. 

84 §7 ust. 2 Związek 
Banków 
Polskich 

W §7 ust. 2 powinien znaleźd się zapis o poinformowaniu gwaranta o 
uprawomocnieniu się decyzji beneficjenta o zakazie wykonywania 
przez zleceniodawcę działalności ( ... ). 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie powinien byd nałożony kolejny obowiązek na marszałków. 
 

85 § 7 pkt 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 7 pkt 2 winien brzmied „z chwilą uprawomocnienia się decyzji 
Beneficjenta o zakazie wykonywania przez Zleceniodawcę działalności 
objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązao 
wynikających z umów zawartych w okresie obowiązywania 
Gwarancji.” Należy dodad aby zaakcentowad „obowiązek realizacji”. 

Uwaga uwzględniona 

86 §8 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Treśd § 8 wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej i umowy 
gwarancji ubezpieczeniowej wydaje się niezgodna z art. 465 Kodeksu 
cywilnego. Przepis ten w § 1 i 2 przewiduje, iż jeżeli istnieje dokument 
stwierdzający zobowiązanie, dłużnik spełniając świadczenie może 
żądad zwrotu dokumentu. Jednakże gdy wierzyciel ma interes w 
zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało 
spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądad uczynienia 
odpowiedniej wzmianki na dokumencie. W razie utraty dokumentu 
dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, żądad od wierzyciela 

Uwaga nieuwzględniona. 
Rezygnacja z przepisu § 8. 
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oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony. 

87 §9 Związek 
Banków 
Polskich 

W §9 właściwe sformułowanie ustępu 1 powinno brzmied: Prawa z 
gwarancji nie podlegają przeniesieniu. 

Uwaga uwzględniona. 
 

88 §9 ust. 2 Związek 
Banków 
Polskich 

§9 ust. 2 stanowi, iż podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę 
jest wyłącznie Gwarancja. Zaś w paragrafie 4 projektu używa się 
sformułowania "żądanie zapłaty". Zgodnie z zasadami legislacji należy 
zastąpid wyrażenie w par. 9 ust. 2 wyrażeniem z par. 4. 

Uwaga uwzględniona. 
 

89 §9 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Małopolskiego 

Zgodnie z  §9 ust. 2 wzoru formularza umowy gwarancji bankowej 
podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z Gwarancji jest 
wyłącznie oryginał Gwarancji, natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 
znowelizowanej ustawy o usługach turystycznych (...) przedsiębiorca 
wykonujący działalnośd gospodarczą w zakresie organizowania imprez 
turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu 
umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany składad 
marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez 
podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów gwarancji 
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych. 
Proponuje się zatem uzupełnid i wprowadzid do § 9 ust. 2 wzoru 
formularza umowy gwarancji bankowej oraz ubezpieczeniowej zapis 
„(…) oryginał lub potwierdzony przez podmioty, który go podpisały, 
odpis kolejnej umowy gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej.” 

Uwaga uwzględniona po korekcie redakcyjnej. Proponuje się zapis: 
„Podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z Gwarancji jest 
wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez 
podmioty, które ją podpisały”. 

90 § 10 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

Należy dodad: „Podstawą określenia rodzaju prowadzonej działalności 
jest aktualne Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych, wydane przez Marszałka 
Województwa.” Obecnie zdarza się tak, iż tego typu informacje 
podawane do gwarancji ubezpieczeniowej są inne niż zawarte w 
Zaświadczeniu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Nie uwzględnia ona sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze 
wpisany do rejestru a dopiero występuje z wnioskiem o dokonanie 
wpisu a także takiego który zamierza zmienid rodzaj i zakres 
działalności.  

91 §11 Związek 
Banków 
Polskich 

W kontekście całości brzmienia projektu nie jest jasny cel 
umieszczenia postanowieo §11 we wzorze umowy gwarancji. 

Uwaga  nieuwzględniona.  
Delegacja ustawowa dla ministra właściwego ds. instytucji 
finansowych dotyczy określenia minimalnych sum gwarancyjnych 
uwzględniając m.in. termin i wysokośd przyjmowanych przedpłat. 

92 § 11 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

Jak w punkcie wyżej. Dodad zapis: ”Podstawą określenia zakresu 
prowadzonej działalności jest aktualne Zaświadczenie o Wpisie do 
Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 
wydane przez Marszałka Województwa.” 

Uwaga nieuwzględniona 
Nie uwzględnia ona sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze 
wpisany do rejestru a dopiero występuje z wnioskiem o dokonanie 
wpisu a także takiego który zamierza zmienid rodzaj i zakres 
działalności. 
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93 §12 Związek 
Banków 
Polskich 

W celu doprecyzowania postanowieo §12 proponujemy rozpocząd 
przepis sformułowaniem: "W granicach sumy gwarancji ... ". 

Uwaga uwzględniona. 
 

93a §12 Izba Turystyki 
RP 

§ 12 - przepis ten traktuje, że gwarancją objęte są tylko „koszty"- 
tymczasem pojęcie „koszty" zastrzeżone zostało w § 1 dokumentu 
gwarancji (określającym zakres gwarancji) jedynie dla kosztów 
powrotu klientów z imprezy. Co zatem z pozostałymi należnościami? 
Chodzi przecież również o „zwrot wpłat”. Można domyślad się, że 
intencją autorów projektu gwarancji było wskazanie w § 12, że 
gwarancją objęte są wszystkie należności wymienione w § 1 
dokumentu gwarancji, a nie tylko „koszty" - dlatego też określenie 
„koszty" w § 12 powinno byd zastąpione określeniem „wszystkie 
należności" (które jest pojęciem szerszym, niż tylko koszty). 

Uwaga uwzględniona. 

94 §13 Związek 
Banków 
Polskich 

Postawienia tego przepisu wykraczają poza działalnośd bankową, zaś 
wchodzą w zakres działalności ubezpieczeniowej. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W przypadku gwarancji bankowej, podstawę do wykonywania 
czynności związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzenia 
objętego przedmiotem gwarancji, stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665), zgodnie z którym „Poza wykonywaniem czynności 
bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą: *…+ 
świadczyd inne usługi finansowe *…+”. W świetle powyższego 
gwarancja bankowa organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych jest specyficznym rodzajem gwarancji na rzecz klientów 
poszkodowanych przez niewypłacalne biuro podróży. Realizacja 
gwarancji bankowej analogicznie jak gwarancji ubezpieczeniowej 
powinna wiązad się z określonymi czynnościami finansowymi 
dokonywanymi przez gwaranta w zakresie wypłaty środków 
finansowych poszkodowanym klientom biur podróży. Aby uniknąd 
rozbieżności systemowych i nie dopuścid do różnicowania sytuacji 
prawnej klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych ze względu na rodzaj zabezpieczenia 
finansowego, z jakiego korzysta przedsiębiorca, przyjęto analogiczne 
rozwiązania jak w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej. Banki, 
które zdecydują się na oferowanie przedmiotowej gwarancji 
bankowej muszą zapewnid odpowiednie warunki organizacyjne i 
procedury, które umożliwią wypłatę środków z gwarancji 
bezpośrednio poszkodowanym klientom biur podróży. 

95 § 13 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 

W § 13 ust. 1 również posłużono się terminem odnoszącym się do 
umowy ubezpieczenia. Należy zwrócid uwagę, że ubezpieczyciel 

Uwaga  częściowo uwzględniona. 
W opinii MSiT oraz zgodnie ze stanowiskiem MF   Gwarant  
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Finansowego odpowiada za szkodę z tytułu umowy ubezpieczenia. Element szkody 
w gwarancji ubezpieczeniowej nie występuje. 

/Ubezpieczyciel powinien  dokonywad likwidacji szkód zgłoszonych 
przez klientów wynikających z  niewykonania umowy   przez 
Zleceniodawcę gwarancji /ubezpieczenia. 
Zapis zostanie przeredagowany: 
„1. Alarmowy nr telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu w 
przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem gwarancji, 
numer faksu, adres e-mailowy ………………………………………” 

96 § 13 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

Nie znajduję uzasadnienia do wprowadzenia tego paragrafu w 
gwarancji. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego gwarancją konieczna 
jest możliwośd natychmiastowego kontaktu z gwarantem w celu 
uruchomienia środków z gwarancji. 

97 §14 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Projektowany we wzorach formularzy §14 określający właściwośd 
sądową pozostaje natomiast w sprzeczności z regulującymi tę materię 
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 9 ustawy z 
dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 11, poz. 66 z późn zm.). 

Uwaga  uwzględniona poprzez rezygnację z zapisu §14. 
Kwestia właściwości sądów jest uregulowana w przepisach 
powszechnie obowiązujących. 
 

98 §14 Związek 
Banków 
Polskich 

Jeśli przepis ten ma regulowad umownie właściwośd sądów powinien 
używad określeo stron wynikających z projektu. Proponujemy 
następujące brzmienie: "Spory mogące wyniknąd z tytułu niniejszej 
Gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 
Gwaranta. " 

Uwaga  nieuwzględniona w związku z rezygnacją z zapisu §14. 
Kwestia właściwości sądów jest uregulowana w przepisach 
powszechnie obowiązujących. 

99 data Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

We wzorze gwarancji ubezpieczeniowej wskazano datę wystawienia 
gwarancji i datę pod podpisami zleceniodawcy i gwaranta. 
Wyjaśnienia wymaga zatem wyszczególnienie dwóch dat w 
omawianym wzorze. 

Chodzi o  tę samą datę.   

Załącznik nr 2 Wzór formularza umowy gwarancji ubezpieczeniowej 

100 § 1 i § 3 ust. 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Jednocześnie należałoby rozważyd ujednolicenie postanowieo ww. 
umów poprzez przyjęcie jednolitego sposobu powoływania się na 
ustawę o usługach turystycznych, a mianowicie poprzez odwoływanie 
się każdorazowo do wskazanych przepisów ww. ustawy albo poprzez 
odwoływanie się ogólnie do tej ustawy bez wskazywania przepisów 
(vide: § 1, § 3 ust. 2 oraz inaczej § 6 ust. 1 i 2 wzoru formularza 
umowy gwarancji ubezpieczeniowej). W ocenie RCL wskazywanie 
przepisów ustawy o usługach turystycznych spowoduje większą 
przejrzystośd sporządzanych gwarancji oraz umów ubezpieczenia na 
rzecz klientów. 

Uwaga uwzględniona poprzez odwołanie się do konkretnych 
przepisów ustawy o usługach turystycznych. 

101 §2 ust. 1 i ust. 
4 

Ministerstwo 
Finansów 

Pragnę zgłosid takie same uwagi jak dotyczące Załącznika Nr 1. Uwaga nieuwzględniona. 
Zabezpieczenia  w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub 
bankowych wynikają wprost z ustawy o usługach turystycznych. Z 
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istoty tych form zabezpieczeo wynika ich ograniczenie kwotowe. Nie 
istnieją gwarancje nie ograniczone kwotowo.  
Art. 7 Dyrektywy 90/314 nakłada obowiązek skutecznego 
zabezpieczenia klientów, a więc minimalne sumy gwarancyjne 
powinny byd określone na takim poziomie aby zapewnid skuteczne 
zabezpieczenie klientów.  
Forma gwarancji jest częstą formą zabezpieczeo w innych krajach UE.  

102 §2 ust. 1 i ust. 
4 

Polska Izba 
Turystyki 

W związku z projektem wzoru umowy gwarancji, który operuje kwotą 
jako sumą zabezpieczenia, nasuwa się wątpliwośd, czy projektodawca 
nie pominął okoliczności, iż zmiany wprowadzone w art. 5 ustawy o 
usługach turystycznych poszły w zupełnie innym kierunku niż to 
przyjęto we wspomnianym wzorze. 
Wątpliwośd bierze się stąd, że o każdej sumie gwarancyjnej 
określonej stałą kwotą można powiedzied tylko tyle, iż 
prawdopodobnie wystarczy na pokrycie wszystkich szkód 
turystycznych. Jednakże znowelizowana ustawa o usługach 
turystycznych wymaga od organizatora, aby posiadał takie 
zabezpieczenie finansowe, które realnie a nie prawdopodobnie 
zapewni pokrycie wszystkich szkód turystycznych. 
Przeto rodzi się zagadnienie odpowiedzialności wobec klientów za 
szkody nie pokryte z kwotowo określonej sumy gwarancyjnej. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub 
bankowych wynikają wprost z ustawy o usługach turystycznych. Z 
istoty tych form zabezpieczeo wynika ich ograniczenie kwotowe. Nie 
istnieją gwarancje nie ograniczone kwotowo.  
Znowelizowana ustawa o usługach turystycznych w ślad za art. 7 
Dyrektywy 90/314 nakłada obowiązek skutecznego zabezpieczenia 
klientów, a więc minimalne sumy gwarancyjne powinny byd 
określone na takim poziomie aby zapewnid skuteczne zabezpieczenie 
klientów. 

103 §2 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 2 ust. 1 po nawiasie: „(słownie: …….. EURO)” powinno byd: 
„przeliczonej”, a nie „przeliczona”. 

Uwaga  uwzględniona 

104 §2 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 2 ust. 1 proponuje się zastąpid określenie (…) po raz pierwszy w 
roku wystawienia gwarancji (…) - (…) określeniem pierwszego dnia 
roboczego w roku wystawienia Gwarancji (…). 

Uwaga  uwzględniona 

105 §2 ust. 2 i 3 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§2 ust. 2 i 3 – Suma gwarancji jest określana we wniosku. Jej 
określenie jest uprawnieniem (i obowiązkiem) Wnioskodawcy. 
Sprawdzenie czy suma jest zgodna z przepisami należy do Marszałka, 
jako organu prowadzącego rejestr (art. 7 ust. 1 ustawy o usługach 
turystycznych, zwanej dalej „ustawą”). Ponieważ suma gwarancji jest 
istotnym postanowieniem umowy, Gwarant nie może ustalad jej 
wysokości, ani tym bardziej ponosid za to jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisów: 
„2. Gwarant wylicza wysokośd Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Zleceniodawcę. 
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnośd za dostarczenie 
prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę 
wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.”  
 

106 §2 ust. 3 i § 5 
ust. 1 pkt 6 

Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 2 ust. 3 proponuje się zastąpid określenie (…) kwotę gwarancji 
(…) – określeniem (…) sumę gwarancji. Analogiczna uwaga dotyczy § 5 
ust. 1 pkt 6. 

Uwagi  częściowo uwzględnione 
- w § 5 ust. 1 pkt 6 zapis zostanie przeredagowany (na słowa: „…bądź 
wskazanie innego sposobu wypłaty z gwarancji”) 
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107 §3 ust. 2 i ust. 
3  

Ministerstwo 
Finansów 

Zgodnie §3 ust. 2 Załącznika Nr 2 gwarancja obejmowałaby ochroną 
wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte 
przez Zleceniodawcę z klientami, zarówno jako organizator turystyki, 
jak i jako pośrednik turystyczny w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie 
obowiązywania gwarancji, o którym mowa w ust. 1, także jeżeli 
roszczenia z tytułu tych umów zostałyby zgłoszone w terminie 365 dni 
po upływie okresu obowiązywania gwarancji. Jednocześnie, zgodnie z 
§3 ust. 3 Załącznika Nr 2 w sytuacjach spornych, w wypadku 
wystąpienia przez klienta na drogę sądową w zakresie roszczeo 
objętych gwarancją i powiadomienia o tym Gwaranta w terminie 365 
dni po dniu wygaśnięcia gwarancji, gwarancja uległaby przedłużeniu 
do 60 dni po uprawomocnieniu się wyroku sądowego. Wykazad 
jednakże należy, iż zgodnie z art. 819 §1 Kodeksu cywilnego 
roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 
trzech. Jednocześnie, zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego terminy 
przedawnienia nie mogą byd skracane ani przedłużane przez czynnośd 
prawną. W związku z powyższym poddaję wątpliwośd zasadnośd 
postanowienia §3 ust. 2 oraz §3 ust. 3 Załącznika Nr 2. 

Uwaga nieuwzględniona. 
§3 ust. 2 Załącznika Nr 2 dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy 
"zgłoszenia żądania wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia 
gwarancji czy ubezpieczenia.   Zgłoszenie takie należy traktowad 
analogicznie jak obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej 
regulacji ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku 
wzorów umów gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem 
proponowanego zapisu jest określenie zakresu czasowego 
zobowiązania gwaranta, a nie odnoszenie się do kwestii 
przedawnienia. 
Regulacja ta jest istotna z punktu widzenia ochrony klienta. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje na dużą różnorodnośd 
funkcjonujących na rynku gwarancji w zakresie dotyczącym terminów 
na zgłaszanie roszczeo (np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, 
w terminie 180 lub 365 dni po upływie okresu obowiązywania 
gwarancji). Jednocześnie praktyka zawierania umów o świadczenie 
imprez turystycznych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, przy zbyt 
krótkim terminie zgłaszania roszczeo może wiązad się z tym, że termin 
realizacji imprezy będzie późniejszy niż termin zgłaszania roszczeo, a 
więc klient nie mógłby skorzystad z systemu zabezpieczeo 
finansowych, co byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia celu art. 7 
dyrektywy 90/314. 

108 § 3 ust. 2 i 3 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Wydaje się, że delegacja do wydania rozporządzenia określającego 
wzór formularzy nie daje upoważnienia do umieszczania w 
rozporządzeniu, np. treści § 3 ust. 2 i 3 wzorów formularzy. 

Uwaga nieuwzględniona 
Delegacja ustawowa upoważnia do określenia we wzorach formularzy 
umów  wszystkich niezbędnych elementów umowy. W opinii MSiT 
wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo regulują jedynie 
kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, która jest 
nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Regulacja ta 
jest istotna z punktu widzenia ochrony klienta. Dotychczasowa 
praktyka wskazuje na dużą różnorodnośd funkcjonujących na rynku 
gwarancji w zakresie dotyczącym terminów na zgłaszanie roszczeo 
(np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie 180 lub 
365 dni po upływie okresu obowiązywania gwarancji). Jednocześnie 
praktyka zawierania umów o świadczenie imprez turystycznych z 
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, przy zbyt krótkim terminie 
zgłaszania roszczeo może wiązad się z tym, że termin realizacji 
imprezy będzie późniejszy niż termin zgłaszania roszczeo, a więc 
klient nie mógłby skorzystad z systemu zabezpieczeo finansowych, co 
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byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia celu art. 7 dyrektywy 
90/314. 

109 § 3 ust. 2 i 3 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

projektowane we wzorach formularzy § 3 ust. 2 i 3 nie są zgodne z 
przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeo. Należy 
przypomnied, że zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego terminy 
przedawnienia nie mogą byd skracane ani przedłużane przez czynnośd 
prawną. Zapisy proponowane w projekcie w § 3 ust. 2 i 3  wzorów 
formularzy nie pokrywają się z obowiązującymi terminami 
przedawnienia. 

Uwaga nieuwzględniona 
§ 3 ust. 2  dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia żądania 
wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji czy 
ubezpieczenia. Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia. 
Regulacja ta jest istotna z punktu widzenia ochrony klienta. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje na dużą różnorodnośd 
funkcjonujących na rynku gwarancji w zakresie dotyczącym terminów 
na zgłaszanie roszczeo (np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, 
w terminie 180 lub 365 dni po upływie okresu obowiązywania 
gwarancji). Jednocześnie praktyka zawierania umów o świadczenie 
imprez turystycznych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, przy zbyt 
krótkim terminie zgłaszania roszczeo może wiązad się z tym, że termin 
realizacji imprezy będzie późniejszy niż termin zgłaszania roszczeo, a 
więc klient nie mógłby skorzystad z systemu zabezpieczeo 
finansowych, co byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia celu art. 7 
dyrektywy 90/314. 

110 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 2 wzoru umowy po słowach: „zarówno jako” powinno byd: 
„organizatora turystyki, jak i jako pośrednika turystycznego”; ponadto 
powstaje wątpliwośd, czy takie uregulowanie umowy gwarancji, że 
obowiązkiem gwaranta jest także spełnid świadczenie z tytułu 
roszczeo „przeterminowanych”, tzn. zgłoszonych po okresie ważności 
gwarancji, tj. odpowiedzialności gwaranta w postaci wypłaty sumy 
gwarancyjnej, będzie miało swoją podstawę obligacyjną, 

Uwaga  redakcyjna uwzględniona. 
Uwaga merytoryczna do §3 ust. 2 nieuwzględniona. 
§3 ust. 2 dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia żądania 
wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji czy 
ubezpieczenia.   Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia. 

111 §3 ust. 2 i 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 2 i 3 oraz pozostałych jednostkach redakcyjnych proponuje 
się zastąpienie terminu „365 dni” terminem „jednego roku”. 
Proponuje się również ujednolicenie określeo: „upływ okresu 
obowiązywania Gwarancji” (ust. 2) oraz „wygaśnięcie gwarancji” (ust. 
3) i posługiwanie się jednolitą terminologią. 

Uwagi uwzględnione 

112 §3 ust. 2 Komisja Proponuje się doprecyzowanie określenia zakresu obowiązywania Uwaga   uwzględniona. 
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Nadzoru 
Finansowego 

gwarancji ubezpieczeniowej, zawartego w § 3 ust. 2. Zgodnie z 
proponowanym brzmieniem ochrona ma obejmowad „wszystkie 
umowy o organizowanie imprez turystycznych”. Proponuje się 
doprecyzowanie, czy gwarancja ubezpieczeniowa ma obejmowad 
umowy, które zostały zawarte w okresie obowiązywania gwarancji 
ubezpieczeniowej i w tym czasie realizowane, czy również te, których 
termin wykonania przypada na okres późniejszy. Wprowadzenie 
wskazanego uściślenia powinno prowadzid do objęcia gwarancją 
ubezpieczeniową umów zawartych, nawet jeśli termin ich realizacji 
upływa w okresie późniejszym, bez wprowadzania konstrukcji 
„reaktywacji” gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku roszczeo 
zgłoszonych po upływie okresu jej obowiązywania. 

Zostanie doprecyzowane, iż gwarancja ubezpieczeniowa ma 
obejmowad umowy, które zostały zawarte w okresie obowiązywania 
gwarancji ubezpieczeniowej  chociażby   ich wykonanie  nie nastąpiło 
w tym okresie. 

113 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Należy zwrócid uwagę, że zgodnie z art. 11 ustawy o usługach 
turystycznych do umów z klientami zawieranych prze organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 
Oznacza to m.in., że do tych umów mają zastosowanie terminy 
przedawnienia dochodzenia roszczeo wynikających z zawartych 
umów. Ograniczenie zakresu objęcia gwarancją ubezpieczeniową 
m.in. tylko do tych roszczeo, co do których wystąpienie na drogę 
sądową zostanie zgłoszone gwarantowi w terminie 365 dni po okresie 
obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej, może spowodowad, iż 
roszczenia osób, które wystąpiły z żądaniem po upływie 365 dni, 
zgodnie z proponowanym brzmieniem § 3 ust. 3, w przypadku, gdy 
organizator turystyki bądź pośrednik turystyczny nie będzie już 
prowadził działalności ze względu na niewypłacalnośd, nie zostaną 
zaspokojone. W nawiązaniu do uwag zgłoszonych do § 3, w 
przypadku ich uwzględnienia odpowiedniej modyfikacji powinien ulec 
również § 8. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Proponowany zapis dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia 
żądania wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji 
czy ubezpieczenia.   Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia 

114 §3 ust. 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 3 proponuje się doprecyzowanie, jaki podmiot ma 
obowiązek powiadomid gwaranta o wystąpieniu klienta na drogę 
sądową w zakresie roszczeo objętych gwarancją ubezpieczeniową 
oraz proponuje się wskazanie terminu dla poinformowania gwaranta 
o wystąpieniu klienta na drogę sądową. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Zapisy są dostatecznie precyzyjne 

115 §3 ust. 2 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§3 ust. 2 – Wydłużenie okresu zgłaszania roszczeo do 365 dni nie 
znajduje uzasadnienia, a może rodzid wręcz negatywne skutki dla 
klientów. Dotychczasowa praktyka przyjmowała okres 180 dni i taki 
okres uważamy za wystarczający. Doliczanie okresu sporu sądowego 
może spowodowad, że klienci pierwsze wypłaty mogą otrzymad 

Uwaga  nieuwzględniona 
Umowy o imprezę turystyczną bardzo często są zawierane z 
wielomiesięcznym wyprzedzeniem i okres 180 dni na zgłoszenie 
roszczenia może okazad się niewystarczający.  
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dopiero po latach. 

116 §3 ust. 3 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§3 ust. 3 – Nie można przedłużyd obowiązywania umowy (gwarancji 
ubezpieczeniowej), która już wygasła. 

Uwaga uwzględniona  
Zapis zostanie przeredagowany.  
Propozycja zapisu :” …..w terminie 365  dni po upływie okresu 
obowiązywania gwarancji.  
Roszczenie z gwarancji można zgłosid Gwarantowi w terminie do 60 
dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego zasądzającego 
roszczenie. „ 

117 §3 ust. 3 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 3 ustęp 3  winien zawierad zapis, iż o wystąpieniu do sądu przeciwko 
Zleceniodawcy z roszczeniami klient zawiadamia Beneficjenta”. W 
przeciwnym wypadku może dojśd do sytuacji w której kwota 
gwarancyjna, po uregulowaniu roszczeo, będzie niższa niż  wymagana 
rozporządzeniem ministra finansów, lub wyczerpana w całości, a 
beneficjent nie będzie o tym wiedział. Bowiem żaden z 
proponowanych paragrafów nie zawiera informacji na temat 
zaistnienia opisanej wyżej sytuacji. 

Uwaga uwzględniona 

118 § 3 ust. 4 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Analiza treści § 3 ust. 4 zdania pierwszego wzoru formularza umowy 
gwarancji ubezpieczeniowej prowadzi do konkluzji, iż określa on 
zobowiązanie dla zleceniodawcy  i gwaranta w sytuacji, gdy gwarancja 
obowiązuje dłużej niż rok, polegające na konieczności weryfikowania 
kwot określonych w gwarancji stosownie do postanowieo 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o 
usługach turystycznych i przeliczania ich według sztywnie określonego 
kursu. Natomiast zdanie drugie ww. przepisu określa, iż zmiany 
wysokości tych kwot zostaną wprowadzone w drodze aneksu. Wydaje 
się zatem, iż treśd zdania pierwszego nie jest spójna z treścią zdania 
drugiego omawianego przepisu, bowiem pomimo zobowiązania stron 
do weryfikacji kwot określonych w gwarancji, które to kwoty 
stanowią minimalną wysokośd sumy gwarancyjnej, w sytuacji, gdy 
aneks nie zostanie podpisany przez strony, obowiązywad będą nadal 
stare stawki. Sytuacja taka jest niepożądana, gdyż może osłabid 
ochronę konsumentów usług turystycznych. W ocenie RCL przepis § 3 
ust. 4 wymaga przeredagowania tak, aby odpowiednio zabezpieczyd 
interesy konsumentów usług turystycznych. 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisu: 
„W przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok, po 
upływie każdego roku od daty jej wystawienia, kwoty w niej 
określone ulegają weryfikacji zgodnie z  przepisami wydanymi na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego EUR 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego 
w danym roku. Zmiany z tego tytułu potwierdzane będą aneksem do 
Gwarancji.” 

119 § 3 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 4 proponuje się zastąpid określenie (…) po raz pierwszy w 
danym roku (…) – określeniem (…) pierwszego dnia roboczego w 
danym roku. 

Uwaga   uwzględniona 

120 § 3 ust. 4 Urząd § 3 ustęp 4 -  Gwarancja powinna byd zawierana na jeden rok. Uwaga nieuwzględniona. 
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Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

Proponowany obecnie zapis  faktycznie zmusza do aneksowania 
istniejących, zawartych na dłuższy czas niż rok, umów. Bez względu na 
to jaki będzie zapis, i tak Zleceniodawca będzie musiał co roku 
dostarczad nowy dokument i mniej kłopotliwym dla przedsiębiorców 
będzie zastąpienie istniejącego dokumentu, takim samym lecz z 
nowymi danymi dotyczącymi kwot. 

 Zmiana redakcji przepisu w związku z uwagą zgłoszoną przez RCL: 
„W przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok, po 
upływie każdego roku od daty jej wystawienia, kwoty w niej 
określone ulegają weryfikacji zgodnie z  przepisami wydanymi na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego EUR 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego 
w danym roku. Zmiany z tego tytułu potwierdzane będą aneksem do 
Gwarancji.” 

121 §4 ust. 1 Ministerstwo 
Finansów 

Pragnę zgłosid takie same uwagi jak dotyczące Załącznika Nr 1. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii MSiT wystarczające jest odesłanie do §1 pkt 1, w którym jest 
mowa o niewypłacalności Zleceniodawcy jako warunku powstania 
zobowiązania Gwaranta. 

122 § 4 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 4 ust. 1 proponuje się doprecyzowanie zapisu poprzez 
uzupełnienie o następujące sformułowanie” „z zastrzeżeniem ust. 4”. 

Uwaga   uwzględniona 

123 §4 ust. 2 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§4 ust. 2 – Do wezwania do zapłaty powinny byd dołączone rachunki 
dokumentujące koszty powrotu klientów do kraju, albo prawomocne 
orzeczenie sądu, stwierdzające niewykonanie przez Zleceniodawcę 
zobowiązao umownych. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Na etapie wezwania do wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu 
klientów z imprezy turystycznej nie jest możliwe dołączenie ww. 
dokumentów do wezwania. 
Zaliczka służy szybkiemu doraźnemu działaniu mającemu na celu 
sprowadzeniu klientów z imprezy, natomiast rachunki 
dokumentujące koszty powrotu będą możliwe do przedstawienia 
dopiero po przeprowadzenia tego powrotu, a Beneficjent zgodnie z   
§ 4 ust.  5 w terminie 60 dni od dnia otrzymania zaliczki jest 
zobowiązany do przedstawienia Gwarantowi pisemnego rozliczenia 
otrzymanej zaliczki pod rygorem obowiązku zwrotu otrzymanej 
zaliczki.  

124 § 4 ust. 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 4 ust. 3 niejasne jest jakie „czynności związane ze 
sprowadzeniem klientów zleceniodawcy wykonuje Gwarant”. 
Dodatkowo, mając na względzie użyte określenie „czynności związane 
ze sprowadzeniem klientów zleceniodawcy wykonuje Gwarant” 
należy zauważyd, że we wzorze formularza umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej posłużono się określeniem „powrotu klientów 
Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub 
planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy 
Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu”. 
Proponuje się zatem ujednolicenie terminologii we wskazanym 
zakresie. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Nie jesteśmy w stanie przewidzied wszystkich czynności związanych  
ze sprowadzeniem klientów i enumeratywnie ich  wymienid .  
 
Terminologia zostanie ujednolicona 
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125 §4 ust. 4 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§4 ust. 4 – Przepis trudny do interpretacji; wydaje się sprzeczny z ust. 
1 

Uwaga  uwzględniona 
Zmiana redakcji zapisu: 
„Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w 
§ 1 pkt 1 nastąpi w formie zaliczki niezwłocznie, nie później niż w 
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania żądania zapłaty 
przesłanego drogą elektroniczną lub faksem. Pisemne potwierdzenie 
żądania zostanie wysłane niezwłocznie 

126 § 5 ust. 1 pkt 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 5 ust. 1 pkt 4 proponuje się doprecyzowanie o jaką chodzi 
umowę. Analogiczna uwaga dotyczy § 8 ust. 2 pkt 4 wzoru formularza 
umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. 

Uwaga   uwzględniona 

127 § 5 ust. 3 i 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 5 ust. 3 i 4 w związku z proponowanym zobowiązaniem gwaranta 
do rozliczenia szkód zgłoszonych przez osoby uprawnione do wypłaty 
z gwarancji zwraca się uwagę na przeniesienie do gwarancji 
ubezpieczeniowej czynności ubezpieczyciela zmierzających do 
ustalenia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia. 
Gwarancja ubezpieczeniowa w swej istocie polega na zobowiązaniu 
zakładu ubezpieczeo do wypłaty na rzecz Beneficjenta sumy 
pieniężnej w wypadku zaistnienia określonego zdarzenia losowego. W 
przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, inaczej niż w umowie 
ubezpieczenia, zakład ubezpieczeo nie prowadzi postępowania 
likwidacyjnego, mającego na celu ustalenie wysokości szkody oraz 
rozmiaru odszkodowania. Warto również zauważyd, że wynik 
postępowania likwidacyjnego w sposób oczywisty ma wpływ na 
wysokośd wypłacanych kwot uprawnionym.  
Wątpliwości budzi również znaczenie użytego w § 5 ust. 3 i 4 
określenia „rozliczenie roszczeo”, „rozliczenie zgłoszonych szkód”. 

Uwaga  nieuwzględniona. 
W opinii MSiT oraz zgodnie ze stanowiskiem MF   Gwarant  
/Ubezpieczyciel powinien  dokonywad likwidacji szkód zgłoszonych 
przez klientów wynikających z  niewykonania umowy   przez 
Zleceniodawcę gwarancji /ubezpieczenia. 
Niezależnie od powyższego w związku z wątpliwościami dotyczącymi 
stosowania terminu „szkoda” w odniesieniu do gwarancji, zastąpiono 
ten termin słowami „skutki zdarzenia objętego Gwarancją”. 
Zastosowana zostanie terminologia z ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. 

128 §5 ust. 1 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§5 ust. 1 – Aby Beneficjent mógł oświadczyd, że wystąpiły okoliczności 
upoważniające do żądania wypłaty z Gwarancji, musi dokonad oceny 
roszczenia klienta pod względem merytorycznym. 

Uwaga  częściowo  uwzględniona. Doprecyzowanie, iż  
okoliczności upoważniające do żądania wypłaty z Gwarancji są 
określone w art. 5 ust. 1 pkt 2, który dotyczy przedmiotu gwarancji.  

129 §5 ust. 1 pkt 3 i 
4 

Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§5 ust. 1 pkt 3 i 4 – udowadnianie roszczeo kopiami dokumentów 
otwiera pole do nadużyd. Każdy klient biura podróży dysponuje 
oryginałem umowy i dowodu zapłaty. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Dla celów uruchamiania gwarancji wystarczające są kopie 
dokumentów. Klient powinien zatrzymad oryginały na wypadek 
dochodzenia roszczeo przez sądem.   

130 § 5 ust. 1 pkt 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Lubuskiego 

w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykaże woli współpracy w 
zakresie udostępnienia niezbędnej dokumentacji, w tym dowodów 
wpłaty Zleceniodawcy należności za imprezę turystyczną,  
równoważnym  dokumentem  będzie  kopia dokumentu 
potwierdzenia wpłaty, którą otrzyma klient, po uiszczeniu 
należności za imprezę turystyczną. 

Uwaga nieuwzględniona 
Dowód wpłaty pochodzi od klientów a nie od przedsiębiorcy 
(Zleceniodawcy) 
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131 §5 ust. 1 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

W § 5 w ustępie 1 zostały wymienione dokumenty niezbędne podczas 
ubiegania się o zwrot zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3. 
Powinna tu również byd wymieniona kopia prawomocnego wyroku 
sądowego, gdyż możliwośd wystąpienia na drogę sądową daje 
klientowi § 3 ust. 3. 

Uwaga nieuwzględniona 
Wpisanie  obowiązku dostarczenia kopii prawomocnego wyroku 
sądowego oznaczałoby  nałożenie obowiązku  wystąpienia na drogę 
sądową przez klienta, a nie taka jest intencja autora projektu.  

132 § 5 ust. 1 i 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

W § 5 zapisy ust. 1 i 2 są niespójne.  Pierwszy mówi, iż żądanie zapłaty 
winno byd skierowane do gwaranta, a drugi informuje, iż beneficjent 
może dad gwarantowi pisemne pełnomocnictwo do przyjmowania 
roszczeo klientów. Adresat żądao zapłaty winien byd jednoznacznie 
określony. 

Uwaga uwzględniona ust. 2 zostanie usunięty.  
 

133 § 5 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Lubuskiego 

propozycja ujednolicenia  pisemnego pełnomocnictwa  do 
przyjmowania roszczeo klientów Zleceniodawcy, opracowania wzoru 
pełnomocnictwa 

Uwaga nieuwzględniona 
Brak jest upoważnienia ustawowego do wydania takiego wzoru 
pełnomocnictwa. Rezygnacja z zapisu § 5 ust. 2 w związku z uwagą 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. 

134 §5 ust. 3 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

§5 ust. 3 – Koncepcja rozliczania roszczeo przez Gwaranta wydaje się 
niezgodna z art. 5 ust. 5 ustawy. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Art.  5 ust. 5 ustawy mówi jedynie o uprawnieniu  marszałka 
województwa do występowania na rzecz klientów w sprawach 
wypłaty środków z gwarancji na zasadach określonych w treści 
umowy, natomiast nie dotyczy kwestii rozliczania zgłoszonych 
roszczeo.  

135 § 6 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Należy zauważyd, iż art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) - w 
brzmieniu nadanym na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - 
Kodeks wykroczeo (Dz. U. Nr 106, poz. 672) - wskazuje, iż 
przedsiębiorca wykonujący działalnośd gospodarczą w zakresie 
organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest 
obowiązany zapewnid klientom pokrycie kosztów powrotu z imprezy 
turystycznej oraz zwrot wniesionych wpłat lub ich części wniesionych 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w sytuacji swojej 
niewypłacalności. Wydaje się zasadne zatem, aby w § 6 wzoru 
formularza umowy gwarancji ubezpieczeniowej - w oświadczeniu woli 
zleceniodawcy zawarte zostało sformułowanie odnośnie 
niewypłacalności jako przyczynie niewywiązania się przez 
zleceniodawcę z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych 
z klientami. 

Uwaga uwzględniona. 
„Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie 
wywiązad się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z 
klientami w okresie od …………… do ………… oraz zapewnid pokrycia 
kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnid klientom 
zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę 
turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, 
poz. 2268, z późn. zm.)”, z zastrzeżeniem ust. 2.” 

136 § 6 Komisja Oświadczenie, o którym mowa w § 6 powinno byd kompatybilne z Uwaga  nieuwzględniona. 
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Nadzoru 
Finansowego 

zobowiązaniami gwaranta, o których mowa w § 1 wzoru formularza 
umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Wątpliwości budzi odwołanie w 
proponowanym oświadczeniu do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach 
turystycznych. Wskazany przepis nakłada bowiem na przedsiębiorcę 
wykonującego działalnośd gospodarczą w zakresie organizowania 
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w 
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych obowiązek 
zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo 
umowy ubezpieczenia na rzecz klientów – w zakresie pokrycia 
kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator 
turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia 
tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez 
klientów w razie niewykonania zobowiązao umownych. 

Uwaga odnosi się do brzmienia ustawy o usługach turystycznych – 
art. 5 ust. 1 pkt 2, które zostało zmienione ostatnią nowelizacją 
ustawy. 

137 §6 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Proponujemy wykreślenie. Niewypłacalnośd Zleceniodawcy jest 
stanem faktycznym (obiektywnym) oznaczającym zaprzestanie 
regulowania zobowiązao. Żadne oświadczenia Zleceniodawcy lub ich 
brak nie mają znaczenia prawnego. Gwarant zobowiązany jest do 
wypłaty na żądanie beneficjenta i w żadnym razie nie jest 
upoważniony do podejmowania decyzji o zapłacie bez takiej 
dyspozycji ze strony beneficjenta. 

Uwaga  nieuwzględniona.  
 W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych konieczne jest 
określenie w sposób specyficzny dla sytuacji przesłanek 
niewypłacalności. 
Oświadczenie Zleceniodawcy lub jego  brak   mają znaczenie prawne 
dla uruchomienia gwarancji.   
Po zmianie redakcji, związanej z rezygnacją z udziału Gwaranta w 
podejmowaniu decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego 
w przypadku braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności, 
podstawą uruchomienia gwarancji powinno byd żądanie złożone 
przez  Beneficjenta. 

138 § 6 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 6 ust. 2 posłużono się określeniem „podjąd decyzję zapłaty z 
tytułu określonego w § 1 pkt 1-3”, gdy w § 5 ust. 1 występuje 
określenie „żądanie zapłaty z tytułu określonego § 1 pkt 1-3”. 
Proponuje się zatem ujednolicenie terminologii we wskazanym 
zakresie. 

Uwaga uwzględniona po zmianie redakcji związanej z rezygnacją, w 
przypadku gwarancji bankowej, z udziału Gwaranta w podejmowaniu 
decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku 
braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

139 § 6 ust. 2 Komisja Określenie „w oczywisty sposób” użyte w § 6 ust. 2 jest Uwaga  nieuwzględniona 
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Nadzoru 
Finansowego 

niedookreślone. Analogiczna uwaga dotyczy § 9 ust. 2 wzoru 
formularza wzoru umowy ubezpieczenia na rzecz klienta. Warto 
doprecyzowad jakich umów dotyczy postanowienie zawarte w § 6 ust. 
2, bowiem wskazano, że „zleceniodawca nie jest w stanie wywiązad 
się z zawartych umów”. Analogiczna uwaga dotyczy § 7 pkt 2. 
Wątpliwości budzi odwołanie w § 6 ust. 2 do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o usługach turystycznych (uzasadnienie jak wyżej w odniesieniu do § 
6). 

Zapis jest celowo niedookreślony. Niewypłacalnośd jest 
niezdefiniowana w polskim prawie. Celem regulacji jest ułatwienie 
klientom uzyskania wypłaty z zabezpieczenia finansowego bez 
konieczności uzyskania wyroku sądowego. 
Ponadto określenie „w oczywisty sposób” funkcjonuje już w polskim 
porządku prawnym np. w art. 63 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w art. 15 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 27 pkt 2b ustawy z dnia 
16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 
 
Określenie o jakie umowy chodzi zostanie doprecyzowane. 

140 §6 ust. 2 Minister Spraw 
Zagranicznych 

należy zwrócid uwagę, iż decyzja zapłaty, o której mowa w tych 
przepisach nie może mied charakteru fakultatywnego. Zgodnie z art. 7 
dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek konieczne jest 
zapewnienie skutecznej gwarancji powrotu konsumentów do kraju i 
zwrotu wpłaconych przez nich kwot w przypadku niewypłacalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. W sytuacji, gdy 
zaistnieje przesłanka niewypłacalności, brak oświadczenia 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego o niemożności 
wypełnienia zobowiązao wynikających z ustawy o usługach 
turystycznych, nie może powodowad niepewności co do pokrycia 
kosztów powrotu lub zwrotu wniesionych wpłat. W związku z 
powyższym proponuję użycie sformułowania: „podejmuje decyzję 
zapłaty z tytułu określonego w §1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności (…)” 

Uwaga uwzględniona po zmianie redakcji związanej z rezygnacją, w 
przypadku gwarancji bankowej, z udziału Gwaranta w podejmowaniu 
decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku 
braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

141 § 6 ust. 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

w § 6 ust. 2 wzoru formularza umowy gwarancji  ubezpieczeniowej 
należałoby - analogicznie jak w ust. 1 - wprowadzid regulację 
stanowiącą, iż decyzja zapłaty bez oświadczenia woli zleceniodawcy 
może dotyczyd również części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 
imprezę turystyczną. 

Uwaga uwzględniona 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

142 § 6 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 

§ 6 ust. 2 Zawarto tutaj stwierdzenie, iż Gwarant w porozumieniu z 
Beneficjentem może podjąd decyzję zapłaty, w sytuacji kiedy nie 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę redakcji zapisu wynikająca z 
rezygnacji, z udziału Gwaranta w podejmowaniu decyzji o 
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Woj. 
Pomorskiego 

będzie możliwości uzyskania Oświadczenia woli wyrażonego przez 
Zleceniodawcę. Słowo „może” należy zastąpid słowem „podejmują ”. 
Praktyka dowodzi, że słowo „może” wzbudza kontrowersje, gdyż jest 
interpretowane jako dobra wola a nie obowiązek, tak więc „może ale 
nie musi”. 

uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku braku 
oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie 
jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych Gwarancją 
oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy 
turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wpłat lub ich części 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do 
przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

143 §7 pkt 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

W §7 pkt 2 wzoru formularza umowy gwarancji ubezpieczeniowej 
mowa jest o decyzji marszałka województwa o zakazie wykonywania 
przez zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, która 
podejmowana jest w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z późn. zm.). Decyzja podejmowana w ww. trybie - w 
sytuacji, gdy nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku 
instancji - staje się ostateczna (a nie prawomocna - art. 16 § 1 kpa), 
wobec czego należałoby wskazad na dzieo, w którym decyzja stała się 
ostateczna, jako na przesłankę wygaśnięcia gwarancji. 

Uwaga uwzględniona 
„2) z dniem, w którym decyzja Beneficjenta o zakazie wykonywania 
przez Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, stała się 
ostateczna, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązao 
wynikających z umów zawartych w okresie obowiązywania 
Gwarancji” 

144 §7 pkt 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 7 pkt 2 wyraz uprawomocnienia należy zastąpid wyrazem 
uostatecznienia. Decyzje administracyjne zgodnie z art. 16 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) stają się 
ostateczne. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapis zostanie przeredagowany. 

145 § 7 pkt 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 7 pkt 2 winien brzmied „z chwilą uprawomocnienia się decyzji 
Beneficjenta o zakazie wykonywania przez Zleceniodawcę działalności 
objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązao 
wynikających z umów zawartych w okresie obowiązywania 
Gwarancji.” Należy dodad aby zaakcentowad „obowiązek realizacji”. 

Uwaga uwzględniona 

146 §8 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Treśd § 8 wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej i umowy 
gwarancji ubezpieczeniowej wydaje się niezgodna z art. 465 Kodeksu 
cywilnego. Przepis ten w § 1 i 2 przewiduje, iż jeżeli istnieje dokument 
stwierdzający zobowiązanie, dłużnik spełniając świadczenie może 

Uwaga nieuwzględniona. Rezygnacja z przepisu § 8. 
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żądad zwrotu dokumentu. Jednakże gdy wierzyciel ma interes w 
zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało 
spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądad uczynienia 
odpowiedniej wzmianki na dokumencie. W razie utraty dokumentu 
dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, żądad od wierzyciela 
oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony. 

147 §9 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Małopolskiego 

Zgodnie z  §9 ust. 2 wzoru formularza umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z 
Gwarancji jest wyłącznie oryginał Gwarancji, natomiast zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy o usługach turystycznych (...) 
przedsiębiorca wykonujący działalnośd gospodarczą w zakresie 
organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest 
obowiązany składad marszałkowi województwa oryginały lub 
potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych 
umów gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych. 
Proponuje się zatem uzupełnid i wprowadzid do § 9 ust. 2 wzoru 
formularza umowy gwarancji bankowej oraz ubezpieczeniowej zapis 
„(…) oryginał lub potwierdzony przez podmioty, który go podpisały, 
odpis kolejnej umowy gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej.” 

Uwaga uwzględniona po korekcie redakcyjnej. Proponuje się zapis: 
„Podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z Gwarancji jest 
wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez 
podmioty, które ją podpisały”. 

148 § 10 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

Należy dodad: „Podstawą określenia rodzaju prowadzonej działalności 
jest aktualne Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych, wydane przez Marszałka 
Województwa.” Obecnie zdarza się tak, iż tego typu informacje 
podawane do gwarancji ubezpieczeniowej są inne niż zawarte w 
Zaświadczeniu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Nie uwzględnia ona sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze 
wpisany do rejestru a dopiero występuje z wnioskiem o dokonanie 
wpisu a także takiego który zamierza zmienid rodzaj i zakres 
działalności.  

149 §11 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Niezrozumiała jest intencja umieszczenia tego przepisu. W jaki 
bowiem sposób termin i wysokośd przyjmowanych przedpłat ma 
wpływad na odpowiedzialnośd Gwaranta? 

Uwaga  nieuwzględniona.  
 
Delegacja ustawowa dla ministra właściwego ds. instytucji 
finansowych dotyczy określenia minimalnych sum gwarancyjnych 
uwzględniając m.in. termin i wysokośd przyjmowanych przedpłat.  

150 § 11 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

Jak w punkcie wyżej. Dodad zapis: ”Podstawą określenia zakresu 
prowadzonej działalności jest aktualne Zaświadczenie o Wpisie do 
Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 
wydane przez Marszałka Województwa.” 

Uwaga nieuwzględniona 
Nie uwzględnia ona sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze 
wpisany do rejestru a dopiero występuje z wnioskiem o dokonanie 
wpisu a także takiego który zamierza zmienid rodzaj i zakres 
działalności. 

151 §12 Polska Izba Postanowienie to jest zbędne. Dla odpowiedzialności Gwaranta, czyli Uwaga  nieuwzględniona.  
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ubezpieczeo dla powstania obowiązku wypłaty z gwarancji, nie ma znaczenia, czy 
niewykonanie przez organizatora lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania było skutkiem jego działania czy zaniechania i czy 
nastąpiło to z jego winy (w jakiejkolwiek postaci) czy też z przyczyn 
niezawinionych. 

W opinii MSiT zapis taki jest konieczny, aby nie było wątpliwości czy 
można uruchomid zabezpieczenie w przypadku gdy niewykonanie 
przez organizatora lub nienależyte wykonanie zobowiązania było 
skutkiem jego działania czy zaniechania i czy nastąpiło to z jego winy  
czy też z przyczyn niezawinionych. 

152 §13  Polska Izba 
ubezpieczeo 

Posługiwanie się pojęciem „szkody” przy gwarancji jest 
nieuprawnione. 

Uwaga uwzględniona  
Zamiast określenia szkoda będzie „ zdarzenie objęte przedmiotem 
gwarancji”.   
 

153 § 13 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 13 ust. 1 również posłużono się terminem odnoszącym się do 
umowy ubezpieczenia. Należy zwrócid uwagę, że ubezpieczyciel 
odpowiada za szkodę z tytułu umowy ubezpieczenia. Element szkody 
w gwarancji ubezpieczeniowej nie występuje. 

Uwaga  częściowo uwzględniona. 
W opinii MSiT oraz zgodnie ze stanowiskiem MF   Gwarant  
/Ubezpieczyciel powinien  dokonywad likwidacji szkód zgłoszonych 
przez klientów wynikających z  niewykonania umowy   przez 
Zleceniodawcę gwarancji /ubezpieczenia. 
Zapis zostanie przeredagowany: 
„1. Alarmowy nr telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu w 
przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem gwarancji, 
numer faksu, adres e-mailowy ………………………………………” 

154 § 13 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

Nie znajduję uzasadnienia do wprowadzenia tego paragrafu w 
gwarancji. 

Uwaga nieuwzględniona 
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego gwarancją konieczna 
jest możliwośd natychmiastowego kontaktu z gwarantem w celu 
uruchomienia środków z gwarancji. 

155 §14 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Projektowany we wzorach formularzy §14 określający właściwośd 
sądową pozostaje natomiast w sprzeczności z regulującymi tę materię 
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 9 ustawy z 
dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 11, poz. 66 z późn zm.). 

Uwaga  uwzględniona poprzez rezygnację z zapisu §14. 
Kwestia właściwości sądów jest uregulowana w przepisach 
powszechnie obowiązujących. 
 

156 §15 Polska Izba 
ubezpieczeo 

nie praktykuje się sporządzania egzemplarza gwarancji dla 
Zleceniodawcy. 

Uwaga  nieuwzględniona.  
W praktyce spotykane są różne rozwiązania w tym zakresie. 
Uważamy, iż konieczne jest ujednolicenie praktyki w tym zakresie.  

157 data Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

We wzorze gwarancji ubezpieczeniowej wskazano datę wystawienia 
gwarancji i datę pod podpisami zleceniodawcy i gwaranta. 
Wyjaśnienia wymaga zatem wyszczególnienie dwóch dat w 
omawianym wzorze. 

Chodzi o  tę samą datę.   

Załącznik nr 3 Wzór formularza umowy ubezpieczenia na rzecz klientów 

158 Uwaga ogólna Ministerstwo 
Finansów 

Załącznik Nr 3 zawiera szereg regulacji, które kształtowałyby stosunki 
cywilno-prawne stron umowy. Należy wskazad, iż formularz umowy 
ubezpieczenia, będzie stanowił dokument potwierdzający spełnienie 
obowiązku ubezpieczenia w formie, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

Uwaga nieuwzględniona. 
Projektowane rozporządzenie dotyczy określenia wzoru umowy 
ubezpieczenia, a nie określenia co ma zawierad dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, co jest przedmiotem  
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2 lit. b ustawy o usługach turystycznych. Jednocześnie, należy 
zauważyd, iż przedmiotowe ubezpieczenie będzie należed do grupy 
ubezpieczeo obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy z 
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. 
zm.), tj. ubezpieczeo wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub 
umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 
Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia. W związku z powyższym, należy mied na 
uwadze regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu 
potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. Nr 211, poz. 2064), wydanym 
na podstawie przepisów ww. ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych (…). Na podstawie §2 ust. 4 tego rozporządzenia, w 
odniesieniu do ubezpieczeo obowiązkowych, o których mowa w art. 4 
pkt 4 ustawy, dokument ubezpieczenia określa: 

1) rodzaj ubezpieczenia, 
2) strony umowy ubezpieczenia, 
3) przedmiot umowy ubezpieczenia, 
4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia, 
5) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, 
6) sumę gwarancyjną ubezpieczenia lub sumę ubezpieczenia, 
7) wysokośd składki ubezpieczeniowej. 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. Nr 211, poz. 
2064). 

159 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

We wzorze brakuje określenia łącznej maksymalnej sumy 
ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia. 

Uwaga uwzględniona w związku z prowadzonymi w Ministerstwie 
Finansów pracami nad projektem rozporządzenia w sprawie 
ubezpieczenia na rzecz klientów, zgodnie z którym wysokośd tej 
formy zabezpieczenia ma byd określana procentowo w odniesieniu do 
przychodu przedsiębiorcy, analogicznie jak w przypadku gwarancji, co 
upodobniło by do siebie te formy zabezpieczeo finansowych. W 
związku z powyższym projekt z dnia 17.12.2010 r. wzoru formularza 
umowy ubezpieczenia został dostosowany do zmian wynikających z 
ww. projektu rozporządzenia  Ministra Finansów. 

160 § 1 i § 3 ust. 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Jednocześnie należałoby rozważyd ujednolicenie postanowieo ww. 
umów poprzez przyjęcie jednolitego sposobu powoływania się na 
ustawę o usługach turystycznych, a mianowicie poprzez odwoływanie 
się każdorazowo do wskazanych przepisów ww. ustawy albo poprzez 
odwoływanie się ogólnie do tej ustawy bez wskazywania przepisów 

Uwaga uwzględniona poprzez odwołanie się do konkretnych 
przepisów ustawy o usługach turystycznych. 
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(vide: § 3 ust. 2, § 4 oraz inaczej § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 i 2 
wzoru formularza umowy ubezpieczenia na rzecz klientów). W ocenie 
RCL wskazywanie przepisów ustawy o usługach turystycznych 
spowoduje większą przejrzystośd sporządzanych gwarancji oraz 
umów ubezpieczenia na rzecz klientów. 

161 § 3 ust. 2 i 3 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Wydaje się, że delegacja do wydania rozporządzenia określającego 
wzór formularzy nie daje upoważnienia do umieszczania w 
rozporządzeniu, np. treści § 3 ust. 2 i 3 wzorów formularzy. 

Uwaga nieuwzględniona 
Delegacja ustawowa upoważnia do określenia we wzorach formularzy 
umów  wszystkich niezbędnych elementów umowy. W opinii MSiT 
wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczeo regulują jedynie 
kwestie istotne z punktu widzenia ochrony klienta, która jest 
nadrzędnym celem systemu zabezpieczeo finansowych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Regulacja ta 
jest istotna z punktu widzenia ochrony klienta. Dotychczasowa 
praktyka wskazuje na dużą różnorodnośd funkcjonujących na rynku 
ubezpieczeo w zakresie dotyczącym terminów na zgłaszanie roszczeo 
(np. tylko w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie 180 lub 
365 dni po upływie okresu obowiązywania gwarancji). Jednocześnie 
praktyka zawierania umów o świadczenie imprez turystycznych z 
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, przy zbyt krótkim terminie 
zgłaszania roszczeo może wiązad się z tym, że termin realizacji 
imprezy będzie późniejszy niż termin zgłaszania roszczeo, a więc 
klient nie mógłby skorzystad z systemu zabezpieczeo finansowych, co 
byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia celu art. 7 dyrektywy 
90/314. 

162 § 3 ust. 2 i 3 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

projektowane we wzorach formularzy § 3 ust. 2 i 3 nie są zgodne z 
przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeo. Należy 
przypomnied, że zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego terminy 
przedawnienia nie mogą byd skracane ani przedłużane przez czynnośd 
prawną. Zapisy proponowane w projekcie w § 3 ust. 2 i 3  wzorów 
formularzy nie pokrywają się z obowiązującymi terminami 
przedawnienia. 

Uwaga nieuwzględniona 
§ 3 ust. 2  dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia żądania 
wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji czy 
ubezpieczenia. Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia. 

163 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 2 wzoru umowy po słowach: „zarówno jako” powinno byd: 
„organizatora turystyki, jak i jako pośrednika turystycznego”; ponadto 
powstaje wątpliwośd, czy takie uregulowanie umowy gwarancji, że 
obowiązkiem gwaranta jest także spełnid świadczenie z tytułu 
roszczeo „przeterminowanych”, tzn. zgłoszonych po okresie ważności 
gwarancji, tj. odpowiedzialności ubezpieczyciela w postaci wypłaty 

Uwaga  redakcyjna uwzględniona. 
Uwaga merytoryczna do §3 ust. 2 nieuwzględniona. 
§3 ust. 2 dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia żądania 
wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji czy 
ubezpieczenia.   Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
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sumy gwarancyjnej, będzie miało swoją podstawę obligacyjną, ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia. 

164 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Należy zwrócid uwagę, że zgodnie z art. 11 ustawy o usługach 
turystycznych do umów z klientami zawieranych prze organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 
Oznacza to m.in., że do tych umów mają zastosowanie terminy 
przedawnienia dochodzenia roszczeo wynikających z zawartych 
umów. Ograniczenie zakresu objęcia umową ubezpieczenia m.in. 
tylko do tych roszczeo, co do których wystąpienie na drogę sądową 
zostanie zgłoszone ubezpieczycielowi w terminie 365 dni po okresie 
obowiązywania umowy ubezpieczenia, może spowodowad, iż 
roszczenia osób, które wystąpiły z żądaniem po upływie 365 dni, 
zgodnie z proponowanym brzmieniem § 3 ust. 3, w przypadku, gdy 
organizator turystyki bądź pośrednik turystyczny nie będzie już 
prowadził działalności ze względu na niewypłacalnośd, nie zostaną 
zaspokojone. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Proponowany zapis dotyczy "zgłoszenia roszczenia" czy "zgłoszenia 
żądania wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji 
czy ubezpieczenia. Zgłoszenie takie należy traktowad analogicznie jak 
obowiązek powiadomienia o wypadku w kodeksowej regulacji 
ubezpieczeo art. 818 kodeksu cywilnego. W przypadku wzorów umów 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych celem proponowanego 
zapisu jest określenie zakresu czasowego zobowiązania gwaranta, a 
nie odnoszenie się do kwestii przedawnienia 

165 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Dodatkowo, w odniesieniu do § 3 ust. 2 powstaje wątpliwośd, czy 
uprawnionym jest doprecyzowanie ustawowo określonego zakresu 
ubezpieczenia poprzez dodanie, że umowa obejmuje wszystkie 
szkody, które związane są z pokryciem kosztów powrotu lub zwrotem 
wpłat; ponadto określenie, że dla umowy ubezpieczenia właściwe 
będzie przyjęcie zakresu czasowego odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w oparciu o specyficznie ujęty trigger zgłoszenia 
roszczenia w ciągu roku od kooca dnia „okresu ubezpieczenia”; 
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. 
zm.) przewiduje jedynie zapadkę czasową opartą za zasadzie act 
committed – zdarzenia sprawczego w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej (art. 9a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). W tym zakresie akt wykonawczy 
jest sprzeczny z aktem wyższego rzędu 

Uwagi  nieuwzględnione 
Przepisy są w opinii MSiT wystarczająco precyzyjne i stanowią lex 
specialis do przepisów ogólnych. 
 

166 §3 ust. 2 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Wydłużenie okresu zgłaszania roszczeo zostało określone na 365 dni – 
uwaga jak do §3 ust. 2 wzoru formularza umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Umowy o imprezę turystyczną bardzo często są zawierane z 
wielomiesięcznym wyprzedzeniem i okres 180 dni na zgłoszenie 
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roszczenia może okazad się niewystarczający.  

167 §3 ust. 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 3 proponuje się doprecyzowanie, jaki podmiot ma 
obowiązek powiadomid ubezpieczyciela o wystąpieniu klienta na 
drogę sądową w zakresie roszczeo objętych umową ubezpieczenia 
oraz proponuje się wskazanie terminu dla poinformowania 
ubezpieczyciela o wystąpieniu klienta na drogę sądową. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Zapisy są dostatecznie precyzyjne 

168 §3 ust. 3 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Nie można przedłużyd umowy, która już nie obowiązuje. Uwaga uwzględniona  
Zapis zostanie przeredagowany.  
„3. W sytuacjach spornych, w wypadku wystąpienia przez klienta na 
drogę sądową w zakresie roszczeo objętych ubezpieczeniem i 
powiadomienia o tym Ubezpieczyciela i Marszałka w terminie do  
jednego roku po upływie ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,  
roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia mogą byd zgłaszane do 60 
dni po uprawomocnieniu się wyroku sądowego.” 

169 §3 ust. 3 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 3 ustęp 3  winien zawierad zapis, iż o wystąpieniu do sądu przeciwko 
Ubezpieczającemu z roszczeniami klient zawiadamia Marszałka”. W 
przeciwnym wypadku może dojśd do sytuacji w której kwota 
określona w umowie ubezpieczenia, po uregulowaniu roszczeo, 
będzie niższa niż  wymagana rozporządzeniem ministra finansów, lub 
wyczerpana w całości, a Marszałek nie będzie o tym wiedział. Bowiem 
żaden z proponowanych paragrafów nie zawiera informacji na temat 
zaistnienia opisanej wyżej sytuacji. 

Uwaga uwzględniona 

170 § 3 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 3 ust. 4 proponuje się zastąpid określenie (…) po raz pierwszy w 
danym roku (…) – określeniem (…) pierwszego dnia roboczego w 
danym roku. 

Uwaga   uwzględniona 

171 § 3 ust. 4 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Analiza treści § 3 ust. 4 zdania pierwszego wzoru formularza umowy 
ubezpieczenia na rzecz klientów prowadzi do konkluzji, iż określa on 
zobowiązanie dla ubezpieczającego i ubezpieczyciela w sytuacji, gdy 
gwarancja obowiązuje dłużej niż rok, polegające na konieczności 
weryfikowania kwot określonych w gwarancji stosownie do 
postanowieo rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10 ust. 1 
ustawy o usługach turystycznych i przeliczania ich według sztywnie 
określonego kursu. Natomiast zdanie drugie ww. przepisu określa, iż 
zmiany wysokości tych kwot zostaną wprowadzone w drodze aneksu. 
Wydaje się zatem, iż treśd zdania pierwszego nie jest spójna z treścią 
zdania drugiego omawianego przepisu, bowiem pomimo 
zobowiązania stron do weryfikacji kwot określonych w gwarancji, 
które to kwoty stanowią minimalną wysokośd sumy gwarancyjnej 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę redakcji przepisu: 
„W przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok, po 
upływie każdego roku od daty jej wystawienia, kwoty w niej 
określone ulegają weryfikacji zgodnie z  przepisami wydanymi na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego EUR 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego 
w danym roku. Zmiany z tego tytułu potwierdzane będą aneksem do 
Gwarancji.” 
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(ubezpieczeniowej), w sytuacji, gdy aneks nie zostanie podpisany 
przez strony, obowiązywad będą nadal stare stawki. Sytuacja taka jest 
niepożądana, gdyż może osłabid ochronę konsumentów usług 
turystycznych. W ocenie RCL przepis § 3 ust. 4 wymaga 
przeredagowania tak, aby odpowiednio zabezpieczyd interesy 
konsumentów usług turystycznych. 

172 §3 ust. 4 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Nie praktykuje się zawierania umowy ubezpieczenia na okres dłuższy 
niż 12 miesięcy. 

Uwaga  nieuwzględniona 
W związku z brakiem zakazu zawierania umowy ubezpieczenia na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy nie można wykluczyd takiej sytuacji  

173 §3 ust. 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 3 Ustęp 4 -  Umowa ubezpieczenia powinna byd zawierana na jeden 
rok. Proponowany obecnie zapis  faktycznie zmusza do aneksowania 
istniejących, zawartych na dłuższy czas niż rok, umów. Bez względu na 
to jaki będzie zapis, i tak Ubezpieczający będzie musiał co roku 
dostarczad nowy dokument i mniej kłopotliwym dla przedsiębiorców 
będzie zastąpienie istniejącego dokumentu, takim samym lecz z 
nowymi danymi dotyczącymi kwot. 

Uwaga nieuwzględniona. 
 Zmiana redakcji przepisu w związku z uwagą zgłoszoną przez RCL: 
„W przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok, po 
upływie każdego roku od daty jej wystawienia, kwoty w niej 
określone ulegają weryfikacji zgodnie z  przepisami wydanymi na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego EUR 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego 
w danym roku. Zmiany z tego tytułu potwierdzane będą aneksem do 
Gwarancji.” 

174 § 4 i 5 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

W obu paragrafach należy dodad : „Podstawą określenia rodzaju 
prowadzonej działalności jest aktualne Zaświadczenie o Wpisie do 
Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 
wydane przez Marszałka Województwa.” Obecnie zdarza się tak, iż 
tego typu informacje podawane do gwarancji ubezpieczeniowej są 
inne niż zawarte w Zaświadczeniu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Nie uwzględnia ona sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze 
wpisany do rejestru a dopiero występuje z wnioskiem o dokonanie 
wpisu a także takiego który zamierza zmienid rodzaj i zakres 
działalności. 

175 §5 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Nie rozumiemy intencji umieszczenia tego zapisu. Uwaga  nieuwzględniona 
Zapis ten różnicuje sumy gwarancyjne ubezpieczeo w zależności od 
zakresu działalności organizatora turystyki i pośrednika 
turystycznego. 

176 § 6 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 6 przewiduje wysokośd sumy gwarancyjnej oddzielnie dla 
organizatora turystyki i oddzielnie dla pośrednika turystycznego. Nie 
przewidziano rozwiązania dla przedsiębiorcy będącego jednocześnie 
organizatorem i pośrednikiem turystycznym, a takich  jest najwięcej. 

Uwaga nieuwzględniona w związku z prowadzonymi w Ministerstwie 
Finansów pracami nad projektem rozporządzenia w sprawie 
ubezpieczenia na rzecz klientów, zgodnie z którym wysokośd tej 
formy zabezpieczenia ma byd określana procentowo w odniesieniu do 
przychodu przedsiębiorcy, analogicznie jak w przypadku gwarancji. W 
związku z powyższym projekt z dnia 17.12.2010 r. wzoru formularza 
umowy ubezpieczenia został dostosowany do zmian wynikających z 
ww. projektu rozporządzenia  Ministra Finansów. 

177 § 7 ust. 1 Komisja W § 7 ust. 1 zastosowano odwołanie do art. 5 ust. 4 ustawy o Uwaga uwzględniona 
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Nadzoru 
Finansowego 

usługach turystycznych, wskazując na uprawnienie Marszałka 
Województwa do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie 
kosztów powrotu klientów Ubezpieczającego z imprezy turystycznej, 
o których mowa w § 2 pkt1. Z kolei przywołany art. 5 ust. 4 ustawy o 
usługach turystycznych stanowi, że treśd gwarancji lub umowy 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje 
upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego 
jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie 
kosztów powrotu klienta do kraju. 

178 § 7 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 7 ust. 2 proponuje się doprecyzowanie zapisu poprzez 
uzupełnienie o następujące sformułowanie: „z zastrzeżeniem ust. 5”. 

Uwaga uwzględniona  
 
 

179 § 7 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 7 ust. 4 odwołano się do ust. 2 pkt 3 i 4. Niemniej jednak w 
przywołanym ustępie nie ma punktów. 

Uwaga uwzględniona 

180 §7 ust. 4 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Proponujemy wykreślenie. Ubezpieczyciel nie zajmuje się 
sprowadzaniem klientów do kraju. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż sytuacje takie, iż  ubezpieczyciel   
zajmuje się sprowadzaniem klientów do kraju, miały miejsce.  

181 §7 ust. 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Małopolskiego 

Ponadto w § 7 ust. 4 wzoru formularza umowy ubezpieczenia na rzecz 
klientów (załącznik nr 3 do ww. projektu rozporządzenia) wskazano 
błędne odwołanie do ust. 2 pkt 3 i 4 ww. paragrafu. Z treści ww. 
wzoru formularza wynika, iż powinien to byd zapis ust. 3 pkt 3 i 4 ww. 
paragrafu. 

Uwaga uwzględniona 

182 § 8 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Proponuje się doprecyzowanie § 8 ust. 1 poprzez określenie na jakich 
zasadach Marszałek Województwa będzie uprawniony do 
występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z 
tytułu umowy ubezpieczenia; niezrozumiała jest konstrukcja zawarta 
w § 8 ust. 3 wzoru umowy. Marszałek Województwa nie jest stroną 
umowy ubezpieczenia, nie może zatem zastrzec sobie prawa do 
wystawienia ubezpieczycielowi pełnomocnictwa do przyjmowania 
roszczeo klientów, bez szczegółowego określenia na jakich zasadach 
takim uprawnieniem ma dysponowad. Dodatkowo, w odniesieniu do 
§ 8 ust. 4 i 5 proponuje się doprecyzowanie, czy i w jakiej formie i 
terminie Marszałek Województwa ma możliwośd weryfikacji 
otrzymanego przez ubezpieczyciela rozliczenia zgłoszonych szkód, a 
także udziału w tym procesie osób bezpośrednio poszkodowanych. 

Uwagi  nieuwzględnione. 
Przepisy są w opinii MSiT wystarczająco precyzyjne i jasno określają 
rolę marszałka województwa. Przedmiotowe zasady są określone w 
ust. 2 w § 8. 
 

183 § 8 ust. 2 pkt 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 

w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykaże woli współpracy w 
zakresie udostępnienia niezbędnej dokumentacji, w tym dowodów 
wpłaty Zleceniodawcy należności za imprezę turystyczną,  

Uwaga nieuwzględniona 
Dowód wpłaty pochodzi od klientów a nie od przedsiębiorcy 
(ubezpieczajacego) 
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Lubuskiego równoważnym  dokumentem  będzie  kopia dokumentu 
potwierdzenia wpłaty, którą otrzyma klient, po uiszczeniu 
należności za imprezę turystyczną. 

184 § 8 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

W § 8 w ustępie 2 zostały wymienione dokumenty niezbędne podczas 
ubiegania się o zwrot zapłaty z tytułu określonego w § 2 pkt 2 i 3. 
Powinna tu również byd wymieniona kopia prawomocnego wyroku 
sądowego, gdyż możliwośd wystąpienia na drogę sądową daje 
klientowi § 3 ust. 3. 

Uwaga nieuwzględniona 
Wpisanie obowiązku dostarczenia kopii prawomocnego wyroku 
sądowego oznaczałoby  nałożenie obowiązku  wystąpienia na drogę 
sądową przez klienta, a nie taka jest intencja autora projektu. 

185 § 8 ust. 2 i 3 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

W § 8 zapisy ust. 2 i 3 są niespójne.  Pierwszy mówi, iż żądanie zapłaty 
winno byd skierowane do ubezpieczyciela, a drugi informuje, iż 
Marszałek może dad ubezpieczycielowi pisemne pełnomocnictwo do 
przyjmowania roszczeo klientów. Adresat żądao zapłaty winien byd 
jednoznacznie określony. 

Uwaga uwzględniona ust. 3 zostanie usunięty.  
 

186 § 8 ust. 3 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Lubuskiego 

propozycja ujednolicenia  pisemnego pełnomocnictwa  do 
przyjmowania roszczeo klientów Zleceniodawcy, opracowania wzoru 
pełnomocnictwa 

Uwaga nieuwzględniona 
Brak jest upoważnienia ustawowego o wydania takiego wzoru 
pełnomocnictwa. Rezygnacja z zapisu § 8 ust. 3. 

187 §8 ust. 4-6 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Ubezpieczyciel nie może odpowiadad za prawidłowe wyliczenie 
roszczeo, gdyż na moment zawierania umowy ubezpieczenia nie ma 
wiedzy związanej z liczbą i wartością imprez turystycznych faktycznie 
sprzedanych przez ubezpieczającego, a ponadto nie określona została 
górna granica odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Przepis dotyczy rozliczenia roszczeo, a nie określenia sumy 
gwarancyjnej przy zawieraniu umowy. Ubezpieczyciel  powinien  sam  
ocenid wysokośd swojego ryzyka poprzez żądanie od 
Ubezpieczającego określenia maksymalnej ceny  imprezy na rzecz 
jednego klienta w danym okresie ubezpieczeniowym. 

188 § 9 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Należy zauważyd, iż art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) - w 
brzmieniu nadanym na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o 
zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - 
Kodeks wykroczeo (Dz. U. Nr 106, poz. 672) - wskazuje, iż 
przedsiębiorca wykonujący działalnośd gospodarczą w zakresie 
organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest 
obowiązany zapewnid klientom pokrycie kosztów powrotu z imprezy 
turystycznej oraz zwrot wniesionych wpłat lub ich części wniesionych 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w sytuacji swojej 
niewypłacalności. Wydaje się zasadne zatem, aby w § 9 wzoru 
formularza umowy ubezpieczenia na rzecz klientów - w oświadczeniu 
woli ubezpieczającego zawarte zostało sformułowanie odnośnie 
niewypłacalności jako przyczynie niewywiązania się przez 

Uwaga uwzględniona 
„Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie 
wywiązad się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z 
klientami w okresie od …………… do ………… oraz zapewnid pokrycia 
kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnid klientom 
zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę 
turystyczną stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, 
poz. 2268, z późn. zm.)”, z zastrzeżeniem ust. 2.” 
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ubezpieczającego z umów o świadczenie usług turystycznych 
zawartych z klientami. 

189 § 9 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Oświadczenie, o którym mowa w § 9 powinno byd kompatybilne z 
zobowiązaniami ubezpieczyciela, o których mowa w § 1 wzoru 
formularza umowy ubezpieczenia. Wątpliwości budzi odwołanie w 
proponowanym oświadczeniu do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach 
turystycznych. Wskazany przepis nakłada bowiem na przedsiębiorcę 
wykonującego działalnośd gospodarczą w zakresie organizowania 
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w 
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych obowiązek 
zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo 
umowy ubezpieczenia na rzecz klientów – w zakresie pokrycia 
kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator 
turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia 
tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez 
klientów w razie niewykonania zobowiązao umownych. 

Uwaga  nieuwzględniona. 
Uwaga odnosi się do brzmienia ustawy o usługach turystycznych – 
art. 5 ust. 1 pkt 2, które zostało zmienione ostatnią nowelizacją 
ustawy. 

190 § 9 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

W § 9 ust. 2 posłużono się określeniem „podjąd decyzję zapłaty z 
tytułu określonego w § 2 pkt 1-3”, gdy w § 8 ust. 2 występuje 
określenie „żądanie zapłaty z tytułu określonego § 2 pkt 1-3”. 
Proponuje się zatem ujednolicenie terminologii we wskazanym 
zakresie. 

Uwaga uwzględniona po zmianie redakcji związanej z rezygnacją, w 
przypadku gwarancji bankowej, z udziału Gwaranta w podejmowaniu 
decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku 
braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 1 Marszałek  składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w  § 2 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Ubezpieczający 
nie jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych 
ubezpieczeniem oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z 
imprezy turystycznej i zapewnid klientom zwrotu całości lub części 
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie 
do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

191 § 9 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

Określenie „w oczywisty sposób” użyte w § 9 ust. 2 jest 
niedookreślone. Warto doprecyzowad jakich umów dotyczy 
postanowienie zawarte w § 9 ust. 2, bowiem wskazano, że 
„zleceniodawca nie jest w stanie wywiązad się z zawartych umów”. 

Uwaga  nieuwzględniona 
Zapis jest celowo niedookreślony. Niewypłacalnośd jest 
niezdefiniowana w polskim prawie. Celem regulacji jest ułatwienie 
klientom uzyskania wypłaty z zabezpieczenia finansowego bez 
konieczności uzyskania wyroku sądowego. 
Ponadto określenie „w oczywisty sposób” funkcjonuje już w polskim 
porządku prawnym np. w art. 63 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w art. 15 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 27 pkt 2b ustawy z dnia 
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16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 
 
Określenie o jakie umowy chodzi zostanie doprecyzowane. 

192 §9 ust. 2 Minister Spraw 
Zagranicznych 

należy zwrócid uwagę, iż decyzja zapłaty, o której mowa w tych 
przepisach nie może mied charakteru fakultatywnego. Zgodnie z art. 7 
dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek konieczne jest 
zapewnienie skutecznej gwarancji powrotu konsumentów do kraju i 
zwrotu wpłaconych przez nich kwot w przypadku niewypłacalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. W sytuacji, gdy 
zaistnieje przesłanka niewypłacalności, brak oświadczenia 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego o niemożności 
wypełnienia zobowiązao wynikających z ustawy o usługach 
turystycznych, nie może powodowad niepewności co do pokrycia 
kosztów powrotu lub zwrotu wniesionych wpłat. W związku z 
powyższym proponuję użycie sformułowania: „podejmuje decyzję 
zapłaty z tytułu określonego w §1 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności (…)” 

Uwaga uwzględniona po zmianie redakcji związanej z rezygnacją, w 
przypadku gwarancji bankowej, z udziału Gwaranta w podejmowaniu 
decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku 
braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
 „2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 1 Marszałek  składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w  § 2 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Ubezpieczający 
nie jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych 
ubezpieczeniem oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z 
imprezy turystycznej i zapewnid klientom zwrotu całości lub części 
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie 
do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

193 § 9 ust. 2 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

w § 9 ust. 2 wzoru formularza umowy ubezpieczenia na rzecz 
klientów należałoby - analogicznie jak w ust. 1 - wprowadzid regulację 
stanowiącą, iż decyzja zapłaty bez oświadczenia woli 
ubezpieczającego może dotyczyd również części wpłat wniesionych 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. 

Uwaga uwzględniona 
„2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 1 Marszałek  składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w  § 2 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Ubezpieczający 
nie jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych 
ubezpieczeniem oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z 
imprezy turystycznej i zapewnid klientom zwrotu całości lub części 
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie 
do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

194 §9 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Jest zbędny. Uwaga  nieuwzględniona.  
 W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych konieczne jest 
określenie w sposób specyficzny dla sytuacji przesłanek 
niewypłacalności. 
Oświadczenie Zleceniodawcy lub jego  brak   mają znaczenie prawne 
dla uruchomienia gwarancji.   
W przypadku gdy zleceniodawca jest nieosiągalny i nie wykonuje 
swoich zobowiązao wobec klientów przy braku oświadczenia 
Zleceniodawcy podstawą uruchomienia gwarancji powinna byd 
decyzja podjęta przez Gwaranta i Beneficjenta wspólnie.    
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195 § 9 ust. 2 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Pomorskiego 

§ 9 ust. 2 Zawarto tutaj stwierdzenie, iż Ubezpieczyciel w 
porozumieniu z Marszałkiem może podjąd decyzję zapłaty, w sytuacji 
kiedy nie będzie możliwości uzyskania Oświadczenia woli wyrażonego 
przez Ubezpieczającego. Słowo „może” należy zastąpid słowem 
„podejmują ”. Praktyka dowodzi, że słowo „może” wzbudza 
kontrowersje, gdyż jest interpretowane jako dobra wola a nie 
obowiązek, tak więc „może ale nie musi”. 

Uwaga uwzględniona po zmianie redakcji związanej z rezygnacją, w 
przypadku gwarancji bankowej, z udziału Gwaranta w podejmowaniu 
decyzji o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego w przypadku 
braku oświadczenia przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
 „2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia woli 
Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 1 Marszałek  składa żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w  § 2 pkt 1-3 bez tego oświadczenia, 
jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Ubezpieczający 
nie jest w stanie wywiązad się z zawartych umów objętych 
ubezpieczeniem oraz zapewnid pokrycia kosztów powrotu klientów z 
imprezy turystycznej i zapewnid klientom zwrotu całości lub części 
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie 
do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych.” 

196 §10 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Postanowienie to jest zbędne. Dla odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 
czyli dla powstania obowiązku wypłaty z umowy ubezpieczenia, nie 
ma znaczenia, czy niewykonanie przez organizatora lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania było skutkiem jego działania czy zaniechania 
i czy nastąpiło to z jego winy (w jakiejkolwiek postaci) czy też z 
przyczyn niezawinionych. 

Uwaga  nieuwzględniona.  
W opinii MSiT zapis taki jest konieczny, aby nie było wątpliwości czy 
można uruchomid zabezpieczenie w przypadku gdy niewykonanie 
przez organizatora lub nienależyte wykonanie zobowiązania było 
skutkiem jego działania czy zaniechania i czy nastąpiło to z jego winy  
czy też z przyczyn niezawinionych. 

197 §13 Rzecznik 
Ubezpieczonych 

Projektowany we wzorach formularzy §13 określający właściwośd 
sądową pozostaje natomiast w sprzeczności z regulującymi tę materię 
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 9 ustawy z 
dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 11, poz. 66 z późn zm.). 

Uwaga  uwzględniona poprzez rezygnację z zapisu §13. 
Kwestia właściwości sądów jest uregulowana w przepisach 
powszechnie obowiązujących. 

198 §14 Polska Izba 
ubezpieczeo 

Marszałek nie jest stroną umowy ubezpieczenia, nie ma zatem 
uzasadnienia, dlaczego miałby byd sporządzony jeden egzemplarz 
umowy dla niego. 
 

Uwaga  nieuwzględniona.  
Marszałek województwa na podstawie art. 5 ust. 5 jest do 
występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z 
tytułu   umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tej 
umowy 

 


