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Warszawa,  2 marca 2011 r. 
 
Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki wobec uwag zgłoszonych do projektu z dnia 3 stycznia 2011 r. 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 Polska Izba 
Turystyki 

W związku z projektem rozporządzenia 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 Polska Izba 
Ubezpieczeo podniosła zastrzeżenia co do konstytucyjności przepisu 
art. 5 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych zawierającego 
delegację dla Ministra Sportu i Turystyki do określenia wzorów 
formularzy umowy. 
Należałoby oczekiwad, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki odniesie się 
merytorycznie do wspomnianych uwag Polskiej Izby Turystyki. 
Tymczasem w zamieszczonym na stronie internetowej 
www.msport.gov.pl stanowisku Ministra Sportu i Turystyki wobec 
zgłoszonych uwag do projektu rozporządzenia zamiast 
merytorycznej odpowiedzi znajdują się komentarz:  
„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.”. 
Polska Izba Turystyki zwraca się do Ministra Sportu i Turystyki o 
poinformowanie, jakie argumenty merytoryczne Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przeciwstawia podniesionym przez Polską Izbę 
Ubezpieczeo zarzutom niekonstytucyjności przepisu art. 5 ust. 6 
ustawy o usługach turystycznych. 

Minister Sportu i Turystyki nie posiada w zakresie swoich 
kompetencji umocowania do zbadania zasadności zarzutów o 
niekonstytucyjności  przepisu art. 5 ust. 6 ustawy o usługach 
turystycznych. Kontrola konstytucyjności ustaw należy wyłącznie do 
Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny nie ma jednak 
możliwości orzekania z inicjatywy własnej. Zgodnie z art. 191 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. 
U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 
1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946), z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z 
Konstytucją, wystąpid mogą: 
1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, 
Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, 
2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 
ust. 2, 
3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli akt 
normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania 
4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz 
ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji 
zawodowych, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich 
zakresem działania 
5) kościoły i inne związki wyznaniowe, jeżeli akt normatywny dotyczy 
spraw objętych ich zakresem działania. 
Natomiast, zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy, czyje konstytucyjne 
wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach 
określonych w ustawie, wnieśd skargę do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu 
normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji 
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publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o 
jego obowiązkach określonych w Konstytucji. 
Ponadto, zgodnie z art. 193 Konstytucji każdy sąd może przedstawid 
Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu 
normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie 
prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. 
 Niezależnie od powyższego pragnę podkreślid, że ww. 
delegacja ustawowa została wprowadzona na etapie prac 
parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie 
ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks 
wykroczeo, na wniosek Polskiej Izby Ubezpieczeo. W trakcie tych 
prac obecni byli przedstawiciele zarówno Polskiej Izby Ubezpieczeo, 
jak i Polskiej Izby Turystyki i żadna z Izb nie zgłaszała wówczas 
wątpliwości w zakresie konstytucyjności przedmiotowego przepisu. 
Jednocześnie ponownie pragnę podkreślid, że do czasu 
ewentualnego uchylenia przepisu przez Trybunał Konstytucyjny 
organ wskazany w ustawie jest zobowiązany do wypełnienia 
delegacji ustawowej. Przedmiotowy projekt 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 wypełnia ww. delegację ustawową 
określoną w art. 5 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych. 

2 Uwaga ogólna Polska Izba 
Turystyki 

Ustawa o usługach turystycznych zobowiązuje Ministra Sportu i 
Turystyki do wydania w terminie do 17 września 2010 r. 
rozporządzenia 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.  
W korespondencji związanej z nowym projektem tego 
rozporządzenia datowanym 3 stycznia 2011 r. Ministerstwo Sportu i 
Turystyki nie wyjaśnia przyczyny niewydania w tym terminie 
rozporządzenia. 
Polska Izba Turystyki zwraca się pytaniem jakie przyczyny 
spowodowały to opóźnienie. W szczególności czy taką przyczyną 
była koniecznośd wyjaśnienia przez Ministra Sportu i Turystyki 

Opóźnienie w wydaniu ww. aktu wykonawczego do ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wynika z: 
1) uzależnienia zapisów we wzorach formularzy wprowadzanych tym 
rozporządzeniem, dotyczących określenia zakresu i rodzaju 
działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych oraz określenia terminów i wysokości 
pobieranych przez nich przedpłat od klientów, od regulacji, które 
zostały wprowadzone w aktach wykonawczych Ministra Finansów 
wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o usługach 
turystycznych tj.:   
a) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w 
sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników 
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zasadności zgłoszonych  do tego projektu zastrzeżeo co do 
konstytucyjności art. 5 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych. 

turystycznych (Dz. U. Nr 238, poz. 1584), które weszło w życie w dniu 
17 grudnia 2010 r. oraz  
b) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku 
z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1690), które weszło 
w życie w dniu 29 grudnia 2010 r.; 
2) konieczności powtórzenia procedury uzgodnieo 
międzyresortowych i konsultacji społecznych dotyczącej zmienionej 
wersji projektu rozporządzenia, w wyniku wprowadzenia szeregu 
zmian do pierwotnie konsultowanej i uzgadnianej wersji projektu. 

3 Uzasadnienie Polska Izba 
Turystyki 

Zdaniem Polskiej Izby Turystyki z uzasadnienia projektu 
rozporządzenia wynika, że w systemie zabezpieczeo wymaganych od 
organizatorów/pośredników turystycznych marszałkowie 
województw nie powinni pełnid funkcji beneficjentów. Stanowi to 
kolejny argument za wprowadzeniem wielokrotnie postulowanego 
przez Polską Izbę Turystyki   dwufilarowego systemu zabezpieczeo 
finansowych, z funduszem zabezpieczeo, który udzielałby 
zabezpieczeo uzupełniających oraz zdjął z marszałków obowiązki, 
które, jak twierdzi Minister Sportu i Turystyki, nie powinny na nich 
spoczywad. 

Uwaga nieuwzględniona.  
Uwaga nie dotyczy wprowadzenia zmian do projektu 
rozporządzenia.  

4 Uwaga ogólna Polska Izba 
Turystyki 

Po ukazaniu się w sierpniu 2010 r. pierwszego projektu 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów 
formularzy Polska Izba Turystyki przekazała Ministerstwu Sportu i 
Turystyki następujące stanowisko: 
„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.  
MF nie podtrzymało wcześniejszej uwagi i zrealizowało delegację 
ustawową, określając minimalne sumy gwarancyjne m.in. w oparciu 
o analizę dotychczasowych przypadków uruchamiania środków z 
zabezpieczeo finansowych, a także z uwzględnieniem dodatkowych 
kryteriów zróżnicowania poziomu ryzyka prowadzonej działalności. 
Minimalne sumy gwarancyjne zostały określone na takim poziomie 
aby zapewnid skuteczne zabezpieczenie klientów. 
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Z przytoczonym wyżej stanowiskiem Polskiej Izby Turystyki z 8 lipca 
2010 r. oraz z jej uwagami z 3 września 2010 r. do projektu 
rozporządzenia zbieżne są uwagi Ministerstwa Finansów do projektu 
rozporządzenia. 
Ministerstwo Finansów podniosło, że „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 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.”.  
W opublikowanym na stronie internetowej www.msport.gov.pl  
zestawieniu uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia 
Ministerstwo Sportu i Turystki oznajmiło, iż powyższa uwaga 
Ministerstwa Finansów została nieuwzględniona i stwierdziło, że 
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„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.”.  
To wyjaśnienie Ministerstwa Sportu i Turystki można rozumied tak, iż 
jego zdaniem „skonsumowanie” nowego przepisu, który wprowadził 
obowiązek posiadania pełnego zabezpieczenia, jest problemem 
Ministra Finansów a nie Ministra Sportu i Turystyki. Ponieważ to 
Minister Finansów ustala minimalne sumy gwarancyjne więc – 
trzymając się logiki rozumowania Ministerstwa Sportu i Turystyki – 
powinien je ustalid na takim poziomie, aby zabezpieczenie było 
pełne.  
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki nie 
dostrzega istoty problemu, który samo stworzyło i za który ponosi 
odpowiedzialnośd. 
Już w projekcie nowelizacji z 25 marca 2009 r. Ministerstwo Sportu i 
Turystki przyjęło, że organizator turystyki musi posiadad pełne 
zabezpieczenie finansowe. Jednocześnie pozostawiony został przepis 
ustawy zobowiązujący Ministra Finansów do określania minimalnych 
sum gwarancji. 
W piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 16 
kwietnia 2009 r., zawierającym uwagi do projektu nowelizacji z 25 
marca 2009 r. znalazła się następująca uwaga do art. 1 pkt 3d: 
„(…) mając na uwadze proponowane zmiany do obecnie 
obowiązującego art. 5 ustawy, w szczególności w zakresie nowego 
brzmienia ust. 6, na podstawie którego z sumy zabezpieczenia 
finansowego klient może dochodzid w pełnej wysokości zwrotu 
kosztów powrotu do kraju, w sytuacji gdy organizator turystyki 
wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także zwrotu 
wniesionych wpłat w przypadku niewykonania zobowiązao 
umownych, powstaje wątpliwośd, co do zasadności określania 
(nazywania) wysokości sum gwarancji i poręczeo, jako 
„minimalnych”.”. 
Ministerstwo Finansów zwróciło tym samym uwagę na problem 
polegający na tym, że dotychczasowy system zabezpieczeo oparty 
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był na minimalnych sumach gwarancji; po systemowej zmianie 
przyjętej w projekcie nowelizacji, która polegała na wprowadzeniu 
pełnego zabezpieczenia, minima tracą rację bytu. 
System zabezpieczeo finansowych przyjęty w ustawie nowelizacyjnej 
z 29 kwietnia 2010 r. jest wadliwy. 
Na problem ten Polska Izba Turystyki wielokrotnie zwracała uwagę 
Ministerstwu Sportu i Turystyki.  
Pierwszy raz Polska Izba Turystyki przedstawiła ten problem w 
skierowanym do Ministerstwa Sportu i Turystyki piśmie z 27 kwietnia 
2009 r., zawierającym uwagi do projektu nowelizacji z 25 marca 
2009 r. 
W w/w piśmie z 27 kwietnia 2009 r.  Polska Izby Turystyki zajęła 
stanowisko, że „dostosowanie obecnego systemu zabezpieczeo 
finansowych do wynikającego z artykułu 7 dyrektywy 90/314 
wymogu pokrycia kosztów i zwrotu wpłat w pełnej wysokości nie 
może polegad, jak czyni to projekt nowelizacji, na mechanicznym 
przeniesieniu do art. 5 ustawy pojęcia „w pełnej wysokości”. Taki 
zabieg legislacyjny nie rozwiązuje problemu; stwarza jedynie 
wrażenie, że zapewniona została zgodnośd ustawy z dyrektywą.  
Polska Izba Turystyki stoi na stanowisku, że w praktyce nie jest 
możliwe, przy użyciu dostępnych na rynku instrumentów, 
skonstruowanie zabezpieczenia obejmującego pokrycie kosztów i 
zwrot wpłat w pełnej wysokości. Zdaniem Izby koniecznym 
elementem systemu zabezpieczeo finansowych powinien byd 
niekomercyjny fundusz wspomagający komercyjne zabezpieczenia w 
postaci gwarancji i polis ubezpieczeniowych. Idea takiego funduszu 
była dyskutowana w trakcie prac ministerialnej Komisji  zajmującej 
się nowelizacją ustawy o usługach turystycznych.”. 
Na tym tle należy uznad za nietrafny przytoczony wyżej komentarz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki do zacytowanej wcześniej uwagi 
Ministerstwa Finansów. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki odpowiadając Ministerstwu 
Finansów: „a więc minimalne sumy gwarancyjne powinny byd 
określone na takim poziomie aby zapewnid skuteczne zabezpieczenie 
klientów” zupełnie pomija realia gospodarcze i społeczne. Realia te 
nie pozwalają  ustalad sum gwarancji na dowolnie wysokim poziomie 
i to tylko w tym celu, aby wdrożyd wadliwy system zabezpieczenia 
przewidziany nowelą do ustawy o usługach turystycznych z 29 
kwietnia 2010 r. 
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5 Uwaga ogólna Polska Izba 
Turystyki 

Polska Izba Turystyki uważa, że jeżeli: 
1) pozostawione zostanie w proponowanych przez Ministra Sportu i 
Turystyki projektach wzorów formularzy umowy gwarancji 
postanowienie, iż suma gwarancji będzie określona kwotowo, 
2) Marszałkowie województw, jako beneficjenci gwarancji, 
przyjmowad będą gwarancje z tak określonymi sumami gwarancji, 
to powstanie pytanie, z jakich środków pokrywane będą koszty 
sprowadzenia do kraju oraz zwrot wpłat w przypadku, gdy suma 
gwarancji zostanie wyczerpana, a z masy upadłości organizatora 
turystyki wypłaty na ten cel nie będą możliwe. 
Gdyby przyjąd, że wydatki te obciążad będą Skarb Paostwa lub 
budżet województwa, to trzeba odpowiednio skorygowad 
uzasadnienia kolejnych projektów nowelizacji z 25 marca 2009 r., z 
22 czerwca 2009 r. oraz z 13 listopada 2009 r. , w których napisano, 
że “Projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu paostwa lub 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.”. 
Analogicznie – z tego samego powodu należałoby skorygowad 
uzasadnienie projektu rozporządzenia z 3 stycznia 2011 r., gdyż i w 
nim stwierdzono, że „projekt  nie pociąga za sobą obciążenia 
budżetu paostwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. 

Uwaga nieuwzględniona.  
Ograniczenie wysokości zabezpieczeo finansowych wynika z ustawy 
o usługach turystycznych oraz rozporządzeo MF, które wprowadziły 
określone formy zabezpieczeo i  minimalne sumy gwarancyjne. 
Wzory formularzy wynikają z istoty obwiązujących form 
zabezpieczeo, które są ograniczone kwotowo.  
Intencją zarówno ustawodawcy jak i Ministra Finansów było aby 
minimalne sumy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej oraz umowy 
ubezpieczenia były określone na poziomie umożliwiającym 
realizację, wszystkich roszczeo objętych tymi zabezpieczeniami.   

6 Uzasadnienie Polska Izba 
Turystyki 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministerstwo Sportu i 
Turystyki stwierdza, że „Projektowane wzory umów porządkują 
także obowiązki gwarantów i ubezpieczycieli w zakresie ustalenia 
wysokości szkód i należnych z tego tytułu świadczeo oraz wypłaty 
tych świadczeo. Podejście takie wynika z faktu, że w dotychczasowej 
praktyce istniały przypadki przerzucania przez gwarantów i 
ubezpieczycieli obowiązków w zakresie likwidacji skutków zdarzeo 
objętych przedmiotem zabezpieczenia finansowego na organy 
administracji.”.  
Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że – zdaniem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki - przepisy ustawy o usługach 
turystycznych nie nakładają na marszałka województwa obowiązków 
w zakresie likwidacji skutków zdarzeo objętych gwarancją lub 
ubezpieczeniem związanych z niewypłacalnością biur podróży. W 
związku z powyższym, twierdzi Ministerstwo Sportu i Turystyki 
„problematyczne jest nakładanie na marszałków województw 
obowiązków, które nie wynikają z ustawy o usługach turystycznych, 
szczególnie, że zadania wynikające z ustawy o usługach 
turystycznych, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

Uwaga nieuwzględniona. 
Art. 5 ust. 4  ustawy o usługach turystycznych stanowi, iż  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. Rola marszałka jest 
uzasadniona potrzebą szybkiego zapewnienia bezpieczeostwa 
poszkodowanym turystom. 

Odrębną kwestą jest likwidacja skutków zdarzeo objętych 
przedmiotem zabezpieczenia finansowego, co powinno byd 
wykonywane przez instytucje finansowe, a nie przez marszałka 
województwa.  
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rządowej, co związane jest z koniecznością przekazania środków z 
budżetu paostwa na ich realizację w postaci dotacji celowych dla 
jednostek samorządu terytorialnego. Marszałek województwa nie 
posiada bowiem kadr, narzędzi ani środków, aby byd likwidatorem 
skutków tych zdarzeo.” 
Ministerstwo Sportu i Turystyki uważa, że „Zadania te powinny 
wykonywad wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje finansowe, 
które udzieliły biurom podróży zabezpieczeo finansowych w formie 
gwarancji lub ubezpieczeo.”. 
Przytoczone uzasadnienie nie jest spójne z treścią projektowanych 
wzorów formularzy, w których Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyjęło – wbrew uzasadnieniu -  że sprowadzaniem klientów do 
kraju zajmowad się będzie jednak marszałek województwa, zaś 
wypłatami całości lub części ceny imprezy - instytucje finansowe, 
które udzieliły biurom podróży zabezpieczeo finansowych w formie 
gwarancji lub ubezpieczeo. 

7 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. 

8 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.  

9 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 

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.  
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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.  

10 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  
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, przyznaje prawa podmiotowi, który nie jest 
stroną umowy gwarancji ubezpieczeniowej, wydłuża okres 
obowiązywania gwarancji.  
 

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 
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 poinformowania Gwaranta/ ubezpieczyciela o wystąpieniu 
zdarzenia objętego Gwarancją/  ubezpieczeniem.  
Termin obowiązywania gwarancji oznacza objęcie ochroną 
wynikającą z zabezpieczenia umów zawartych w okresie 
obowiązywania gwarancji. 

11 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 

W opinii MSiT wzory formularzy umów gwarancji i ubezpieczenia 
określone na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o usługach 
turystycznych mają 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 
od momentu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy, 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. 
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wymagane parametry, dotyczące w szczególności wysokości sum 
gwarancyjnych, okresów ważności, rodzajów zdarzeo objętych 
zabezpieczeniem. 
Czy w takim przypadku marszałek województwa 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 
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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. 
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. 

12 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. 
W związku ze zmianą dotychczasowej formuły ubezpieczenia na 
rzecz klientów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na 
rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, 
poz. 1690), poprzez określenie minimalnej sumy gwarancyjnej w 
odniesieniu do rocznego przychodu przedsiębiorcy z tytułu 
działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, w 
miejsce odniesienia do równowartości kwoty stanowiącej cenę 
imprezy turystycznej zapłaconej przez każdego klienta, co 
upodobniło do siebie te formy zabezpieczeo finansowych. W 
związku z powyższym przedmiotowy projekt z dnia 3 stycznia 2011 r. 
wzoru formularza umowy ubezpieczenia został dostosowany do 
zmian wynikających z ww. rozporządzenia Ministra Finansów. 
Podobieostwo umów gwarancji i ubezpieczenia w zakresie ochrony 
konsumenta jest zamierzone i ma na celu nie dopuścid do 
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różnicowania sytuacji prawnej klientów niewypłacalnych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ze względu na 
rodzaj zabezpieczenia finansowego, z jakiego korzysta 
przedsiębiorca. Ochrona klienta jest bowiem nadrzędnym celem 
zarówno ustawy o usługach turystycznych jak i aktów wykonawczych 
do tej ustawy. 

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 tj. ubezpieczyciela/gwaranta 
oraz organizatora turystyki/pośrednika turystycznego.  Natomiast 
rola marszałka województwa (beneficjenta) w procesie 
uruchamiania zabezpieczeo finansowych  wynika z  art. 5 ust. 4 i ust. 
5 ustawy o usługach turystycznych. Zabezpieczenia faktycznie są 
udzielane na rzecz klientów stąd wzory zawierają także zapisy o 
prawach i obowiązkach klientów.  

14 Uwaga ogólna Urząd 
Marszałkowski 
Woj. Pomorskiego 

W § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 roku 
oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 
roku został określony zakres terytorialny prowadzonej działalności, w 
którym nieprecyzyjnie zostało użyte sformułowanie „terytorium 
paostw europejskich”. W dotychczasowych przepisach kraje 
europejskie były wymienione z nazwy a pomimo tego zdarzały się 
przypadki budzące wątpliwośd czy np. dany kraj, będący wyspą, jest 
krajem europejskim. Zgłaszałam podczas wcześniejszych spotkao, iż 
należy poprawid wykaz tych paostw (np. Turcja tylko w 3 % swego 
obszaru jest krajem europejskim, pozostałe terytorium należy do 
Azji). Moje stanowisko było wsparte pozytywnymi opiniami 
przedstawicieli innych województw, jednak w procesie powstawania 
projektu rozporządzenia, zostało usunięte z proponowanego 
formularza. 
Jeżeli nie zostanie wprowadzony jednolity wykaz paostw należących 
do grupy paostw europejskich, należy liczyd się z tym, iż każdy 
ubezpieczyciel bądź przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne 
będzie dowolnie interpretował przynależnośd danego paostwa do 
Europy – np. Wyspy Kanaryjskie dotychczas wyłączone z grupy 
paostw europejskich. 
Uważam, iż precyzyjne określenie tych paostw jest bardzo istotną 
sprawą, zwłaszcza iż aktualnie powstałe rozporządzenia Ministra 
Finansów nie dokonały takiego rozróżnienia i rozporządzenie 
Ministra Sportu i Turystyki jest jedynym miejscem w którym takie 
rozróżnienie może się znaleźd. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Rozróżnienie zakresów działalności organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych dla potrzeb określenia minimalnych sum 
gwarancyjnych zabezpieczeo finansowych w postaci gwarancji i 
ubezpieczenia jest przedmiotem odpowiednich rozporządzeo 
Ministra Finansów i nie może byd odmiennie regulowane w 
przedmiotowym rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki. 
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W propozycji  tego dokumentu złożonej przez Konwent Marszałków, 
również znajdowała się lista krajów uszeregowana w odpowiedni 
sposób, nie budzący wątpliwości, a jednak propozycja ta nie została 
uwzględniona. 
 
Ubezpieczyciele informują przedsiębiorców, że nie mogą wykupid 
ubezpieczenia dla imprez organizowanych tylko w kraju, lecz muszą  
wykupid ubezpieczenie także dla imprez organizowanych w krajach 
sąsiadujących z RP, gdyż tak to zostało zapisane w rozporządzeniu 
Ministra Finansów. 
kwota jest taka sama, ale przecież nie o to chodziło aby zakłamywad 
faktyczny zakres prowadzonej działalności. 
Poza tym w  art. 7 ust. 3 ustawy o  usługach turystycznych, zostało 
określone jakie dane należy podad we wniosku o dokonanie wpisu 
do rejestru, m.in. precyzuje to pkt. 4 – określenie zasięgu 
terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje 
europejskie lub kraje pozaeuropejskie). Dane te mają swoje 
odzwierciedlenie we wpisie do rejestru a także w rejestrze 
prowadzonym przez Marszałka Województwa i Centralnej Ewidencji 
prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki. 
Jeżeli przedsiębiorcy, zmuszani przez ubezpieczycieli, będą 
wykupywad a następnie przedstawiad Marszałkom ubezpieczenia 
niezgodne z danymi zawartymi we wniosku o wpis do rejestru, a 
następnie we Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych, to Marszałkowie będą musieli 
wykazywad przedsiębiorcom, iż wykonują działalnośd poza zakresem 
terytorialnym określonym we wniosku, co stanowi rażące naruszenie 
warunków wykonywania działalności. Przedsiębiorcy będą zmuszeni 
dokonywad zmian we wnioskach – co nie jest ograniczeniem 
procedur administracyjnych - i ponosid koszta tej czynności 
administracyjnej w postaci opłaty skarbowej. 
Jest to kolejny przykład, iż niezbędnym staje się wprowadzenie 
jednolitego wykazu paostw w projektowanym rozporządzeniu 
Ministra Sportu i Turystyki 

15 Uwaga ogólna Konwent 
Marszałków 
Województw RP 

Konwent Marszałków Województw RP w podjętym stanowisku 
wyraża obawy co do wysokości przyjętych minimalnych kwot 
zabezpieczeo finansowych w rozporządzeniach Ministra Finansów z 
dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy 
gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z 

Uwaga uwzględniona poprzez ograniczenie terminów 
obowiązywania umów do okresu jednego roku. 
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działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych oraz z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych. Ostatnie upadłości touroperatorów 
wykazały, ze kwoty dotychczasowych zabezpieczeo finansowych są 
daleko niewystarczające dla pokrycia wszystkich roszczeo 
poszkodowanych klientów. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze 
winny oscylowad w granicach 20-25% rocznych przychodów.  
Konwent Marszałków proponuje, aby w opracowywanym obecnie 
rozporządzeniu zminimalizowad skutki zbyt niskich zabezpieczeo 
poprzez nałożenie na organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych obowiązku bieżącej weryfikacji sum gwarancyjnych. 

16 Uwaga ogólna Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Uprzednio zgłaszano już zastrzeżenia pod adresem przepisów, które 
ograniczają w aspekcie temporalnym możliwośd zgłaszania przez 
klientów roszczeo, pokrywanych następnie z gwarancji lub z 
ubezpieczenia. Analiza projektu wskazuje, iż projektodawca nie wziął 
pod uwagę tych zastrzeżeo, nie poświęcił również należytej uwagi 
zakwestionowanym regulacjom w uzasadnieniu projektu. 
Tymczasem przypomnied należy, że mamy do czynienia z 
propozycjami legislacyjnymi uciążliwymi dla klientów, 
ograniczającymi ich uprawnienia. Propozycje te pozostają w 
niejasnej relacji z normami dotyczącymi przedawnienia roszczeo oraz 
tzw. triggerów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Biorąc 
pod uwagę powyższe projektodawca powinien bądź rozważyd 
zmianę swojej decyzji bądź obszernie uzasadnid przyczyny 
wprowadzenia omawianych przepisów do projektu. 

Uwaga   uwzględniona. 
Proponowany wcześniej zapis dotyczył "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. 
W związku z powtarzającymi się wątpliwościami zastąpiono termin:  
„zgłoszenie roszczenia:  terminem: „przekazanie informacji o 
wystąpieniu zdarzenia  objętego Gwarancją”.     

17 uzasadnienie Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Proponuje się wyjaśnienie wskazanych w uzasadnieniu projektu 
rozporządzenia zdao o treści: „Podejście takie wynika z faktu, że w 
dotychczasowej praktyce istniały przypadki przerzucania przez 
gwarantów i ubezpieczycieli obowiązków w zakresie likwidacji 
skutków zdarzeo objętych przedmiotem zabezpieczenia finansowego 
na organy administracji.” w zakresie dotyczącym działalności 
podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Uwaga   nieuwzględniona. 
Komisja Nadzoru Finansowego jest w posiadaniu informacji nt. 
przypadków uchylania się towarzystw ubezpieczeo od rozliczania 
roszczeo zgłoszonych przez poszczególnych klientów BP Kopernik, po 
złożeniu przez to biuro wniosku o ogłoszenie upadłości w 2009 r. Nie 
jest natomiast celem uzasadnienia do rozporządzenia omawianie 
konkretnych przypadków, a jedynie wskazanie niekorzystnych z 
punktu widzenia ochrony klienta praktyk, których usunięciu ma 
służyd przedmiotowa regulacja. 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1  Wzór formularza umowy gwarancji bankowej 

18 Uwaga ogólna Izba Turystyki Ustawa o usługach turystycznych i rozporządzenie wskazują jako Uwaga nieuwzględniona. 
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RP 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. 1 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 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 

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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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. 

19 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. 

20 §1 pkt 2 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 1 pkt 2: Zleceniodawcy lub osób Uwaga uwzględniona. 

21 §1 pkt 3 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 1 pkt 3: Zleceniodawcy lub osób Uwaga uwzględniona. 

22 §1, §4, §5 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 1, 4, 5 – występuje różna terminologia na oznaczenie klientów 
Zleceniodawcy 

Uwaga uwzględniona. 

23 § 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 
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umów zostaną zgłoszone w terminie do jednego roku po upływie 
okresu obowiązywania Gwarancji.” W opinii MSiT ta kwestia jest 
wystarczająco precyzyjnie określona. 

24 §2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 2 pomimo wprowadzenia w umowie gwarancji oznaczenia 
„Gwarancja” mowa jest o niniejszej Gwarancji; 

Uwaga uwzględniona. 

25 §2 ust. 1, § 3 ust. 
4 

Ministerstwo 
Finansów 

Odnosząc się do postanowieo § 2 ust. 1 i § 3 ust. 4, § 2 ust 1 i § 3 ust. 
4 oraz § 7 ust. 1 i § 12 odpowiednio Załącznika Nr 1, 2 i 3 projektu 
należy wskazad, iż wydaje się zasadnym ujednolicenie sformułowao, 
za wzór przyjmując te, które zostały użyte w § 7 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej 
wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 238, 
poz. 1584) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1690). W 
związku z powyższym, zasadne się wydaje zastąpienie wyrażenia 
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia 
roboczego w roku (…) użytego w ww. Załącznikach sformowaniem 
użytym ww. rozporządzeniach tj. kursu średniego euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym (…). 

 Uwaga uwzględniona. 

26 § 3 ust. 2 Ministerstwo 
Finansów 

Postanowienia § 3 ust. 2 Załącznika Nr 1 projektu stanowią, iż 
gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie 
imprez turystycznych (…) jeśli zostaną zgłoszone w terminie do 
jednego roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji. Należy 
wskazad na przepis art. 818 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż 
umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą 
przewidywad, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym 
terminie powiadomid ubezpieczyciela o wypadku. Jednocześnie, 
wzory umów, o których mowa w projekcie, nie stanowią ani umowy 
ubezpieczenia, ani ogólnych warunków ubezpieczenia. Niezależnie od 
powyższego, tak brzmiący przepis Załączników wydaje się byd istotny 
z uwagi na § 3 art. 818 k.c. tj. w razie naruszenia z winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach 
poprzedzających (tj. m.in. powyżej przywołanego § 1) ubezpieczyciel 
może odpowiednio zmniejszyd świadczenie, jeżeli naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 

Uwaga   uwzględniona. 
Proponowany wcześniej zapis dotyczył "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. 
W związku z powtarzającymi się wątpliwościami zastąpiono termin:  
„zgłoszenie roszczenia” terminem: „przekazanie informacji o 
wystąpieniu zdarzenia  objętego Gwarancją”.     



 18 

ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Z uwagi 
na powyższe, poddaje się pod rozwagę przedstawione propozycje 
zapisów. Rozwiązania systemowe jednoznacznie wskazują bowiem na 
termin, po upływie którego nie ma możliwości skutecznego zgłaszania 
roszczeo. Terminem tym jest okres przedawnienia, który to w 
przypadku umów, które mają byd regulowane przez wzory formularzy 
stanowiące Załączniki do projektu jest określony w art. 87 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 
72 poz. 665, z późn. zm.) oraz w art. 819 § 1 k.c. 

27 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 3 ust. 2 rozważyd należy sprecyzowanie przepisu w zakresie kto 
i komu powinien zgłosid roszczenia „w terminie do jednego roku po 
upływie okresu obowiązywania Gwarancji”; 

Uwaga częściowo uwzględniona w wyniku zmiany redakcji zapisu, w 
której zastąpiono termin: „zgłoszenie roszczenia” terminem: 
„przekazanie Gwarantowi informacji o wystąpieniu zdarzenia  
objętego Gwarancją”.    Celowo nie jest określone kto ma przekazad 
ww. informację ponieważ może to zrobid zarówno klient 
Zleceniodawcy  jak i Beneficjent. 

28 §3 ust. 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 3 ust. 3 należy sprecyzowad, jaki podmiot ma obowiązek 
powiadomid Gwaranta o wystąpieniu przez klienta na drogę sądową; 

Uwaga nieuwzględniona. 
Z brzmienia proponowanego zapisu wynika, iż obowiązek ten 
spoczywa na kliencie Zleceniodawcy.  

29 §3 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 3 ust. 4 mowa jest o tym, że suma gwarancji ulega „weryfikacji 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (…)”. Tymczasem 
przepisy te nie określają żadnych zasad ani trybu rzeczonej 
„weryfikacji”. Proponuje się następujące brzmienie przepisu: „W 
przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok w każdym 
kolejnym roku obowiązywania gwarancji górna granica 
odpowiedzialności Gwaranta nie może byd niższa niż minimalna suma 
gwarancji wynikająca z przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
obowiązujących w pierwszym dniu tego roku. Zmianę Gwarancji 
wynikającą ze zdania poprzedzającego potwierdza się aneksem do 
umowy Gwarancji.”; 

Uwaga stała bezprzedmiotowa w związku z usunięciem par. 3 ust. 4 i 
ograniczeniem terminu obowiązywania gwarancji do jednego roku. 

30 § 3 ust. 4 Ministerstwo 
Finansów 

Odnosząc się do postanowieo § 3 ust. 4 Załącznika Nr 1 projektu 
należy wskazad, iż zasadnym wydaje się wpisanie jako jednego z 
postanowieo Wzorów formularzy, iż umowy o których mowa 
zawierane są na czas określony tj. okres 12 miesięcy. Po upływie tego 
okresu instytucja finansowa udzielająca zabezpieczenia finansowego 
bądź ochrony dokona indeksacji składki oraz sumy gwarancji lub sumy 
ubezpieczenia. Należy zatem rozważyd możliwośd zastosowania w 

Uwaga uwzględniona. 
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projekcie powyższego rozwiązania. 

31 § 3 ust. 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Mazowieckiego 

Proponuję rozważenie rozszerzenia zapisu § 3 ust. 4 w związku z 
zapisami nowych rozporządzeo Ministra Finansów dotyczących 
wysokości zabezpieczeo finansowych i sposobów wyliczania kwot 
gwarancji. Minister Finansów wskazał, że podstawę wyliczenia 
przychodu stanowi zamknięty rok obrotowy poprzedzający rok 
przedłożenia wniosku o zawarcie kolejnych umów gwarancji  lub 
umów ubezpieczenia na rzecz klientów. Z obecnej praktyki wynika, że 
przedsiębiorcy znacząco wcześniej składają do ubezpieczycieli wnioski                          
o wydanie gwarancji, aby zamknięty rok obrotowy od którego liczony 
jest przychód był z roku poprzedniego, a w niektórych skrajnych 
przypadkach nawet sprzed dwóch lat. Ustalona wtedy kwota 
gwarancji jest  niższa i istnieje duże prawdopodobieostwo, że nie 
pokryje w całości  ewentualnych roszczeo poszkodowanych klientów. 
Proponuję w § 3 ust. 4 dodanie zapisu „Kwoty  określone w gwarancji 
obowiązującej rok i krócej podlegają przeliczeniu i weryfikacji po  
zamknięciu ostatniego roku obrotowego”. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie jest zasadne nakładanie nadmiernych obowiązków na 
przedsiębiorców. Sposób wyliczania wysokości zabezpieczeo 
finansowych wynika z rozporządzeo Ministra Finansów i nie może byd 
odrębnie regulowany w niniejszym rozporządzeniu.  
 

32 § 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 
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. 

 Uwaga bezprzedmiotowa. 
Przepis został usunięty.  

33 § 4 ust. 2 pkt 1 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 4.2.1 - żądanie Beneficjenta ma zawierad podstawę prawną - 
to wydaje się byd bezzasadnym 

Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazanie podstawy prawnej jest istotne dla  stwierdzenia przez 
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Gwaranta zasadności zgłoszonego żądania.   

34 § 4 ust. 3 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 4.3 - brak doprecyzowania z ustępem którego paragrafu 
mamy do czynienia 

Uwaga bezzasadna. 
Z zasad techniki prawodawczej wynika, iż odesłanie wyłącznie do 
ustępu oznacza, iż dotyczy to ustępu w danym paragrafie. 

35 § 4 ust. 4 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 4.4 - wypłata kwoty niezbędnej (...) nastąpi w formie zaliczki 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania żądania zapłaty wysłanego drogą elektroniczną. lub   
faksem - czy to znaczy iż ustawodawca zamyka inne drogi przesłania 
żądania zapłaty (dopuszcza tylko e-mail i fax?) 

Uwaga nieuwzględniona.  
Faks  i droga elektroniczna to najszybsze   formy przekazania 
komunikatów pisemnych. 

36 §4 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

na gruncie par. 4 ust. 4 zwrócid należy uwagę, że o ile oświadczenie 
woli można złożyd w postaci elektronicznej, to nie ma formy 
„faksowej” (faksem można przesład kopię oświadczenia mającego 
formę pisemną). W związku z tym proponuje się następujące 
brzmienie „Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których 
mowa w § 1 pkt 1, nastąpi w formie zaliczki niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii żądania zapłaty 
przesłanej drogą elektroniczną lub faksem. Oryginał żądania 
Beneficjent niezwłocznie przesyła Gwarantowi.”; 

Uwaga uwzględniona. 

37 § 5 ust. 1 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 5.1- podanie podstawy prawnej wydaje się zbyteczne Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazanie podstawy prawnej jest istotne dla  stwierdzenia przez 
Gwaranta zasadności zgłoszonego żądania. 

38 § 5 ust. 1 Polska Izba 
Turystyki 

Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru formularza gwarancji bankowej żądanie 
zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 (zwrot całej lub części ceny 
za imprezę) kierowane jest do Gwaranta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności żądania i zawiera (m. in.) oświadczenie 
Beneficjenta o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(zwrot całej lub części ceny za imprezę), upoważniających do żądania 
wypłaty z niniejszej Gwarancji;  
Do żądania tego należy dołączyd m.in. oświadczenie klienta 
stwierdzające niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązao 
umownych o określonej wartości.  
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki, jeżeli oświadczenie klienta ma 
stanowid konieczny załącznik do żądania zapłaty, to w § 5 ust. 1 
należy wymienid również prawomocny wyrok sądu, ponieważ nie 
zawsze Marszałek Województwa jako beneficjent gwarancji będzie 
mógł wystąpid z żądaniem zapłaty bez takiego wyroku. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie jest zasadne aby żądad dołączenia prawomocnego wyroku sądu 
do żądania zapłaty. Rozszerzenie przedmiotowego przepisu o 
prawomocny wyrok sądu oznaczało by obowiązek wystąpienia przez 
klienta na drogę sądową , a nie taka jest intencja autora projektu. 

39 § 5 ust. 1 pkt 2 Polska Izba Nie jest właściwe użycie w § 5 ust. 1 pkt 2 wzoru formularza gwarancji 
bankowej zwrotu „niniejszej Gwarancji”, ponieważ wzór dotyczy 

Uwaga bezzasadna. 
W §1 wprowadzono następujący skrót: niniejszej umowy gwarancji 
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Turystyki umowy nie zaś dokumentu gwarancji. bankowej, zwanej dalej „Gwarancją”. 

40 § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 Polska Izba 
Turystyki 

Zdaniem Polskiej Izby Turystyki kopia oświadczenia klienta oraz kopia 
umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między 
Zleceniodawcą i jego klientem, które należy dołączyd do żądania 
zapłaty powinny byd uwierzytelnione.  
Proponujemy nadad § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 brzmienie: 
„3) kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między 
Zleceniodawcą i jego klientem uwierzytelnioną za zgodnośd z 
oryginałem przez Beneficjenta;  
4) kopię dowodu wpłaty na rzecz Zleceniodawcy należności za 
imprezę turystyczną określonej w umowie, o której mowa w pkt 3, 
uwierzytelnioną za zgodnośd z oryginałem przez Beneficjenta”; 

Uwaga nieuwzględniona. Aktualnie na rynku funkcjonują gwarancje w 
których podstawą ich uruchomienia są kopie umów.  
Wprowadzenie tego zapisu skomplikowałoby nadmiernie  procedurę 
uruchamiania zabezpieczenia, utrudniłoby i wydłużyłoby dochodzenie 
środków z gwarancji, a poszkodowanych klientów naraziłoby na 
dodatkowe koszty związane z dojazdem do siedziby Beneficjenta.  

41 § 5 ust. 1 pkt 5 Polska Izba 
Turystyki 

Wymaga rozważenia, czy również oświadczenie klienta stwierdzające 
niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązao umownych o 
określonej wartości powinno byd dołączane przez beneficjenta w 
uwierzytelnionej przez niego kopii a nie w oryginale – jak to przyjęto 
w § 5 ust. 1 pkt 5. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie ma potrzeby sporządzenia kopii oświadczenia przez klienta.   

42 § 5 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w treści par. 5 ust. 1 rozróżnid należy elementy, które żądanie 
powinno zawierad (inkorporowad) oraz elementy, które do żądania 
należy załączyd. Przykładowo trudno aby żądanie, które ma formę 
pisemnego oświadczenia woli, zawierało kopię umowy o świadczenie 
usług turystycznych (par. 5 ust. 1 pkt 4) – możliwe jest jedynie 
załączenie takiej kopii do żądania; 

Uwaga uwzględniona. 

43 § 5 ust. 1 pkt 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

sprecyzowania wymaga, o jakie okoliczności chodzi w par. 5 ust. 1 pkt 
2, gdyż nie wszystkie okoliczności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o usługach turystycznych są relewantne z perspektywy 
roszczeo z tytułów wskazanych w par. 1 pkt 2 i 3 wzoru gwarancji; 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez doprecyzowanie, iż chodzi o 
zajście  „odpowiednich” okoliczności, o których mowa w par. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy. Ze zdania wstępnego § 5 ust. 1 wynika iż chodzi o 
żądanie zapłaty z tytułu określonego w  § 1 pkt 2 i 3 umowy.  

44 § 5 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 5 ust. 2 wyrazy „zgłoszonych przez osoby uprawnione do 
wypłaty z Gwarancji” wydają się zbędne, nie wiadomo zresztą, do 
czego się one odwołują (co ma byd „zgłoszone”); 

Uwaga uwzględniona. 

45 § 5 ust. 2 Polska Izba 
Turystyki 

Zgodnie z § 5 ust. 2 „Wyliczenia kwot należnych poszkodowanym 
klientom Zleceniodawcy, zgłoszonych przez osoby uprawnione do 
wypłaty z Gwarancji, dokonuje Gwarant.”. 
Na tle § 5 ust. 2 nasuwa się pytanie, jak należy rozumied obowiązek 
wyliczania przez gwaranta należnych kwot. 
Z jednej strony – do żądania zapłaty beneficjent dołącza oświadczenia 
klienta, w którym klient (czyli sam zainteresowany) stwierdza 

Uwaga nieuwzględniona. 
O sytuacjach spornych jest mowa w §3 ust. 3. Wiążące jest wówczas 
orzeczenie sądu. W pozostałych przypadkach z dostarczonych 
dokumentów (umowy) oraz informacji o okolicznościach 
uzasadniających uruchomienie zabezpieczenia finansowego 
(odwołani imprezy lub przerwanie imprezy z powodu 
niewypłacalności zleceniodawcy) powinno wynikad w jakiej części 
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niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązao umownych o 
określonej wartości. 
Powstaje pytanie, na jakiej podstawie gwarant może wyliczyd kwotę z 
tytułu niezrealizowania części imprezy turystycznej po otrzymaniu od 
beneficjenta żądania zapłaty.  
Na czym miałoby polegad wyliczenie kwoty w sytuacji, gdy pomiędzy 
biurem podróży a klientem istniał spór w tym przedmiocie i w sprawie 
zapadł prawomocny wyrok bądź pomiędzy nimi toczy się taki spór.  
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki § 5 powinien byd dopracowany w 
omawianym zakresie pod względem koncepcyjnym. 

impreza nie została zrealizowana. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 
przedmiotem zabezpieczenia jest zwrot części wpłat wniesionych 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającej części 
imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana. 

46 § 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 bezprzedmiotowa w związku z rezygnacją z zapisu § 5 ust. 2 
poprzedniej wersji projektu rozporządzenia. 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. 

47 § 6 ust. 1 Polska Izba 
Turystyki 

W § 6 ust. 1 przyjęto, że stwierdzenie niewypłacalności następuje na 
podstawie oświadczenia woli organizatora turystyki/pośrednika 
turystycznego, który stwierdza, że jest niewypłacalny. 
Ponieważ pojęcie „niewypłacalnośd” nie jest ostre a zostało w polskim 
prawie zdefiniowane, to Polska Izba Turystyki poddaje pod rozwagę, 
czy nie odwoład się tu do definicji z art. 11 ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze (1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, 
jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązao pieniężnych. 2. 
Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolnośd prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego 
zobowiązania przekroczą wartośd jego majątku, nawet wówczas, gdy 
na bieżąco te zobowiązania wykonuje.). 

Uwaga nieuwzględniona. 
Definicja niewypłacalności z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 
dotyczy postępowania upadłościowego a nie procedury uruchamiania 
zabezpieczeo finansowych w oparciu o ustawę o usługach 
turystycznych. Jest ona bezużyteczna z punktu widzenia celu ustawy, 
którym jest ochrona klientów. Przyjęcie tej definicji na potrzeby 
ustawy o usługach turystycznych  i jej  aktów wykonawczych 
nałożyłoby na klientów obowiązek uzyskania wyroku sądowego, aby   
uzyskad środki z gwarancji.        
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48 § 6 ust. 1  Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

na gruncie par. 6 ust. 1 należy wskazad, że przywołane tamże 
oświadczenie nie jest – wbrew brzmieniu przepisu – oświadczeniem 
woli; 

Uwaga uwzględniona poprzez wykreślenie słowa „woli”. 

49 § 6 ust. 2  Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

jak już wskazywano uprzednio określenie „w oczywisty sposób” użyte 
w § 6 ust. 2 jest niedookreślone (analogiczna uwaga dotyczy § 10 ust. 
2 wzoru formularza wzoru umowy ubezpieczenia na rzecz klienta). Jak 
rozumiemy, projektodawca nie widzi potrzeby jego sprecyzowania, 
chod podkreślid należy, że zwroty niedookreślone nie sprzyjają 
pewności obrotu prawnego. Ponadto w par. 6 ust. 2 wyrazy „bez tego 
oświadczenia” proponuje się zastąpid wyrazami „bez uzyskiwania 
tego oświadczenia”. Aktualne brzmienie (wyrazy „bez tego 
oświadczenia”) projektu sugeruje, że nie trzeba oświadczenia załączad 
do żądania, kiedy jego uzyskanie jest niemożliwe, a więc a contrario 
oświadczenie takie powinno byd załączane, jeżeli może byd uzyskane. 
Nie ma to jednak odzwierciedlenia w par. 4 i 5; 

Uwaga uwzględniona częściowo w części dot. Uzupełnienia o słowo 
„uzyskania”.  
Zapis jest celowo niedookreślony. Niewypłacalnośd jest 
niezdefiniowana w polskim prawie poza ustawą z dnia 28 lutego 2003 
r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Definicja niewypłacalności 
zawarta w Prawie upadłościowym i naprawczym, zgodnie z którą 
dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich 
wymagalnych zobowiązao pieniężnych, dotyczy postępowania 
upadłościowego, a nie procedury uruchamiania zabezpieczeo 
finansowych w oparciu o ustawę o usługach turystycznych. Jest ona 
bezużyteczna z punktu widzenia celu ustawy, którym jest ochrona  
klientów. Przyjęcie tej definicji na potrzeby ustawy o usługach 
turystycznych i jej  aktów wykonawczych nałożyłoby na klientów 
obowiązek uzyskania wyroku sądowego, na podstawie którego 
zobowiązanie stawałoby się wymagalne, aby można było uzyskad 
środki z gwarancji lub ubezpieczenia, co mogłoby trwad latami i 
wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów 
związanych z postępowaniem sądowym. Natomiast celem regulacji 
jest ułatwienie klientom uzyskania wypłaty z zabezpieczenia 
finansowego, bez konieczności uzyskania wyroku sądowego.. 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. 

50 § 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 

Uwaga bezprzedmiotowa w związku ze zmianą redakcji zapisu w 
poprzedniej wersji projektu rozporządzenia, wynikającą z rezygnacji, z 
udziału Gwaranta w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu 
zabezpieczenia finansowego w przypadku braku oświadczenia 
przedsiębiorcy o niewypłacalności. 
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zapłaty zawierające elementy określone odpowiednio w § 4 lub 5 
dokumentu gwarancji (i to bank sprawdza) i jeśli bank takie wezwanie 
otrzyma, musi dokonad wypłaty, bez dodatkowego „porozumienia” z 
beneficjentem. 

51 § 7 Polska Izba 
Turystyki 

W § 7 przewiduje się, że „Gwarancja wygasa przed upływem terminu, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, w następujących przypadkach:  
1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta pełnej Sumy Gwarancji;  
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.”.  
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki, w związku z treścią § 7 pkt 2 należy 
wskazad we wzorach umów gwarancji, kto wypełniad będzie 
„obowiązek realizacji zobowiązao wynikających z umów zawartych w 
okresie obowiązywania Gwarancji”. 

Uwaga uwzględniona. 
Zmiana redakcji zapisu. 

52 § 8 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

treśd par. 8 ust. 2 budzi zasadnicze wątpliwości – jakie zachowania 
adresatów norm prawnych ma wymuszad taki przepis? Czy oznacza 
on, że beneficjent musi byd w posiadaniu oryginału/odpisu gwarancji, 
czy też musi je załączyd do żądania zapłaty? 

Zapis ten oznacza, iż beneficjent, zgodnie z ustawą o usługach 
turystycznych musi byd w posiadaniu oryginału/odpisu gwarancji,  ale 
nie dołącza go do żądania zapłaty, bo w zapisie który określa 
załączniki do tego żądania nie jest ten dokument wymieniony. Jako 
podstawę prawną żądania powinno wskazad się m.in. gwarancję, 
którą podpisał Gwarant, będącą w posiadaniu beneficjenta.  

53 § 9 i 10 Ministerstwo 
Finansów 

W odniesieniu do postanowieo § 9 i 10 Załącznika Nr 1 projektu, 
proponuje się połączyd ww. jednostki redakcyjne razem ujednolicając 
używaną terminologię, za wzór stosując tą, użytą w ww. 
rozporządzeniach Ministra Finansów – tj. odpowiednio w § 2 
rozporządzenia w sprawie w sprawie minimalnej wysokości sumy 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych oraz § 6 rozporządzenia w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych. Proponuje się zatem użycie 
sformułowania rodzaj i zakres prowadzonej działalności zgodnie z § 2 
lub § 6 aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust 1 i 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 
2004r. Nr 223, poz. 2268, z późn zm.). 

Uwaga częściowo uwzględniona. Nie jest zasadne powoływanie się na 
konkretne przepisy rozporządzeo Ministra Finansów, ponieważ 
każdorazowa zmiana tych przepisów musiałby pociągad za sobą  
nowelizację niniejszego rozporządzenia.  

54 § 10 ust. 2 Polska Izba W § 10 ust. 2 przewiduje się określanie zakresu działalności Zakresy działalności są określone zgodnie z przepisami wydanymi na 
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Turystyki pośrednika turystycznego objętej Gwarancją - zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych, to jest w rozporządzeniu Ministra 
Finansów w sprawie minimów gwarancji.  

W rozporządzeniu tym, w § 2 rozróżniono trzy rodzaje zakresów 
działalności. 

Na tle § 10 ust. 2 nasuwa się pytanie, czy wymaga on określenia w 
umowie gwarancji tylko zakresu działalności rzeczywiście przez 
organizatora turystyki wykonywanej (np.  świadczenie usług 
turystycznych na terytorium paostw pozaeuropejskich niezależnie od 
środka transportu), czy też wpisania do umowy gwarancji zakresu 
wynikającego z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
(organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na 
terytorium paostw pozaeuropejskich niezależnie od środka 
transportu oraz na terytorium paostw europejskich z wykorzystaniem 
transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z 
wyłączeniem pkt 3). 

podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych, tj. rozporządzenia Ministra Finansów.  

55 § 14 Polska Izba 
Turystyki 

§ 14 przewiduje: 
„Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla Beneficjenta, Zleceniodawcy i Gwaranta.”. 
Postanowienie to należy skorygowad; przedmiotem wzoru jest 
umowa nie zaś gwarancja. 

Uwaga niezasadna.  
W § 1 jest mowa o tym, iż umowa gwarancji, zwana jest  dalej 
„Gwarancją”. 

Załącznik nr 2 Wzór formularza umowy gwarancji ubezpieczeniowej 

56 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Wzorzec gwarancji w wielu miejscach wykracza poza delegację 
ustawową. Przykładem może byd przydzielenie prawa do żądania 
zapłaty, oprócz osobie Beneficjenta, także „wskazanej przez niego 
jednostce" (§ 1 umowy gwarancji). Ustawa nie przewiduje takiej 
możliwości, a sformułowanie to rodzi wiele problemów z 
wykonaniem gwarancji. Nie jest np. jasne co się rozumie przez 
"jednostkę" - czy powinna ona mied osobowośd prawną czy też nie? 
Nie są również jasne sprawy wystawienia i weryfikacji upoważnienia 
do działania (Gwarant nie może działad na żądanie 
nieupoważnionego). Naszym zdaniem jest to zupełnie niepotrzebne 
utrudnienie i dodatkowa komplikacja procesu wypłaty. W przypadku 
pozostawienia powyższego zapisu, postulujemy o doprecyzowanie 
terminu „jednostka". 

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.”  
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. 
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57 Uwaga ogólna Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Ponadto w projekcie widoczny jest brak rozróżnienia pomiędzy 
umową gwarancji a samą gwarancją. Chcemy podkreślid, iż to 
gwarancje są najważniejszym dokumentem, ponieważ sama umowa 
gwarancji nie przesądza o posiadaniu gwarancji, stąd różnica ta jest 
niezwykle istotna. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Termin „umowa gwarancji” wynika z delegacji ustawowej określonej 
w art. 10 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. W związku z 
powyższym umowa gwarancji 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. 

58 §1 pkt 2 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 1 pkt 2: Zleceniodawcy lub osób Uwaga uwzględniona. 

59 §1 pkt 3 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 1 pkt 3: Zleceniodawcy lub osób Uwaga uwzględniona. 

60 §1, §4, §5 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 1, 4, 5 – występuje różna terminologia na oznaczenie klientów 
Zleceniodawcy 

Uwaga uwzględniona. 

61 §2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 2 pomimo wprowadzenia w umowie gwarancji oznaczenia 
„Gwarancja” mowa jest o niniejszej Gwarancji; 

Uwaga uwzględniona. 

62 §2 ust. 1, § 3 ust. 
4 

Ministerstwo 
Finansów 

Odnosząc się do postanowieo § 2 ust. 1 i § 3 ust. 4 Załącznika Nr 2 
projektu należy wskazad, iż wydaje się zasadnym ujednolicenie 
sformułowao, za wzór przyjmując te, które zostały użyte w § 7 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w 
sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną 
przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 
238, poz. 1584) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1690). W 
związku z powyższym, zasadne się wydaje zastąpienie wyrażenia 
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia 
roboczego w roku (…) użytego w ww. Załącznikach sformowaniem 
użytym ww. rozporządzeniach tj. kursu średniego euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym (…). 

 Uwaga uwzględniona. 
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63 § 3 ust. 2 Ministerstwo 
Finansów 

Postanowienia § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 projektu stanowią, iż 
gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie 
imprez turystycznych (…) jeśli zostaną zgłoszone w terminie do 
jednego roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji. Należy 
wskazad na przepis art. 818 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż 
umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą 
przewidywad, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym 
terminie powiadomid ubezpieczyciela o wypadku. Jednocześnie, 
wzory umów, o których mowa w projekcie, nie stanowią ani umowy 
ubezpieczenia, ani ogólnych warunków ubezpieczenia. Niezależnie od 
powyższego, tak brzmiący przepis Załączników wydaje się byd istotny 
z uwagi na § 3 art. 818 k.c. tj. w razie naruszenia z winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach 
poprzedzających (tj. m.in. powyżej przywołanego § 1) ubezpieczyciel 
może odpowiednio zmniejszyd świadczenie, jeżeli naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 
ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Z uwagi 
na powyższe, poddaje się pod rozwagę przedstawione propozycje 
zapisów. Rozwiązania systemowe jednoznacznie wskazują bowiem na 
termin, po upływie którego nie ma możliwości skutecznego zgłaszania 
roszczeo. Terminem tym jest okres przedawnienia, który to w 
przypadku umów, które mają byd regulowane przez wzory formularzy 
stanowiące Załączniki do projektu jest określony w art. 87 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 
72 poz. 665, z późn. zm.) oraz w art. 819 § 1 k.c. 

Uwaga   uwzględniona. 
Proponowany wcześniej zapis dotyczył "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. 
W związku z powtarzającymi się wątpliwościami zastąpiono termin:  
„zgłoszenie roszczenia” terminem: „przekazanie informacji o 
wystąpieniu zdarzenia  objętego Gwarancją”.     

64 §3 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 3 ust. 2 rozważyd należy sprecyzowanie przepisu w zakresie kto 
i komu powinien zgłosid roszczenia „w terminie do jednego roku po 
upływie okresu obowiązywania Gwarancji”; 

Uwaga częściowo uwzględniona w wyniku zmiany redakcji zapisu, w 
której zastąpiono termin: „zgłoszenie roszczenia” terminem: 
„przekazanie Gwarantowi informacji o wystąpieniu zdarzenia  
objętego Gwarancją”.    Celowo nie jest określone kto ma przekazad 
ww. informację ponieważ może to zrobid zarówno klient 
Zleceniodawcy  jak i Beneficjent. 

65 §3 ust. 3 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 3 ust. 3 należy sprecyzowad, jaki podmiot ma obowiązek 
powiadomid Gwaranta o wystąpieniu przez klienta na drogę sądową; 

Uwaga nieuwzględniona. 
Z brzmienia proponowanego zapisu wynika, iż obowiązek ten 
spoczywa na kliencie Zleceniodawcy.  

66 § 3 ust. 3 
 

Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Przyjęty zapis sprawia, że w przypadku wszczęcia sporu sądowego 
dot. umowy gwarancji, wypłaty dla wszystkich klientów będą mogły 
zostad dokonane dopiero w terminie 60 dni po uprawomocnieniu się 
orzeczenia sądowego, co może trwad latami. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Wstrzymana powinna byd tylko wypłata dla tego klienta, który wszedł 
w spór. Zablokowana powinna byd tylko kwota będąca przedmiotem 
sporu, a reszta powinna byd wypłacona klientom. 
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67 §3 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 3 ust. 4 mowa jest o tym, że suma gwarancji ulega „weryfikacji 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (…)”. Tymczasem 
przepisy te nie określają żadnych zasad ani trybu rzeczonej 
„weryfikacji”. Proponuje się następujące brzmienie przepisu: „W 
przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok w każdym 
kolejnym roku obowiązywania gwarancji górna granica 
odpowiedzialności Gwaranta nie może byd niższa niż minimalna suma 
gwarancji wynikająca z przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
obowiązujących w pierwszym dniu tego roku. Zmianę Gwarancji 
wynikającą ze zdania poprzedzającego potwierdza się aneksem do 
umowy Gwarancji.”; 

Uwaga stała bezprzedmiotowa w związku z usunięciem par. 3 ust. 4 i 
ograniczeniem terminu obowiązywania gwarancji do jednego roku. 

68 § 3 ust. 4 Ministerstwo 
Finansów 

Odnosząc się do postanowieo § 3 ust. 4 Załącznika Nr 2 projektu 
należy wskazad, iż zasadnym wydaje się wpisanie jako jednego z 
postanowieo Wzorów formularzy, iż umowy o których mowa 
zawierane są na czas określony tj. okres 12 miesięcy. Po upływie tego 
okresu instytucja finansowa udzielająca zabezpieczenia finansowego 
bądź ochrony dokona indeksacji składki oraz sumy gwarancji lub sumy 
ubezpieczenia. Należy zatem rozważyd możliwośd zastosowania w 
projekcie powyższego rozwiązania. 

Uwaga uwzględniona. 

69 § 3 ust. 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Mazowieckiego 

Proponuję rozważenie rozszerzenia zapisu § 3 ust. 4 w związku z 
zapisami nowych rozporządzeo Ministra Finansów dotyczących 
wysokości zabezpieczeo finansowych i sposobów wyliczania kwot 
gwarancji. Minister Finansów wskazał, że podstawę wyliczenia 
przychodu stanowi zamknięty rok obrotowy poprzedzający rok 
przedłożenia wniosku o zawarcie kolejnych umów gwarancji  lub 
umów ubezpieczenia na rzecz klientów. Z obecnej praktyki wynika, że 
przedsiębiorcy znacząco wcześniej składają do ubezpieczycieli wnioski                          
o wydanie gwarancji, aby zamknięty rok obrotowy od którego liczony 
jest przychód był z roku poprzedniego, a w niektórych skrajnych 
przypadkach nawet sprzed dwóch lat. Ustalona wtedy kwota 
gwarancji jest  niższa i istnieje duże prawdopodobieostwo, że nie 
pokryje w całości  ewentualnych roszczeo poszkodowanych klientów. 
Proponuję w § 3 ust. 4 dodanie zapisu „Kwoty  określone w gwarancji 
obowiązującej rok i krócej podlegają przeliczeniu i weryfikacji po  
zamknięciu ostatniego roku obrotowego”. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie jest zasadne nakładanie nadmiernych obowiązków na 
przedsiębiorców. Sposób wyliczania wysokości zabezpieczeo 
finansowych wynika z rozporządzeo Ministra Finansów i nie może byd 
odrębnie regulowany w niniejszym rozporządzeniu.  
 

70 § 4 ust. 1 oraz 
ust. 4 

Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Takie rozwiązanie sprawia, że określony w ust. 1 wymóg formy 
pisemnej pod rygorem nieważności jest fikcyjny, ponieważ Gwarant 

Uwaga nieuwzględniona. 
Forma uproszczona dotyczy tylko wypłaty zaliczki i jest uzasadniona 
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 ma również obowiązek wypłaty na żądanie w formie elektronicznej 
lub faksowej. Może tym samym dochodzid do sytuacji, w których 
zapłata będzie się odbywała na podstawie nieważnego żądania - nic 
bowiem nie zabezpiecza obowiązku beneficjenta w zachowaniu formy 
pisemnej i brak jest sankcji za niedopełnienie tego wymogu. Termin 
„niezwłocznie" odnośnie uzupełniania żądania o formę pisemną jest 
nieprecyzyjny. 

potrzebą szybkiej wypłaty zaliczki na zapewnienie powrotu do kraju w 
sytuacji gdy wymaga tego bezpieczeostwo klientów zleceniodawcy. 
Jednocześnie należy zwrócid uwagę na obowiązek rozliczenia przez 
Beneficjenta zaliczki, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

71 § 4 ust. 2 pkt 1 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 4.2.1 - żądanie Beneficjenta ma zawierad podstawę prawną - 
to wydaje się byd bezzasadnym 

Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazanie podstawy prawnej jest istotne dla  stwierdzenia przez 
Gwaranta zasadności zgłoszonego żądania.   

72 § 4 ust. 3 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 4.3 - brak doprecyzowania z ustępem którego paragrafu 
mamy do czynienia 

Uwaga bezzasadna. Z zasad techniki prawodawczej wynika, iż 
odesłanie wyłącznie do ustępu oznacza, iż dotyczy to ustępu w danym 
paragrafie. 

73 § 4 ust.3 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Zapis mówiący o organizowaniu przez Gwaranta powrotu, stoi  
według nas sprzeczności z istotą gwarancji i nie ma nic wspólnego z 
działalnością ubezpieczeniową. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu 
zapisowi. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przepis ten daje jedynie możliwośd, a nie zobowiązuje Gwaranta do 
sprowadzenia klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż sytuacje takie, iż ubezpieczyciel 
zajmuje się sprowadzaniem klientów do kraju, miały miejsce. 

74 § 4 ust. 4 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 4.4 - wypłata kwoty niezbędnej (...) nastąpi w formie zaliczki 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania żądania zapłaty wysłanego drogą elektroniczną. lub   
faksem - czy to znaczy iż ustawodawca zamyka inne drogi przesłania 
żądania zapłaty (dopuszcza tylko e-mail i fax?) 

Uwaga nieuwzględniona.  Faks  i droga elektroniczna to najszybsze   
formy przekazania komunikatów pisemnych. 

75 §4 ust. 4 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

na gruncie par. 4 ust. 4 zwrócid należy uwagę, że o ile oświadczenie 
woli można złożyd w postaci elektronicznej, to nie ma formy 
„faksowej” (faksem można przesład kopię oświadczenia mającego 
formę pisemną). W związku z tym proponuje się następujące 
brzmienie „Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których 
mowa w § 1 pkt 1, nastąpi w formie zaliczki niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii żądania zapłaty 
przesłanej drogą elektroniczną lub faksem. Oryginał żądania 
Beneficjent niezwłocznie przesyła Gwarantowi.”; 

Uwaga uwzględniona. 

76 § 4 ust. 5 
 

Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Nie jest określony termin zwrotu zaliczki w przypadku jej 
nierozliczenia. 
 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nierozliczenie zaliczki jest podstawą dla Gwaranta do żądania jej 
zwrotu niezwłocznie po upływie 60 dni od wypłaty i nierozliczenia 
zaliczki przez Beneficjenta. 

77 §5 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Gwarant ma otrzymywad tylko kopie dokumentów oraz jednostronne 
oświadczenie Klienta o niewykonaniu zobowiązao umownych przez 
touroperatora, a jednocześnie - zgodnie z ust.4 - Gwarant odpowiada 

Uwaga nieuwzględniona.  
Aktualnie na rynku funkcjonują gwarancje w których podstawą ich 
uruchomienia są kopie umów. 
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za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji. Takie zapisy 
uniemożliwiają przeprowadzenie jakiejkolwiek weryfikacji 
zgłoszonych roszczeo, nie dają Gwarantowi żadnej możliwości 
sprawdzenia żądania, jednocześnie obciążając Gwaranta 
odpowiedzialnością za ich rozliczenie. Jest to ewidentna sprzecznośd 
uniemożliwiająca Gwarantowi działanie, za które ma ponosid 
odpowiedzialnośd 

Dla celów dowodowych w przypadku ewentualnego postępowania 
sądowego zasadnym, jest aby klient dysponował oryginałami 
dokumentów. 
Natomiast wprowadzenie wymogu uwierzytelniania kopii np. przez 
beneficjenta skomplikowałoby nadmiernie  procedurę uruchamiania 
zabezpieczenia, utrudniłoby i wydłużyłoby dochodzenie środków z 
gwarancji, a poszkodowanych klientów naraziłoby na dodatkowe 
koszty związane z dojazdem do siedziby Beneficjenta. 

78 § 5 ust. 1 Izba Turystyki 
RP 

paragraf 5.1- podanie podstawy prawnej wydaje się zbyteczne Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazanie podstawy prawnej jest istotne dla  stwierdzenia przez 
Gwaranta zasadności zgłoszonego żądania. 

79 § 5 ust. 1 Polska Izba 
Turystyki 

Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru formularza gwarancji żądanie zapłaty z 
tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 (zwrot całej lub części ceny za 
imprezę) kierowane jest do Gwaranta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności żądania i zawiera (m. in.) oświadczenie 
Beneficjenta o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(zwrot całej lub części ceny za imprezę), upoważniających do żądania 
wypłaty z niniejszej Gwarancji;  
Do żądania tego należy dołączyd m.in. oświadczenie klienta 
stwierdzające niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązao 
umownych o określonej wartości.  
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki, jeżeli oświadczenie klienta ma 
stanowid konieczny załącznik do żądania zapłaty, to w § 5 ust. 1 
należy wymienid również prawomocny wyrok sądu, ponieważ nie 
zawsze Marszałek Województwa jako beneficjent gwarancji będzie 
mógł wystąpid z żądaniem zapłaty bez takiego wyroku. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie jest zasadne aby żądad dołączenia prawomocnego wyroku sądu 
do żądania zapłaty. Rozszerzenie przedmiotowego przepisu o 
prawomocny wyrok sądu oznaczało by obowiązek wystąpienia przez 
klienta na drogę sądową , a nie taka jest intencja autora projektu. 

80 § 5 ust. 1 pkt 2 Polska Izba 
Turystyki 

Nie jest właściwe użycie w § 5 ust. 1 pkt 2 wzoru formularza gwarancji 
zwrotu „niniejszej Gwarancji”, ponieważ wzór dotyczy umowy nie zaś 
dokumentu gwarancji. 

Uwaga bezzasadna. 
W §1 wprowadzono następujący skrót: niniejszej umowy gwarancji 
bankowej, zwanej dalej „Gwarancją”. 

81 § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 Polska Izba 
Turystyki 

Zdaniem Polskiej Izby Turystyki kopia oświadczenia klienta oraz kopia 
umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między 
Zleceniodawcą i jego klientem, które należy dołączyd do żądania 
zapłaty powinny byd uwierzytelnione.  
Proponujemy nadad § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 brzmienie: 
„3) kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między 
Zleceniodawcą i jego klientem uwierzytelnioną za zgodnośd z 
oryginałem przez Beneficjenta;  
4) kopię dowodu wpłaty na rzecz Zleceniodawcy należności za 

Uwaga nieuwzględniona. Aktualnie na rynku funkcjonują gwarancje w 
których podstawą ich uruchomienia są kopie umów.  
Wprowadzenie tego zapisu skomplikowałoby nadmiernie  procedurę 
uruchamiania zabezpieczenia, utrudniłoby i wydłużyłoby dochodzenie 
środków z gwarancji, a poszkodowanych klientów naraziłoby na 
dodatkowe koszty związane z dojazdem do siedziby Beneficjenta.  
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imprezę turystyczną określonej w umowie, o której mowa w pkt 3, 
uwierzytelnioną za zgodnośd z oryginałem przez Beneficjenta”; 

82 § 5 ust. 1 pkt 5 Polska Izba 
Turystyki 

Wymaga rozważenia, czy również oświadczenie klienta stwierdzające 
niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązao umownych o 
określonej wartości powinno byd dołączane przez beneficjenta w 
uwierzytelnionej przez niego kopii a nie w oryginale – jak to przyjęto 
w § 5 ust. 1 pkt 5. 

Uwaga nieuwzględniona. Nie ma potrzeby sporządzenia kopii 
oświadczenia przez klienta.   

83 § 5 ust. 1 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w treści par. 5 ust. 1 rozróżnid należy elementy, które żądanie 
powinno zawierad (inkorporowad) oraz elementy, które do żądania 
należy załączyd. Przykładowo trudno aby żądanie, które ma formę 
pisemnego oświadczenia woli, zawierało kopię umowy o świadczenie 
usług turystycznych (par. 5 ust. 1 pkt 4) – możliwe jest jedynie 
załączenie takiej kopii do żądania; 

Uwaga uwzględniona. 

84 § 5 ust. 1 pkt 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

sprecyzowania wymaga, o jakie okoliczności chodzi w par. 5 ust. 1 pkt 
2, gdyż nie wszystkie okoliczności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o usługach turystycznych są relewantne z perspektywy 
roszczeo z tytułów wskazanych w par. 1 pkt 2 i 3 wzoru gwarancji; 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez doprecyzowanie, iż chodzi o 
zajście  „odpowiednich” okoliczności, o których mowa w par. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy. Ze zdania wstępnego § 5 ust. 1 wynika iż chodzi o 
żądanie zapłaty z tytułu określonego w  § 1 pkt 2 i 3 umowy.  

85 § 5 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

w par. 5 ust. 2 wyrazy „zgłoszonych przez osoby uprawnione do 
wypłaty z Gwarancji” wydają się zbędne, nie wiadomo zresztą, do 
czego się one odwołują (co ma byd „zgłoszone”); 

Uwaga uwzględniona. 

86 § 5 ust. 2 Polska Izba 
Turystyki 

Zgodnie z § 5 ust. 2 „Wyliczenia kwot należnych poszkodowanym 
klientom Zleceniodawcy, zgłoszonych przez osoby uprawnione do 
wypłaty z Gwarancji, dokonuje Gwarant.”. 
Na tle § 5 ust. 2 nasuwa się pytanie, jak należy rozumied obowiązek 
wyliczania przez gwaranta należnych kwot. 
Z jednej strony – do żądania zapłaty beneficjent dołącza oświadczenia 
klienta, w którym klient (czyli sam zainteresowany) stwierdza 
niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązao umownych o 
określonej wartości. 
Powstaje pytanie, na jakiej podstawie gwarant może wyliczyd kwotę z 
tytułu niezrealizowania części imprezy turystycznej po otrzymaniu od 
beneficjenta żądania zapłaty.  
Na czym miałoby polegad wyliczenie kwoty w sytuacji, gdy pomiędzy 
biurem podróży a klientem istniał spór w tym przedmiocie i w sprawie 
zapadł prawomocny wyrok bądź pomiędzy nimi toczy się taki spór.  
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki § 5 powinien byd dopracowany w 
omawianym zakresie pod względem koncepcyjnym. 

Uwaga nieuwzględniona. 
O sytuacjach spornych jest mowa w §3 ust. 3. Wiążące jest wówczas 
orzeczenie sądu. W pozostałych przypadkach z dostarczonych 
dokumentów (umowy) oraz informacji o okolicznościach 
uzasadniających uruchomienie zabezpieczenia finansowego 
(odwołani imprezy lub przerwanie imprezy z powodu 
niewypłacalności zleceniodawcy) powinno wynikad w jakiej części 
impreza nie została zrealizowana. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 
przedmiotem zabezpieczenia jest zwrot części wpłat wniesionych 
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającej części 
imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana. 

87 § 6 ust. 1 Polska Izba 
Turystyki 

W § 6 ust. 1 przyjęto, że stwierdzenie niewypłacalności następuje na 
podstawie oświadczenia woli organizatora turystyki/pośrednika 

Uwaga nieuwzględniona. 
Definicja niewypłacalności z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 
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turystycznego, który stwierdza, że jest niewypłacalny. 
Ponieważ pojęcie „niewypłacalnośd” nie jest ostre a zostało w polskim 
prawie zdefiniowane, to Polska Izba Turystyki poddaje pod rozwagę, 
czy nie odwoład się tu do definicji z art. 11 ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze (1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, 
jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązao pieniężnych. 2. 
Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolnośd prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego 
zobowiązania przekroczą wartośd jego majątku, nawet wówczas, gdy 
na bieżąco te zobowiązania wykonuje.). 

dotyczy postępowania upadłościowego a nie procedury uruchamiania 
zabezpieczeo finansowych w oparciu o ustawę o usługach 
turystycznych. Jest ona bezużyteczna z punktu widzenia celu ustawy, 
którym jest ochrona klientów. Przyjęcie tej definicji na potrzeby 
ustawy o usługach turystycznych  i jej  aktów wykonawczych 
nałożyłoby na klientów obowiązek uzyskania wyroku sądowego, aby   
uzyskad środki z gwarancji.        

88 § 6 ust. 1  Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

na gruncie par. 6 ust. 1 należy wskazad, że przywołane tamże 
oświadczenie nie jest – wbrew brzmieniu przepisu – oświadczeniem 
woli; 

Uwaga uwzględniona poprzez wykreślenie słowa „woli”. 

89 § 6 ust. 2  Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

jak już wskazywano uprzednio określenie „w oczywisty sposób” użyte 
w § 6 ust. 2 jest niedookreślone (analogiczna uwaga dotyczy § 10 ust. 
2 wzoru formularza wzoru umowy ubezpieczenia na rzecz klienta). Jak 
rozumiemy, projektodawca nie widzi potrzeby jego sprecyzowania, 
chod podkreślid należy, że zwroty niedookreślone nie sprzyjają 
pewności obrotu prawnego. Ponadto w par. 6 ust. 2 wyrazy „bez tego 
oświadczenia” proponuje się zastąpid wyrazami „bez uzyskiwania 
tego oświadczenia”. Aktualne brzmienie (wyrazy „bez tego 
oświadczenia”) projektu sugeruje, że nie trzeba oświadczenia załączad 
do żądania, kiedy jego uzyskanie jest niemożliwe, a więc a contrario 
oświadczenie takie powinno byd załączane, jeżeli może byd uzyskane. 
Nie ma to jednak odzwierciedlenia w par. 4 i 5; 

Uwaga uwzględniona częściowo w części dot. Uzupełnienia o słowo 
„uzyskania”.  
Zapis jest celowo niedookreślony. Niewypłacalnośd jest 
niezdefiniowana w polskim prawie poza ustawą z dnia 28 lutego 2003 
r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Definicja niewypłacalności 
zawarta w Prawie upadłościowym i naprawczym, zgodnie z którą 
dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich 
wymagalnych zobowiązao pieniężnych, dotyczy postępowania 
upadłościowego, a nie procedury uruchamiania zabezpieczeo 
finansowych w oparciu o ustawę o usługach turystycznych. Jest ona 
bezużyteczna z punktu widzenia celu ustawy, którym jest ochrona  
klientów. Przyjęcie tej definicji na potrzeby ustawy o usługach 
turystycznych i jej  aktów wykonawczych nałożyłoby na klientów 
obowiązek uzyskania wyroku sądowego, na podstawie którego 
zobowiązanie stawałoby się wymagalne, aby można było uzyskad 
środki z gwarancji lub ubezpieczenia, co mogłoby trwad latami i 
wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów 
związanych z postępowaniem sądowym. Natomiast celem regulacji 
jest ułatwienie klientom uzyskania wypłaty z zabezpieczenia 
finansowego, bez konieczności uzyskania wyroku sądowego.. 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 
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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. 

90 § 7 Polska Izba 
Turystyki 

W § 7 przewiduje się, że „Gwarancja wygasa przed upływem terminu, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, w następujących przypadkach:  
1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta pełnej Sumy Gwarancji;  
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.”.  
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki, w związku z treścią § 7 pkt 2 należy 
wskazad we wzorach umów gwarancji, kto wypełniad będzie 
„obowiązek realizacji zobowiązao wynikających z umów zawartych w 
okresie obowiązywania Gwarancji”. 

Uwaga uwzględniona. 
Zmiana redakcji zapisu. 

91 § 8 ust. 2 Komisja 
Nadzoru 
Finansowego 

treśd par. 8 ust. 2 budzi zasadnicze wątpliwości – jakie zachowania 
adresatów norm prawnych ma wymuszad taki przepis? Czy oznacza 
on, że beneficjent musi byd w posiadaniu oryginału/odpisu gwarancji, 
czy też musi je załączyd do żądania zapłaty? 

Zapis ten oznacza, iż beneficjent, zgodnie z ustawą o usługach 
turystycznych musi byd w posiadaniu oryginału/odpisu gwarancji,  ale 
nie dołącza go do żądania zapłaty, bo w zapisie który określa 
załączniki do tego żądania nie jest ten dokument wymieniony. Jako 
podstawę prawną żądania powinno wskazad się m.in. gwarancję, 
którą podpisał Gwarant, będącą w posiadaniu beneficjenta.  

92 § 8 ust. 2 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Naszym zdaniem pomylona jest umowa gwarancji z dokumentem 
gwarancji, które nie są tożsame. W całym wzorcu widoczny jest brak 
rozróżnienia między umową gwarancji a dokumentem gwarancji (a 
wręcz traktuje się je zamiennie), co wprowadza bałagan 
terminologiczny, sprzeczny z przyjętą praktyką i treścią ustawy. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Termin „umowa gwarancji” wynika z delegacji ustawowej określonej 
w art. 10 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. W związku z 
powyższym umowa gwarancji 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. 

93 § 9 i 10 Ministerstwo 
Finansów 

W odniesieniu do postanowieo § 9 i 10 Załącznika Nr 2 projektu, 
proponuje się połączyd ww. jednostki redakcyjne razem ujednolicając 
używaną terminologię, za wzór stosując tą, użytą w ww. 
rozporządzeniach Ministra Finansów – tj. odpowiednio w § 2 
rozporządzenia w sprawie w sprawie minimalnej wysokości sumy 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych oraz § 6 rozporządzenia w sprawie 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Nie jest zasadne powoływanie się na konkretne przepisy 
rozporządzeo Ministra Finansów, ponieważ każdorazowa zmiana tych 
przepisów musiałby pociągad za sobą  nowelizację niniejszego 
rozporządzenia.  
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obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych. Proponuje się zatem użycie 
sformułowania rodzaj i zakres prowadzonej działalności zgodnie z § 2 
lub § 6 aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust 1 i 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 
2004r. Nr 223, poz. 2268, z późn zm.). 

94 § 10 ust. 2 Polska Izba 
Turystyki 

W § 10 ust. 2 przewiduje się określanie zakresu działalności 
pośrednika turystycznego objętej Gwarancją - zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych, to jest w rozporządzeniu Ministra 
Finansów w sprawie minimów gwarancji.  

W rozporządzeniu tym, w § 2 rozróżniono trzy rodzaje zakresów 
działalności. 

Na tle § 10 ust. 2 nasuwa się pytanie, czy wymaga on określenia w 
umowie gwarancji tylko zakresu działalności rzeczywiście przez 
organizatora turystyki wykonywanej (np.  świadczenie usług 
turystycznych na terytorium paostw pozaeuropejskich niezależnie od 
środka transportu), czy też wpisania do umowy gwarancji zakresu 
wynikającego z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
(organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na 
terytorium paostw pozaeuropejskich niezależnie od środka 
transportu oraz na terytorium paostw europejskich z wykorzystaniem 
transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z 
wyłączeniem pkt 3). 

Zakresy działalności są określone zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych, tj. rozporządzenia Ministra Finansów.  

95 §12 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Nie ma znaczenia, czy organizator nie wykonał zobowiązao z własnej 
winy, czy też nie. 

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. 

96 §13 Polska Izba 
Ubezpieczeo 

Utrzymany został obowiązek podania np. nr alarmowego, co nie ma 
żadnego uzasadnienia w przypadku umowy gwarancji. Ponieważ § 4 
ust 3 stanowi, że to Beneficjent sprowadza klientów do kraju, 
podawanie numerów alarmowych do Gwaranta nie jest zasadne 

Uwaga nieuwzględniona. W przypadku wystąpienia zdarzenia 
objętego gwarancją konieczna jest możliwośd natychmiastowego 
kontaktu z gwarantem w celu uruchomienia środków z gwarancji. 
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97 §14 
 

Polska Izba 
Ubezpieczeo 

W sprzeczności z obowiązującymi przepisami, stroną umowy czyni się 
Beneficjenta, chod umowa gwarancji może zostad zawarta wyłącznie 
pomiędzy Gwarantem a Zleceniodawcą. Beneficjentowi winien byd 
okazany dokument gwarancji, a nie umowa gwarancji, której to 
konsekwencją jest wystawienie gwarancji. Jest to również sprzeczne z 
art. 5 ust 3 ustawy. 

Beneficjent nie jest stroną umowy. Obowiązek przedłożenia 
beneficjentowi umowy gwarancji wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
usługach turystycznych, zgodnie z którym przedsiębiorca jest 
obowiązany składad marszałkowi województwa oryginały lub 
potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych 
umów, o których mowa w pkt 2 tj. umowy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. 

98 § 14 Polska Izba 
Turystyki 

§ 14 przewiduje: 
„Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla Beneficjenta, Zleceniodawcy i Gwaranta.”. 
Postanowienie to należy skorygowad; przedmiotem wzoru jest 
umowa nie zaś gwarancja. 

Uwaga niezasadna.  
W § 1 jest mowa o tym, iż umowa gwarancji zwana jest  dalej 
„Gwarancją”. 

Załącznik nr 3 Wzór formularza umowy ubezpieczenia na rzecz klientów 

99 § 1  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

wadliwe oznaczono strony umowy – zbędne są określenia „Podmiot 
udzielający ubezpieczenia” oraz „Podmiot wnioskujący o udzielenie 
ubezpieczenia”, wystarczy zachowanie nomenklatury z Kodeksu 
cywilnego; 

Uwaga uwzględniona. 

100 § 1  Komisja Nadzoru 
Finansowego 

proponuje się skreślid w par. 1 zdanie zaczynające się od wyrazów „Do 
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie:”. Nie ma ono waloru 
normatywnego, a nadto jego treśd może budzid wątpliwości, w 
szczególności co do zastosowania ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych. Ustawa ta ma bowiem zastosowanie wyłącznie do 
ubezpieczeo odpowiedzialności cywilnej i mienia, natomiast 
ubezpieczenie, którego dotyczy projekt, nie jest jednoznacznie 
sklasyfikowane przez ustawodawcę jako ubezpieczenie OC 
(ubezpieczeniem mienia nie jest z całą pewnością); 

Uwaga niezasadna. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych jest to 
ubezpieczenie obowiązkowe.  

101 §1 pkt 2 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 1 pkt 2: Zleceniodawcy lub osób Uwaga uwzględniona. 

102 §1 pkt 3 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 1 pkt 3: Zleceniodawcy lub osób Uwaga uwzględniona. 

103 § 3 ust. 1 Polska Izba 
Turystyki 

W § 3 ust. 1 przewiduje się, że „Okres ubezpieczenia obowiązuje od 
dnia ...................... do dnia”. Zdanie to wymaga przeredagowania. Nie 
można bowiem powiedzied o okresie czasu, że obowiązuje. 

Uwaga uwzględniona. 

104 § 3 ust. 2 Ministerstwo 
Finansów 

Postanowienia § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 projektu stanowią, iż 
ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie 
imprez turystycznych (…) jeśli zostaną zgłoszone w terminie do 

Uwaga   uwzględniona. 
Proponowany wcześniej zapis dotyczył "zgłoszenia roszczenia" czy 
"zgłoszenia żądania wypłaty" w terminie 365 dni po dniu wygaśnięcia 
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jednego roku po upływie ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. 
Należy wskazad na przepis art. 818 § 1 kodeksu cywilnego, który 
stanowi, iż umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia 
mogą przewidywad, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym 
terminie powiadomid ubezpieczyciela o wypadku. Jednocześnie, 
wzory umów, o których mowa w projekcie, nie stanowią ani umowy 
ubezpieczenia, ani ogólnych warunków ubezpieczenia. Niezależnie od 
powyższego, tak brzmiący przepis Załączników wydaje się byd istotny  
z uwagi na § 3 art. 818 k.c. tj. w razie naruszenia z winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach 
poprzedzających (tj. m.in. powyżej przywołanego § 1) ubezpieczyciel 
może odpowiednio zmniejszyd świadczenie, jeżeli naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 
ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Z uwagi 
na powyższe, poddaje się pod rozwagę przedstawione propozycje 
zapisów. Rozwiązania systemowe jednoznacznie wskazują bowiem na 
termin, po upływie którego nie ma możliwości skutecznego zgłaszania 
roszczeo. Terminem tym jest okres przedawnienia, który to w 
przypadku umów, które mają byd regulowane przez wzory formularzy 
stanowiące Załączniki do projektu jest określony w art. 87 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 
72 poz. 665, z późn. zm.) oraz w art. 819 § 1 k.c. 

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. 
W związku z powtarzającymi się wątpliwościami zastąpiono termin:  
„zgłoszenie roszczenia” terminem: „przekazanie informacji o 
wystąpieniu zdarzenia  objętego ubezpieczeniem”.     

105 § 3 ust. 2 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

odnośnie par. 3 zob. uwagi do wzoru gwarancji ubezpieczeniowej; 
w par. 3 ust. 2 rozważyd należy sprecyzowanie przepisu w zakresie kto 
i komu powinien zgłosid roszczenia „w terminie do jednego roku po 
upływie okresu obowiązywania Gwarancji”; 

Uwaga   uwzględniona. 

106 § 3 ust. 3 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

odnośnie par. 3 zob. uwagi do wzoru gwarancji ubezpieczeniowej; 
w par. 3 ust. 3 należy sprecyzowad, jaki podmiot ma obowiązek 
powiadomid Gwaranta o wystąpieniu przez klienta na drogę sądową; 

Proponowany wcześniej zapis dotyczył "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. 

107 § 3 ust. 4 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

odnośnie par. 3 zob. uwagi do wzoru gwarancji ubezpieczeniowej; 
w par. 3 ust. 4 mowa jest o tym, że suma gwarancji ulega „weryfikacji 

W związku z powtarzającymi się wątpliwościami zastąpiono termin:  
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zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (…)”. Tymczasem 
przepisy te nie określają żadnych zasad ani trybu rzeczonej 
„weryfikacji”. Proponuje się następujące brzmienie przepisu: „W 
przypadku Gwarancji obowiązującej dłużej niż jeden rok w każdym 
kolejnym roku obowiązywania gwarancji górna granica 
odpowiedzialności Gwaranta nie może byd niższa niż minimalna suma 
gwarancji wynikająca z przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
obowiązujących w pierwszym dniu tego roku. Zmianę Gwarancji 
wynikającą ze zdania poprzedzającego potwierdza się aneksem do 
umowy Gwarancji.”; 

„zgłoszenie roszczenia” terminem: „przekazanie informacji o 

wystąpieniu zdarzenia  objętego Gwarancją”.     

108 § 3 ust. 4 Ministerstwo 
Finansów 

Odnosząc się do postanowieo § 3 ust. 4 Załącznika Nr 3 projektu 
należy wskazad, iż zasadnym wydaje się wpisanie jako jednego z 
postanowieo Wzorów formularzy, iż umowy o których mowa 
zawierane są na czas określony tj. okres 12 miesięcy. Po upływie tego 
okresu instytucja finansowa udzielająca zabezpieczenia finansowego 
bądź ochrony dokona indeksacji składki oraz sumy gwarancji lub sumy 
ubezpieczenia. Należy zatem rozważyd możliwośd zastosowania w 
projekcie powyższego rozwiązania. 

Uwaga   uwzględniona. 

109 § 3 ust. 4 Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Mazowieckiego 

Proponuję rozważenie rozszerzenia zapisu § 3 ust. 4 w związku z 
zapisami nowych rozporządzeo Ministra Finansów dotyczących 
wysokości zabezpieczeo finansowych i sposobów wyliczania kwot 
gwarancji. Minister Finansów wskazał, że podstawę wyliczenia 
przychodu stanowi zamknięty rok obrotowy poprzedzający rok 
przedłożenia wniosku o zawarcie kolejnych umów gwarancji  lub 
umów ubezpieczenia na rzecz klientów. Z obecnej praktyki wynika, że 
przedsiębiorcy znacząco wcześniej składają do ubezpieczycieli wnioski                          
o wydanie gwarancji, aby zamknięty rok obrotowy od którego liczony 
jest przychód był z roku poprzedniego, a w niektórych skrajnych 
przypadkach nawet sprzed dwóch lat. Ustalona wtedy kwota 
gwarancji jest  niższa i istnieje duże prawdopodobieostwo, że nie 
pokryje w całości  ewentualnych roszczeo poszkodowanych klientów. 
Proponuję w § 3 ust. 4 dodanie zapisu „Kwoty  określone w gwarancji 
obowiązującej rok i krócej podlegają przeliczeniu i weryfikacji po  
zamknięciu ostatniego roku obrotowego”. 

Uwaga nieuwzględniona. Nie jest zasadne nakładanie nadmiernych 
obowiązków na przedsiębiorców. Sposób wyliczania wysokości 
zabezpieczeo finansowych wynika z rozporządzeo Ministra Finansów i 
nie może byd odrębnie regulowany w niniejszym rozporządzeniu.  
 

110 § 4 i 5 Ministerstwo 
Finansów 

W odniesieniu do postanowieo § 4 i 5 Załącznika Nr 3 projektu, 
proponuje się połączyd ww. jednostki redakcyjne razem ujednolicając 
używaną terminologię, za wzór stosując tą, użytą w ww. 

Uwaga częściowo uwzględniona. Nie jest zasadne powoływanie się na 
konkretne przepisy rozporządzeo Ministra Finansów, ponieważ 
każdorazowa zmiana tych przepisów musiałby pociągad za sobą  
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rozporządzeniach Ministra Finansów – tj. odpowiednio w § 2 
rozporządzenia w sprawie w sprawie minimalnej wysokości sumy 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych oraz § 6 rozporządzenia w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych. Proponuje się zatem użycie 
sformułowania rodzaj i zakres prowadzonej działalności zgodnie z § 2 
lub § 6 aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust 1 i 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 
2004r. Nr 223, poz. 2268, z późn zm.). 

nowelizację niniejszego rozporządzenia. 

111 § 7 ust. 1 i § 12 Ministerstwo 
Finansów 

Odnosząc się do postanowieo § 7 ust. 1 i § 12 Załącznika Nr 3 projektu 
należy wskazad, iż wydaje się zasadnym ujednolicenie sformułowao, 
za wzór przyjmując te, które zostały użyte w § 7 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej 
wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 238, 
poz. 1584) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1690). W 
związku z powyższym, zasadne się wydaje zastąpienie wyrażenia 
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia 
roboczego w roku (…) użytego w ww. Załącznikach sformowaniem 
użytym ww. rozporządzeniach tj. kursu średniego euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym (…). 

 Uwaga uwzględniona. 

112 § 8 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

wydaje się, że w par. 8 dwa pierwsze ustępy zawierają częściowo tę 
samą treśd. Ust. 1 należy uznad za zbędny. 

Uwaga częściowo uwzględniona. Zapis przeniesiony do § 2. 

113 § 8 ust. 2 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 8 ust. 2: Marszałka albo wskazanej przez niego jednostki (zakładam, 
że Marszałek i jednostka nie składają takiego żądania łącznie) 

Uwaga nieuwzględniona. Zapis wynika wprost z ustawy. 

114 § 8 ust. 5 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Ponadto do par. 8 odnieśd należy uwagę f) do wzoru gwarancji 
ubezpieczeniowej; 
na gruncie par. 4 ust. 4 zwrócid należy uwagę, że o ile oświadczenie 
woli można złożyd w postaci elektronicznej, to nie ma formy 
„faksowej” (faksem można przesład kopię oświadczenia mającego 

Uwaga uwzględniona. 
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formę pisemną). W związku z tym proponuje się następujące 
brzmienie „Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których 
mowa w § 1 pkt 1, nastąpi w formie zaliczki niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii żądania zapłaty 
przesłanej drogą elektroniczną lub faksem. Oryginał żądania 
Beneficjent niezwłocznie przesyła Gwarantowi.”; 

115 § 9 ust. 1 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

w par. 9 zbędny jest ust. 1. Uwzględnione , przeniesione do § 2. 

116 § 9 ust. 2 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Poza tym do par. 9 odnieśd należy uwagi g)-i) do wzoru gwarancji 
ubezpieczeniowej 
w treści rozróżnid należy elementy, które żądanie powinno zawierad 
(inkorporowad) oraz elementy, które do żądania należy załączyd. 
Przykładowo trudno aby żądanie, które ma formę pisemnego 
oświadczenia woli, zawierało kopię umowy o świadczenie usług 
turystycznych – możliwe jest jedynie załączenie takiej kopii do 
żądania; 

Uwaga uwzględniona. 

117 § 9 ust. 2 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Poza tym do par. 9 odnieśd należy uwagi g)-i) do wzoru gwarancji 
ubezpieczeniowej 
sprecyzowania wymaga, o jakie okoliczności chodzi w par. 5 ust. 1 pkt 
2, gdyż nie wszystkie okoliczności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o usługach turystycznych są relewantne z perspektywy 
roszczeo z tytułów wskazanych w par. 1 pkt 2 i 3 wzoru gwarancji; 

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez doprecyzowanie, iż chodzi o 
zajście  „odpowiednich” okoliczności, o których mowa w par. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy. Ze zdania wstępnego § 5 ust. 1 wynika iż chodzi o 
żądanie zapłaty z tytułu określonego w  § 1 pkt 2 i 3 umowy.  

118 § 9 ust. 3 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Poza tym do par. 9 odnieśd należy uwagi g)-i) do wzoru gwarancji 
ubezpieczeniowej 
wyrazy „zgłoszonych przez osoby uprawnione do wypłaty z 
Gwarancji” wydają się zbędne, nie wiadomo zresztą, do czego się one 
odwołują (co ma byd „zgłoszone”); 

Uwaga uwzględniona. 

119 §10 ust. 1 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

do par. 10 odnieśd należy uwagi j)-k) do wzoru gwarancji 
ubezpieczeniowej. 
należy wskazad, że przywołane tamże oświadczenie nie jest – wbrew 
brzmieniu przepisu – oświadczeniem woli; 

Uwaga uwzględniona poprzez wykreślenie słowa „woli”. 

120 §10 ust. 2 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

do par. 10 odnieśd należy uwagi j)-k) do wzoru gwarancji 
ubezpieczeniowej. 
jak już wskazywano uprzednio określenie „w oczywisty sposób” jest 
niedookreślone. Jak rozumiemy, projektodawca nie widzi potrzeby 
jego sprecyzowania, chod podkreślid należy, że zwroty niedookreślone 
nie sprzyjają pewności obrotu prawnego. Ponadto wyrazy „bez tego 
oświadczenia” proponuje się zastąpid wyrazami „bez uzyskiwania 
tego oświadczenia”. Aktualne brzmienie (wyrazy „bez tego 

Uwaga uwzględniona częściowo w części dot. Uzupełnienia o słowo 
„uzyskania”.  
Zapis jest celowo niedookreślony. Niewypłacalnośd jest 
niezdefiniowana w polskim prawie poza ustawą z dnia 28 lutego 2003 
r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Definicja niewypłacalności 
zawarta w Prawie upadłościowym i naprawczym, zgodnie z którą 
dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich 
wymagalnych zobowiązao pieniężnych, dotyczy postępowania 
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oświadczenia”) projektu sugeruje, że nie trzeba oświadczenia załączad 
do żądania, kiedy jego uzyskanie jest niemożliwe, a więc a contrario 
oświadczenie takie powinno byd załączane, jeżeli może byd uzyskane. 
Nie ma to jednak odzwierciedlenia w par. 4 i 5; 

upadłościowego, a nie procedury uruchamiania zabezpieczeo 
finansowych w oparciu o ustawę o usługach turystycznych. Jest ona 
bezużyteczna z punktu widzenia celu ustawy, którym jest ochrona  
klientów. Przyjęcie tej definicji na potrzeby ustawy o usługach 
turystycznych i jej  aktów wykonawczych nałożyłoby na klientów 
obowiązek uzyskania wyroku sądowego, na podstawie którego 
zobowiązanie stawałoby się wymagalne, aby można było uzyskad 
środki z gwarancji lub ubezpieczenia, co mogłoby trwad latami i 
wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów 
związanych z postępowaniem sądowym. Natomiast celem regulacji 
jest ułatwienie klientom uzyskania wypłaty z zabezpieczenia 
finansowego, bez konieczności uzyskania wyroku sądowego.. 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. 

121 § 10 ust. 4 Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych 

§ 9 ust. 4: Po otrzymaniu dokonanego przez Ubezpieczyciela 
szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom 
Ubezpieczającego, Marszałek wydaje dyspozycję… 

Uwaga uwzględniona. 

 


