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Warszawa,   20 lutego  2015 r.  

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH  

PROJEKTU  USTAWY O ZMIANIE USTAWY O USŁUGACH TURTYSTYCZNYCH 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych pismem Ministra Sportu i Turystyki 

z dnia  9 stycznia 2015 r. został poddany konsultacjom publicznym z następującymi 

podmiotami:    

 

1) Polska Izba Turystyki,  

2) Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) Polski Związek Organizatorów Turystyki,  

4) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, 

5) Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan,  

6) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,  

7) Polska Izba Hotelarstwa,  

8) Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych,  

9) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,  

10) Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”,  

11) Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel,  

12) Polska Izba Turystyki Młodzieżowej,  

13) Polska Federacja Campingu i Caravaningu,  

14) Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych,  

15) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,  

16) Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa,  

17) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,   

18) Polska Izba Ubezpieczeń,  

19) Związek Banków Polskich,   

20) Federacja Konsumentów,  

21) Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,  

22) Europejskie Centrum Konsumenckie,  

23) Rzecznik Ubezpieczonych, 
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24) marszałkowie województw,  

25) Związek Województw RP.   

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt ustawy został zamieszczony także w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto, zgodnie z § 11a 

ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny. 

Do projektu wpłynęły uwagi    zgłoszone przez  24 podmioty, w tym:  

-  przez 8 organizacji branżowych, samorządu gospodarczego i zajmujących się ochroną 

konsumentów, tj. :  

1) Polski Związek Organizatorów Turystyki,  

2) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,  

3) Polską Izbę Hotelarstwa,  

4) Porozumienie Zielonogórskie, 

5) Rzecznika Ubezpieczonych,  

6) Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki,  

7) Polską Izbę Turystyki, 

8) Polską Izbę Ubezpieczeń, 

 - przez 15 urzędów marszałkowskich tj. :  

1. Urząd Marszałkowski Województwa  Kujawsko- Pomorskiego, 

2. Urząd Marszałkowski Województwa  Warmińsko-Mazurskiego (2 pisma), 

3. Urząd Marszałkowski Województwa  Zachodniopomorskiego, 

4. Urząd Marszałkowski Województwa  Lubuskiego, 

5. Urząd Marszałkowski Województwa  Pomorskiego,  

6. Urząd Marszałkowski Województwa  Świętokrzyskiego, 

7. Urząd Marszałkowski Województwa  Mazowieckiego (2 pisma),  

8. Urząd Marszałkowski Województwa  Opolskiego, 

9. Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego, 

10. Urząd Marszałkowski Województwa  Łódzkiego, 

11. Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego, 
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12. Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego, 

13. Urząd Marszałkowski Województwa  Podlaskiego, 

14. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

15. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

-  oraz przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazał opinie 

otrzymane z województw: śląskiego, podlaskiego, małopolskiego, pomorskiego, łódzkiego 

i lubuskiego, które  wpłynęły też bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz 

przypomniał stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 20 lutego 2013 r. 

Termin zgłaszania uwag do projektu był określony na dzień 31 stycznia 2015 r.  

Spośród  8-miu organizacji branżowych i samorządu gospodarczego, które ustosunkowały się 

pisemnie do projektu, pozytywnie zaopiniowały  projekt lub nie wnosiły uwag do projektu  

wszystkie podmioty, z wyjątkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.  

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stwierdził, iż propozycje zmian zawarte w projekcie 

w większości należy ocenić negatywnie. ZPP podniósł, iż projekt  nie pozwala rozwiązać 

faktycznie istniejącego problemu prawnego, nie dookreśla zadań marszałka województwa, 

jakie miałby prowadzić w ramach działań związanych z organizacją powrotu  turystów z 

imprezy turystycznej, którym niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny  

nie zapewnił tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z zawartej umowy. Projekt, 

zdaniem  Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, nie rozstrzyga czy zadaniem marszałka 

jest  częściowe sfinansowanie ze środków własnych kosztów zapewnienia powrotu turystów z 

imprezy turystycznej w sytuacji gdy koszt tego powrotu przekracza wysokość zabezpieczenia 

finansowego posiadanego przez niewypłacalnego organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego. W opinii ZPP niedopuszczalne jest przerzucanie odpowiedzialności za 

poczynania nieuczciwych organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych na 

wszystkich przedsiębiorców działających w branży turystycznej albo na ogół obywateli 

finansujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.  

Polska Izba Ubezpieczeń wniosła o zastąpienie w brzmieniu projektowanego przepisu słowa 

turystów – słowem klientów. Ponadto PIU wniosła o dokonanie dodatkowych zmian w ustawie 

o usługach turystycznych, wykraczających poza zakres projektu:   

1) rozszerzenie zakresu projektu, poprzez rozszerzenie zadań marszałków województw o  

- zwrot klientom wpłat  wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z 

przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które 

działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, oraz  

-  zwrot klientom części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, 

odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn 

dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w 

ich imieniu,  

2) zastąpienie zwrotu „umowa gwarancji ubezpieczeniowej” zwrotem „gwarancja 

ubezpieczeniowa”, 

3) wprowadzenie definicji pojęcia  „niewypłacalność” w odniesieniu do działalności  

organizatora turystyki  i pośrednika turystycznego, 
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4)  usuniecie odwołań do terminu i wysokości przedpłat wnoszonych przez klientów jako 

podstawy określania minimalnych sum gwarancyjnych zabezpieczeń finansowych  

wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, co musiałoby 

pociągnąć za sobą wydanie na nowo aktów wykonawczych do ww. ustawy przez Ministra 

Finansów,  określających ww. minimalne sumy gwarancyjne dla zabezpieczeń finansowych w 

formie gwarancji i ubezpieczeń.  

Spośród 15 urzędów marszałkowskich, które wzięły udział w konsultacjach publicznych:  

1) bezwarunkowo pozytywnie oceniły  lub zaakceptowały projekt  3 urzędy  marszałkowskie 

tj.:   

a) Urząd Marszałkowski Województwa  Świętokrzyskiego,  

b) Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego i  

c) Urząd Marszałkowski Województwa  Śląskiego   

Urzędy te podkreśliły, że projektowana  zmiana uściśli i wskaże w sposób bezpośredni i  

jednoznaczny  zadania marszałków województw w zakresie organizacji powrotu turystów z 

imprezy turystycznej, którym niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny  

nie zapewnił tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z zawartej umowy.  

2) warunkowo pozytywnie oceniły  lub zaakceptowały projekt  2 urzędy  marszałkowskie tj.:  

a) Urząd Marszałkowski Województwa  Zachodniopomorskiego i  

b)  Urząd Marszałkowski Województwa  Mazowieckiego.  

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego akceptując projekt wniósł 

jednocześnie o rozszerzenie projektu poprzez dodanie regulacji, która określiłaby zasady 

ubiegania się przez marszałków o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację ww. 

działań, które samorządy województw poniosłyby w związku z niewystarczającą wysokością 

zabezpieczeń finansowych  posiadanych przez organizatorów turystyki lub pośredników 

turystycznych. 

 Marszałek Województwa Mazowieckiego zaakceptował  projektowaną zmianę ustawy o 

usługach turystycznych, gdyż w projektowanym przepisie jest jednoznacznie wskazany 

podmiot odpowiedzialny za organizowanie powrotu poszkodowanych klientów 

niewypłacalnych biur podróży. Jednocześnie stwierdził on, iż projektowana zmiana nie 

wskazuje sposobu działania w sytuacji, gdy środki zabezpieczenia finansowego okażą się 

niewystarczające na opłacenie kosztów powrotu klientów. Wobec tego Urząd ten podniósł, iż 

zasadnym wydaje się dodanie do art. 5, ust. 5b o następującej treści: „Koszty związane z 

organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego 

powrotu z imprezy turystycznej są opłacane do wysokości sumy gwarancji bankowej, sumy 

gwarancji ubezpieczeniowej lub sumy ubezpieczenia na rzecz klientów, a w przypadku, gdy ww. 

środki okażą się niewystarczające, pozostałe koszty powrotu zostaną pokryte ze środków...”, 

ponieważ w opinii tego Urzędu należy wskazać podmiot, który będzie refundował brakujące 

środki oraz przewidzieć ścieżkę szybkiego dostępu do tych środków i sposób ich rozliczania. 

Ponadto Urząd ten zaproponował także rozszerzenie projektu o wprowadzenie sankcji za 

naruszenie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach turystycznych, tj. nieprzedstawianie 

kontynuacji posiadanego zabezpieczenia finansowego przed upływem 14 dni od dnia upływu 

terminu obowiązywania  zabezpieczeń finansowych.  Z szacunkowych danych Urzędu wynika, 
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że około 20 % przedsiębiorców nie przestrzega ustawowego terminu na złożenie kolejnego 

dokumentu zabezpieczenia finansowego mimo, iż w terminie ok. 2 miesięcy przed upływem 

terminu obowiązywania ich zabezpieczeń finansowych otrzymują stosowne przypomnienie. 

3) negatywnie (wprost lub pośrednio) oceniło projekt 10 urzędów marszałkowskich: 

a) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

b) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

c) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 

d) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

e) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 

f) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

g) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

h) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

i) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

j) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Uzasadnieniem negatywnej oceny projektu przedstawianej przez urzędy marszałkowskie były 

najczęściej:  

- brak  wyraźnego i szczegółowego wskazania (wyliczenia konkretnych działań) zakresu 

obowiązków marszałka województwa w ramach działań związanych z organizacją powrotu  

turystów z imprezy turystycznej, którym niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik 

turystyczny  nie zapewnił tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z zawartej umowy, 

- brak określenia źródeł finansowania tych działań marszałków województw, w sytuacji gdy 

zabezpieczenia finansowe posiadane przez organizatorów turystyki lub pośredników 

turystycznych okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów zapewnienia powrotu turystów 

z imprezy turystycznej, 

- brak faktycznego rozwiązania problemu braku środków niewystarczających na pokrycie 

kosztów zapewnienia powrotu turystów z imprezy turystycznej, 

- wskazywanie, iż powierzenie marszałkowi województwa organizacji powrotu turystów z 

imprezy turystycznej, którym niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny  

nie zapewnił tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z zawartej umowy nie mieści 

się w zakresie zadań publicznych, które mogą być powierzone samorządom  województw, 

ponieważ może to dotyczyć jedynie zadań własnych samorządu województwa,  a nie zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podnoszenie, że zadanie to nie  stanowi 

zadania publicznego, ponieważ za takie uznaje się zadania służące zaspokojeniu zbiorowych 

potrzeb społeczności lokalnych oraz zorganizowanego w państwo całego społeczeństwa,  

- brak określenia źródeł opłacania osób dodatkowo zatrudnionych przez urzędy 

marszałkowskie w związku z  zaangażowaniem w realizację działań w zakresie organizacji 

powrotu turystów z imprezy turystycznej, którym niewypłacalny organizator turystyki lub 
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pośrednik turystyczny  nie zapewnił tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z 

zawartej umowy, 

- brak zgody na twierdzenie zawarte w uzasadnieniu do projektu, iż projekt nie będzie 

wywoływał dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa lub budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, 

- proponowana treść art. 5a projektowanej ustawy powinna uwzględniać, że marszałek 

województwa prowadzi działania związane z organizacją powrotu turystów do kraju do 

wysokości sumy zabezpieczenia finansowego. W przypadku, gdy treść proponowanego art. 5a  

nie będzie uwzględniała powyższego zapisu istnieje uzasadnione ryzyko, że przy przekroczeniu 

sumy zabezpieczenia finansowego przeznaczonej na ściągnięcie turystów do kraju obciążony 

zostanie budżet samorządu województwa, 

- zastrzeżenia budzi także okres 7 dni wejścia w życie proponowanego art. 5a (zmiana miałaby 

wejść w życie w II kwartale 2015 r.). W przypadku, gdy istnieje ryzyko obciążenia budżetu 

samorządu województwa, marszałek nie ma już możliwości uwzględnienia tego ryzyka w 

bieżącym budżecie województwa, 

- połowiczność zaproponowanych rozwiązań, które w konsekwencji będą rodziły dalsze 

wątpliwości interpretacyjne, 

- wskazywanie  braku w urzędach marszałkowskich wyspecjalizowanej kadry do wykonywania 

działań w zakresie organizacji powrotu turystów z imprezy turystycznej. 

Reasumując  -   12  na 15 urzędów marszałkowskich w pismach przesłanych w ramach 

konsultacji publicznych podkreśla, że  zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o 

usługach turystycznych przepisy, dotyczące wskazania marszałków jako organu 

odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności 

przedsiębiorcy, są niepełne i niejasne. Zwracają one uwagę na fakt, iż nie zaproponowano  

rozwiązania problemu w sytuacji, gdy środków z zabezpieczenia przedsiębiorcy zabraknie, a 

niewyjaśniona sytuacja w tym zakresie może grozić narażeniem budżetu Państwa i budżetów 

samorządów terytorialnych na wydatki. 

Ponadto część urzędów marszałkowskich i przedstawicieli branży turystycznej  podkreślało w 

swoich pismach, iż koniecznym jest wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych na rzecz 

klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o dodatkowy 

filar tych zabezpieczeń w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.  

Szczegółowe zestawienie zgłoszonych uwag, podmiotów zgłaszających uwagi i stanowiska 

Ministerstwa Sportu i Turystyki do tych uwag zawarte jest w załączonej tabeli pt. „Zestawienie 

uwag zgłoszonych na piśmie w toku konsultacji publicznych do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o usługach turystycznych”.  

Ponadto Minister Sportu i Turystyki w ramach konsultacji publicznych w dniu 11 lutego   2015 

r. zorganizował spotkanie konsultacyjne, na które zaprosił wszystkie podmioty, do których  w 

ramach konsultacji publicznych projekt ustawy został przekazany. Spotkanie to poświęcone 

było omówieniu i dyskusji nad uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji publicznych.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 17 podmiotów, w tym 6 urzędów marszałkowskich 

(łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego),  9 

organizacji z branży turystycznej (Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki Rzeczypospolitej 

Polskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, Stowarzyszenia 
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„Konferencje i Kongresy w Polsce”, Polskiej Federacji Campingi i Caravaningu,  

Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych, Polskiej Izby Hotelarstwa, 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiej Federacji Pilotażu i 

Przewodnictwa), organizacji branży ubezpieczeniowej  (Polskiej Izby Ubezpieczeń) oraz 

Rzecznika Ubezpieczonych. 

Celem spotkania było omówienie uwag zgłoszonych do przedmiotowego projektu ustawy w 

ramach konsultacji publicznych. 

W trakcie ww. spotkania Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprezentowało poniższe stanowisko: 

1) projektowana ustawa stanowi realizację wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby 

Kontroli z 2012 r. (P/12/192) oraz zalecenia Stałego Komitetu Rady Ministrów z 27 

listopada 2014 r. (KRM-24-161-14), w zakresie wskazania podmiotu odpowiedzialnego 

za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego; 

2) nie jest możliwe rozszerzenie regulacji poza zakres określony we wpisie do Wykazu 

prac legislacyjnych Rady Ministrów; 

3) projektowana ustawa w zakresie dotyczącym wyraźnego wskazania marszałka 

województwa jako organu właściwego do realizacji zadania w zakresie sprowadzania 

turystów do kraju, nie wprowadzi nowego zadania z zakresu administracji rządowej, 

tylko usankcjonuje dotychczasową wieloletnią praktykę w tym zakresie i usunie 

wątpliwości interpretacyjne; 

4) zakłada się, że koszty powrotu turystów do kraju zostaną pokryte z zabezpieczeń 

finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 

które w związku ze zmianą przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w 2013 r. 

powinny być wystarczające na pokrycie tych kosztów; 

5) zakłada się, że koszty administracyjne organizacji procesu sprowadzania turystów do 

kraju przez urzędy marszałkowskie będą tak jak dotychczas finansowane z budżetu 

państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej. 

Podczas spotkania większość partnerów społecznych  wyraziła brak poparcia dla projektu 

nowelizacji w aktualnym kształcie z uwagi na zbyt wąski zakres regulacji, który nie rozwiąże 

problemu ewentualnego braku środków z zabezpieczeń finansowych biur podróży na realizację 

obowiązków wynikających z dyrektywy 90/314. Wskazano na brak uwzględnienia w projekcie: 

- kwestii finansowania przez marszałków kosztów sprowadzania turystów tylko do wysokości 

zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz kosztów 

administracyjnych organizacji procesu sprowadzania z dotacji celowej z budżetu państwa na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności zapewnienia zwiększenia 

dotacji celowej do wysokości pozwalającej na realizację tych zadań, 

- źródeł finansowania kosztów sprowadzania klientów niewypłacalnych biur podróży, w 

przypadku braku środków z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, 

-  źródeł finansowania kosztów zwrotu wpłat wniesionych przez klientów niewypłacalnych biur 

podróży na poczet imprez niezrealizowanych w całości lub w części z powodu 

niewypłacalności biura podróży, 
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- kwestii uwzględnienia w kosztach powrotu z imprezy turystycznej kosztów zakwaterowania 

klientów niewypłacalnego biura podróży w okresie niezbędnego oczekiwania na transport 

powrotny z imprezy turystycznej; 

- definicji pojęcia niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. 

Wskazano także na konieczność kompleksowej zmiany ustawy o usługach turystycznych, która 

faktycznie pozwoli rozwiązać problemy dotyczące m.in. funkcjonowania systemu 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych, w tym wyeliminowania nieprawidłowości w działalności 

przedsiębiorców poprzez odpowiedni monitoring i system sankcji za nieprzestrzeganie 

przepisów dotyczących obowiązków wynikających z ustawy o usługach turystycznych i aktów 

wykonawczych. 

Ponadto ponownie wskazano, że najlepszym rozwiązaniem w zakresie systemu zabezpieczeń 

finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży jest fundusz gwarancyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

Zestawienie uwag zgłoszonych na piśmie w toku konsultacji publicznych do projektu ustawy o 

zmianie ustawy o usługach turystycznych.   

 


