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Warszawa, 20 lutego 2015 r. 

    Ministerstwo  

Sportu i Turystyki 

 

 

  

Zestawienie uwag zgłoszonych na piśmie w toku konsultacji publicznych  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych  

 
 

Lp. Podmiot 

zgłaszający uwagi  

Uwaga Stanowisko MSiT do uwag/ informacja o akceptacji lub 

braku uwag do projektu podmiotu zgłaszającego uwagi 

1.  Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Konieczne jest wskazanie źródła finansowania działań związanych z organizacją 

powrotu klientów do kraju oraz zasad postępowania w przypadku, gdy wysokość 

zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy okaże się niewystarczająca. W związku z 

tym, iż ww. zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jako 

źródło finansowania należy wskazać Skarb Państwa. 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona  

 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

W związku z tym, projektowana ustawa nie będzie wywierała w 

tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa               

i budżetów jst. 

2.  Zarząd 

Województwa 

Opolskiego 

Przekazane przez administrację rządową środki finansowe na realizację zadań 

zleconych przez samorząd województwa są niewystarczające, gdyż nie rekompensują 

wszystkich wydatków administracyjnych związanych z realizacją tych zadań. 

Upoważnienie Marszałka województwa do sprowadzania klientów upadłych biur 

podróży, w sytuacji niewystarczającej sumy gwarancyjnej nie rozwiązuje 

problemu zabezpieczenia w 100 % roszczeń klientów. 

Uwaga nieuwzględniona. 

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 
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wojewodów. 

3.  Marszałek 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 

Tekst regulacji powinien zawierać jednoznaczne wskazanie, iż środki na 

organizację powrotu turystów mają pochodzić z zabezpieczenia finansowego 
danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, a marszałkowie zajmują 

się ściąganiem turystów wyłącznie do wysokości tych zabezpieczeń. 

Należy jednoznacznie wskazać podmiot, który przejmie odpowiedzialność za 

sprowadzenie turystów i pokrycie kosztów ich powrotu w przypadku, gdy środki z 

zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego biura okażą się niewystarczające na ten 

cel. 

 

Niewypłacalność podmiotu wpisanego do rejestru działalności regulowanej i 

konieczność sprowadzania turystów takiego biura do kraju rodzi dodatkowe koszty 

administracyjne, a w skrajnych przypadkach braku środków z zabezpieczeń 

finansowych na ten cel spowoduje powstanie niemałych kosztów związanych z 

zapewnieniem transportu dla turystów. 

Uwagi nieuwzględnione. 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy,  zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

W związku z tym, projektowana ustawa nie będzie wywierała w 

tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jst. 

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 

wojewodów. 

 

4.  Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego 

Akceptacja doprecyzowania w ustawie o usługach turystycznych przepisów 

dotyczących sprowadzania turystów upadłych biur podróży poprzez wskazanie 

Marszałka Województwa jako organu realizującego to zadanie. 

Należy powiązać jednak proponowane rozwiązanie z normą regulującą ubieganie się o 

zwrot z budżetu państwa kosztów poniesionych przez samorządy województwa na 

realizację tego zadania, które przewyższają środki wypłacone przez ubezpieczycieli 

biur podróży. 

Należy ustalić zasady i procedury ubiegania się o zwrot środków z budżetu 

państwa związanych z organizacją powrotu turystów do kraju  poniesione przez 

samorządy województwa w przypadku, gdyby  środki gwarancji 

ubezpieczeniowych były niewystarczające. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

W związku z tym, projektowana ustawa nie będzie wywierała w 

tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa               

i budżetów jst. 
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5.  Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Uzupełnienie projektu przepisu o informację, że Marszałek województwa lub 

wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydania dyspozycji wypłaty 

zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju ponosi koszty związane z 

powrotem turystów do kraju tylko do wysokości sumy gwarancyjnej. 

Wskazanie źródła środków finansowych na organizację sprowadzania turystów 

do kraju, w wypadku gdy suma gwarancyjna okaże się niewystarczająca. 

Brak środków finansowych koniecznych do pokrycia kosztów związanych z 

rozszerzeniem zakresu obowiązków pracowników samorządowych, którzy mieliby 

odpowiadać za organizację powrotu do kraju turystów niewypłacalnych biur podróży. 

Wątpliwości dotyczące posiadanej przez Marszałka Województwa zdolności sądowej i 

procesowej w postępowaniu sadowym, a ściślej rzecz ujmując zgłoszenie wątpliwości, 

czy wolą ustawodawcy nie było wyłączenie dochodzenia przez Marszałków należności 

przed sądem. 

 

 

 

 

 

 

Doprecyzowanie, w jakim trybie powinna przebiegać procedura ściągania 

turystów do kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o rozważenie kwestii postępowania na wypadek niewypłacalności 

przedsiębiorcy, wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe wydanie 

decyzji o zakazie prowadzenia działalności przez okres 3 lat oraz wykreśleniu 

przedsiębiorcy z rejestru w momencie złożenia przez niego oświadczenia o 

niewypłacalności, a także wprowadzenie przepisów, które uwzględniałyby 

funkcjonowanie organizatorów działających tylko lokalnie organizujących kilka 

wyjazdów rocznie bądź generujących niewielkie przychody. Ponadto należałoby się 

zastanowić nad wprowadzeniem przepisów definiujących w sposób jednoznaczny 

rachunek powierniczy. 

Uwagi nieuwzględnione. 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy,  zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

W związku z tym, projektowana ustawa nie będzie wywierała w 

tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jst. 

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 

wojewodów. 

 

Nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego czynności, 

do których zobowiązani będą marszałkowie, w przypadku, gdy 

będzie konieczne zastosowanie proponowanego przepisu. Nie 

jest możliwe dokładne wyliczenie wszystkich możliwych 

czynności, ponieważ każdy przypadek sprowadzania klientów 

niewypłacalnych  biur podróży do kraju może pociągać za sobą 

różne działania.  

Nie jest możliwe rozszerzenie zakresu ustawy o proponowane 

zagadnienia, ponieważ zakres ww. nowelizacji został ściśle 

określony w Planie prac legislacyjnych Rządu. 
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6.  Wicemarszałek 

Województwa 

Lubuskiego 

Powinno zostać dookreślone, że Marszałek Województwa ma obowiązek 

organizacji powrotu do kraju klientów oraz zwrotu zaliczek wniesionych przez 

niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do wysokości 

środków z gwarancji bankowej ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na 

rzecz klientów biura podróży. 

Ponadto w projekcie nie ma informacji o źródłach finansowania w przypadku, gdy 

środki z gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na 

rzecz klientów biura podróży okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów 

organizacji powrotu do kraju klientów oraz zwrotu zaliczek wniesionych przez 

klientów niewypłacalnych organizatorów. 

Brak również wskazania źródła finansowania zwiększonych wydatków Urzędów 

Marszałkowskich związanych z organizowaniem powrotów do kraju klientów 

niewypłacalnych biur podróży. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.               

W związku z tym, projektowana ustawa nie będzie wywierała w 

tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa               

i budżetów jst. 

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 

wojewodów. 

 

7.  Urząd  

Marszałkowski 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego 

Akceptacja zmiany regulującej podjęcie przez marszałka działań związanych z 

organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej. 

Brak spójności treści proponowanego przepisu z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o usługach turystycznych poprzez nieokreślenie czy sytuacja niezapewnienia 

powrotu jest związana z niewypłacalnością organizatora turystyki i pośrednika 

turystycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak jednoznacznych przepisów określających zakres działań Marszałka w 

przypadku, gdy środki z gwarancji nie wystarczą na pokrycie kosztów organizacji 

powrotu klientów. 

Uwagi nieuwzględnione. 

 

Uwaga ta jest niezasadna, ponieważ poprzez odesłania  do art. 5 

ust. 4 i dalej do art. 5 ust. 1 pkt 2, projektowany przepis  określa, 

iż zapewnienie powrotu klientów z imprezy turystycznej 

dotyczy wykorzystywania na ten cel środków zaliczki z 

zabezpieczenia finansowego, jakie posiada na wpadek 

niewypłacalności organizator turystyki lub pośrednik 

turystyczny. Art. 5 ust. 1 pkt 2 wyraźnie wskazuje, iż ww. 

zabezpieczenie finansowe  ma służyć m.in. na pokrycie kosztów 

powrotu klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych z imprezy turystycznej, którym 

przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego powrotu wbrew 

obowiązkowi wynikającemu z umowy. 

 

Nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego czynności, 

do których zobowiązani będą marszałkowie, w przypadku, gdy 

będzie konieczne zastosowanie proponowanego przepisu. Nie 
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jest możliwe dokładne wyliczenie wszystkich możliwych 

czynności, ponieważ każdy przypadek sprowadzania klientów 

niewypłacalnych  biur podróży do kraju może pociągać za sobą 

różne działania.  

8.  Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

Akceptacja projektu proponowanej zmiany. Uwaga akceptująca projekt 

9.  Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Akceptacja projektu. Brak uwag Uwaga akceptująca projekt 

10.  Marszałek 

Województwa 

Łódzkiego 

Intencja doprecyzowania ustawy o usługach turystycznych jest słuszna, nie znajduje 

jednak potwierdzenia w proponowanym brzmieniu przepisu. Art. 5 ust. 5a ustawy o 

usługach turystycznych, w proponowanym brzmieniu jest przepisem lakonicznym, 

nie precyzującym konkretnie jakie działania związane z organizacją powrotu turystów 

miałyby należeć do obowiązków marszałków lub wskazanych przez nich jednostek. 

 

 

 

 

 

Ponadto organ administracji nie ma kompetencji ani odpowiednio 

wyspecjalizowanej kadry umożliwiających wykonanie niezbędnych czynności dla 

zapewnienia pobytu klientów w miejscu docelowym bądź powrotu do kraju w 

krótkim czasie oraz rozsądnych kosztach. Z tego powodu marszałek zleci wskazanej 

jednostce odpowiednich działań. Należy się jednak zastanowić czy takie rozwiązanie 

nie będzie kolidowało z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, czego nie 

poruszono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi nieuwzględnione. 

Nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego czynności, 

do których zobowiązani będą marszałkowie, w przypadku, gdy 

będzie konieczne zastosowanie proponowanego przepisu. Nie 

jest możliwe dokładne wyliczenie wszystkich możliwych 

czynności, ponieważ każdy przypadek sprowadzania klientów 

niewypłacalnych  biur podróży do kraju może pociągać za sobą 

różne działania.  

W przypadku niewypłacalności biura podróży marszałkowie 

powinni prowadzić działania w oparciu o już posiadane 

doświadczenie związane ze sprowadzaniem do kraju klientów 

niewypłacalnych biur podróży. Marszałkowie, zgodnie z 

projektowaną ustawą, będą mogli także wskazać inną jednostkę 

odpowiedzialną za realizację tych zadań. Jednostką tą będzie 

jednostka, którą zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z 

późn. zm.) marszałek województwa upoważni do wydawania 

dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu 

klientów do kraju. Środki z zabezpieczeń finansowych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na rzecz 

klientów nie są środkami  publicznymi, tym samym nie stosuje 

się w przedmiotowym przypadku ustawy o zamówieniach 

publicznych. Nie oznacza to, że środki te  mogą być 
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Projekt zmiany nie odnosi się do sytuacji, kiedy kwota gwarancyjna jest 

niewystarczająca. Takie podejście do problemu nie ma charakteru rozwiązania 

systemowego i może obciążać marszałków województw trudnymi do przewidzenia 

kosztami. Ponadto, w przypadku poniesienia przez marszałków kosztów 

przekraczających kwoty gwarancyjne, brak jednoznacznego stanowiska czy 

skarb państwa, zwróci marszałkom wydatkowane z budżetu województwa środki. 

Pozostawienie przepisu art. 5 ust. 5a ustawy w proponowanym brzmieniu nadal 

pozostawi dyskusyjnym ewentualne pokrycie kosztów sprowadzenie klientów do kraju 

ze środków innych niż gwarancje ubezpieczeniowe/ bankowe. 

wydatkowane w sposób nieefektywny lub bez należytej 

staranności. Wzory umów gwarancji i ubezpieczeń określone w 

rozporządzeniu MSiT określają obowiązek rozliczenia przez 

marszałka województwa wobec gwaranta lub ubezpieczyciela 

wydatkowanych środków  na  zapewnienie  powrotu klientów z 

imprezy turystycznej.    

  

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy,  zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

W związku z tym, projektowana ustawa nie będzie wywierała w 

tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jst. 

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 

wojewodów. 

 

 

11.  Zarząd 

Województwa 

Podlaskiego 

Czynności związane ze sprowadzaniem turystów do miejsca wyjazdu lub planowanego 

powrotu z imprezy turystycznej są czynnościami, które powinien wykonywać 

organizator turystyki i jego przedstawiciele, a nie są czynnościami właściwymi dla 

organu administracji, ponieważ podejmując czynności sprowadzenia turystów do 

kraju urząd marszałkowski zmieni się w zastępcze biuro podróży. Podjęcie takich 

czynności paraliżuje bieżącą działalność danej komórki organizacyjnej 
wykonującej zadania określone w ustawie o usługach turystycznych, a z drugiej strony 

wymaga dodatkowego sztabu ludzi. Ponadto brak jest środków na opłacenie 

pracowników dodatkowo zaangażowanych w działania dotyczące powrotu 

klientów do kraju. 

Uwagi nieuwzględnione.  

W przypadku niewypłacalności biura podróży marszałkowie 

powinni prowadzić działania w oparciu o już posiadane 

doświadczenie związane ze sprowadzaniem do kraju klientów 

niewypłacalnych biur podróży. Marszałkowie, zgodnie z 

projektowaną ustawą, będą mogli także wskazać inną jednostkę 

odpowiedzialną za realizację tych zadań. Jednostką tą będzie 

jednostka, którą zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z 

późn. zm.) marszałek województwa upoważni do wydawania 
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Lepszym rozwiązaniem wydaje się być nałożenie obowiązku zapewnienia 

turystom powrotu na ubezpieczyciela (gwaranta), z którym organizator turystyki 

zawarł umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz 

klienta w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają komórki 

zajmujące się likwidowaniem szkód, mają zarówno ludzi jak i odpowiednie 

doświadczenie i to one mogłyby sprowadzać klientów. 

 

 

Wskazanie przez Marszałka województwa innej jednostki jest problematyczne, 

ponieważ takiej jednostce trzeba by było zapłacić, a nie ma środków pieniężnych 

na ten cel. Poza tym taka jednostka musiałaby zostać wyłoniona odpowiednio 

wcześniej, bo w momencie wystąpienia zdarzenia jest już na to za późno, co oznacza 

również zapewnienie zapłaty. 

dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu 

klientów do kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 

wojewodów. 

 

12.  Wicemarszałek 

Województwa 

Warmińsko-

Mazurskiego 

Powinno zostać doprecyzowane o jakich działaniach związanych z organizacją 

powrotu turystów jest mowa w projekcie ustawy. Nowelizacja powinna wskazywać 

wyraźnie zakres obowiązków Marszałka województwa.  

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto powierzenie Marszałkowi województwa organizacji powrotu do kraju 

klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki nie mieści się w zakresie zadań 

publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi nieuwzględnione. 

Nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego czynności, 

do których zobowiązani będą marszałkowie, w przypadku, gdy 

będzie konieczne zastosowanie proponowanego przepisu. Nie 

jest możliwe dokładne wyliczenie wszystkich możliwych 

czynności, ponieważ każdy przypadek sprowadzania klientów 

niewypłacalnych  biur podróży do kraju może pociągać za sobą 

różne działania.  

Ww. stanowisko zdaje się nie uwzględniać treści art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( 

Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), który stanowi, że ustawy 

mogą określać sprawy należące do zakresu działania 

województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, 

wykonywane przez zarząd województwa. Potwierdzają to 

również rozwiązania prawne funkcjonujące w obecnej ustawie o 

usługach turystycznych  przyznające marszałkom określone 

uprawnienia (art. 2 ustawy). Ustawa o usługach turystycznych w 

art. 2 określa, iż wszystkie zadania marszałka województwa 
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Projektodawca założył, że środki z zabezpieczeń finansowych okażą się 

wystarczające, natomiast nie przewidział sytuacji, gdy środków z gwarancji 

zabraknie. Należałoby rozważyć kwestię niewystarczającej kwoty zabezpieczenia 

biura podróży na wypadek jego niewypłacalności. 

określone w tej ustawie są zadaniami  z zakresu administracji 

rządowej, tym samym zadaniami takimi są także działania 

związane z organizacją powrotu  klientów z imprezy 

turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z 

imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub 

pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego 

powrotu. 

 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy,  zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

 

 

 

13.  Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Warmińsko-

Mazurskiego w 

Olsztynie 

Przepis art. 5 ust. 5a jest nieprecyzyjny. Nie wynika z niego do jakich dokładnie 

działań ma być zobowiązany marszałek województwa. Nowelizacja powinna 

wskazać wyraźnie zakres obowiązków Marszałka. 

 

 

 

 

 

 

W proponowanej zmianie nie ujęto też sytuacji, gdy kwota zabezpieczenia nie jest 

wystarczająca na sprowadzenie klientów do kraju. 

 

 

 

 

 

Ponadto, powierzenie Marszałkowi województwa organizacji powrotu do kraju 

klientów nie mieści się w zakresie zadań publicznych. Powierzenie zadania może 

dotyczyć tylko zadania publicznego i może dotyczyć jedynie zadań własnych, a nie 

zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Uwagi nieuwzględnione. 

Nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego czynności, 

do których zobowiązani będą marszałkowie, w przypadku, gdy 

będzie konieczne zastosowanie proponowanego przepisu. Nie 

jest możliwe dokładne wyliczenie wszystkich możliwych 

czynności, ponieważ każdy przypadek sprowadzania klientów 

niewypłacalnych  biur podróży do kraju może pociągać za sobą 

różne działania 

 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy,  zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

 

Ww. stanowisko zdaje się nie uwzględniać treści art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( 

Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), który stanowi, że ustawy 
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mogą określać sprawy należące do zakresu działania 

województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, 

wykonywane przez zarząd województwa. Potwierdzają to 

również rozwiązania prawne funkcjonujące w obecnej ustawie o 

usługach turystycznych  przyznające marszałkom określone 

uprawnienia (art. 2 ustawy). Ustawa o usługach turystycznych w 

art. 2 określa, iż wszystkie zadania marszałka województwa 

określone w tej ustawie są zadaniami  z zakresu administracji 

rządowej, tym samym zadaniami takimi są także działania 

związane z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej 

do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 

turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub 

pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego 

powrotu.  

14.  Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

(pismo z dnia 19 

stycznia 2015 r.) 

Propozycja rozszerzenia projektowanej zmiany o wprowadzenie sankcji za 

naruszenie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach turystycznych. Z 

szacunkowych danych wynika, że około 20 % przedsiębiorców nie przestrzega 

ustawowego terminu na złożenie kolejnego dokumentu zabezpieczenia finansowego 

mimo, iż na około 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania ich 

zabezpieczeń finansowych otrzymują stosowne przypomnienie. 

Uwaga nieuwzględniona. Propozycja wykracza poza zakres 

projektowanej ustawy. 

Nie jest możliwe rozszerzenie zakresu ustawy o proponowane 

zagadnienia, ponieważ zakres ww. nowelizacji został ściśle 

określony we wpisie do wykazu prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów.  

  

15.  Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

(pismo z dnia 26 

stycznia 2015 r.) 

Akceptacja projektowanej zmiany ustawy o usługach turystycznych, gdyż w 

projektowanym przepisie jest jednoznacznie wskazany podmiot odpowiedzialny za 

organizowanie powrotu poszkodowanych klientów niewypłacalnych biur podróży. 

Projektowana zmiana jednak nie wskazuje sposobu działania w sytuacji, gdy 

środki zabezpieczenia finansowego okażą się niewystarczające na opłacenie 

kosztów powrotu klientów. Wobec tego 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...”, należy 

wskazać podmiot, który będzie refundował brakujące środki oraz przewidzieć 

ścieżkę szybkiego dostępu do tych środków i sposób ich rozliczania. 

Uwagi nieuwzględnione. 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy,  zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

 

16.  Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Proponowana treść przepisu art. 5 ust 5a ustawy powinna uwzględniać, że 

marszałek województwa prowadzi działania związane z organizacją powrotu 

turystów do kraju do wysokości sumy zabezpieczenia finansowego. Jeżeli to nie 

 Uwagi nieuwzględnione. 

Zakłada się, że koszty powrotu klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z imprezy 
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Dolnośląskiego będzie uwzględnione, istnieje ryzyko, że przy przekroczeniu sumy zabezpieczenia 

finansowego przeznaczonej na ściąganie turystów do kraju obciążony zostanie budżet 

samorządu województwa. 

Proponowana zmiana będzie miała wpływ na budżet jednostek samorządowych, 

gdyż w dalszym ciągu zabezpieczenia finansowe jakie muszą posiadać 

organizatorzy/pośrednicy turystyczni nie pokrywają 100 % kosztów związanych z 

powrotem turystów do kraju czy zwrotem wniesionych wpłat za imprezę 

turystyczną. 
 

Zastrzeżenia budzi również okres 7 dni wejścia w życie proponowanego przepisu 

art.  ust 5a. W przypadku, gdy istnieje ryzyko obciążenia budżetu samorządu 

województwa, marszałek nie ma już możliwości uwzględnienia tego ryzyka w 

bieżącym budżecie województwa. 

 

turystycznej, którym przedsiębiorcy ci nie zapewnili tego 

powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy zostaną 

pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

W związku z tym, projektowana ustawa nie będzie wywierała w 

tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa               

i budżetów jst. 

Zarzut ten jest bezzasadny. Przedmiotowy projekt nie dopuszcza 

możliwości obciążenia budżetu samorządu województwa w 

związku z wejściem w życie ustawy.  

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 

wojewodów. 

Należy także podkreślić, że konieczne jest wejście w życie 

nowelizacji ustawy jeszcze przed letnim sezonem turystycznym 

w 2015 r., czyli przed 1 lipca 2015 r.  

17.  Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Akceptacja projektu proponowanej zmiany, gdyż w sposób bezpośredni zostaną 

wskazane zadania marszałków województw w zakresie organizacji powrotu 

klientów do kraju z imprezy turystycznej, gdy organizator turystyki lub pośrednik 

turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu. Dotychczas zadania te 

były realizowane przez marszałków województw, co pośrednio wynikało z 

dotychczasowych przepisów ustawy, a obecnie proponowana zmiana uściśli zadania 

marszałków w tym zakresie. 

Uwaga akceptująca projekt 

18.  Związek 

Województw 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej przekazał opinie otrzymane z 

województw: śląskiego, podlaskiego, małopolskiego, pomorskiego, łódzkiego i 

lubuskiego. Opinie tych województw wpłynęły też bezpośrednio do Departamentu 

Turystyki i są uwzględnione w niniejszej tabeli.  

 

 

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej nie odniósł się bezpośrednio do 

projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. Przypomniał jednak 

Uwagi nieuwzględnione. 

Odniesienie się do uwag otrzymane z województw: śląskiego, 

podlaskiego, małopolskiego, pomorskiego, łódzkiego i 

lubuskiego znajduje się w odpowiednich  wierszach niniejszej 

tabeli,  przytaczających uwagi przekazane przez  odpowiednie 

urzędy. 

Stanowisko   Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 20 

lutego 2013 r. dotyczy sytuacji prawnej przed dwóch lat i nie 
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stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 20 lutego 2013 r. w 

sprawie działań podejmowanych przez marszałków województw w przypadku 

ogłoszenia niewypłacalności przez organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego, w którym postanowiono ograniczyć się wyłącznie do uruchomiania 

środków z zabezpieczenia finansowego biura podróży oraz występowania w 

imieniu klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji lub 

ubezpieczenia, a nie podejmowania działań związanych z repatriacją turystów do 

planowanego miejsca powrotu. 

uwzględnia podniesienia poziomu ochrony klientów 

organizatorów turystyki wynikającego  z wydania nowych 

rozporządzeń Ministra Finansów dot. zabezpieczeń finansowych 

wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, które weszły w życie w maju 2013 r.  

19.  Federacja 

Związków 

Pracodawców 

Ochrony Zdrowia 

(Porozumienie 

Zielonogórskie) 

Brak uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych.  Informacja o braku uwag do projektu. 

20.  Polski Związek 

Organizatorów 

Turystyki 

Poparcie dla projektu zmiany ustawy o usługach turystycznych. Uwaga akceptująca projekt 

21.  Polska Izba 

Hotelarstwa 

Pozytywna opinia zmiany w ustawie o usługach turystycznych. Uwaga akceptująca projekt 

22.  Polski Związek 

Prywatnych 

Pracodawców 

Turystyki 

Pełne poparcie dla proponowanych zmian. Uwaga akceptująca projekt 

23.  Polska Izba 

Turystyki 

Brak uwag do projektu nowelizacji ustawy. 

Projekt nowelizacji stanowi działanie zastępcze wobec sprawy uregulowania 

systemu zabezpieczeń finansowych wymaganych od biur podróży. 

Informacja o braku uwag do projektu. 

Uwaga ta wykracza poza zakres projektu. 

24.  Rzecznik 

Ubezpieczonych 

Brak uwag do projektu. 

Należałoby się jednak zastanowić nad wprowadzeniem uproszczonych rozwiązań 

w zakresie odzyskiwania przez klientów wpłat wniesionych tytułem zapłaty na 

imprezę turystyczną, ponieważ obecnie funkcjonująca procedura wypłaty na rzecz 

klientów środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia jest stosunkowa długa. 

Informacja o braku uwag do projektu. 

Uwaga ta wykracza poza zakres projektu. 

25.  Polska Izba 

Ubezpieczeń 

Z uwagi na fakt, iż pojęcie „turysta” ma szersze znaczenie niż pojęcie „klient” i może 

obejmować  także osoby podróżujące bez udziału organizatora imprez turystycznych i 

pośredników turystycznych, w przepisie powinno być użyte słowo „klient”. Będzie 

to również spójne z terminologią używaną w ustawie oraz odpowiednich aktach 

wykonawczych. Gdyby ustawodawcy chodziło o zapewnienie ochrony wszystkim 

osobom podróżującym, przepis powinien być inaczej sformułowany. 

 

Uwzględniona uwaga dotycząca zamiany w projekcie słowa 

„turystów” słowem „klientów”.  
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Proponowany przepis ma usunąć wątpliwości interpretacyjne co do zakresu zadań 

Marszałka województwa jako organu uprawnionego do występowania na rzecz 

klientów w sprawach wypłat środków z tytułu gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej 

lub umowy ubezpieczenia. Wypłata środków jest dokonywana na wypadek 

niewypłacalności organizatora lub pośrednika w celu: 1) pokrycia kosztów repatriacji 

klientów imprez turystycznych, 2) zwrotu 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, 3) zwrotu 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. Projekt ustawy 

doprecyzowuje tylko obowiązki Marszałka w pierwszym z przytoczonych 

zakresów, czyli pokrycie kosztów repatriacji klientów imprez turystycznych. 

Powierzenie koordynacji czynności w pozostałych przypadkach również jest 

konieczne. 

Wobec powyższego, propozycja redakcji przepisu art. 5a: 

„Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do 

wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do 

kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu 

klientów z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik 

turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a także działania mające 

na celu 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”. 

Istnieje potrzeba kompleksowej nowelizacji ustawy w celu uporządkowania i 

uregulowania kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom biur 

podróży oraz sprawnej organizacji sprowadzenia tych osób i zwrotu im 

dokonanych wpłat. 

Ponadto zwrot „umowa gwarancji ubezpieczeniowej” powinien być zastąpiony 

zwrotem „gwarancja”, który to zwrot oznacza faktyczne zabezpieczenie wypłaty 

środków finansowych. 

Istnieje też potrzeba zdefiniowania pojęcia niewypłacalność, doprecyzowania 

obowiązków osób zobowiązanych do posiadania zabezpieczenia i wprowadzenia 

systemu sankcji za naruszenie tych obowiązków, gdyż obecnie braki w tym zakresie 

mogą prowadzić do wielu nadużyć ze strony organizatorów lub pośredników 

Pozostałe uwagi nieuwzględnione, ponieważ wykraczają poza 

zakres projektu. Nie jest możliwe rozszerzenie zakresu ustawy o 

proponowane zagadnienia, ponieważ zakres ww. nowelizacji 

został ściśle określony  we wpisie do wykazu prac 

legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 
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turystycznych. 

Wniosek o usunięcie odwołań do terminu i wysokości przedpłat w art. 10 ust 1 ustawy, 

co pozwoli ujednolicić zasady obliczania sum gwarancyjnych w gwarancji i umowie 

ubezpieczenia. 

26.  Związek 

Przedsiębiorców i 

Pracodawców 

Treść zaproponowanego w projekcie przepisu jest wadliwa. Celem tej nowelizacji ma 

być usuniecie wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu zadań Marszałka 

województwa w sprawach organizacji powrotów do kraju klientów niewypłacalnych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Zgodnie z tym celem 

należałoby dookreślić zakres zadań marszałka województwa w ww. sprawach.  

Proponowana treść przepisu nie usuwa wątpliwości interpretacyjnych co do 

zakresu zadań marszałka województwa. Nie rozstrzyga on bowiem czy zadaniem 

Marszałka jest częściowe sfinansowanie powrotu turystów w sytuacji, w której 

koszt tegoż powrotu przekracza wartość gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia posiadanego przez organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego. 

W aktualnym stanie prawnym i faktycznym, marszałek województwa jest uprawniony 

do wydawania dyspozycji wypłaty środków z zabezpieczeń ustanowionych przez 

niewypłacalnego przedsiębiorcę turystycznego, a więc de facto odpowiada on za 

sprowadzenie turystów do miejsca wyjazdu. Przepis w proponowanym kształcie nie 

rozwiązuje więc żadnego problemu interpretacyjnego, tylko ustala normę, która i 

tak obowiązywała w praktyce. Nie reguluje zaś kwestii wydatkowania przez 

samorząd środków na częściowe pokrycie kosztów sprowadzenia turystów do 

miejsca wyjazdu, jeśli przekraczają one sumę posiadanych przez przedsiębiorcę 

zabezpieczeń. Ustawodawca nie poruszył tego problemu, o czym świadczy m.in. 

fragment Oceny Skutków Regulacji, w którym stwierdzono iż projekt regulacji nie 

będzie wywoływał dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego.  

W praktyce, to jednostki samorządu terytorialnego ponoszą koszty sprowadzenia 

turystów do miejsca wyjazdu, przewyższające sumę zabezpieczeń.  

 

 

 

 

Ponadto należy podjąć kroki w celu usprawnienia procedury egzekwowania 

należności od nierzetelnych przedsiębiorców. Niedopuszczalne jest natomiast 

przerzucenie ich odpowiedzialności na wszystkich przedsiębiorców działających w 

branży turystycznej albo na ogół obywateli finansujących funkcjonowanie jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Uwagi nieuwzględnione. 

Nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego czynności, 

do których zobowiązani będą marszałkowie, w przypadku, gdy 

będzie konieczne zastosowanie proponowanego przepisu. Nie 

jest możliwe dokładne wyliczenie wszystkich możliwych 

czynności, ponieważ każdy przypadek sprowadzania klientów 

niewypłacalnych  biur podróży do kraju może pociągać za sobą 

różne działania. Zakłada się, że koszty powrotu klientów 

niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych z imprezy turystycznej, którym przedsiębiorcy ci 

nie zapewnili tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu 

z umowy,  zostaną pokryte z zabezpieczeń finansowych 

posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych. W związku z tym, projektowana ustawa nie 

będzie wywierała w tym zakresie skutków finansowych dla 

budżetu państwa i budżetów jst. 

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. Środki w ramach ww. dotacji celowej są 

przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem 

wojewodów. 

Nie jest możliwe rozszerzenie zakresu ustawy o proponowane 

zagadnienia, ponieważ zakres ww. nowelizacji został ściśle 

określony we wpisie do wykazu prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów. 

 

 


