
Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

U S T AWA  

z dnia ............................ 2015 r. 

o zmianie ustawy o usługach turystycznych 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego 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 do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 

turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, 

nie zapewnia tego powrotu.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu 

Projektowana ustawa w sposób bezpośredni określi w przypadku niewypłacalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zadania marszałka województwa 

w zakresie prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu  klientów z imprezy 

turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej jeżeli 

organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego 

powrotu. Ustawa usunie wątpliwości interpretacyjne co do zakresu zadań marszałka 

województwa jako organu uprawnionego do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na 

pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju oraz uprawnionego 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.  

W przypadku, gdy marszałkowie województw nie będą realizowali zadań polegających 

na sprowadzeniu do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży za pośrednictwem swoich 

urzędów marszałkowskich, zgodnie z projektem, winni 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 i 822) marszałek 

województwa upoważni do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów 

powrotu klientów do kraju.  

Zgodnie z wnioskiem de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym ustawy o usługach 

turystycznych, przedstawionym w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r. dotyczących 

przeprowadzonej kontroli pt. „Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych 

(P/12/192)”, w ustawie tej należy „wskazać podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie 

powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego”. 

 

II. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana 

Art. 5 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez 

niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu 

klienta do kraju, zaś art. 5 ust. 5 ww. ustawy stwierdza, iż marszałek województwa jest 



 

2 

 

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. Gwarancje oraz umowy ubezpieczenia, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy mają za zadanie zapewnić klientom organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych, na wypadek ich niewypłacalności, pokrycie kosztów 

powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu 

z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew 

obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot 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, a także zapewnić klientom zwrot 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. Aktualnie obowiązujące 

przepisy nie wskazują jednoznacznie marszałka województwa lub wskazanej przez niego 

jednostki jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację powrotu turystów 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. Na podstawie obowiązujących przepisów marszałkowie województw 

do roku 2012, kiedy nastąpiła seria niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, wykonywali ten obowiązek nie wskazując na wątpliwości w tym zakresie. Przez 

cały okres obowiązywania ustawy zadanie to było realizowane przez organy będące 

beneficjentami zabezpieczeń finansowych w formie umów gwarancji i ubezpieczeń 

a jednocześnie upoważnione do wydawania dyspozycji wypłaty z tych zabezpieczeń zaliczek 

na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Od 1 stycznia 2006 r. zadania te były 

realizowane przez marszałków województw jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

 

III. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym (przewidywane 

skutki prawne wejścia aktu w życie) 

Ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym w przypadku niewypłacalności organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez 

niego jednostki będzie należało prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu 

klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 



 

3 

 

turystycznej jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie 

zapewnia tego powrotu. Wprowadzenie ww. przepisu usunie wątpliwości dotyczące zakresu 

zadań marszałka województwa jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad 

wykonywaniem działalności regulowanej przez organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych.  

Zgodnie z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 2015 r. (znak: 

DPUE.920.245.2015/4/dl) projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Proponowany projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

tego rozporządzenia. 

W celu wykonania obowiązku wynikającego 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu 

i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z wymaganiami § 52 

ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979). 

Przedmiotowy projekt został przekazany przy piśmie z dnia 24 marca 2015 r. do zaopiniowania 

przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie rozpatrzony w trybie 

obiegowym (do dnia 8 kwietnia 2015 r.). W trakcie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego swoje uwagi podtrzymali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto uwagi, za pośrednictwem Związku Powiatów 

Polskich, zgłosił Starosta Nowosądecki. Zdaniem tego starosty dodanie do art. 5 ustawy 

o usługach turystycznych nowego ust. 5a w proponowanym brzmieniu jest konieczne 

i pożyteczne ponieważ przepis ten określi bezpośrednio kto ma obowiązek zorganizowania 

powrotu pozostawionych samych sobie klientów biur podróży. Zdaniem Starosty 

Nowotarskiego uregulowanie tego aspektu usług turystycznych ułatwi również działanie 

marszałków województw w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie Starosta Nowotarski 

podniósł, że istotnym brakiem w nowelizacji jest brak wskazania źródła finansowania działań 
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związanych z organizacją powrotu klientów, gdy wysokość zabezpieczenia finansowego 

przedsiębiorcy okaże się niewystarczająca. 

W odpowiedzi na ww. uwagi zgłoszone podczas prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego Minister Sportu i Turystyki podtrzymał stanowisko wyrażone w trakcie 

konsultacji publicznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie 

zaopiniowała w trybie obiegowym projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. 
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Nazwa projektu 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o  usługach turystycznych 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Tomasz Jędrzejczak, Podsekretarz Stanu 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora, Departament Turystyki, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, tel. (22) 24 43 172, 

elzbieta.wyrwicz@msit.gov.pl 

Data sporządzenia 
13 kwietnia 2015 r.  

 

Źródło:  

Zalecenie Stałego Komitetu Rady Ministrów 

z 27 listopada 2014 r. (KRM-24-161-14), 

wniosek z kontroli Najwyższej Izby Kontroli 

z 2012 r. pt. Przestrzeganie warunków 

świadczenia usług turystycznych (P/12/192) 

 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych  

i programowych Rady Ministrów: UD197  

   

  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Art. 5 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy, 

obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji 

wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, zaś art. 5 ust. 5 ww. ustawy stwierdza, iż 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.  

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie marszałka województwa lub wskazanej przez niego 

jednostki jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację powrotu turystów 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.  

Na podstawie obowiązujących przepisów marszałkowie województw do roku 2012, kiedy nastąpiła seria niewypłacalności 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wykonywali ten obowiązek nie wskazując na wątpliwości w tym 

zakresie. Przez cały okres obowiązywania ustawy  zadanie to było realizowane przez organy będące beneficjentami 

zabezpieczeń finansowych w formie umów gwarancji i ubezpieczeń, a jednocześnie upoważnione do wydawania 

dyspozycji wypłaty z tych zabezpieczeń zaliczek na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Od 1 stycznia 2006 r. 

zadania te były realizowane przez  marszałków województw jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na 

podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

Na powyższe wskazywała także Najwyższa Izba Kontroli w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r. dotyczących 

przeprowadzonej kontroli pt. „Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192)”. Zdaniem NIK 

w ustawie tej należy „wskazać podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku 

niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego”.  

W związku z powyższym konieczne jest doprecyzowanie przepisów poprzez wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za 

sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym do zadań marszałka województwa lub wskazanej 

przez niego jednostki należy prowadzenie działań związanych 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. Wprowadzenie ww. przepisu usunie wątpliwości w zakresie 

zadań marszałka województwa jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad wykonywaniem działalności regulowanej 

przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W państwach Unii Europejskiej występują różne systemy zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 

organizatorów imprez turystycznych. 

Biorąc pod uwagę to zróżnicowanie, można wyróżnić następujące podmioty odpowiedzialne za organizację sprowadzania 

turystów pozostawionych za granicą przez niewypłacalnego organizatora imprezy turystycznej: 

1) fundusz gwarancyjny (oddzielna niezależna instytucja): Dania – Podróżny Fundusz Gwarancyjny (niezależna 

instytucja); Wielka Brytania – fundusz Air Travel Trust Fund (ATTF) dla imprez czarterowych zarządzany przez 
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Zarząd Lotnictwa Cywilnego; Holandia – fundusze gwarancyjne w ramach samorządowej Federacji Holenderskich 

Organizacji Turystycznych (ANVR); 

2) wystawca zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji lub ubezpieczenia: Czechy – zakłady ubezpieczeniowe 

wystawiające ubezpieczenia dla biur podróży; Niemcy – zakłady ubezpieczeniowe (przyjęta praktyka ze względu na 

kontrolę kosztów przez zakład ubezpieczeń). 

 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizatorzy turystyki i 

pośrednicy turystyczni 

3790 Centralna Ewidencja 

Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych 

(stan na dzień 03.12.2014 r.) 

Pośrednie 

 

Doprecyzowanie przepisów 

dotyczących sprowadzania 

turystów w przypadku 

niewypłacalności tych 

podmiotów. 

 Obywatele - korzystający 

z imprez turystycznych 

Liczba turystów 

korzystających z 

imprez turystycznych 

organizowanych przez 

biura podróży: 2,6 mln 

Badania Active Group 2013 

Szacując liczebność grupy 

wzięto pod uwagę wyjazdy 

zagraniczne oraz wyjazdy 

krajowe długoterminowe i 

krajowe krótkoterminowe, w 

przypadku których konsumenci 

korzystają z usług biur podróży. 

Active Group szacuje, że w 

2013 r. Polacy w wieku 15 

i więcej lat uczestniczyli 

w 10,05 mln turystycznych 

podróży za granicę (w tym 20% 

korzystało z usług biur 

podróży) oraz w 16,6 mln 

krajowych podróży 

długoterminowych (w tym 2% 

korzystało z usług biur 

podróży) i w 25,85 mln 

krajowych podróży 

krótkoterminowych (w tym 1% 

korzystało z usług biur 

podróży). 

Bezpośrednie 

 

Wyraźne wskazanie organu 

odpowiedzialnego za 

sprowadzanie turystów do kraju 

w przypadku niewypłacalności 

biura podróży. 

Marszałkowie województw 16  Bezpośrednie 

 

Wyraźne wskazanie marszałka 

województwa jako organu 

odpowiedzialnego za 

sprowadzanie turystów do kraju 

w przypadku niewypłacalności 

biura podróży. 

Minister właściwy do 

spraw turystyki 

1  Pośrednie 

 

Doprecyzowanie przepisów 

dotyczących sprowadzania 

turystów w przypadku 

niewypłacalności biur podróży. 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Przygotowanie projektu zostało poprzedzone oceną funkcjonowania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych dokonaną w 2012 i 2013 r. z udziałem marszałków województw, podmiotów branży 

turystycznej i bankowo-ubezpieczeniowej, a także organizacji zajmujących się ochroną konsumentów. Praktycznie wszystkie 
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podmioty współuczestniczące w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

wskazywały na konieczność wyraźnego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju 

w przypadku niewypłacalności biura podróży. Rozwiązanie tego problemu było jednym z celów projektu założeń projektu 

ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, nad którym były prowadzone prace od 2012 r. W związku z decyzją Rady 

Ministrów z 19 sierpnia 2014 r. o nieprzyjmowaniu ww. założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym 

i zaleceniem Komitetu Rady Ministrów z 27 listopada 2014 r. został przygotowany wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy 

o usługach turystycznych w zakresie wskazania podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku 

niewypłacalności biura podróży.  

Projekt w styczniu 2015 r. został przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika, w którym znajdują się 

marszałkowie województw i Związek Województw RP oraz podmioty branży turystycznej (Polska Izba Turystyki, Izba 

Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów 

Turystycznych, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, 

Polska Izba Hotelarstwa, Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych, Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive 

Travel, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, Polska Federacja Campingu i Caravaningu, Polskie Towarzystwo Schronisk 

Młodzieżowych, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Polska Federacja Pilotażu 

i Przewodnictwa, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), bankowo-ubezpieczeniowej (Polska Izba Ubezpieczeń, 

Związek Banków Polskich) oraz organizacje zajmujące się ochroną konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie, Rzecznik Ubezpieczonych). Projekt został umieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

Szczegółowy zakres, czas trwania i podsumowanie wyników konsultacji zawiera Raport z konsultacji publicznych załączony 

do Oceny Skutków Regulacji projektu. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projekt regulacji nie będzie wywoływał dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego zarówno w zakresie finansowania kosztów 

powrotów turystów jak i kosztów administracyjnych organizacji procesu sprowadzania turystów 

do kraju przez urzędy marszałkowskie. 

1. Koszty powrotu turystów: zakłada się, że koszty powrotu turystów do kraju 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. 

2. Koszty administracyjne organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy 

marszałkowskie: zadanie będzie realizowane tak jak dotychczas jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Środki 

w ramach ww. dotacji celowej są przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem wojewodów. Dotychczas 

ponoszone koszty związane z finansowaniem realizacji zadania zleconego z zakresu administracji 
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rządowej polegającego na organizacji sprowadzania turystów (koszty administracyjne pokrywane 

z dotacji celowej na realizację zadań zleconych) miały incydentalny wpływ na budżet państwa. Nie 

jest możliwe oszacowanie jak duża będzie częstotliwość realizacji przez marszałków województw 

zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń:  

1. W latach 1999-2014 miały miejsce 62 przypadki uruchamiania środków z zabezpieczeń 

finansowych (średnia - 4, mediana - 2,5). W 2001 i 2008 r. nie uruchamiano w ogóle środków 

z zabezpieczeń finansowych, zaś w latach 2002, 2012 i 2013 r. odnotowano najwyższą liczbę 

przypadków uruchamiania przedmiotowych zabezpieczeń – odpowiednio 9, 15 i 7. 

W pozostałych latach liczba przypadków rocznie kształtowała się na poziomie od 1 do 5 (średnia 

- 3, mediana - 2). W niektórych przypadkach nie zaistniała potrzeba sprowadzania klientów do 

kraju, ponieważ dany organizator turystyki nie realizował w danym momencie żadnych imprez 

turystycznych. W 34 przypadkach uruchamiania zabezpieczeń finansowych konieczne było 

sprowadzenie turystów do kraju. W 1999 r. w 1 przypadku sprowadzaniem turystów zajmował 

się Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, w latach 1999-2005 wojewodowie sprowadzili do kraju 

turystów 14 niewypłacalnych biur podróży. Po przejęciu zadań wynikających z ustawy 

o usługach turystycznych przez marszałków województw, w latach 2006-2014 sprowadzili oni 

do kraju klientów 19 niewypłacalnych biur podróży. 

Zestawienie danych dotyczących niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych przedstawiono w załączniku nr 1. 

 

2. W trzech przypadkach niewypłacalności w roku 2012 (Blue Rays Sp. z o.o., Oriac Polska Sp. 

z o.o. – Summerelse, Alba Tour Polska Sp. z o.o.) środki z gwarancji ubezpieczeniowych okazały 

się niewystarczające do pokrycia kosztów powrotu turystów do kraju i marszałkowie 

województw pokryli brakujące kwoty ze środków budżetowych samorządu województwa 

(łącznie 450 648,71 zł). Łączne koszty sprowadzania do kraju w roku 2012 we wszystkich 15 

przypadkach wyniosły ok. 7,5 mln zł.  Brakująca kwota na sprowadzenie do kraju stanowiła 6% 

wszystkich wydatków na sprowadzanie do kraju. 

 

3. W przypadku, gdyby obliczając wysokość podstawowych zabezpieczeń, dla tych trzech 

podmiotów zastosować aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń Ministra Finansów 

z 2013 r., poprzez wzrost wysokości podstawowych zabezpieczeń, nie zaistniałaby w roku 2012 

sytuacja braku środków finansowych na sprowadzanie turystów. 

Źródło: dane dotyczące niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

uzyskane z urzędów marszałkowskich   

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

budżet  państwa Projekt regulacji nie będzie wywoływał dodatkowych skutków finansowych 

dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego zarówno 
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w zakresie finansowania kosztów powrotów turystów jak i kosztów 

administracyjnych organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez 

urzędy marszałkowskie. 

1. Koszty powrotu turystów: zakłada się, że koszty powrotu turystów do kraju 

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. 

2. Koszty administracyjne organizacji procesu sprowadzania turystów do 

kraju przez urzędy marszałkowskie: zadanie będzie realizowane tak jak 

dotychczas jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, 

finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Środki w ramach 

ww. dotacji celowej są przekazywane marszałkom województw przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem wojewodów. 

Dotychczas ponoszone koszty związane z finansowaniem realizacji zadania 

zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji 

sprowadzania turystów (koszty administracyjne pokrywane z dotacji celowej na 

realizację zadań zleconych) miały incydentalny wpływ na budżet państwa. Nie 

jest możliwe oszacowanie jak duża będzie częstotliwość realizacji przez 

marszałków województw zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. 

 

 Jednostki samorządu 

terytorialnego 

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 ośmioletnią 

praktykę w tym zakresie i usunie wątpliwości interpretacyjne. W związku z 

tym, projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego, które dotychczas realizowały to zadanie jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji 

celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach 

turystycznych. Nie jest możliwe oszacowanie jak duża będzie częstotliwość 

realizacji przez marszałków województw zadania polegającego na 

sprowadzaniu turystów. 

Niemierzalne budżet państwa, 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

Wzrost przejrzystości przepisów prawa powinien usprawnić pracę ministra 

właściwego ds. turystyki i marszałków województw (np. zmniejszenie liczby 

problemów związanych z interpretacją przepisów). Poprzez wyraźne 

wskazanie marszałka województwa jako organu odpowiedzialnego za 

sprowadzanie turystów do kraju usunięte zostaną wątpliwości interpretacyjne 

w tym zakresie. 

 organizatorzy 

turystyki i pośrednicy 

turystyczni  

Regulacja pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych. Wzrost przejrzystości prawa poprzez wyraźne 

wskazanie organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju, 

zapewni klientom wyższy poziom bezpieczeństwa. Wskutek tego nastąpi 

wzrost zaufania konsumentów usług turystycznych do podmiotów 

organizujących imprezy turystyczne, i poprawa wizerunku branży 

turystycznej. Powyższe wpłynie pozytywnie na sytuację małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 obywatele korzystający 

z imprez turystycznych 

Wzrost przejrzystości prawa poprzez wyraźne wskazanie organu 

odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju, zapewni klientom 

wyższy poziom bezpieczeństwa. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
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 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Ustawa nie będzie miała wpływu na obszary, o których mowa w pkt 10 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Zgodnie z harmonogramem prac 23 lutego 2015 r. przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych do 

uzgodnień i opiniowania. 

Wejście w życie ustawy planuje się na II kwartał 2015 r. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi wraz 

z wejściem w życie przedmiotowej ustawy. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu będzie możliwa do przeprowadzenia jedynie w przypadku wystąpienia niewypłacalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i konieczności podjęcia przez marszałka województwa działań 

związanych z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 

turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego 

powrotu. Na potrzeby ewaluacji zostaną zastosowane kryteria: 

1. ilościowe: liczba niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych, w przypadku których 

konieczne było podjęcie działań związanych ze sprowadzaniem turystów; koszty realizacji przez urzędy marszałkowskie 

działań związanych ze sprowadzaniem turystów; 

2. jakościowe: problemy w zakresie funkcjonowania przepisów dotyczących procesu sprowadzania turystów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

1.Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach 1999-2014 

(liczba niewypłacalności / liczba przypadków sprowadzania turystów), 

2. Raport z konsultacji publicznych.   

 

 



Załącznik  

 

Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach 1999-2014 

(liczba niewypłacalności / liczba przypadków sprowadzania turystów ) 

Województwo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUMA 

Dolnośląskie     1/1  1/1 1/0      1/0 1/0  5/2 

Kujawsko-Pomorskie        1/1         1/1 

Lubelskie                 0/0 

Lubuskie                 0/0 

Łódzkie                 0/0 

Małopolskie 1/1   1/1     1/0     2/2   5/4 

Mazowieckie    4/4 1/1 2/2  1/1   1/1 2/2  5/4 2/2 1/0 19/17 

Opolskie    1/0  1/1           2/1 

Podkarpackie           1/0      1/0 

Podlaskie         1/0        1/0 

Pomorskie    1/0 2/0  1/0      1/0 2/0 3/0  10/0 

Śląskie 1/1 2/0  2/1    2/0     2/1 3/2 1/1  13/6 

Świętokrzyskie                 0/0 

Warmińsko-Mazurskie                 0/0 

Wielkopolskie     1/1         2/2   3/3 

Zachodniopomorskie         1/0    1/0    2/0 

SUMA 2/2 2/0 0/0 9/6 5/3 3/3 2/1 5/2 3/0 0/0 2/1 2/2 4/1 15/10 7/3 1/0 62/34 

W latach 1999-2014 miały miejsce 62 przypadki uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych (średnia - 4, mediana - 2,5). W 2001 i 2008 r. 

nie uruchamiano w ogóle środków z zabezpieczeń finansowych, zaś w latach 2002, 2012 i 2013 r. odnotowano najwyższą liczbę przypadków uruchamiania 

przedmiotowych zabezpieczeń – odpowiednio 9, 15 i 7. W pozostałych latach liczba przypadków rocznie kształtowała się na poziomie od 1 do 5 (średnia - 3, 

mediana - 2). W niektórych przypadkach nie zaistniała potrzeba sprowadzania klientów do kraju, ponieważ dany organizator turystyki nie realizował 

w danym momencie żadnych imprez turystycznych. W 34 przypadkach uruchamiania zabezpieczeń finansowych konieczne było sprowadzenie turystów do 

kraju. W 1999 r. w 1 przypadku sprowadzaniem turystów zajmował się Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, w latach 1999-2005 wojewodowie we współpracy 

z ubezpieczycielami sprowadzili do kraju turystów 14 niewypłacalnych biur podróży. Po przejęciu zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych 

przez marszałków województw, w latach 2006-2014 sprowadzili oni do kraju klientów 19 niewypłacalnych biur podróży. 
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Warszawa, 13 kwietnia 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 § 52 

ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz.979), projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie 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 znacznie podwyższonymi wymogami nowych rozporządzeń 

Ministra Finansów:  

a. z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością 

wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. 

U. poz. 511),  

b. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz 

klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych (Dz. U. poz. 510)  

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 
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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, 

- 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.   
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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 



 

9 

 

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. 

 

 


