
1 

UZASADNIENIE 

 

 

I Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy 

 

W świetle komplikującej się sytuacji geopolitycznej, dotyczącej najpopularniejszych 

kierunków wyjazdów turystycznych polskich turystów korzystających z usług biur podróży 

(Egiptu, Tunezji, Turcji) i w związku z nasilającym się w świecie terroryzmem, nastąpił 

wzrost zagrożenia dla płynności finansowej, a co za tym idzie wzrost ryzyka wystąpienia  

niewypłacalności biur podróży. Rozwiązanie wskazanej sytuacji rynkowej stanowi 

wzmocnienie całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 

biur podróży poprzez stworzenie rezerwy finansowej w systemie zabezpieczeń finansowych 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (tzw. drugi filar).  Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187), zwana dalej „ustawą”, 

była wielokrotnie nowelizowana. W swej istocie transponowała postanowienia dyrektywy z 

dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 

(90/314/EWG). W związku ze wskazaną sytuacją międzynarodową konieczne jest jednak 

wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności i pilne 

wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur 

podróży, poprzez wprowadzenie Turystycznego Funduszu  Gwarancyjnego (TFG) 

prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowelizacja ustawy 

ma zatem na celu rozszerzenie zakresu narzędzi, które implementują postanowienia art. 7 ww. 

dyrektywy. 

II Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana  

Zgodnie z obecnym stanem prawnym biuro podróży jest obowiązane spełnić następujące 

warunki dotyczące właściwego zabezpieczenia w ramach prowadzonej działalności na 

wypadek swojej niewypłacalności:  

- pokryć koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub 

planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy biuro podróży wbrew 

obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu; 
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- zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną  

w wypadku gdy z przyczyn dotyczących biura podróży oraz osób, które działają w jego 

imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;  

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

odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn 

dotyczących biura podróży oraz osób, które działają w jego imieniu, przez: 

a)  zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub 

b)  zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub 

c)  przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi 

turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie  

o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy. 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych organem właściwym do 

uruchomienia środków z ww. gwarancji lub umowy ubezpieczenia oraz występowania na 

rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu tych umów jest marszałek 

województwa. W praktyce marszałkowie województw w porozumieniu z ubezpieczycielami 

lub gwarantami zapewniają powrót do kraju klientów organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, którzy złożyli marszałkowi województwa oświadczenie o niewypłacalności.  

Na system zabezpieczeń finansowych składają się także przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o usługach turystycznych. Są to rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia: 

1) 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); 

2) 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). 

III Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

System zabezpieczeń finansowych dla pogłębionej możliwości funkcjonowania w obliczu 

obecnej sytuacji międzynarodowej powinien zostać poszerzony. Osiągnięcie celu, jakim jest 
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wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych biur podróży jest możliwe jedynie poprzez 

stworzenie rezerwy finansowej w systemie zabezpieczeń finansowych biur podróży (tzw. 

drugi filar). Utworzenie rezerwy finansowej – systemu uzupełniającego – pozwoli na 

zgromadzenie niezbędnych środków, gdyby w przyszłości podstawowe zabezpieczenie 

finansowe organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego nie było wystarczające na 

zapewnienie powrotu klientów do kraju oraz na zwrot wpłat dla klientów. Projektowane 

rozwiązanie powinno jednocześnie zapewnić sprawne funkcjonowanie podstawowego 

systemu zabezpieczeń (pierwszy filar). Konieczne jest zatem wzmocnienie systemu 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności i pilne wprowadzenie II filaru 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez 

wprowadzenie nowego Funduszu prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Problematyka wprowadzenia ww. Funduszu, jako prowadzonego w ramach 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie zakłada jego funkcjonowania, jako 

odrębnej osoby prawnej. Głównym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest 

unikniecie potrzeby tworzenia nowego, odrębnego podmiotu i ograniczenie kosztów 

funkcjonowania TFG  w przypadku  jego funkcjonowania w ramach już istniejącej instytucji 

finansowej. 

Zakres podmiotowy regulacji obejmuje ministra właściwego do spraw turystyki i marszałków 

województw oraz wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  

w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów  

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o 

usługach turystycznych, których obowiązkiem będzie odprowadzanie składek do systemu 

uzupełniającego. Ze względu na rozróżnienie, w zależności od poziomu ryzyka, działalności 

wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych składka do systemu 

zostanie zróżnicowana w drodze rozporządzenia (podobnie jak w przypadku minimalnych 

sum gwarancyjnych określonych na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o usługach turystycznych). Fundusz będzie utrzymywany ze 

składek biur podróży. Główne dochody TFG będą pochodzić ze składek przedsiębiorców, 

które będą napływać sukcesywnie. Środki z TFG będą mogły być także lokowane, co 

przyniesie dodatkowy dochód do Funduszu. 

Obowiązek dokonywania terminowych wpłat do Funduszu w należnej wysokości, 

terminowego składania deklaracji oraz obowiązek prowadzenia ewidencji zawartych umów o 

imprezę turystyczną jako warunki wykonywania działalności regulowanej organizatorów 
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turystyki i pośredników turystycznych mają na celu rozszerzenie katalogu ustawowego.                                                   

Ich celem będzie generalna ochrona w ramach systemu i zwiększenie świadomości 

przedsiębiorców. Wprowadzenia, jako przesłanki rażącego naruszenia wykonywania 

działalności regulowanej biur podróży,  uchylania się od obowiązku rzetelnego prowadzenia 

ewidencji zawartych umów o imprezę turystyczną oraz uchylania się od obowiązku 

terminowego składania deklaracji i opłacania  należnych składek, pomimo wezwania ze 

strony UFG, będzie elementem wspomagania systemu sprawnie funkcjonujących 

zabezpieczeń na rynku turystycznym.   

Uprawnienia dla marszałków województw w zakresie kontroli biur podróży dotyczące 

opłacania należnych składek oraz rzetelnego prowadzenia ewidencji zawartych umów  

o imprezę turystyczną, będą stanowiły formę „administracyjnej prewencji generalnej” przed 

nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców. Rzeczywistą „prewencję szczególną” obejmie 

natomiast odpowiedzialność administracyjna  za uchylanie się organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego od obowiązku odprowadzania składek do  funduszu oraz 

odpowiedzialność karna za podawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy w składanych 

deklaracjach, poprzez nieprawidłowe wyliczanie wysokości składek, w tym zaniżanie liczby 

klientów, którzy wykupili imprezy turystyczne u danego organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego. W przypadku niewykonania obowiązku terminowego składania 

deklaracji i opłacania należnych składek, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie 

miał możliwość wzywania na piśmie biuro podróży do złożenia deklaracji i dokonania 

płatności, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny 

będzie uprawniony do dochodzenia należnych składek wraz z odsetkami. Wejście w życie 

projektowanej ustawy nie wpłynie  na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest zgodny z prawem Unii 

Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 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, z późn. zm.), w związku z tym nie 

podlega notyfikacji. 
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Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Stosownie do postanowień 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.) oraz § 4 i § 52 

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

Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063) projekt ustawy został udostępniony na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny.  


