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Źródło:  

Inicjatywa własna MSiT 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów: UD30  

   

  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 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. W związku z powyższym konieczne jest 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. 

 

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

 Projekt ma na celu wzmocnienie całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur 

podróży, co jest możliwe poprzez stworzenie rezerwy finansowej w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych (tzw. drugi filar).   

Wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez wprowadzenie 

nowego Funduszu prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyeliminuje dodatkowe koszty, które 

wiązałyby się z powołaniem nowej osoby prawnej 

Jednocześnie przeniesienie działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Funduszu na właściwą, przeznaczoną 

i przystosowaną do tego jednostkę, wyposażoną w odpowiednie narzędzia do ich efektywnej realizacji jest ze wszech miar 

wskazane. W związku z powyższym, proponuje się, aby składki pobierane od przedsiębiorców na rzecz Funduszu były 

wypłacane w przypadku niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, gdy środki finansowe z I 

filaru zabezpieczeń okażą się niewystarczające, i aby zadania w tym zakresie realizował ww. Fundusz, działający w ramach 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Obowiązki w zakresie dokonywania terminowych wpłat do funduszu w należnej wysokości za okres każdego miesiąca, 

składania comiesięcznych deklaracji dotyczących należności do funduszu oraz prowadzenia ewidencji zawartych umów          

o imprezę turystyczną, staną się warunkami wykonywania działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych. 

 Naruszenie ww. warunków, pomimo wezwania do ich usunięcia, będzie stanowiło rażące naruszenie warunków 

wykonywania działalności regulowanej. 

W opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki utworzenie ww. Funduszu pozwoli na zachowanie przejrzystości działań, 

zmniejszenie kosztów finansowych oraz wyeliminuje problemy, jakie by wynikały z powołania Funduszu od podstaw, jako 

nowej instytucji. 

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 

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 
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na kontrolę kosztów przez zakład ubezpieczeń). 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizatorzy 

turystyki i pośrednicy 

turystyczni 

               3931 Centralna Ewidencja 

Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych 

(stan na dzień 09.02.2016 r.) 

 Bezpośrednie 

 

1. Nałożenie na organizatorów 

turystyki i pośredników 

turystycznych  obowiązku 

odprowadzania do Funduszu 

składki naliczanej za okres 

każdego miesiąca od każdego 

uczestnika imprezy 

turystycznej oraz składania 

comiesięcznych deklaracji 

dotyczących składki należnej 

do Funduszu; 

2. nałożenie na organizatorów 

turystyki i pośredników 

turystycznych prowadzenia 

ewidencji zawartych umów z 

klientami; 

   

 

Pośrednie 

 

Zwiększenie zaufania klientów 

do organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych 

 

Obywatele - 

korzystający z imprez 

turystycznych 

Liczba turystów 

korzystających z imprez 

turystycznych 

organizowanych przez biura 

podróży: 2,75 mln 

Szacując liczebność grupy 

wzięto pod uwagę wyjazdy 

zagraniczne oraz wyjazdy 

krajowe długoterminowe 

i krajowe krótkoterminowe, w 

przypadku których konsumenci 

korzystają z usług biur podróży. 

MSiT, na podstawie badań 

GUS, szacuje, że w 2014 r. 

Polacy w wieku 15 i więcej lat 

uczestniczyli w 10,3 mln 

turystycznych podróży za 

granicę (w tym 23,2% 

korzystało z usług biur 

podróży) oraz w 15 mln 

krajowych podróży 

długoterminowych (w tym 

1,6% korzystało z usług biur 

podróży) i w 23,3 mln 

krajowych podróży 

krótkoterminowych (w tym 

0,5% korzystało z usług biur 

podróży). 

Bezpośrednie 

 

Zwiększenie poziomu ochrony 

klientów na wypadek 

niewypłacalności 

organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych 

 

Marszałkowie 

województw 

16  Bezpośrednie   

 

1.Wzmocnienie systemu 

zabezpieczeń finansowych na 

wypadek niewypłacalności 

organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych 
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o środki z pochodzące 

z II filaru (Funduszu) 

2.  Nałożenie obowiązku 

wydawania na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego lub z urzędu 

decyzji o zakazie wykonywania 

działalności i wykreśleniu z 

rejestru działalności 

regulowanej organizatorów 

turystyki i pośredników 

turystycznych w przypadku 

nieodprowadzania należnych 

składek do Funduszu, 

nieskładania deklaracji 

dotyczących należności do 

Funduszu oraz 

niewykonywania obowiązku w 

zakresie prowadzenia ewidencji 

zawartych umów, pomimo 

wezwania do usunięcia 

naruszeń ww. warunków 

wykonywania działalności 

 

Minister właściwy do 

spraw turystyki 

1   Bezpośrednie 

 

Pełnienie funkcji organu 

wyższego stopnia w stosunku 

do decyzji marszałków 

województw o zakazie 

wykonywania działalności i 

wykreśleniu z rejestru 

działalności regulowanej 

organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych w 

przypadku nieodprowadzania 

należnych składek do 

Funduszu, nieskładania 

deklaracji dotyczących 

należności do Funduszu oraz 

niewykonywania obowiązku w 

zakresie prowadzenia ewidencji 

zawartych umów, pomimo 

wezwania do usunięcia 

naruszeń ww. warunków 

wykonywania działalności. 

 

Pośrednie 

 

1.Wzmocnienie systemu 

zabezpieczeń finansowych na 

wypadek niewypłacalności 

organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych 

o środki z pochodzące 

z II filaru (Funduszu).  

 

 

 

zakłady ubezpieczeń i   Bezpośrednie   
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banki  

1) Wzmocnienie systemu 

zabezpieczeń finansowych na 

wypadek niewypłacalności 

organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych 

o środki z pochodzące 

z II filaru (Funduszu); 

2) nałożenie na zakłady 

ubezpieczeń i banki 

obowiązków w zakresie 

przekazywania marszałkom 

województw i Funduszowi 

informacji o wyczerpaniu 

środków z I filaru zabezpieczeń 

oraz o zweryfikowanych 

roszczeniach klientów, którym 

wypłacono środki      z  I filaru i 

o zweryfikowanych 

roszczeniach klientów, którym 

należy wypłacić środki z 

Funduszu. 

 

Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny 

1  Bezpośrednie 

 

1) nałożenie na Fundusz 

obowiązku ściągania od 

organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych 

składek; 

2) nałożenie na Fundusz 

obowiązku zaspakajania 

roszczeń wynikających 

z niewypłacalności 

organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych 

w przewidzianych prawem 

sytuacjach (II filar); 

3) badanie czy składki zostały 

faktycznie odprowadzone 

i w odpowiedniej wysokości; 

 

 

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

Projekt ustawy w lutym 2016 r. zostanie 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), bankowo-ubezpieczeniowej (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, 

Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich) oraz organizacje zajmujące się ochroną konsumentów (Federacja 

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie, Rzecznik Finansowy). 

Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2016 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 

JST (finansowanie 

z budżetu państwa 

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 (finansowanie 

z budżetu państwa 

0  0  0  0   0   0  0   0   0   0   0   0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

  

Wejście w życie projektowanej ustawy nie wpłynie  na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

  

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 29,87 

mln 

zł 

 29,87  

mln 

zł 

  29,87 

mln 

zł 

  29,87 

mln 

zł 

  29,87 

mln 

zł 

298,7 mln zł 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Możliwy jest wzrost konkurencyjności sektora MMŚP. Dotychczas, klienci 

zwracali uwagę na wysokość gwarancji biura podroży, która jest liczona w 

sposób procentowy od wysokości dochodów. Wprowadzenie TFG 

zabezpieczy interes sektora MMŚP pokazując, że niezależnie od wielkości 

biura podroży, wszyscy klienci są zabezpieczeni w ten sam sposób.  

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Obywatele: Regulacja pozytywnie wpłynie na zabezpieczenie interesów 

klientów. Poza wymiarem społecznym, łączna suma zgromadzona w ramach 

systemu uzupełniającego wyniesie ponad  27,37 mln zł rocznie (przychody 

Funduszu minus koszty: 29,87 mln zł – 2,5 mln zł).  

budżet państwa  
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 Jednostki samorządu 

terytorialnego 

 

Niemierzalne budżet państwa, 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

 

organizatorzy turystyki 

i pośrednicy 

turystyczni  

Zwiększenie zaufania klientów do organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych 

 obywatele korzystający 

z imprez turystycznych 

Zwiększenie zaufania klientów do organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych. Wzrost poziomu ochrony klientów.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń:  

 

Minister właściwy ds. turystyki będzie upoważniony do określania w drodze rozporządzenia 

wysokości składek do funduszu. Projektowana wysokość pobieranej składki wynosiłaby 

maksymalnie 30 zł w zależności od rodzaju imprezy turystycznej. W zależności od sytuacji na 

rynku wysokość pobieranej składki będzie mogła zostać podwyższona lub obniżona. Symulacja 

dotycząca określenia wysokości składek do Funduszu stanowi załącznik do testu regulacyjnego. 

 

Analiza kosztów funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 

 Szacowane koszty funkcjonowania TFG to około 2,5 mln zł w 1 roku.  

 W kolejnych latach koszt ten pomniejszy się o koszt przygotowania niezbędnych 

rozwiązań informatycznych do około 1,6 mln zł. 

 Zgodnie z projektem ustawy w roku 2016 koszt obsługi nie może przekroczyć 2 mln zł.  

 W kolejnych latach koszt obsługi nie może przekroczyć 10% wpłat rocznych do TFG. 

 

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

   

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:  

1) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zyska nowe 

zadania związane z funkcjonowaniem Funduszu.  

2) nałożenie na organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych obowiązku składania miesięcznych deklaracji w 

zakresie liczby i rodzaju sprzedanych imprez turystycznych i 

liczby klientów, którzy wykupili imprezę turystyczną lub na 

rzecz których została ona wykupiona oraz prowadzenia 

ewidencji zawartych umów o imprezę turystyczną, 

3) wprowadzenie dla organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych obowiązku wydania klientowi wpłacającemu 

należność z tytułu zawartej umowy lub zaliczkę przekraczającą 

10% tej sumy pisemnego potwierdzenia posiadania 

zabezpieczenia finansowego w formie odprowadzanych 

składek do Funduszu wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania 

się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w wypadkach 

określonych ustawą.” 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Komentarz: Skrócenie czasu rozpatrywania spraw ze względu na elektronizację procedury w ramach 

Funduszu 
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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 

W lutym 2016 r. planuje się przekazanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych do konsultacji 

publicznych, uzgodnień i opiniowania. 

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego planuje się na III kwartał 2016 r. 

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 pokrycia z II filaru zabezpieczeń kosztów 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 oraz 

zwrotu wpłat za niewykonane usługi turystyczne.  Na potrzeby ewaluacji zostaną zastosowane kryteria: 

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

konieczne było podjęcie ww. działań.   

2. jakościowe: problemy w zakresie funkcjonowania przepisów dotyczących uruchamiania środków finansowych  z 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz skuteczności i szybkości zaspakajania roszczeń poszkodowanych klientów 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  

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

 Załącznik : „Symulacja dotycząca określenia wysokości składek do Funduszu”   

 


