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Warszawa, 26.02.2016 r. 

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

DEPARTAMENT TURYSTYKI 

 

Załącznik   

Symulacja dotycząca określenia wysokości składek do Funduszu.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki szacuje, na podstawie badań GUS, że w 2014 r. Polacy w 

wieku 15 i więcej lat uczestniczyli w 10,3 mln turystycznych podróży za granicę. W tym 

23,2% osób podróżowało z organizatorami turystyki i pośrednikami turystycznymi, czyli 

2 389 600 podróży zagranicznych było realizowanych za ich pośrednictwem. 

Założono, dla potrzeb obliczeniowych, że dla przedsiębiorców organizujących imprezy 

turystyczne i pośredniczących na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, 

a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także 

organizujących imprezy turystyczne i pośredniczących na zlecenie klientów w zawieraniu 

umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej, wysokość składki zostanie określona na 

poziomie 0 zł. Wyżej wymieniona grupa przedsiębiorców generuje najmniejsze ryzyko 

w zakresie organizacji imprez turystycznych. Obliczając wpływy do Funduszu, uwzględniono 

w konsekwencji wpływy od podróży zagranicznych realizowanych za pośrednictwem 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (w liczbie wymienionej wyżej 2 389 

600). 

W związku z powyższym, obliczono możliwą średnią wysokość składki dla potrzeb 

symulacji wpłat do systemu uzupełniającego.  

Przyjmując określoną wysokość składki należy mieć na uwadze, iż na początkowym etapie 

powoływania Funduszu należy ustalić taką wysokość składki, aby w systemie uzupełniającym 

zgromadzić środki w „bezpiecznej wysokości”.  

W związku z tym, przeprowadzono dwie symulacje działania Funduszu w pierwszych 

trzech latach od jego utworzenia. W pierwszej założono, że średnia wysokość składki to 

6,5 zł, w drugiej 12,5 zł. Przyjęto, że rocznie Fundusz będzie wydawał 2,5 mln zł na pokrycie 

kosztów swojej działalności, zaś wypłaty z systemu uzupełniającego mogą maksymalnie 

wynieść 15 mln zł. Należy podkreślić, że powyższe symulacje oparto na założeniu, iż należy 

przewidzieć wydatki Funduszu z systemu uzupełniającego w określonej kwocie. Przyjęto 

kwotę 15 mln jako przykładową.  

Przy założeniu średniej wysokości składki na poziomie 6,5 zł, wpływy roczne ze składek 

wyniosą ok. 15,5 mln zł. Roczne wydatki wyniosą ok. 17,5 mln zł. W konsekwencji, 

w pierwszym roku działania Funduszu saldo jego finansów wyniesie ok. -2 mln zł, w drugim 

roku ok. - 4 mln zł, a w trzecim – ok. -6 mln zł.  

Przy założeniu średniej wysokości składki na poziomie 12,5 zł, wpływy roczne ze składek 

wyniosą ok. 30 mln zł. Roczne wydatki wyniosą ok. 17,5 mln zł. W konsekwencji, 

w pierwszym roku działania Funduszu saldo jego finansów wyniesie ok. 12,37 mln zł. 

W drugim roku, suma środków zwiększy się do ok. 24,74 mln zł, w trzecim – do 
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ok. 37,11 mln zł. Należy zaznaczyć, że podane liczby są orientacyjne (zaokrąglone), tak aby 

pokazać zależność pomiędzy działaniem Funduszu a średnią wysokością składki. 

 1 rok działania 

Funduszu 

2 rok działania 

Funduszu 

3 rok działania 

Funduszu 

Założenia: średnia składka na poziomie 6,5 zł: wpływy 15,5 mln zł, wydatki 17,5 mln zł 

BILANS -2 mln zł -4 mln zł -6 mln zł 

Założenia: średnia składka na poziomie 12,5 zł: wpływy 29,87 mln zł, wydatki 17,5 mln zł 

BILANS 12,37 mln zł 24,74 mln zł 37,11 mln zł 

W rezultacie, wydaje się, że w początkowym okresie działania Funduszu, średnia wysokość 

składki powinna być ustalona na poziomie wyższym niż 6,5 zł tak aby zapewnić Funduszowi 

bezpieczeństwo działania oraz zgromadzić środki w systemie uzupełniającym. Należy przyjąć 

– dla potrzeb obliczeniowych – wyższą średnią wysokość składki na poziomie 12,5 zł. Nawet, 

przy rocznych wydatkach Funduszu na poziomie 17,5 mln zł, składka taka pozwala na 

gromadzenie przez Fundusz środków w systemie uzupełniającym. Ustanowienie średniej 

składki na poziomie 6,5 zł mogłoby – przy powyższych założeniach – doprowadzić do 

zadłużenia się Funduszu, co negatywnie wpłynęłoby na jego funkcjonowanie. 

 

W związku z powyższym, dla potrzeb obliczeniowych przyjęto następujące założenia 

dotyczące wysokości składek: 

1) 15 zł – organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 

europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach 

przewozu czarterowego; 

2) 10 zł – organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 

pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy 

w ramach przewozu czarterowego oraz organizowanie imprez turystycznych 

i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka 

transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego; 

3) 0 zł – organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów 

mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji 

Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie 

imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów 

o świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej. 
 

Przy wyżej określonej liczbie klientów podróżujących z organizatorami turystyki 

i pośrednikami turystycznymi, można założyć, że w ramach wyjazdów zagranicznych do 

systemu uzupełniającego wpływałoby rocznie ok. 29 870 000 zł. 

Wyliczenia dokonano w oparciu o poniższy wzór, przy założeniu, że średnia składka to 

12,5 zł dla wyjazdu zagranicznego: 

[(15 zł + 10 zł)/2] x 2 389 600  =  (25 zł/2) x 2 389 600 = 12,5 zł x 2 389 600 = 29 870 000 zł 
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W tym miejscu, warto zaznaczyć, że badanie konsumentów przeprowadzone na potrzeby 

opracowania oceny skutków w związku z rewizją dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 

1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek  pokazało, że 68% 

badanych konsumentów wyraziło chęć zapłacenia dodatkowych 3 EUR za ochronę na 

wypadek niewypłacalności w przypadku pojedynczych biletów lotniczych. Pokazuje to, że 

konsumenci podobnie mogliby zaakceptować potencjalny wzrost cen imprez turystycznych o 

wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny1). 

Tabela 1. Warianty wpłat składek do Funduszu w ciągu roku działalności (w zł)* 

rodzaje działalności Składka 
środki zgromadzone /ściągalność funduszu 

100% 90% 70% 50% 

Kraje pozaeuropejskie + 

Europa czartery 
15 

12,5 29 870 000 26 883 000 20 909 000 14 935000 

Europa 10 

* Przy założeniu, iż liczba podróży realizowana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

będzie utrzymywać się na poziomie z 2014 r. 

                                                           
1) Badanie 2500 konsumentów przeprowadzone przez YouGov na potrzeby badania oceny skutków w przypadku 

rewizji dyrektywy o imprezach turystycznych, Risk&Policy Analysts, 2010 r. Za: „DOKUMENT ROBOCZY 

SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW dokumentu w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług 

turystycznych, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 

2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG”; 9.7.2013 r. Bruksela. 


