
Projekt wstępny  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)  

z dnia ............................ 2016 r. 

w sprawie określenia  wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

  

Na podstawie art. 10g ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i ….) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór deklaracji składanych przez organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego       

w zakresie wysokości należnej składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.  

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od  dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI:  

 

w porozumieniu  

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

                                                 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U z 2015 r. poz. 1911). 
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Załącznik  do rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki               

z dnia …………………… 

w sprawie określenia  wzoru 

deklaracji składanych przez          

organizatorów turystyki                     

i pośredników turystycznych                                  

do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego (poz. …) 

 
 

                                                                                                                                                                            

wzór 

Deklaracja 

składana przez organizatorów turystyki i pośredników  turystycznych do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wysokości 

należnej składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

 

I. Dane identyfikacyjne: 

1. Firma przedsiębiorcy:   ………………………………………………………………… 

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – 

adres zamieszkania: ………………………………………………………………………… 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ………………………………………………….. 

4. Przedmiot działalności: (organizator turystyki, pośrednik turystyczny1)  

5. określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności: (obszar kraju, kraje mające 

lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską a w przypadku Federacji Rosyjskiej w  obszar 

obwodu kaliningradzkiego, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie2) 

 

II. Dane dotyczące liczby klientów, z którymi organizator turystyki lub 

pośrednik turystyczny zawarł umowę w danym miesiącu i roku,                      

z uwzględnieniem zakresu i  rodzaju działalności, którego dotyczy umowa    

z klientem oraz wysokości odprowadzonej z tego tytułu składki do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a także należnych potraceń: 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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1. Liczba umów zawartych z klientami w miesiącu i roku, którego dotyczy składana 

deklaracja, w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie 

klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 

europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu 

czarterowego, z wyłączeniem pkt 4:   ……………….. , 

liczba, klientów których dotyczą ww. umowy:……………....., 

oraz wysokość wysokości odprowadzonej z tego tytułu składki do Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego w złotych: ………………..; 

 

2. Liczba umów zawartych z klientami w miesiącu i roku, którego dotyczy składana 

deklaracja w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia 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, z wyłączeniem pkt 4: ………………, 

liczba, klientów których dotyczą ww. umowy:……………....., 

oraz wysokość wysokości odprowadzonej z tego tytułu składki do Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego w złotych: ………………; 

 

3. Liczba umów zawartych z klientami w miesiącu i roku, którego dotyczy składana 

deklaracja w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia 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, z wyłączeniem pkt 4: ………………, 

liczba, klientów których dotyczą ww. umowy:……………....., 

oraz wysokość wysokości odprowadzonej z tego tytułu składki do Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego w złotych: …………………; 

 

4. Liczba umów zawartych z klientami w miesiącu i roku, którego dotyczy składana 

deklaracja w zakresie organizowanie imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie 

klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów 

mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w 

obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowania imprez turystycznych lub 

pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej:  

……………… , 

liczba, klientów których dotyczą ww. umowy:……………....., 
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oraz wysokość wysokości odprowadzonej z tego tytułu składki do Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego w złotych: …………………; 

5.  Liczba klientów, których dotyczyły odwołane  imprezy turystyczne z powodu 

niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczy zgłoszeń  

oraz liczba  rezygnacji klientów z uczestnictwa w imprezie turystycznej w przypadku 

rozwiązania umowy lub odstąpienia  od umowy przez klienta w miesiącu, którego dotyczy 

deklaracja, od których zostały wcześniej odprowadzone składki, wraz z rozróżnieniem na 

zakresy i rodzaje działalności, o których mowa w pkt 1-4:  

a) w zakresie rozróżnienia, o którym mowa w pkt 1:……………,  

co skutkuje potrąceniem z aktualnej składki kwoty w zł :……………… 

b) w zakresie rozróżnienia, o którym mowa w pkt 2:……………,  

co skutkuje potrąceniem z aktualnej składki kwoty w zł :……………… 

c)  w zakresie rozróżnienia, o którym mowa w pkt 3:……………,  

co skutkuje potrąceniem z aktualnej składki kwoty w zł :……………… 

d)  w zakresie rozróżnienia, o którym mowa w pkt 4:……………,  

co skutkuje potrąceniem z aktualnej składki kwoty w zł :……………… 

 

6. Łączna suma potraceń ze składki,  o których mowa w pkt 5 w zł: ………………. 

 

7.  Łączna suma odprowadzonych składek, uwzgledniająca składki o których mowa w pkt 1-4   

oraz łączną sumę potraceń ze składki, o której mowa w pkt 6,  w złotych: ……………........... 

 

III. Miesiąc i rok, którego dotyczy deklaracja: …………………………… 

IV. Data złożenia deklaracji: …………………………………………………  

V. Podpis czytelny osoby składającej deklarację wraz podaniem stanowiska  

i pieczątką:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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VI. Informacja czy deklaracja jest składane na podstawie załączonego do 

deklaracji pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do 

składania deklaracji:   

 -  Załączam / Nie załączam3   do deklaracji pełnomocnictwo udzielone mi  przez osobę  

upoważnioną do składania deklaracji. 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowiło będzie realizację 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10g ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i …), wprowadzonego do ustawy o 

usługach turystycznych na mocy ustawy z dnia………….. o zmianie ustawy o usługach 

turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 

….), która wejdzie w życie z dniem ….. . Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister 

Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi wzór deklaracji składanych 

przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Wzór deklaracji stanowiący załącznik do projektu  określa  w sposób  

szczegółowy dane wymagane od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, mając 

na celu  umożliwienie identyfikacji podmiotu obowiązanego do naliczania i przekazywania 

składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a także poprawne obliczanie przez niego 

należnej składki, co stanowi realizację wytycznych ustawowych zawartych w upoważnieniu 

do wydania tego rozporządzenia.   
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Projekt wstępny  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)  

z dnia ............................ 2016 r. 

w sprawie  Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych 

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i ….) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Rozporządzenie określa organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zwanej dalej "Ewidencją", 

oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zabezpieczeniu finansowym - oznacza to 

zabezpieczenie finansowe w formie określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zwanej dalej "ustawą". 

§ 3. 1. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej. 

2. Marszałek województwa wprowadza dane do systemu informatycznego Ewidencji 

oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopie dokumentów stanowiących 

podstawę wpisu do Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. 

3. Kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji, o których mowa w 

art. 8 ust. 1 ustawy, mogą być przekazywane przez marszałków województw w formie 

elektronicznej. 

4. Minister właściwy do spraw turystyki, po sprawdzeniu zgodności wprowadzonych 

danych, o których mowa w ust. 2, z kopiami dokumentów stanowiących podstawę wpisu do 

Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, dokonuje wpisu do Ewidencji. 

                                                 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U z 2015 r. poz. 1911). 
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§ 4. 1. Ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznych ksiąg ewidencyjnych, 

zwanych dalej "księgami ewidencyjnymi". 

2. Księgę ewidencyjną sporządza się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do 

Ewidencji oraz opatruje się numerem. 

3. Księga ewidencyjna składa się z czterech działów. 

4. W księdze ewidencyjnej zamieszcza się następujące dane: 

1) w dziale pierwszym: 

a) numer ewidencyjny, 

b) numer rejestrowy, 

c) datę wpisu do Ewidencji, 

d) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest 

osobą fizyczną - adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej "rejestrem", lub adres 

zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, nazwę 

kraju, w którym znajduje się odpowiednio siedziba, miejsce wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru lub miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres do doręczeń, 

a także numer faksu i adres mailowy, jeżeli przedsiębiorca je posiada, 

e) numer identyfikacji podatkowej NIP, 

f) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, 

g) przedmiot działalności objętej wpisem do rejestru, 

h) zasięg terytorialny wykonywanej działalności objętej wpisem do rejestru, zgodnie z 

art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy, a w przypadku krajów europejskich wskazanie, zgodnie z 

postanowieniem w umowie gwarancji bankowej, umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub 

umowie ubezpieczenia na rzecz klientów, czy dotyczy on wykonywania działalności 

wyłącznie na terytorium państw sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską oraz w przypadku 

Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, czy także na terytorium 

pozostałych państw europejskich, 

i) zakres i rodzaj prowadzonej działalności objętej wpisem do rejestru, a także termin i 

wysokość przyjmowanych przez przedsiębiorców przedpłat od klientów, zgodnie z 
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przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ustawy, a w przypadku przyjmowania przez 

przedsiębiorcę wpłat klientów na rachunek powierniczy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c 

ustawy, wskazanie, że działalność prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

j) wskazanie głównego miejsca i adresu wykonywania działalności objętej wpisem do 

rejestru oraz oddziałów i ich adresów, 

k) organ dokonujący wpisu do rejestru oraz numer i data wydania zaświadczenia o 

wpisie do rejestru, 

l) poprzednie numery ewidencyjne, jeżeli przedsiębiorca wpisany do Ewidencji został 

utworzony w wyniku przekształcenia innego podmiotu lub połączenia innych podmiotów, 

m) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy 

oraz działalnością jego oddziałów; 

2) w dziale drugim, informacje o formie zabezpieczenia finansowego, a w przypadku 

posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, również informacje o 

podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego; 

3) w dziale trzecim, w przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz 

klientów, informacje o wysokości sumy zabezpieczenia finansowego w walucie, w której to 

zabezpieczenie finansowe zostało udzielone, wraz z podaniem jej równowartości w euro, przy 

zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz 

pierwszy w roku, w którym zostało ono udzielone, dacie upływu ważności tego 

zabezpieczenia finansowego, a w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę wpłat 

klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, informację o dacie złożenia przez 

przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy; 

4) w dziale czwartym, informacje dotyczące: 

a) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej 

wpisem do rejestru, dokonanych z urzędu przez marszałka województwa, wraz z datą 

wykreślenia i terminem obowiązywania zakazu, 
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b) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej 

wpisem do rejestru, dokonanych przez marszałka województwa na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wraz z datą wykreślenia i terminem 

obowiązywania zakazu, 

c) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru na wniosek przedsiębiorcy, wraz z datą 

wykreślenia, 

d) wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru wraz z jego datą, 

e) zawieszenia, przedłużenia zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru wraz z ich datami,  

f) oświadczeń o niewypłacalności przedsiębiorcy lub informacji marszałka 

województwa o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego bez tego oświadczenia, jeżeli 

okoliczności w oczywisty sposób wskazywały, że przedsiębiorca nie był w stanie wywiązać 

się z zawartych z klientami umów o imprezy turystyczne. 

5. Wpisowi do Ewidencji podlegają zmiany lub uzupełnienia danych zamieszczonych w 

rejestrze. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. c, usuwa się z Ewidencji z dniem, w 

którym stała się ostateczna decyzja: 

1) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru lub o zakazie wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru, z jednoczesnym wpisaniem informacji, o których mowa w ust. 4 

pkt 4 lit. a, lub 

2) o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru. 

7. Informacje o zawieszeniu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, o 

których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. d, usuwa się z Ewidencji po powiadomieniu przez 

przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. 

8. Księgę ewidencyjną przedsiębiorcy usuwa się z Ewidencji: 

1) po upływie terminu obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej 

wpisem do rejestru; 

2) po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru na wniosek przedsiębiorcy; 
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3) po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w wyniku niewznowienia wykonywania 

działalności po upływie terminu zawieszenia działalności. 

§ 5. Minister właściwy do spraw turystyki prostuje z urzędu wpis do Ewidencji, jeżeli 

zawiera on oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

§ 6. 1. Dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do Ewidencji prowadzi się 

akta ewidencyjne obejmujące kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu do 

Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. 

2. Akta ewidencyjne przedsiębiorcy nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 

3. Akta ewidencyjne przedsiębiorcy mogą być prowadzone w formie elektronicznej. 

§ 7. 1. Ewidencja jest jawna, z wyjątkiem informacji usuniętych z Ewidencji na 

podstawie § 4 ust. 6-8. 

2. Informacje zawarte w Ewidencji zamieszcza się na stronie internetowej ministra 

właściwego do spraw turystyki. 

3. Przedsiębiorca, którego dotyczy wpis do Ewidencji, a także marszałek województwa 

mogą samodzielnie dokonać wydruku komputerowego ze strony internetowej ministra 

właściwego do spraw turystyki, zawierającego dane objęte wpisem oraz datę dokonania tego 

wydruku. Wydruk ten może stanowić potwierdzenie wpisu do Ewidencji w zakresie danych 

objętych wpisem na dzień wykonania wydruku. 

§ 8. 1. Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z urzędu lub na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i objętych zakazem wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru zawiera następujące dane: 

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy; 

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest 

osobą fizyczną - adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub 

adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, 

wraz z województwem; 

3) termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. 

2. Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do 

rejestru, zawiera następujące dane: 
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1) numer w wykazie; 

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest 

osobą fizyczną - adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub 

adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, 

wraz z województwem; 

3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy; 

4) termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. 

3. Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie 

wykreślenia z rejestru, zawiera następujące dane: 

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy; 

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest 

osobą fizyczną - adres miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub 

adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, 

wraz z województwem; 

3) datę wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru. 

§ 9. Na podstawie danych wprowadzonych do Ewidencji mogą być sporządzane 

okresowe statystyki. W statystykach tych mogą być uwzględnione wszystkie dane 

podlegające wpisowi do Ewidencji, w tym dane usunięte z Ewidencji na podstawie § 4 ust. 6-

8. W ramach okresowych statystyk sporządzanych na podstawie danych wprowadzonych do 

Ewidencji przetwarzaniu nie będą podlegały dane wskazujące i identyfikujące 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  6 października 2011 r. w 

sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 225, poz. 1353).   

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie  po upływie 7 dni od  dnia ogłoszenia.2) 

                                                 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra  Sportu i Turystyki  z dnia 6 

października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1353), które utraciło moc z dniem ……….. 2016 r. w związku z wejściem w 

życie ustawy z dnia  …….. 2016  r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   (Dz. U. z 2016 r., poz. …). 
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MINISTER SPORTU I TURYSTYKI: 



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie wynika  ze zmian  wprowadzonych do  

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i ….), 

na mocy art. 1 pkt 4 ustawy z dnia………….. o zmianie ustawy o usługach turystycznych 

oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. ….), która 

wejdzie w życie z dniem ….. . Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister Sportu i 

Turystyki zmieniony zostanie stan prawny w zakresie dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów 

Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1353), które utraci 

moc z dniem ……….. 2016 r. w związku z wejściem w życie ww. ustawy z dnia  …….. 2016  

r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   (Dz. U. z 2016 r., poz. …).Zmiany prawne  

wprowadzone prze nowe  rozporządzenie będą przede wszystkim dotyczyły rozszerzenia 

danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych. Dane w tej Ewidencji  zostaną rozszerzone o:   

1) decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru wydawanych na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego; 

2) oświadczenia o niewypłacalności przedsiębiorcy lub informacje marszałka województwa 

o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego bez tego oświadczenia, jeżeli okoliczności 

w oczywisty sposób wskazują, że przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązać się z zawartych 

z klientami umów o imprezy turystyczne. 

Ponadto rozporządzenie wskaże, że  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma  prawo 

dostępu do informacji zawartych w Ewidencji, niezależnie od miejsca siedziby 

przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - miejsca jego 

zamieszkania,  jako drugi podmiot, oprócz mającego dotąd takie uprawnienia marszałka 

województwa.    
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Projekt wstępny 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)  

z dnia ............................ 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości składki płaconej na rzecz Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego 

  

Na podstawie art. 10 f ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i ….) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość składki płaconej na rzecz Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

§ 2. 1.  Wysokość składki, o której mowa w § 1  ustala się następujących wysokościach: 

1)  za 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, z wyłączeniem pkt 4 - w wysokości 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej 

umowy;   

2)   za 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, z wyłączeniem pkt 4 - w wysokości 13 zł od każdego klienta z tytułu 

zawartej  umowy; 

3)   za 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 

                                                 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U z 2015 r. poz. 1911). 



 

2 

 

czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 - w wysokości 10 zł od  każdego klienta z tytułu zawartej 

umowy; 

4)   organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów  

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów mających 

lądową granicę z Rzecząpospolitą 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    

-  w  wysokości 0 zł od  każdego klienta z tytułu zawartej umowy. 

 § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od  dnia ogłoszenia. 

 

 

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI:  

 

w porozumieniu  

 

MINISTER FINANSÓW: 



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowiło będzie realizację 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 f ust. 4   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i …), wprowadzonego do ustawy o 

usługach turystycznych na mocy ustawy z dnia………….. o zmianie ustawy o usługach 

turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 

….), która wejdzie w życie z dniem ….. . Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister 

Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

składki płaconej na rzecz Funduszu, uwzględniając zakres i rodzaj działalności wykonywanej 

przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz potrzeby finansowe 

Funduszu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy założeniu, że   składka na 

Fundusz jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu 

zawartej umowy, przy czym minimalna stawka może być określona na poziomie 0 zł, co 

stanowi realizację wytycznych ustawowych zawartych w upoważnieniu do wydania tego 

rozporządzenia.   

 

 



Projekt wstępny  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)  

z dnia ............................ 2016 r. 

w sprawie określenia zakresu kwartalnej informacji  składanej przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego 

 Na podstawie art. 10h ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i ….), zwanej dalej "ustawa o usługach turystycznych" zarządza 

się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa  zakres kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem" składanej przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz 

ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych. 

§ 2. Kwartalna  informacja, o której mowa w § 2 składa się z następujących części:  

1) informacji o środkach  Funduszu  na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy 

informacja, z uwzględnieniem:  

a)  wpłat przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o usługach 

turystycznych, uwzględniając rozróżnienia poszczególnych rodzajów działalności  

organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, których dotyczą umowy z klientami 

oraz wysokości odprowadzonych z tego tytułu składek, a także należne potracenia 

wynikające z odwołanych  imprez turystycznych  oraz z   rezygnacji klientów z 

uczestnictwa w imprezie turystycznej;  

b) odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu; 

c) przychodów z lokat środków Funduszu;  

d) środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek 

i kredytów na rzecz Funduszu; 

                                                 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U z 2015 r. poz. 1911). 
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e) innych wpływów. 

f) informacji o sumie  środków Funduszu, o których mowa w lit a-e;  

2) informacji o wysokości oprocentowania: 

a) środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu,  o których 

mowa w pkt 1 lit b; 

b) lokat środków Funduszu, o których mowa w pkt 1 lit c; 

c) środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek 

i kredytów na rzecz Funduszu o których mowa w pkt 1 lit d; 

3) informacji o liczbie dyspozycji wypłaty środków z Funduszu otrzymanych w danym 

kwartale od marszałków województw lub jednostki przez nich wskazane wraz z 

informacją, o organizatorach turystyki i pośredników turystycznych, których 

niewypłacalności dotyczyły poszczególne dyspozycje;  

4) informacji o wysokości  środków Funduszu wydatkowanych w danym kwartale na:  

a) 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; 

b) 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 została lub nie zostanie 

zrealizowana; 

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, 

odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie 

zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu 

- wraz z informacją, o organizatorach turystyki i pośredników turystycznych, których 

niewypłacalności dotyczyły poszczególne dyspozycje i w jakiej wysokości zostały 

zrealizowane na poszczególne ww. cele; 

5) informacji o wysokości roszczeń przekazanych Funduszowi, przez marszałków 

województw lub jednostki przez nich wskazane, które nie  są  zaspokojone na ostatni 

dzień kwartału;  
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6) informacji o kosztach poniesionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na 

realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem Funduszu w danym kwartale,                       

z wyszczególnieniem kosztów poniesionych na:  

a) opracowanie systemu informatycznego obsługującego Fundusz; 

b) koszty utrzymania infrastruktury informatycznej i licencji; 

c) koszty osobowe, wraz podaniem liczby osób obsługujących Fundusz,  w tym 

przeznaczone na koszty nadzoru nad prawidłową realizacją poszczególnych 

procesów i  na koszty realizacji poszczególnych procesów; 

d) koszty administracyjne, w  tym na: czynsz, ogrzewanie, energię elektryczną, 

sprzątanie, wiodę , usługi porządkowe, telefony, artykuły biurowe; 

e) koszty obsługi prawnej, usług doradczych i audytorskich; 

7) informacje o udzielonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrotnym 

finasowaniu Funduszu, jego wysokości i terminie, na który zostało udzielone; 

8) informacje o aktualnym na ostatni dzień kwartału saldzie Funduszu, uwzględniającym 

wszystkie środki Funduszu i wydatki Funduszu; 

9) informacje o procentowej  ściągalności należnych składek do Funduszu; 

10) informacje  o wysokości  zaległych, nieodprowadzonych w terminie składek do Funduszu  

na ostatni dzień kwartału wraz informacją, których przedsiębiorców i w jakiej 

wysokości  zaległości te dotyczą; 

11) informacje o liczbie skierowanych w danym kwartale  przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny wniosków do marszałków województw o wykreślenie z rejestru 

działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz o 

zakaz wykonywania działalności,  o którym mowa w art. 10a pkt 1a ustawy o usługach 

turystycznych.   

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od  dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI:  

 

w porozumieniu  

 

MINISTER FINANSÓW: 



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowiło będzie realizację 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10h ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i …), wprowadzonego do ustawy o 

usługach turystycznych na mocy ustawy z dnia………….. o zmianie ustawy o usługach 

turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 

….), która wejdzie w życie z dniem ….. . Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister 

Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi  zakres kwartalnej 

informacji  składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o wykorzystaniu 

środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt  zawiera szczegółowe określenie 

zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Funduszu, uwzględniając wymogi 

kompletności i rzetelności, dotyczące funkcjonowania Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego, co stanowi realizację wytycznych ustawowych zawartych w upoważnieniu 

do wydania tego rozporządzenia.   

 

 



Projekt z dnia 09 maja 2016 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1 )  

z dnia …………………..…….. 2016 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczególne zasady rachunkowości Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w 

tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej;  

2) szczegółowe warunki i tryb składania: 

a) rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”,  

b) kwartalnych sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 98 ust. 5 ustawy  

- w tym terminy ich składania oraz zakres danych, jakie powinny zawierać te 

sprawozdania.  

§ 2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają: 

1) Fundusz – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; 

2) fundusz pomocowy – fundusz tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie 

zadań Funduszu związanych z udzielaniem zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa 

                                                 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. 

poz. 1273, 1691, 1844 i 2281.  
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w art. 99 ust. 1 ustawy, tworzony z wpłat zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń 

obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy; 

3) fundusz statutowy – fundusz tworzony z rozliczenia wyniku finansowego Funduszu; 

4) koszty likwidacji szkód – koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem czynności, o 

których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 18443)), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, 

obejmujące w szczególności koszty usług obcych, w tym wynagrodzenia zakładów 

ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkód, koszty opinii i ekspertyz dotyczących oceny 

szkody, usług prawnych, obsługi likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania oraz 

koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących spraw spornych; 

5) koszty ośrodka informacji – koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań Funduszu, o 

których mowa w art. 102 ust. 2 – 4, 103 ust. 1 i 104 ust. 1 – 5 ustawy, obejmujące 

koszty bezpośrednie wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą ośrodka 

informacji, wraz z narzutami, koszty związane z rozwojem i utrzymaniem systemów 

informatycznych ośrodka informacji obejmujące w szczególności amortyzację, koszty 

utrzymania systemów informatycznych oraz koszty usług  doradczych, prawnych i 

usługi audytu bezpieczeństwa informacji; 

6) koszty windykacji opłat – koszty związane bezpośrednio z dochodzeniem opłat, o których 

mowa w art. 88 ust. 7 ustawy, obejmujące w szczególności koszty postępowań 

sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług pocztowych i bankowych; 

7) koszty windykacji regresów – koszty związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań 

regresowych w przypadkach, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, obejmujące w 

szczególności koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług 

pocztowych i bankowych; 

8) opłata – opłata, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy, wnoszona na rzecz Funduszu z 

tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z 

uwzględnieniem gradacji w zakresie określonym w art. 88 ust. 3 ustawy; 

9) organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174); 

                                                 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 615. 
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10) regres – roszczenie wobec osoby zobowiązanej do zwrotu wypłaconego przez Fundusz 

odszkodowania lub świadczenia, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, powiększone 

o koszty likwidacji szkody, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 14 ust. 4a i art. 

98 ust. 4 ustawy, zaliczanych do zwrotów odszkodowań; 

11) rezerwy ubezpieczeniowe – rezerwy tworzone przez Fundusz na pokrycie szacowanych 

zobowiązań Funduszu wynikających: 

a) ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, obejmujących szkody 

zaistniałe i zgłoszone do Funduszu a niezlikwidowane do dnia bilansowego, 

uwzględniające szacowaną wartość zwrotów odszkodowań, regresów oraz 

szacowane koszty likwidacji szkód, stanowiące rezerwy na szkody zgłoszone do 

Funduszu, 

b) ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy, obejmujących szkody zaistniałe i niezgłoszone do Funduszu do dnia 

bilansowego, stanowiące rezerwy na szkody niezgłoszone do Funduszu, 

c) z wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji 

zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale I albo II załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w postaci rezerw 

techniczno – ubezpieczeniowych przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości 

lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, utworzonych na podstawie ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

12) rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – rezerwy, o których mowa w pkt 

11 lit. a i b;  

13) udziały, aktywa finansowe, skorygowana cena nabycia, aktywa finansowe przeznaczone 

do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do 

terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość godziwa – 

pojęcia określone odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 24, art. 28 ust. 8a ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.4)) oraz w § 6 – 

9 i 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 

                                                 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 

768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 615. 
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szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 

prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.5)); 

14) udzielone pożyczki – zwrotna pomoc finansowa, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, 

udzielona przez Fundusz zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń 

obowiązkowych z funduszu pomocowego; 

15) ustawa o rachunkowości – ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

16) koszty informatycznej bazy danych – koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań 

określonych w art. 102a ust. 1 ustawy, obejmujące w szczególności koszty wynagrodzeń 

pracowników bezpośrednio zajmujących się obsługą bazy wraz z narzutami, koszty 

związane z rozwojem i utrzymaniem bazy obejmujące w szczególności: amortyzację, 

koszty  utrzymania systemów informatycznych, koszty usług doradczych, usług 

prawnych oraz usług audytu bezpieczeństwa informacji.  

§ 3. 1. Fundusz prowadzi wyodrębnioną ewidencję: 

1) szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, oraz odszkodowań wypłaconych 

zgodnie z art. 98 ust. 1 i 1a ustawy; 

2) szkód, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy; 

3) regresów; 

4) zwrotów odszkodowań; 

5) wierzytelności Funduszu – w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu 

ubezpieczeń, odrębnie dla każdego zakładu;  

6) opłat;  

7) udzielonych pożyczek oraz przychodów i kosztów z nimi związanych; 

8) składek należnych od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy; 

9) kosztów własnych Funduszu, z wyodrębnieniem kosztów pełnienia funkcji ośrodka 

informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy oraz kosztów informatycznej bazy 

danych, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy 

10) składek za korzystanie z informatycznej bazy danych, stanowiących dochód wynikający z 

art. 117 ust. 2 pkt 3a ustawy,  obejmujących: 

a) składki wnoszone przez zakłady ubezpieczeń przy przystąpieniu do informatycznej 

bazy danych (tzw.  składki początkowe) oraz 

                                                 

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 31, poz. 266, z 2005 r. Nr 

256, poz. 2146, z 2008 r. Nr 228, poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 1850. 
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b) składki regularne za korzystanie z informatycznej bazy danych w danym roku 

kalendarzowym. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1: 

1) pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 – jest prowadzona w podziale na zakłady ubezpieczeń; 

2) pkt 1 – 4 – jest prowadzona indywidualnie dla każdej szkody; 

3) pkt 7 – jest prowadzona dla każdego przypadku udzielonej pomocy zwrotnej; 

4) pkt 3 i 6 – jest prowadzona indywidualnie dla każdego kontrahenta. 

Rozdział 2 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

§ 4. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Funduszu. Prowadzenie ksiąg 

rachunkowych nie może być powierzone podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy 

o rachunkowości.  

§ 5. 1. W księgach rachunkowych są ujmowane osiągnięte przez Fundusz przychody i 

związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich 

zapłaty.  

2. Przychody obejmują w szczególności przychody ze źródeł określonych w art. 117 ust. 

2 ustawy.  

3. W przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 oraz w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy, 

odszkodowania są ujmowane jako zobowiązania z chwilą ich zatwierdzenia do wypłaty przez 

Fundusz.  

4. Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu powodujących odpowiedzialność Funduszu 

zdarzeń określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy są ujmowane w postaci rezerw na 

niewypłacone odszkodowania i świadczenia. Kwoty z tytułu wierzytelności przejętych przez 

Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego 

działalność w dziale I albo II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej są ujmowane w wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

utworzonych odpowiednio na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.  

§ 6. 1. Przychody ze składki, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, obejmują kwoty 

należne za okres, którego dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Przychody ze składki, o której mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, są ujmowane w 

księgach rachunkowych Funduszu w wysokości określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 112 ust. 2 ustawy. 
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3. Przychody, o których mowa w ust. 1, ujmowane są na podstawie składanych przez 

zakłady ubezpieczeń kwartalnych deklaracji o wysokości należnej składki za dany okres 

sprawozdawczy na rzecz Funduszu. 

4. Korekty składek wynikające ze złożonych przez zakłady ubezpieczeń deklaracji, o 

których mowa w ust. 3, ujmowane są w miesiącu, w którym wpłynęła deklaracja.  

5. Przychody ze składek, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalane są w oparciu o składkę 

przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 ust. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i 

zakładów reasekuracji (Dz. U. poz.562). 

§ 6a. 1. Przychody ze składek początkowych, o których w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. a , 

ujmowane są  w miesiącu, w którym zostały wpłacone. 

2. Przychody ze składek regularnych, o których w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. b  ujmowane są w 

miesiącu, w którym stają się należne. 

3. Przychody, których mowa w ust. 2, ujmowane są na podstawie składanych przez 

zakłady ubezpieczeń rocznych deklaracji o wysokości należnej opłaty za rok kalendarzowy. 

4. Korekty składek wynikające ze złożonych przez zakłady ubezpieczeń deklaracji, o 

których mowa w ust. 3, ujmowane są w miesiącu, w którym wpłynęła deklaracja.  

5. Przychody ze składek, o których mowa w ust. 2, ustalane są w oparciu o składkę 

przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 ust. a-b rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

§ 7. 1. Fundusz rejestruje na bieżąco: 

1) szkody zgłoszone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu; 

2) dochodzone regresy w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;  

3) dochodzone roszczenia z tytułu opłat;   

4) szkody przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń 

prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych; 

5) wierzytelności przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu 

ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale I załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 
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6) dochodzone wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń, 

związane ze spłatą wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu  

ubezpieczeń; 

7) dochodzone zwroty odszkodowań. 

2. Na podstawie danych zawartych w rejestrach Fundusz, w postaci rezerw 

ubezpieczeniowych, ewidencjonuje: 

1) szacowane zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, zgłoszonych a 

niezlikwidowanych do dnia bilansowego; 

2) szacowane zobowiązania z tytułu szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości 

lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń 

obowiązkowych; 

3) szacowane zobowiązania z tytułu wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku 

upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale I 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

4) szacowaną wartość zwrotów odszkodowań (jako wartość ujemną). 

3. Fundusz, na podstawie danych zawartych w rejestrach, ujmuje w aktywach 

szacowaną wysokość dochodzonych regresów i opłat oraz wierzytelności z tytułu podziału 

masy upadłości zakładu ubezpieczeń, związanych ze spłatą wierzytelności w przypadku 

upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń. 

§ 8. 1. Fundusz prowadzi rejestr szkód, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, na podstawie 

informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie, oraz na 

podstawie informacji o szkodach zgłoszonych bezpośrednio do Funduszu. 

2. Rejestr obejmuje: 

1) nazwę zakładu ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenie lub któremu Fundusz 

powierzył likwidację szkody; 

2) datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody oraz datę zgłoszenia roszczenia do 

zakładu ubezpieczeń;  

3) grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy; 

4) dane identyfikujące osobę trzecią, jeżeli ustalono sprawcę szkody; 

5) wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania;  

6) wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez zakład ubezpieczeń w wyniku 

likwidacji szkody, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie; 
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7) datę przekazania przez zakład ubezpieczeń do Funduszu dokumentacji szkodowej i 

oszacowania przez zakład ubezpieczeń kwoty do wypłaty; 

8) wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez Fundusz, odrębnie dla szkody na 

mieniu i dla szkody na osobie; 

9) datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz; 

10) kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty; 

11) w przypadku ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – datę przekazania przez 

Fundusz dokumentacji szkodowej do zakładu ubezpieczeń. 

3. Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy 

wykazu zobowiązań z tytułu szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, 

zgłoszonych a niezlikwidowanych do dnia bilansowego, w podziale na: 

1) lata kalendarzowe zgłoszenia szkody; 

2) zakłady ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie. 

4. Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód zgłoszonych zawiera: 

1) wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w okresie sprawozdawczym, obejmujący dla 

każdej szkody: 

a) numer rejestracji szkody, 

b) datę zgłoszenia szkody, 

c) kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym, odrębnie dla szkody na 

mieniu i dla szkody na osobie,  

d) wartość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na 

mieniu i dla szkody na osobie, 

e) nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody; 

2) wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w poprzednim okresie sprawozdawczym a 

niezlikwidowanych do końca tego okresu, obejmujący dla każdej szkody dane, o 

których mowa w pkt 1, a ponadto:  

a) datę powstania szkody, 

b) wysokość zobowiązania na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,  odrębnie 

dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie.  

§ 9. 1. Dla każdej szkody zgłoszonej jest prowadzona dokumentacja szkodowa, 

opatrzona numerem rejestracji szkody. 

2. Dokumentacja szkodowa zawiera ponumerowane dokumenty dotyczące zdarzenia i 

związanego z nim zgłoszenia szkody oraz dokumenty zawierające opis elementów szkody. 



– 9 – 

3. Dokumentacja szkodowa jest przekazywana do Funduszu przez zakład ubezpieczeń 

niezwłocznie po zakończeniu likwidacji szkody i ustaleniu odpowiedzialności Funduszu.  

4. Fundusz uzupełnia dokumentację szkodową o informacje dotyczące wpłat i wypłat 

związanych ze szkodą. 

5. Dokumentacja szkodowa może być prowadzona w postaci papierowej albo 

elektronicznej. 

§ 10. 1. Wysokość szacowanego zobowiązania z tytułu szkód zgłoszonych jest ustalana  

indywidualnie dla każdej szkody w kwocie przewidywanej wypłaty, według stanu na dzień 

bilansowy. 

2. Zobowiązanie z tytułu zgłoszonej szkody, dla której ustalono odpowiedzialność 

zakładu ubezpieczeń, podlega redukcji do kwoty zero. 

3. Wysokość świadczenia płatnego okresowo w formie rent jest ustalana przy 

zastosowaniu metody aktuarialnej, w sposób przewidziany dla ubezpieczeń na życie, zgodnie 

z § 36 ust. 6, § 42 i § 46 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.  

4. Kwoty zatwierdzone przez Fundusz do wypłaty są ujmowane w księgach 

rachunkowych jako zobowiązanie do wypłaty z tytułu szkód. 

5. Wypłaty są dokonywane jednorazowo albo w ratach.  

6. W przypadku wypłaty świadczeń w formie rent należne kwoty nie podlegają 

przeszacowaniu, z wyjątkiem zmian z tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy, przy 

zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów 

reasekuracji; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 11. 1. Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych regresów, o których mowa w § 7 ust. 1 

pkt 2, w podziale na lata, w sposób umożliwiający ustalenie: 

1) numeru identyfikacyjnego regresu; 

2) numeru szkody, której dotyczy regres, a w przypadku gdy regres dotyczy dwóch lub więcej 

szkód – numerów wszystkich szkód; 

3) danych identyfikujących osobę zobowiązaną do zwrotu Funduszowi wypłaconych 

odszkodowań, świadczeń i poniesionych kosztów; 

4) daty podjęcia dochodzenia regresu, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty; 

5) kwalifikacji szkody, której regres dotyczy, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 i 4;  
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6) kwoty regresu, w tym odrębnie kwoty z tytułu wypłaty odszkodowania i kosztów 

likwidacji szkody; 

7) daty otrzymania kwot z tytułu regresu; 

8) szacowanej wartości regresu ujętej w bilansie; 

9) daty i kwoty regresu, w stosunku do którego odstąpiono od jego dochodzenia w całości lub 

części. 

2. Wysokość regresu jest ustalana jako suma wypłaconego odszkodowania lub 

świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji szkody. Przy ustalaniu kwoty dochodzonej 

uwzględnia się zmiany wartości wynikające z podjętych przez Fundusz decyzji  na podstawie 

art. 110 ust. 2 ustawy. 

3. Regres, o którym mowa w ust. 2, jest rejestrowany indywidualnie, z datą skierowania 

wezwania do zapłat, po ustaleniu osoby zobowiązanej do zwrotu Funduszowi na podstawie 

art. 110 ust. 1 ustawy.  

4. Regresy dotyczące szkód jeszcze nie wypłaconych przez Fundusz są uwzględniane w 

kalkulacji rezerwy na niewypłacone odszkodowania. 

5. Ujęte w księgach rachunkowych regresy, od których odstąpiono od dochodzenia na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych 

w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi. 

6. Na dzień bilansowy regresy wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na 

podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych 

regresów uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia oraz udzielone ulgi w 

spłacie. Przy ustalaniu szacunku regresów wykorzystuje się metody aktuarialne 

7. Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu regresów ujmowane są 

odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach statutowych.§ 12. 1. Fundusz 

prowadzi rejestr dochodzonych roszczeń z tytułu opłat, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, w 

podziale na lata przeprowadzenia kontroli posiadacza pojazdu lub rolnika, w sposób 

umożliwiający ustalenie: 

1) daty dokonania kontroli; 

2) danych identyfikujących posiadacza pojazdu lub rolnika; 

3) daty podjęcia dochodzenia roszczenia, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty do 

posiadacza pojazdu lub rolnika, a w przypadku dokonanych wpłat przed podjęciem 

dochodzenia – odpowiednio z datą wpływu na rachunek Funduszu; 

4) kwoty roszczenia; 
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5) daty otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części roszczenia; 

6) daty i kwoty umorzenia należności z tytułu opłaty w całości lub części; 

7) ujętej w bilansie szacowanej wartości roszczenia z tytułu opłat. 

2. Roszczenie z tytułu opłat jest rejestrowane indywidualnie z datą skierowania 

wezwania do zapłaty wystawionego przez Fundusz na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy.  

3. Decyzje o anulowaniu opłaty oraz korekty opłat z tytuł ustalenia gradacji wysokości 

opłaty bezpośrednio wpływają korygująco na przychody z tytułu opłat. 

4. Ujęte w księgach rachunkowych opłaty, które zostały umorzone na podstawie art. 94 

ustawy podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych. 

5. Na dzień bilansowy roszczenia z tytułu opłat wyceniane są w skorygowanej cenie 

nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu 

dochodzonych opłat uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia. 

6. Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu opłat ujmowane są 

odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach statutowych.§ 13. 1. Fundusz 

prowadzi rejestr szkód przejętych w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń 

prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w § 7 

ust. 1 pkt 4, na podstawie informacji  otrzymanych w toku postępowania upadłościowego lub 

likwidacji zakładu ubezpieczeń oraz ustaleń dokonanych przez Fundusz. 

2. Rejestr obejmuje: 

1) nazwę zakładu ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji, od którego Fundusz przejmuje 

roszczenie; 

2) nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu Fundusz powierzył likwidację szkody; 

3) datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody, datę zgłoszenia szkody, datę 

zgłoszenia roszczenia oraz datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz; 

4) grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy; 

5) dane identyfikujące sprawcę szkody lub posiadacza pojazdu sprawczego albo 

gospodarstwa rolnego, jeżeli Funduszowi przysługuje regres; 

6) wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania; 

7) wysokość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia ustalonej przez zakład 

ubezpieczeń w upadłości lub zakład ubezpieczeń w likwidacji, według stanu na dzień 

ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji; 

8) wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez zakład ubezpieczeń, któremu 

Fundusz powierzył likwidację szkody;  
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9) wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez Fundusz;  

10) datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz; 

11) kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty. 

3. W rejestrze są ujmowane ponadto szacowane zobowiązania z tytułu szkód objętych 

ubezpieczeniem obowiązkowym zgłoszonych do Funduszu, kuratora lub syndyka po dniu 

ogłoszenia upadłości lub likwidacji, wynikających z umów ubezpieczenia ważnych na dzień 

wystąpienia szkody. 

4. Wysokość szacowanego zobowiązania jest ustalana na podstawie regulaminu 

tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, obowiązującego w zakładzie ubezpieczeń 

na dzień ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji. 

5. Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy 

wykazu szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych a niewypłaconych do dnia 

bilansowego, w podziale na: 

1) lata kalendarzowe zgłoszenia szkody; 

2) lata kalendarzowe przejęcia przez Fundusz szkody w przypadku upadłości lub likwidacji 

zakładu ubezpieczeń; 

3) zakłady ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji; 

4) zakłady ubezpieczeń, którym Fundusz powierzył likwidację szkody. 

6. Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych przez Fundusz zawiera: 

1) wykaz szkód, obejmujący dla każdej szkody:  

a) numer rejestracji szkody,  

b) datę zgłoszenia szkody, 

c) datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz, 

d) wysokość zobowiązania na dzień przejęcia przez Fundusz, 

e) kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym, 

f) kwoty wypłacone w poprzednich okresach sprawozdawczych, 

g) wysokość szacowanego zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego,  odrębnie 

dla szkody na mieniu oraz dla szkody na osobie, 

h) nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody; 

2) wykaz szkód zgłoszonych po dniu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu 

ubezpieczeń, obejmujący dla każdej szkody dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz 

e-g, a ponadto:  

a) datę wystąpienia szkody, 
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b) wysokość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na 

mieniu oraz dla szkody na osobie. 

7. Wycena szacowanych zobowiązań na dzień bilansowy uwzględnia odsetki naliczone 

do dnia ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń. 

§ 14. 1. Kwoty zobowiązań z tytułu szkód, o których mowa w § 13 ust. 1, ustalone na 

dzień zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz, ujmowane są jako kwoty wymagalne na 

ten dzień.  

2. Zobowiązania z tytułu świadczeń płatnych okresowo w formie rent są wyceniane na 

dzień bilansowy w kwocie ustalonej na dzień ich zatwierdzenia przez Fundusz do wypłaty, 

przy zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 10 ust. 3, z wyjątkiem zmian z 

tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy. 

§ 15. 1. Fundusz prowadzi rejestr wierzytelności przejętych w przypadku upadłości lub 

likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale I załącznika do ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5. 

2. Rejestr zawiera: 

1) dane, o których mowa w § 13 ust. 1,  2 pkt 1 – 4 i pkt 6 – 11 oraz ust. 3 – 7; 

2) wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dziale ubezpieczeń na życie, 

ustalonych na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń; 

3) wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dziale ubezpieczeń na życie, jeżeli 

ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, ustalonych na dzień ogłoszenia upadłości lub 

likwidacji zakładu ubezpieczeń.  

3. Do ustalenia wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o których mowa w 

ust. 2,  przepis § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 16. 1. Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych wierzytelności z tytułu podziału masy 

upadłości zakładu ubezpieczeń związanych ze spłatą wierzytelności zakładów ubezpieczeń, o 

których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6.  

2. Rejestr obejmuje: 

1) wierzytelność, z tytułu której Fundusz wypłacił odszkodowanie lub świadczenie, oraz tytuł 

tej wierzytelności; 

2) datę podjęcia dochodzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania lub świadczenia; 

3) kwotę wierzytelności; 

4) datę otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części wierzytelności; 
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5) szacowaną wysokość bieżącej wierzytelności; 

6) datę i kwotę umorzenia należności z tytułu wierzytelności w całości lub części.  

3. Rejestr prowadzony jest: 

1) w podziale na lata, w których rozpoczęto dochodzenie roszczenia; 

2) w podziale na zakłady ubezpieczeń w upadłości lub w likwidacji, których wierzytelność 

dotyczy. 

4. Wierzytelność jest rejestrowana indywidualnie z chwilą wypłaty odszkodowania. 

5. Wierzytelność jest wyceniana w wartości wypłaconego odszkodowania, powiększonej 

o poniesione koszty likwidacji szkody. 

§ 17. 1. Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych zwrotów odszkodowań, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 7. 

2. Rejestr obejmuje: 

1) numer szkody, której zwrot dotyczy;  

2) numer identyfikacyjny zwrotu; 

3) datę podjęcia dochodzenia roszczenia o zwrot odszkodowania; 

4) rodzaj ubezpieczeń, których szkoda dotyczy; 

5) kwotę wypłaconego odszkodowania; 

6) datę i wysokość otrzymanego zwrotu odszkodowania i kosztów; 

7) szacowaną wysokość bieżącego roszczenia o zwrot odszkodowania; 

8) datę i kwotę roszczenia o zwrot odszkodowania w przypadku odstąpienia od jego 

dochodzenia w całości lub części.  

3. Rejestr prowadzony jest w podziale na lata, w których podjęto dochodzenie 

roszczenia. 

4. Roszczenie o zwrot odszkodowania jest rejestrowane indywidualnie z datą 

skierowania wezwania do zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych na podstawie art. 14 ust. 4a i 6 ustawy lub  do innego podmiotu 

odpowiedzialnego za zwrot Funduszowi wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz 

poniesionych kosztów likwidacji w przypadkach innych niż wymienione w art. 110 ust. 1 

ustawy.  

5. Roszczenie o zwrot odszkodowania jest wyceniane w wysokości wypłaconego 

odszkodowania oraz poniesionych kosztów.  

6. Decyzje Funduszu o anulowaniu roszczenia oraz korekty z tytułu ustalenia ostatecznej 

wysokości zwrotu odszkodowania bezpośrednio korygują przychody z tytułu zwrotów. 
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7. Zwroty odszkodowań, od których odstąpiono od dochodzenia ujmowane są w ciężar 

pozostałych kosztów statutowych w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi. 

8. Na dzień bilansowy roszczenia o zwrot odszkodowania wyceniane są w skorygowanej 

cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z 

tytułu dochodzonych roszczeń uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia. 

9. Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń o zwrot odszkodowania ujmowane są 

odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach statutowych. 

§ 18. Rezerwy ubezpieczeniowe, w tym rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, są  

potwierdzane opinią aktuariusza o ich prawidłowości. Opinia stanowi załącznik do rocznego 

sprawozdania z działalności Funduszu.  

Rozdział 3 

Ewidencja i wycena lokat 

§ 19. 1. Fundusz dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych i zobowiązań 

finansowych w dniu ich nabycia lub powstania, według następujących kategorii: 

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu; 

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności; 

3) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 

4) udzielone pożyczki i należności własne. 

2. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są ujmowane w 

księgach rachunkowych bez uwzględnienia kosztów transakcji. 

§ 20. 1. Fundusz dokonuje wyceny lokat na dzień bilansowy według wartości godziwej, 

z zachowaniem zasady ostrożności, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności oraz udzielone pożyczki i 

należności własne są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, z uwzględnieniem 

odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

§ 21. 1. Aktywa i zobowiązania finansowe są ujmowane w księgach rachunkowych na 

dzień zawarcia transakcji. 

2. W przypadku realizacji lokat jednakowych lub uznanych za jednakowe ze względu na 

podobieństwo ich rodzaju lub przeznaczenie, rozchód tych składników jest wyceniany 

kolejno według cen lub kosztów tych składników aktywów, które Fundusz nabył lub 

wytworzył najwcześniej. 
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§ 22. 1. Różnice z aktualizacji wyceny lokat, o których mowa w § 19 ust. 1, są 

ujmowane odpowiednio w przychodach lub kosztach działalności lokacyjnej.  

2. Różnice z aktualizacji wyceny aktywów finansowych funduszu statutowego 

dostępnych do sprzedaży są ujmowane w funduszu z aktualizacji wyceny, z uwzględnieniem 

ust. 3. 

3. W przypadku trwałej utraty wartości aktywów finansowych funduszu statutowego 

dostępnych do sprzedaży, odpisy aktualizujące są ujmowane w kosztach działalności 

lokacyjnej funduszu statutowego. 

4. Różnice z aktualizacji wyceny do wartości godziwej lokat funduszu pomocowego 

odpowiednio zwiększają lub zmniejszają fundusz pomocowy.  

§ 23. 1. Fundusz ewidencjonuje lokaty funduszu pomocowego oraz przychody z nimi 

związane odrębnie od lokat funduszu statutowego. 

2. Udzielone pożyczki wraz z przychodami z nimi związanymi są ujmowane odrębnie 

dla każdego zakładu ubezpieczeń. 

3. W przypadku łącznego lokowania środków funduszu pomocowego oraz pozostałych 

funduszy, przychody i koszty są ustalane w proporcji do wartości tych lokat. 

4. Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek zwiększają przychody z 

działalności statutowej. Pozostałe przychody z lokat funduszu pomocowego zwiększają 

fundusz pomocowy. 

5. Koszty prowadzenia działalności lokacyjnej funduszu pomocowego są ujmowane w 

rachunku zysku i strat, z wyjątkiem ujemnych różnic z wyceny lokat oraz ujemnego wyniku 

ze sprzedaży lokat, które pomniejszają fundusz pomocowy. 

Rozdział 4 

Ustalenie wyniku finansowego oraz wycena niektórych aktywów i pasywów 

§ 24. Wynik finansowy Funduszu na dzień bilansowy stanowi różnicę pomiędzy jego 

przychodami a kosztami działalności, z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych oraz wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

§ 25. 1. Dla celów ewidencyjnych w funduszu pomocowym wyodrębnia się fundusz 

pomocowy do wykorzystania i fundusz pomocowy wykorzystany. 

2. Udzielone przez Fundusz pożyczki zmniejszają stan funduszu pomocowego do 

wykorzystania powiększając jego część wykorzystaną. 
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3. Spłaty pożyczek zwiększają stan funduszu pomocowego do wykorzystania 

zmniejszając jego część wykorzystaną. 

§ 26. Fundusz pomocowy jest zasilany: 

1) wpłatami od zakładów ubezpieczeń z tytułu składek przeznaczonych na fundusz 

pomocowy; 

2) wpłatami od zakładów ubezpieczeń z tytułu zwrotu udzielonej pomocy finansowej;  

3) dochodami z lokat  środków funduszu pomocowego, z wyłączeniem przychodów z 

oprocentowania udzielonych pożyczek, które zwiększają przychody z działalności 

statutowej. 

§ 27. 1. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności Funduszu osiągnięta 

nadwyżka bilansowa powiększa fundusz statutowy. Strata bilansowa jest pokrywana jest z 

funduszu statutowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków Funduszu.  

2. Nadwyżki albo straty bilansowe do czasu zatwierdzenia sprawozdania są ujmowane 

jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych.  

§ 28. Fundusz z aktualizacji wyceny obejmuje ewidencję zmian wartości lokat aktywów 

finansowych funduszu statutowego dostępnych do sprzedaży, na skutek aktualizacji ich 

wyceny.  

Rozdział 5 

Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu 

§ 29.  1. Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu obejmuje: 

1) bilans; 

2) rachunek zysków i strat; 

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Funduszu; 

4) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do rocznego sprawozdania oraz 

informacje dotyczące działalności Funduszu. 

2. Szczegółowy zakres sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Objaśnienia do sprawozdania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 30. Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu po zatwierdzeniu przez 

Zgromadzenie Członków Funduszu jest przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw 

instytucji finansowych i organowi nadzoru, w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.  
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Rozdział 6 

Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu 

§ 31. 1. Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu jest sporządzane na koniec 

każdego kwartału i przedstawiane organowi nadzoru w terminie 60 dni od zakończenia 

kwartału. 

2. Szczegółowy zakres sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

3. Sprawozdanie sporządzane jest za kwartał, w którym nastąpiły wypłaty odszkodowań 

i świadczeń zakładów ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji. 

4. Informacje zawarte w sprawozdaniu są prezentowane narastająco. 

Rozdział 7 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

§ 32. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi Fundusz wydzielony w postaci 

wyodrębnionego rachunku bankowego obsługiwany przez Fundusz zgodnie z art. 10c ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187).  

§ 33. 1. Przychody Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowią: 

1) należne składki od przedsiębiorców, o których mowa w art. 10f ust. 1 ustawy o usługach 

turystycznych; 

2) naliczonych odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; 

3) przychodów z lokat środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; 

4) dochodzone roszczenia od przedsiębiorcy tytułem zwrotu wypłaconych kwot, o których 

mowa w art. 5 ust. 5i i 5k ustawy o usługach turystycznych; 

5) dochodzone roszczenia do masy upadłości organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego o zwrot wypłaconych środków, o których mowa w art. 10e ust. 1 ustawy 

o usługach turystycznych; 

6) innych przychodów. 

2. Przychody zwiększają Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z chwilą ich wpływu na 

wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Wpływy Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowią: 

1) zrealizowane przychody, o których mowa w ust. 1; 

2) wpływy z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek; 
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3) wpływy z tytułu zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz; 

4) inne wpływy. 

4. Przychody jeszcze nie otrzymane są ujmowane przez  Fundusz  jako zobowiązanie 

wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

5. Przychody Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego nie stanowią przychodów 

Funduszu i nie są prezentowane w rachunku zysków i strat Funduszu. 

§ 34. 1. Składki od przedsiębiorców, o których mowa w § 33 ust. 1, ujmowane są jako 

przychód Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie otrzymanych od 

przedsiębiorców deklaracji, o których mowa w art. art. 10g ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach 

turystycznych.  

2. Składki, o których mowa  w ust. 1, ujmowane są w miesiącu, w którym stają się 

należne. 

3. Z tytułu składek, o których mowa w ust. 1, Fundusz wykazuje po stronie aktywów 

należność od przedsiębiorców z tytułu składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

jednocześnie zobowiązanie wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

4. Wpłaty składek na wyodrębniony rachunek bankowy powodują jednoczesne 

zmniejszenie należności i zobowiązań wymienionych w ust. 3. 

§ 35. 1. Koszty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowią: 

1) koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej, o których mowa w art. 10e ust. 1 pkt 1 

ustawy o usługach turystycznych, obejmujących w szczególności koszty transportu, 

zakwaterowania, transferów; 

2) zwroty wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę 

turystyczną, o których mowa w art. 10e ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o usługach turystycznych; 

3) koszty związane z realizacją wypłat z Funduszu, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez  Fundusz ; 

5) koszty odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek; 

6) koszty zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz; 

7) koszty obsługi kredytów i pożyczek; 

8) ewentualne koszty kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości: 

a) obliczania kwot należnych z tytułu składek na rzecz Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego; 

b) przekazywania do Funduszu składek; 
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c) wypełniania i przekazywania do Funduszu deklaracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 5 ustawy o usługach turystycznych; 

9) pozostałe koszty. 

2. Koszty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zmniejszają ten fundusz z chwilą 

ich rozliczenia ze środków wyodrębnionego rachunku bankowego. 

3. Wydatki Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowią: 

1) zrealizowane koszty, o których mowa w ust. 1; 

2) spłata udzielonych kredytów i pożyczek; 

3) inne wydatki wynikające z ustawy o usługach turystycznych. 

4. Koszty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego poniesione, ale jeszcze nie 

rozliczone, ujmowane są jako należność wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

5. Koszty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego nie stanowią kosztów Funduszu i 

nie są prezentowane w rachunku zysków i strat Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

6. Koszty poniesione przez Fundusz na obsługę Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat Funduszu jako koszty 

administracyjne. 

7. Kwoty należne od Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu pokrycia 

kosztów z ust. 6 z wyodrębnionego rachunku bankowego ujmowane są w pozycji rachunku 

zysków i strat Funduszu jako zwrot kosztów obsługi Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

8. Roszczenia i zobowiązania Funduszu nie mogą być pokrywane ze środków Funduszu 

innych niż zgromadzone na wyodrębnionym rachunku Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

9. Spłata kredytów i pożyczek nie może być dokonywana ze środków Funduszu innych 

niż zgromadzone na wyodrębnionym rachunku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

Rozdział 8 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 6) 

                                                 

6) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1442), które utraciło moc z dniem … 2016 r.  w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia  …….. 2016  r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy o 
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MINISTER FINANSÓW 

                                                                                                                                                        

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. …). 



Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Finansów  

          z dnia ................................ 

2016 r. (poz. ….....) 

Załącznik nr 1 

ZAKRES INFORMACJI 

WYKAZYWANYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDUSZU 

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu 

Zakres danych zawartych we wprowadzeniu do rocznego sprawozdania z działalności 

Funduszu obejmuje w szczególności: 

1) nazwę i siedzibę Funduszu oraz podstawę prawną prowadzenia działalności; 

2) informację, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez 

Fundusz działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania; 

3) stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz 

ustalania przychodów i kosztów; 

4) dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, 

wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na 

sprawozdanie, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku 

finansowym bieżącego roku obrotowego lub w funduszu z aktualizacji wyceny lub w 

nierozliczonym wyniku z lat ubiegłych; 

5) dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozdania zmiany sposobu jego sporządzania 

wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji 

majątkowej i finansowej Funduszu. 

 

Bilans Funduszu 

 

Aktywa  

A. Wartości niematerialne i prawne  

B. Lokaty funduszu statutowego 

1. Nieruchomości 

2. Udziały, akcje   
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3. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 

4. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 

5. Lokaty terminowe   

6. Pożyczki 

7. Pozostałe lokaty 

C. Lokaty funduszów wydzielonych 

1. Pożyczki udzielone z funduszu pomocowego:  

1.1. kapitał pożyczek  

1.2. naliczone odsetki od pożyczek 

2. Pozostałe lokaty funduszu pomocowego 

2.1. Udziały, akcje 

2.2. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 

2.3. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 

2.4. Lokaty terminowe  

2.5. Pozostałe lokaty 

3. Lokaty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

3.1 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa 

3.2. Lokaty terminowe 

3.3. Pozostałe lokaty 

D. Należności  

1. Należności od zakładów ubezpieczeń z tytułu: 

1.1. składek przeznaczonych na cele statutowe 

1.2. składek przeznaczonych na fundusz pomocowy 

1.3. składek przeznaczonych na informatyczna bazę danych 

1.3.1. w dziale I 

1.3.2. w dziale II 

2. Dochodzone regresy  

3. Dochodzone roszczenia z tytułu opłat  

4. Należności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w tym: 

4.1. należności z tytułu składek na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  

4.2. dochodzone roszczenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

4.3. pozostałe 

5. Należności od Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w tym: 
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5.1. tytułem zwrotu kosztów obsługi 

5.2. udzielonej zwrotnej pomocy finansowej 

5.3. pozostałe 

6. Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności statutowej 

7. Należności publicznoprawne  

8. Pozostałe należności  

E. Rzeczowe składniki aktywów  

F. Krótkoterminowe aktywa finansowe  

1. Środki pieniężne: 

1.1. funduszu pomocowego 

1.2. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

1.3. pozostałe 

2. Pozostałe aktywa finansowe 

G. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

Razem 

 

Pasywa  

A. Fundusze własne 

1. Fundusz statutowy 

2. Fundusz pomocowy 

3. Fundusz z aktualizacji wyceny  

4. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 

5. Zysk (strata) netto bieżącego okresu 

B. Rezerwy ubezpieczeniowe  

1. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu szkód z ubezpieczeń 

obowiązkowych: 

1.1. rezerwy na skapitalizowaną wartość rent 

1.2. pozostałe rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia  

2. Rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub 

likwidacji zakładu ubezpieczeń:  

2.1. działu I 

2.2. działu II 

C. Rezerwy 
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1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia dla pracowników 

2. Inne rezerwy 

D. Zobowiązania i fundusze specjalne 

1. Zobowiązania do wypłaty z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych   

2. Zobowiązania do wypłaty z tytułu szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości 

lub likwidacji zakładu ubezpieczeń:  

2.1. działu I 

2.2. działu II 

3. Zobowiązania z tytułu likwidacji szkód oraz windykacji regresów i windykacji opłat 

4. Zobowiązania wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

5. Inne zobowiązania dotyczące działalności statutowej 

6. Zobowiązania publicznoprawne  

7. Pozostałe zobowiązania 

8. Fundusze specjalne 

E. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

F. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów 

Razem 

 

 

Rachunek zysków i strat Funduszu 

 

A. Przychody z działalności statutowej  

 1. Składki przeznaczone na cele statutowe 

1.1. z ubezpieczeń obowiązkowych  

1.2. z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń: 

1.2.1. działu I 

1.2.2. działu II 

2. Składki przeznaczone na obsługę informatycznej bazy danych 

2.1.1. od zakładów ubezpieczeń działu I 

2.1.2. od zakładów ubezpieczeń z działu II 

3. Opłaty  

4. Regresy 

5. Zwroty od syndyków 
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6. Przychody z oprocentowania pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 

7. Przychody z oprocentowania zwrotnej pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu  

8. Zwroty kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  

9. Inne przychody Funduszu z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

10. Pozostałe przychody z działalności statutowej 

 

B. Koszty działalności statutowej 

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu 

1.1. ubezpieczeń obowiązkowych  

1.2. upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń: 

1.2.1. działu I 

1.2.2. działu II 

2. Koszty windykacji regresów i koszty windykacji opłat  

3. Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych  

3.1. zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu szkód z 

ubezpieczeń obowiązkowych: 

 3.1.1. rezerw na skapitalizowaną wartość rent 

 3.1.2. pozostałych rezerw na niewypłacone odszkodowania 

3.2. zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przejętych przez Fundusz w 

przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń: 

 3.2.1. działu I 

 3.2.2. działu II 

4. Koszty ośrodka informacji 

5. Koszty informatycznej bazy danych związane z obsługą ubezpieczeń: 

5.1. działu I 

5.2. działu II 

6. Pozostałe koszty działalności statutowej, w tym: 

6.1. koszty odpisów aktualizujących i umorzeń dochodzonych regresów 

6.2. koszty odpisów aktualizujących i umorzeń dochodzonych opłat 

6.3. koszty odpisów aktualizujących i umorzeń dochodzonych zwrotów od syndyków 

C. Wynik działalności statutowej (A – B) 
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D. Koszty administracyjne działalności Funduszu 

1. Amortyzacja 

2. Zużycie materiałów i energii  

3. Usługi obce 

4. Wynagrodzenia 

5. Narzuty na wynagrodzenia 

6. Pozostałe koszty 

 

E. Wynik na działalności lokacyjnej funduszu statutowego 

1. Przychody z lokat  

2. Koszty działalności lokacyjnej  

 

F. Wynik na pozostałej działalności 

1. Pozostałe przychody 

2. Pozostałe koszty 

3. Inne koszty  

 

G. Wynik na działalności nadzwyczajnej 

1. Zyski nadzwyczajne  

2. Straty nadzwyczajne  

 

H. Wynik finansowy Funduszu   

 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Funduszu 

 

A. Przepływy netto z działalności statutowej 

A.1. Wpływy z działalności statutowej  

1. Wpływy ze składek z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych 

2. Wpływy ze składek tytułu upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń 

3. Wpływy ze składek przeznaczonych na obsługę informatycznej bazy danych 

4. Wpływy z opłat  

5. Wpływy z regresów  
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6. Otrzymane zwroty od syndyków 

7. Zwroty odszkodowań wypłaconych 

8. Wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 

9. Wpływy z tytułu zwrotu pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu  

10. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  

11. Inne wpływy Funduszu z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego12. Pozostałe 

wpływy z działalności statutowej 

A.2. Wydatki z działalności statutowej 

1. Zwroty składek przeznaczonych na fundusz statutowy 

2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych  

3. Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu 

ubezpieczeń 

4. Wydatki z tytułu windykacji regresów i windykacji opłat  

5. Wydatki na obsługę ośrodka informacji 

6. Wydatki na obsługę informatycznej bazy danych 

7. Wydatki na administrację Funduszu 

8. Pozostałe wydatki na działalność statutową 

A.3. Przepływy netto z działalności statutowej (A.1 – A.2) 

 

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej 

B.1. Wpływy z działalności inwestycyjnej  

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 

2. Wpływy z odsetek lokat funduszu statutowego 

3. Wpływy ze sprzedaży lokat funduszu statutowego 

4. Pozostałe wpływy z lokat funduszu statutowego 

5. Wpływy z odsetek od pozostałych lokat funduszu pomocowego 

6. Zwroty pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 

7. Wpływy ze sprzedaży lokat funduszu pomocowego 

8. Pozostałe wpływy z lokat funduszu pomocowego 

 

B.2. Wydatki z działalności inwestycyjnej 
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1. Wydatki na nabycie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 

2. Wydatki na nabycie lokat funduszu statutowego 

3. Pozostałe wydatki na lokaty funduszu statutowego 

4. Pożyczki udzielone z funduszu pomocowego 

5. Wydatki na nabycie lokat funduszu pomocowego 

6. Pozostałe wydatki na lokaty funduszu pomocowego 

B.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (B.1 – B.2) 

 

C. Przepływy z działalności finansowej 

C.1. Wpływy z działalności finansowej 

1. Wpływy ze składek przeznaczonych na fundusz pomocowy 

2. Pozostałe wpływy z działalności finansowej 

C.2. Wydatki z działalności finansowej 

1. Zwrócone składki z funduszu pomocowego 

2. Pozostałe wydatki na działalność finansową 

C.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (C.1 – C.2) 

 

D. Przepływy pieniężne netto (A.3 + B.3 + C.3) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F. Środki pieniężne na początek okresu 

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:  

- o ograniczonej możliwości dysponowania 

 

 

Informacje dotyczące działalności Funduszu  

  

Informacje dotyczące działalności Funduszu obejmują w szczególności: 

1. Informacje:  

1)  o znaczących zdarzeniach:  

a) które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym 

sprawozdaniu z działalności Funduszu, 
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b) dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu z działalności 

Funduszu za rok obrotowy, 

c) dotyczących roku obrotowego, mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji 

bilansowych oraz wyniku finansowego; 

2) dane liczbowe zapewniające porównywalność danych rocznego sprawozdania z 

działalności Funduszu za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach, pozycjach pozabilansowych, elementach 

rachunku zysków i strat oraz informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia faktycznej 

sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego, w tym: 

1) informacje o wartościach niematerialnych i prawnych: 

a) w podziale na wartość brutto i umorzenie, 

b) informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach dokonanych w okresie 

sprawozdawczym, z wyodrębnieniem wartości niematerialnych i prawnych ośrodka 

informacji oraz informatycznej bazy danych; 

2) informacje o działalności lokacyjnej: 

a) szczegółowe informacje o rodzajach lokat, z wyodrębnieniem lokat w obligacje i inne 

dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

b) klasyfikacja i wycena lokat wykazanych w pozycjach B i C aktywów oraz pozostałe 

aktywa finansowe, 

c) wskazanie wartości godziwej, ceny nabycia oraz wartości bilansowej lokat; 

3) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji D aktywów: 

a) z wyodrębnieniem kwot brutto i kwot odpisów aktualizujących, 

b) z wyodrębnieniem terminów wymagalności, 

c) w odniesieniu do należności brutto od zakładów ubezpieczeń z tytułu składek,  w 

podziale na zakłady ubezpieczeń; 

4) informacje o rzeczowych składnikach aktywów: 

a) w podziale na wartość brutto i umorzenie, 

b) zwiększenia i zmniejszenia dokonane w okresie sprawozdawczym, z wyodrębnieniem 

rzeczowych składników ośrodka informacji oraz informatycznej bazy danych;  

5) w zakresie funduszy własnych dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania 

funduszu statutowego, funduszu pomocowego i funduszu z aktualizacji wyceny oraz o 

sposobie rozliczenia wyniku finansowego; 
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6) informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazanych w pozycji C pasywów bilansu; 

7) strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 

a) przychody wykazane w pozycji A.1.1.1 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale 

na ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy,  

b) przychody wykazane w pozycji A.1 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale na 

zakłady ubezpieczeń; 

8) strukturę rodzajową bezpośrednich kosztów ośrodka informacji wykazanych w pozycji B.4 

rachunku zysków i strat Funduszu, w tym odrębnie amortyzacja wraz z amortyzacją 

oprogramowania systemu bazy danych ośrodka informacji, wynagrodzenia wraz z narzutami, 

usługi obce i pozostałe koszty; 

9) strukturę rodzajową kosztów informatycznej bazy danych wykazanych w pozycji B.5 

rachunku zysków i strat Funduszu, w tym odrębnie amortyzacja wraz z amortyzacją 

oprogramowania systemu bazy danych ośrodka informacji, wynagrodzenia wraz z narzutami, 

usługi obce i pozostałe koszty; 

10) strukturę kosztów administracyjnych wykazanych w pozycji D rachunku zysków i strat 

Funduszu z wyodrębnieniem struktury rodzajowej kosztów obsługi Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego; 

11) informacje o łącznej kwocie wypłaconych przez Fundusz wynagrodzeń wypłaconych 

przez Fundusz wykazanych w pozycji D.4 rachunku zysków i strat Funduszu, z podziałem na 

wynagrodzenia pracowników i organów Funduszu; 

12) wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń wykazanych w pozycji B.1 rachunku 

zysków i strat Funduszu z uwzględnieniem:  

a) odszkodowań wypłaconych jednorazowo, w tym odrębnie wypłatę jednorazowego 

świadczenia w wartości skapitalizowanej renty, 

b) świadczeń okresowych (renty), 

c) kosztów likwidacji szkód 

- z wyodrębnieniem odsetek za opóźnienie wypłaty odszkodowań i świadczeń;  

13) liczbę oraz wartość likwidowanych szkód oraz wypłaconych odszkodowań i świadczeń 

wykazanych w pozycji B.1 rachunku zysków i strat Funduszu, w podziale na lata 

kalendarzowe zgłoszenia szkody lub jej przejęcia przez Fundusz w przypadku upadłości lub 

likwidacji zakładu ubezpieczeń; 

14) strukturę rodzajową kosztów likwidacji szkód, o których mowa w pkt 12 lit. c; 

15) liczbę prowadzonych i zakończonych postępowań regresowych, w podziale na 
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ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, a w przypadku 

regresów z tytułu szkód przejętych przez Funduszu w wyniku upadłości lub likwidacji 

zakładu ubezpieczeń – w podziale na zakłady ubezpieczeń; 

16) strukturę rodzajową kosztów windykacji regresów i kosztów windykacji opłat 

wykazanych w pozycji B.2 rachunku zysków i strat Funduszu; 

17) liczbę stwierdzonych przez podmioty do tego obowiązane i uprawnione przypadków 

niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz wysokość 

szacowanych roszczeń z tego tytułu; 

18) informacje o liczbie spraw sądowych wszczętych przeciwko Funduszowi i spraw z 

powództwa Funduszu oraz wielkości zgłoszonych roszczeń; 

19) analizę stanu finansów Funduszu, stanowiącą podstawę do określenia przez ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych procentu składki wnoszonej przez członków 

Funduszu. 
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Załącznik nr 2 

 

 

OBJAŚNIENIA 

DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 

 

A. Objaśnienia do bilansu Funduszu 

1. W pozycji A aktywów bilansu ujmuje się wartości niematerialne i prawne, po 

uwzględnieniu naliczonego umorzenia oraz ewentualnych odpisów aktualizujących. 

2. W pozycji B aktywów bilansu ujmuje się lokaty Funduszu, z wyjątkiem lokat funduszu 

pomocowego, które ujmuje się w pozycji C aktywów bilansu. 

3. W pozycji B.1 aktywów bilansu ujmuje się nieruchomości przeznaczone na cele 

inwestycyjne. Nieruchomości wykorzystywane na własne potrzeby wykazuje się w pozycji E. 

Rzeczowe składniki majątku. 

4. W pozycji B.4 aktywów bilansu ujmuje się dłużne papiery wartościowe oraz inne papiery 

wartościowe o stałej kwocie dochodu. 

5. W pozycji B.5 aktywów bilansu ujmuje się lokaty terminowe w bankach. 

6. W pozycji C.1 aktywów bilansu ujmuje się pożyczki udzielone z funduszu pomocowego, z 

wyodrębnieniem kapitału pożyczek oraz naliczonych odsetek. 

7. W pozycji C.2 aktywów bilansu ujmuje się wyłącznie lokaty środków funduszu 

pomocowego do wykorzystania. W pozycji tej nie ujmuje się lokat funduszu statutowego oraz 

pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego. 

8. W pozycji C.2.2.3 aktywów bilansu ujmuje się dłużne papiery wartościowe oraz inne 

papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, z uwzględnieniem w wycenie odsetek 

naliczonych na dzień bilansowy. 

9. W pozycji C.2.2.4 aktywów bilansu ujmuje się lokaty terminowe w bankach. 

10. W pozycji D.1.1.1 aktywów bilansu ujmuje się kwoty składek należne od zakładów 

ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie 

ubezpieczeń obowiązkowych oraz kwoty należne w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu 

ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, oddalenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia 

likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń. 
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11. W pozycji D.1.1.2 aktywów bilansu ujmuje się kwoty składek należnych od zakładów 

ubezpieczeń, przeznaczonych na fundusz pomocowy.  

12. W pozycji D.2 aktywów bilansu ujmuje się dochodzone regresy. 

13. W pozycji D.3 aktywów bilansu ujmuje się dochodzone roszczenia z tytułu opłat.   

14. W pozycji D.6 aktywów bilansu ujmuje się w szczególności należności z tytułu zwrotów 

odszkodowań wypłaconych przez Fundusz oraz zwroty innych kosztów likwidacji szkód, 

powiększone o naliczone odsetki. 

15. W pozycji E aktywów bilansu ujmuje się w szczególności środki trwałe oraz środki trwałe 

w budowie, w wartości brutto pomniejszonej o naliczone umorzenie w przypadku środków 

trwałych oraz ewentualne odpisy aktualizujące. W pozycji tej nie ujmuje się nieruchomości 

przeznaczonych na cele inwestycyjne, które ujmuje się w pozycji B.1 aktywów bilansu. 

16. W pozycji F.2 aktywów bilansu nie ujmuje się krótkoterminowych lokat, które ujmuje się 

odpowiednio w pozycji B lub C aktywów bilansu. 

17. W pozycji A.3 pasywów bilansu ujmuje się fundusz z aktualizacji wyceny aktywów 

dostępnych do sprzedaży, wycenionych według wartości godziwej. W funduszu z aktualizacji 

wyceny nie uwzględnia się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości tych lokat, które 

obciążają bezpośrednio rachunek zysków i strat.  

18. W pozycji A.4 pasywów bilansu ujmuje się zatwierdzone nadwyżki bilansowe oraz straty 

bilansowe do czasu ich podziału lub pokrycia zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Członków 

Funduszu. 

19. W pozycji B pasywów bilansu ujmuje się szacowane kwoty zobowiązań, o których mowa 

w § 7 ust. 2 pkt 1 – 3 rozporządzenia, powiększone o koszty likwidacji szkód związane z 

szacowanymi zobowiązaniami, z uwzględnieniem związanych z nimi regresów, ustalone w 

wysokości możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. 

20. W pozycji D.1 pasywów bilansu ujmuje się w szczególności kwoty odszkodowań 

zatwierdzonych przez Fundusz do wypłaty z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o 

których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. 

21. W pozycji D.2 pasywów bilansu ujmuje się kwoty odszkodowań z tytułu szkód przejętych 

w ramach upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, zatwierdzonych przez Fundusz do 

wypłaty. 

22. W pozycji D.3 pasywów ujmuje się w szczególności kwoty należne zakładom 

ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkód i zobowiązania z tytułu ponoszonych przez Fundusz 

innych kosztów likwidacji szkód oraz kosztów windykacji regresów i kosztów windykacji 
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opłat. 

23. W pozycji D.5 pasywów bilansu ujmuje się zobowiązania wynikające z prowadzonej 

działalności statutowej Funduszu nieujęte w pkt 16 – 18, w tym zobowiązania z tytułu 

prowadzenia ośrodka informacji. 

 

B. Objaśnienia do rachunku zysków i strat Funduszu 

24. W pozycji A.1.1.1 rachunku zysków i strat Funduszu wykazuje się kwoty składek należne 

od zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących  

działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 

ustawy. 

25. W pozycji A.1.1.2.1 rachunku zysków i strat Funduszu wykazuje się kwoty składek 

należne od zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących 

działalność w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I, w przypadku ogłoszenia 

upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, oddalenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub 

zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń. 

26. W pozycji A.1.1.2.2 rachunku zysków i strat Funduszu wykazuje się kwoty składek 

należne od zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących 

działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4 

ustawy, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w 

tym zakresie, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia 

postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu 

ubezpieczeń. 

27. W pozycji A.2 rachunku zysków i strat Funduszu wykazuje się kwoty składek należne od 

zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na prowadzenie informatycznej bazy danych, 

obejmujące opłaty początkowe z tytułu przystąpienia do informatycznej bazy danych oraz 

kwoty należne okresowo z tytułu dostępu do informatycznej bazy danych. 

28. W pozycji A.3 rachunku zysków i strat wykazuje się kwoty dochodzonych opłat.  

29. W pozycji A.4 rachunku zysków i strat wykazuje się kwoty dochodzonych regresów oraz 

zwrotów odszkodowań, o których mowa w art. 11 ust. 3, art. 43 i art. 58 ustawy.   

30. W pozycji A.5 rachunku zysków i strat wykazuje się kwoty dochodzone od syndyka lub 

likwidatora tytułem spłaty niepokrytych przez aktywa wierzytelności zakładów ubezpieczeń 

w upadłości lub likwidacji. 
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31. W pozycji A.6 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z oprocentowania 

pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego. 

32. W pozycji A.8 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z tytułu prowadzonej 

działalności statutowej nieujęte w pozycji A.1-7. 

33. W pozycji B.1.1 rachunku zysków i strat wykazuje się wypłaty odszkodowań i świadczeń 

z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym wypłaty na rzecz nierezydentów w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe,  dokonywane na podstawie art. 98 ust. 1 i 

1a ustawy, powiększone o koszty likwidacji szkód oraz  pomniejszone o otrzymane zwroty 

odszkodowań i zwroty kosztów likwidacji szkód. 

34. W pozycji B.1.2.1 rachunku zysków i strat wykazuje się wypłaty odszkodowań i 

świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub 

zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale 

I, powiększone o koszty likwidacji szkód oraz  pomniejszone o otrzymane zwroty 

odszkodowań i zwroty kosztów likwidacji szkód. 

35. W pozycji B.1.2.2 rachunku zysków i strat wykazuje się wypłaty odszkodowań i 

świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu 

ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale II załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń 

prowadzącego działalność w tym zakresie, umorzenia postępowania upadłościowego lub 

zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń, powiększone o koszty 

likwidacji szkód oraz pomniejszone o otrzymane zwroty odszkodowań i zwroty kosztów 

likwidacji szkód. 

36. W pozycji B.2 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty ponoszone w związku 

dochodzeniem regresów i opłat. W pozycji tej ujmuje się w szczególności koszty wysyłki 

wezwań i upomnień, koszty egzekucyjne, koszty sądowe, koszty windykacji regresów i 

koszty windykacji opłat.  

37. W pozycji B.3 rachunku zysków i strat wykazuje się różnice pomiędzy stanem rezerw 

techniczno- ubezpieczeniowych ujmowanych w pozycji B pasywów bilansu na koniec oraz 

na początek okresu sprawozdawczego. 

38. W pozycji B.4 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty bezpośrednie związane z 

gromadzeniem danych o: 

1) umowach ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej i auto-casco;  
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2) zdarzeniach zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń 

komunikacyjnych, w tym wypadkach lub kolizjach; 

3) odszkodowaniach wypłaconych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych; 

4) reprezentantach do spraw roszczeń poszczególnych zakładów ubezpieczeń – członków 

Funduszu.  

W pozycji tej wykazuje się koszty związane bezpośrednio z rozwojem i utrzymaniem 

systemu informatycznego, w którym przechowywane są powyższe dane.  

39. W pozycji B.6 rachunku zysków i strat wykazuje się pozostałe koszty działalności 

statutowej, w tym koszty zarządzania lokatami funduszu pomocowego i inne koszty 

działalności lokacyjnej, które nie pomniejszają funduszu pomocowego.  

40. W pozycji D rachunku zysków i strat wykazuje się koszty administracyjne, z 

wyłączeniem:  

1) bezpośrednich kosztów likwidacji szkód, które wykazuje się w pozycji B.1, 

2) bezpośrednich kosztów windykacji regresów i kosztów windykacji opłat, które wykazuje 

się w pozycji B.2,  

3) bezpośrednich kosztów prowadzenia ośrodka informacji, które wykazuje się w pozycji B.4, 

4) kosztów prowadzenia informatycznej bazy danych, które wykazuje się w pozycji B.5; 

5) kosztów działalności lokacyjnej wykazywanych odpowiednio w pozycji B.6 lub E.2. 

41. W pozycji E.1 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z lokat środków funduszu 

statutowego, obejmujące w szczególności: 

1) przychody z nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne; 

2) przychody z dywidend; 

3) przychody z dłużnych papierów wartościowych, obejmujące otrzymane odsetki oraz 

dodatnią różnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia a ceną nabycia lub ceną uprzednio 

przeszacowaną; 

4) w przypadku aktywów innych niż aktywa dostępne do sprzedaży dodatnie różnice 

pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia w przypadku 

dłużnych papierów wartościowych, ustaloną na dzień bilansowy; 

5) rozwiązane odpisy aktualizujące od lokat funduszu statutowego; 

6) nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi z tytułu prowadzonej działalności 

lokacyjnej; 

7) pozostałe przychody z działalności lokacyjnej.  

W pozycji tej nie wykazuje się przychodów funduszu pomocowego oraz kwot 

ujmowanych w funduszu z aktualizacji wyceny lokat funduszu statutowego. 
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42. W pozycji E.2 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty związane z prowadzoną 

działalnością lokacyjną w zakresie lokat funduszu statutowego, obejmujące w szczególności:  

1) koszty prowadzenia rachunków inwestycyjnych;  

2) koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne; 

3) koszty zarządzania lokatami funduszu statutowego; 

4) w przypadku aktywów innych niż aktywa dostępne do sprzedaży ujemne różnice pomiędzy 

wartością godziwą a ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia w przypadku dłużnych 

papierów wartościowych, ustaloną na dzień bilansowy; 

5) utworzone odpisy aktualizujące od lokat funduszu statutowego; 

6) nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z tytułu prowadzonej działalności 

lokacyjnej; 

7) ujemną różnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia a ceną nabycia lub ceną uprzednio 

przeszacowaną; 

8) pozostałe koszty prowadzonej działalności lokacyjnej. 

 

43. W pozycji F.1 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody nieujęte w pozycjach A i 

E.1, w tym: 

1) pozostałe przychody finansowe; 

2) pozostałe przychody operacyjne, z uwzględnieniem rozwiązanych odpisów  

aktualizujących od należności, dodatniego wyniku ze sprzedaży środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych. 

44. W pozycji F.2 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty nieujęte w pozycjach B, D, 

E.2 i F, w tym: 

1) pozostałe koszty finansowe; 

2) pozostałe koszty operacyjne, z uwzględnieniem tworzonych odpisów  aktualizujących od 

należności, ujemnego wyniku ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych. 

 

 

C. Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych Funduszu 

45. W pozycji A.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty składek 

otrzymanych od zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących 

działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 
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ustawy. 

46. W pozycji A.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty składek 

otrzymane od zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń w przypadku 

ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu 

ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji 

przymusowej zakładu ubezpieczeń. 

47. W pozycji A.1.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty składek 

otrzymane od zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na prowadzenie informatycznej bazy 

danych. 

48. W pozycji A.1.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy z tytułu 

opłat. 

49. W pozycji A.1.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się otrzymane 

regresy oraz zwroty odszkodowań, o których mowa w art. 11 ust. 3, art. 43 i art. 58 ustawy. 

50. W pozycji A.1.6 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty otrzymane 

od syndyka lub likwidatora tytułem spłaty wierzytelności zakładów ubezpieczeń w upadłości 

lub likwidacji. 

51. W pozycji A.1.7 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy z tytułu 

zwrotów odszkodowań i świadczeń, wypłaconych na podstawie art. 98 ust.1 pkt 3, ust. 1a i 2 

ustawy, oraz zwrotów kosztów likwidacji szkód. 

52. W pozycji A.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty 

wydatkowane z tytułu rozliczenia wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń składek 

przeznaczonych na fundusz statutowy.  

53. W pozycji A.2.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wypłaty 

odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym wypłaty na rzecz 

nierezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 

2012 r. poz. 826), dokonywane na podstawie art. 98 ust. 1 i 1a ustawy oraz wydatki z tytułu 

likwidacji szkód. 

54. W pozycji A.2.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wypłaty 

odszkodowań i świadczeń dokonane na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy oraz wydatki z tytułu 

likwidacji szkód. 

55. W pozycji A.2.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki związane 

z dochodzeniem regresów i opłat.   

56. W pozycji A.2.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki  
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związane z prowadzeniem ośrodka informacji, w tym wydatki na nabycie rzeczowych 

składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych ośrodka informacji. 

57. W pozycji A.2.6 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki związane 

z prowadzeniem informatycznej bazy danych, w tym wydatki na nabycie rzeczowych 

składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych Informatycznej Bazy Danych. 

58. W pozycji B.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

wpływy z odsetek od lokat terminowych w bankach, dłużnych papierów wartościowych i 

udzielonych pożyczek z funduszu statutowego. 

59. W pozycji B.1.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy ze 

sprzedaży lokat funduszu statutowego oraz wpływy z wykupu dłużnych papierów 

wartościowych funduszu statutowego.  

60. W pozycji B.1.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

wpływy czynszów, dywidend, jak również otrzymane zwroty udzielonych pożyczek z 

funduszu statutowego. W pozycji tej nie ujmuje się wykupu dłużnych papierów 

wartościowych funduszu statutowego, który jest wykazywany w pozycji B.1.3.  

61. W pozycji B.1.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

wpływy z odsetek z lokat terminowych w bankach i dłużnych papierów wartościowych 

stanowiących lokaty funduszu pomocowego. 

62. W pozycji B.1.7 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy ze 

sprzedaży lokat funduszu pomocowego oraz wpływy z wykupu dłużnych papierów 

wartościowych funduszu pomocowego. W pozycji tej nie ujmuje się zwrotów pożyczek 

funduszu pomocowego, które są wykazywane w pozycji B.1.6. 

63. W pozycji B.1.8 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

wpływy czynszów i dywidend. W pozycji tej nie ujmuje się wykupu dłużnych papierów 

wartościowych funduszu pomocowego, który jest wykazywany w pozycji B.1.7.  

64. W pozycji B.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki na 

nabycie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych, z 

wyjątkiem wydatków na składniki majątku ośrodka informacji, które są wykazywane  w 

pozycji A.2.5 oraz A.2.6. 

65. W pozycji B.2.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

pobrane prowizje maklerskie i opłaty za zakup lokat funduszu statutowego. 

66. W pozycji B.2.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

wydatki związane z prowadzeniem rachunków inwestycyjnych, pobrane opłaty za 
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zarządzanie lokatami funduszu statutowego i wydatki na utrzymanie nieruchomości 

inwestycyjnych. 

67. W pozycji B.2.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

pobrane prowizje maklerskie i opłaty za zakup lokat funduszu pomocowego. 

68. W pozycji B.2.6 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

wydatki związane z prowadzeniem rachunków inwestycyjnych, pobrane opłaty za 

zarządzanie lokatami funduszu pomocowego i wydatki na utrzymanie nieruchomości 

inwestycyjnych.  

69. W pozycji C.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

otrzymane od zakładów ubezpieczeń składki przeznaczone na fundusz pomocowy. 

70. W pozycji C.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności 

wydatki z tytułu rozliczenia składek wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń na fundusz 

pomocowy. 
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Załącznik nr 3 

 

ZAKRES INFORMACJI 

WYKAZYWANYCH W KWARTALNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDUSZU 

 

Informacje zawarte w kwartalnym sprawozdaniu z działalności Funduszu obejmują dane 

dotyczące działalności statutowej, gospodarki finansowej, charakterystyki oraz organizacji  

Funduszu: 

1) strukturę przychodów Funduszu z działalności statutowej, w podziale na: 

a) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń 

prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których 

mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w podziale na te ubezpieczenia i w podziale na 

zakłady ubezpieczeń, 

b) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń 

prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ogłoszenia 

upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, 

oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia 

postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego 

zakładu ubezpieczeń, w podziale na zakłady ubezpieczeń, 

c) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń 

prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których 

mowa w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu 

ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, oddalenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania 

upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu 

ubezpieczeń, w podziale na zakłady ubezpieczeń, 

d) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na prowadzenie 

informatycznej bazy danych w podziale działy ubezpieczeń oraz zakłady 

ubezpieczeń, 

e) wpływy z tytułu opłat,  

f) wpływy z tytułu regresów, 
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g) dochody ze źródeł, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 6 – 9 ustawy, w podziale na 

poszczególne źródła dochodów, 

h) pozostałe dochody; 

2) strukturę kosztów Funduszu dotyczącą działalności statutowej, w podziale na: 

a) wypłaty odszkodowań i świadczeń w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o 

których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym wypłaty na rzecz nierezydentów w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, dokonywane na 

podstawie art. 98 ust. 1 i 1a ustawy, 

b) wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu 

ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, 

umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej 

zakładu ubezpieczeń, w zakresie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy, w podziale na 

działy ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, oraz w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o których 

mowa w art. 4 ustawy, 

c) koszty windykacji opłat,  

d) koszty windykacji regresów, 

e) koszty prowadzenia ośrodka informacji; 

f) koszty prowadzenia informatycznej bazy danych; 

3) strukturę przychodów i kosztów działalności lokacyjnej; 

4) strukturę kosztów administracyjnych Funduszu, z wyodrębnieniem kosztów obsługi 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; 

5) strukturę pozostałych przychodów i kosztów; 

6) informacje o udzielonej zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1 

ustawy; 

7) liczbowe zestawienie spraw, w tym: 

a) liczbę zlikwidowanych szkód oraz  odszkodowań i świadczeń wypłaconych w 

związku z upadłością zakładu ubezpieczeń lub w związku z niespełnieniem przez 

podmioty do tego obowiązane obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o 

którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, albo świadczeń wypłaconych z tytułu szkód 

wyrządzonych przez posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem 

mechanicznym, których tożsamości nie ustalono, 
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b) liczbę stwierdzonych przez podmioty obowiązane i uprawnione przypadków 

niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o 

którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy,  

c) liczbę prowadzonych i zakończonych postępowań regresowych; 

8) zagadnienia organizacyjne i kadrowe:  

a) władze Funduszu, 

b) strukturę organizacyjną Funduszu, 

c) liczbę zatrudnionych; 

9)analizę stanu finansów Funduszu będącą podstawą do określenia przez ministra właściwego 

do spraw instytucji finansowych procentu składki wnoszonej przez członków Funduszu; 

10) szczegółową strukturę aktywów i pasywów funduszu pomocowego, w podziale na środki 

funduszu pomocowego wykorzystanego oraz funduszu pomocowego do wykorzystania. 

 



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowi konsekwencję nowelizacji: 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i …) 

w zakresie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz 

- ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 

r. poz. 392, Dz. U. z 2014 r. poz. 827, Dz.U. z 2015 r. poz. 1273, 1691, 1844 i 2281 oraz z 

2016 r. poz. … ) w zakresie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz informatycznej 

bazy danych. 

W związku z nałożeniem na Fundusz obowiązku zarządzania Turystycznym Funduszem 

Gwarancyjnym obejmującym m.in. zasady rozliczania wpływów i wydatków Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego, obsługi składanych przez przedsiębiorców deklaracji należnych 

składek, obsługi zwrotu kosztów imprez turystycznych, o których mowa w art. 5 ust. 5i i 5k 

oraz dochodzenia zwrotów tych kosztów jak również dochodzonych roszczeń do masy 

upadłości organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego o zwrot wypłaconych środków, 

o których mowa w art. 10e ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. Projekt rozporządzenia 

reguluje odrębność środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od środków 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  

Zgodnie z projektem przychody i koszty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego nie są 

przychodami i kosztami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszelkie kwoty nie 

rozliczone a dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ujmowane są w bilansie 

Funduszu odpowiednio jako należności bądź zobowiązania wobec Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego. Stąd konieczność rozszerzenia bilansu Funduszu o pozycje dotyczące 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego obejmujące: 

- w aktywach takie pozycje jak: lokaty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

należności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, należności od Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego,  

- w pasywach takie pozycje jak: zobowiązania wobec Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Projekt rozporządzenia reguluje sposób ewidencji wzajemnych rozliczeń pomiędzy 

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a Turystycznym funduszem Gwarancyjnym. 

Projekt zawiera zmiany w rachunku zysków i strat jak i w sprawozdaniu z przepływów 

środków pieniężnych z tytułu zwrotów kosztów obsługi Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego oraz udzielonej zwrotnej pomocy finansowej. 



Ponadto, nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art. 102a 

ust. 1, oraz 4-5 nałożyła na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązek: 

- udostępniania swoim członkom informacji i danych zgromadzonych w bazie danych,  

- udostępniania Polskiej Izbie Ubezpieczeń zbiorczych danych zgromadzonych w bazie 

danych dla celów opracowywania na ich podstawie analiz, raportów i prognoz. 

Nowe obowiązki wymagają uregulowania sposobu: 

- ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowych 

składek finansujących działalność informatycznej bazy danych,  obejmujących zarówno 

składki początkowe jak i składki regularne oraz podstawy ich ewidencji. 

- zdefiniowania rodzajów kosztów ponoszonych w związku tworzeniem i obsługą 

informatycznej bazy danych 

- zasad ewidencji kosztów ponoszonych w związku z tworzeniem i obsługą 

informatycznej bazy danych. 

Konsekwencją uregulowania sposobu ewidencji przychodów i kosztów obsługi 

informatycznej bazy danych jest: 

- rozbudowa rachunku zysków i strat o pozycje przychodów z tytułu składek 

przeznaczonych na obsługę informatycznej bazy danych w podziale na działy, oraz kosztów 

na zbudowanie i obsługę informatycznej bazy danych 

- rozbudowa sprawozdania z przepływów środków pieniężnych o pozycje wpływów i 

wydatków związanych z informatyczną bazą danych. 

- zaproponowanie dodatkowych objaśnień do w/w pozycji sprawozdania. 

Dodatkowo analiza pierwszych lat obowiązywania rozporządzenia wykazała potrzebę 

uszczegółowienia pewnych zapisów bądź doprecyzowania regulacji w celu wyeliminowania 

niejasności bądź niespójności.  

W projekcie rozporządzenia zaproponowano regulacje uszczegółowiające sposób ewidencji 

składki w celu odróżnienia m.in. od składki ustalanej dla celów wypłacalności obowiązującej 

od 1 stycznia 2016 roku, ewidencji korekt składki wynikających z korekt deklaracji zakładów 

ubezpieczeń, jak również uregulowania rodzaju dokumentacji stanowiącej podstawę do 

ewidencji przychodów z tytułu składek.  

Pierwsze lata obowiązywania regulacji wykazały potrzebę doprecyzowania zapisów w 

zakresie ewidencji i wyceny regresów. Zgodnie z projektem, w należnościach ujmowane są 

wyłącznie regresy z tytułu odszkodowań wypłaconych. Proponuje się doprecyzowanie 

sposobu ujęcia regresu nie z datą wypłaty odszkodowania, lecz z datą skierowania wezwania 

do zapłaty, na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy, dodatkowo definiując kwotę dochodzoną 

regresu jako kwotę ustalaną w oparciu o wypłacone odszkodowanie i poniesione koszty 



likwidacji oraz analizę sytuacji materialnej, majątkowej i życiowej zobowiązanego. Często 

zdarza się bowiem, że sprawca szkody zobowiązany do zwrotu odszkodowania, ze względu 

na swój status materialny (nie posiadający żadnego majątku), życiowy (przebywający w 

więzieniu) nie jest w stanie zwrócić odszkodowania, tym samym podjęcie dochodzenia 

regresowego oznaczałoby generowanie jedynie kosztów dla Funduszu.  

W projekcie proponuje się równoczesne doprecyzowanie sposobu ujęcia regresów z tytułu 

szkód jeszcze nie rozliczonych. Proponuje się, aby regresy z tytułu szkód jeszcze nie 

wypłaconych korygowały  rezerwę na niewypłacone odszkodowania.  

W odniesieniu do regresów, opłat i zwrotów odszkodowań proponuje się doprecyzowanie 

zasad:  

- ich wyceny  poprzez uwzględnienie nie tylko wartości możliwej do uzyskania, lecz 

również wartości pieniądza w czasie ze względu na długoterminowy charakter dochodzenia 

regresu jak również udzielonej ewentualnej ulgi w spłacie. 

- sposobu ujęcia różnic z wyceny na dzień bilansowo odpowiednio w pozostałe 

przychody statutowe lub koszty statutowe, 

- ujęcie w pozostałe koszty statutowe ewentualnych kosztów umorzenia bądź 

odstąpienia od dochodzenia w kwocie nieobjętej odpisami aktualizacyjnymi, 

W odniesieniu do roszczeń z tytułu opłat doprecyzowano sposób ujęcia w księgach 

rachunkowych podkreślając ich związek z przepisami art. 88 ust. 1 oraz 90 ust. 4 ustawy 

regulując ujęcie roszczeń w dacie wymagalności opłaty. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią 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.), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji. 

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 zostanie udostępniony na 

stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 885, z późn. zm.), projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało 

wpływy na sektor finansów publicznych, w szczególności nie wystąpi skutek w postaci 

zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Proponowane regulacje nie zawierają rozwiązań sprzecznych z prawem Unii Europejskiej. 


