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Zestawienie uwag/opinii zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 

w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w ramach konsultacji 

publicznych 

 

Uwagi ogólne 

 

Podmiot zgłaszający uwagi Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

Marszałek Województwa 

Lubuskiego 

Brak uwag do projektu - 

Marszałek Województwa 

Pomorskiego 

Brak uwag do projektu - 

Marszałek Województwa 

Warmińsko -Mazurskiego  

Brak uwag do projektu - 

Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego 

Brak uwag do projektu - 

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Brak uwag do projektu - 

Europejskie Centrum 

Konsumenckie 

Brak uwag do projektu - 
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Podmiot zgłaszający uwagi Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

Polska Izba Ubezpieczeń  Brak uwag do projektu - 

 Rzecznik Finansowy  Brak uwag do projektu  - 

Polski Związek Prywatnych 

Pracodawców Turystyki 

Lewiatan 

Z dużym uznaniem oceniamy powołanie TFG który 

winien funkcjonować już od kilku lat. 

Za bardzo pozytywne elementy w/w rozporządzenia 

uznajemy określenie stawek obciążających 

przedsiębiorców.  Cieszy nas, że MSiT zastosowało 

w sposób wyważony określenie stawek . 

 

- 

Polska Izba Turystyki Zdaniem Izby wpłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny (TFG) powinny być adekwatne do  

ryzyka mierzonego wielkością wypłat z funduszu w 

razie niewypłacalności organizatora jakie  

powodują różne rodzaje imprez, w szczególności z 

uwagi na miejsce, gdzie się odbywają, oraz  

rodzaj użytego środka transportu na i z imprezy a 

także zasad dojazdu na i z imprezy (dojazd  

własny czy opłacony w cenie imprezy) .  

Zdaniem Izby przy różnicowaniu wysokości składki 

w zależności od rodzaju transportu  

należy wyodrębnić dojazd własny klienta na 

imprezę, ponieważ gdy klient nie płaci 

Uwaga nieuwzględniona. 

W opinii projektodawcy stawki zawarte w 

projekcie są adekwatne do ryzyka wystąpienia 

niewypłacalności w zależności od rodzaju imprez 

turystycznych,  a także odzwierciedlają 

dotychczasowe doświadczenia co do likwidacji 

skutków niewypłacalności, które nastąpiły w 

poprzednich latach.  Stawka 0 zł  dla umów 

dotyczących imprez organizowanych w kraju i 

krajach sąsiadujących z RP wynika z faktu, iż w 

poprzednich latach  nie było potrzeby 

uruchamiania zabezpieczeń finansowych dla tego 

rodzaju imprez, co świadczy o stosunkowo 
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Podmiot zgłaszający uwagi Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

organizatorowi za transport to odpada obciążenie 

TFG kosztami transportu.  

Zastosowanie składki 0 złotych byłoby, zdaniem 

Izby, uzasadnione, gdyby imprezy organizowane 

przez touroperatora nie generowały wspomnianego 

ryzyka i można by przyjąć, że  

w razie niewypłacalności nie wystąpi potrzeba 

wypłat z TFG, czyli nie będzie touroperatorów  

objętych przepisami o TFG, którzy sami nie płacą 

składek a ich klienci są beneficjentami TFG.  

Jednak takie założenie byłoby z gruntu błędne, gdyż 

szkody turystyczne, które należy pokryć  

z gwarancji (I filar) i, w razie konieczności, z TFG 

(II filar) obejmują tak sprowadzenie klientów do  

kraju jak i zwrot wpłat klientów (w całości lub w 

części). Zatem ryzyko obejmujące zwrot wpłat  

generuje każda impreza niezależnie od miejsca, 

gdzie się odbywa. Na marginesie można tylko  

dodać, że w przypadku imprezy na wschodniej 

Ukrainie należy po klientów niewypłacalnego  

organizatora wysłać autokar, który przejedzie trasę 

dłuższą niż do i z Amsterdamu.  

W świetle powyższych uwag można mieć 

wątpliwość, czy przyjęcie w projekcie opiniowanego  

rozporządzenia składki 0 złotych nie narusza zasady 

niewielkim ryzyku niewypłacalności  przy 

prowadzeniu  tego rodzaju działalności. 
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Podmiot zgłaszający uwagi Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

równego traktowania przedsiębiorców.  

Izba Turystyki 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Izba Turystyki RP od 2009 roku była przeciw 

wprowadzeniu TFG, gdyż będzie on powodował  

nie równość podmiotów działających w turystyce. 

Ustawa o usługach turystycznych obejmuje tylko  

3500 zarejestrowanych organizatorów turystyki a 

poza nią działa jeszcze kilka tysięcy różnych  

organizatorów w parafiach, szkołach, klubach, 

stowarzyszeniach, firmach reklamowych i itp.  

 

Należałoby się zastanowić kiedy powinna być 

odprowadzana składka na TFG :  

- czy jest to moment zaliczki , gdyż będą rezygnacje, 

anulacje imprez co spowoduje mnóstwo nie  

potrzebnej biurokratycznej papierologii,  

-czy jest to dzień wpłaty 100 % kwoty za imprezę 

turystyczną.  

 

Izba Turystyki RP po przeanalizowaniu 

proponowanych stawek składek na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny ma następujące uwagi:  

1.stawki są mało zróżnicowane dla turystyki 

Uwaga nieuwzględniona. 

W opinii projektodawcy stawki zawarte w 

projekcie są adekwatne do ryzyka wystąpienia 

niewypłacalności w zależności od rodzaju imprez 

turystycznych,  a także odzwierciedlają 

dotychczasowe doświadczenia co do likwidacji 

skutków niewypłacalności, które nastąpiły w 

poprzednich latach.   

 

Uwaga nieuwzględniona. Termin odprowadzania 

składki reguluje ustawa o usługach turystycznych, 

która określa,  iż  obowiązek odprowadzenia 

składki powstaje z dniem zawarcia umowy o 

imprezę turystyczną lub umowy w zakresie 

pośrednictwa turystycznego a nie wiąże się z 

terminami płatności klienta za wykupione usługi. 

 

 

Uwagi nieuwzględnione 

W opinii  autora projektu stawki   dla turystyki 

autokarowej i samolotowej są dostatecznie 
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Podmiot zgłaszający uwagi Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

autokarowej i samolotowej  

2. turystykę dzieci i młodzieży należałoby objąć 

stawką 0 (zero PLN)  

 

zróżnicowane i odzwierciedlają ryzyko danych 

działalności. 

Nie jest zasadny postulat objęcia stawką  0  (zero 

PLN) turystyki dzieci i młodzieży w przypadku 

imprez turystyki zagranicznej w krajach innych niż 

graniczące z RP, ponieważ stwarzane jest takie 

samo ryzyko jak w przypadku imprezy dla osób 

dorosłych. 

 

 

 

Uwagi szczegółowe 

Podmiot zgłaszający 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu , 

której 

dotyczy 

uwaga 

Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

Polski Związek Motorowy § 2 w § 2 proponujemy dopisanie punktu 3a w 

brzmieniu:  

3a) za imprezy turystyczne na terytorium 

państw europejskich z wykorzystaniem 

 

 

Uwaga nieuwzględniona. 
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Podmiot zgłaszający 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu , 

której 

dotyczy 

uwaga 

Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

własnego środka transportu, z wyłączeniem 

pkt. 4 - 4 zł od każdego klienta z tytułu 

zawartej umowy.  

Wyjaśnienie: uważamy że objęcie przez 

ustawodawcę takiej samej opłaty od turystów 

podróżujących na zorganizowaną wycieczkę 

oraz tych podróżujących na imprezę 

turystyczną z ograniczonym programem 

turystycznym - bez zorganizowanego i 

zapewnionego przez touroperatora transportu  

czyli na tradycyjne wczasy wypoczynkowe np. 

w Chorwacji latem czy Włochy zimą będzie 

zbyt wysokim wydatkiem przez klienta, w 

stosunku do zakresu ich ochrony.  

Ruch turystyczny z własnym środkiem 

transportu, samochodowy lub samochodowy z 

przyczepami kempingowymi jest coraz bardziej 

znaczący i niestety z uwagi na swobodę 

podróżowania trudny do zmierzenia.  

Z pewnością warto aby polscy turyści jednak 

W opinii projektodawcy stawki zawarte w 

projekcie są adekwatne do ryzyka 

wystąpienia niewypłacalności w zależności 

od rodzaju imprez turystycznych, a także 

odzwierciedlają dotychczasowe 

doświadczenia co do likwidacji skutków 

niewypłacalności, które nastąpiły w 

poprzednich latach.   

Jednocześnie uwaga zostanie rozważana w 

pracach nad nową ustawą o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych oraz aktami wykonawczymi 

do tej ustawy. 
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Podmiot zgłaszający 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu , 

której 

dotyczy 

uwaga 

Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

korzystali z pośrednictwa polskiego podmiotu  

gospodarczego a nie dokonywali bezpośredniej 

rezerwacji u kwaterodawcy zagranicznego 

przez Internet lub przez portale hotelowe, które 

nie zapewniają im bezpieczeństwa 

zaliczkowanych funduszy.  

Wnosimy o wprowadzenie kolejnej grupy oraz 

składki ze względu na miejsce realizacji 

imprezy i rodzaj zapewnianego transportu, jak 

powyżej.  

w § 2 pkt. 4 proponujemy dopisanie krajów 

Grupy Wyszehradzkiej, w brzmieniu:  

4) za imprezy turystyczne na terytorium krajów 

mających lądową granicę z Rzecząpospolitą 

Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w 

obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, 

krajów Grupy Wyszehradzkiej a także za 

imprezy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

W opinii projektodawcy stawki zawarte w 

projekcie są adekwatne do ryzyka 

wystąpienia niewypłacalności w zależności 

od rodzaju imprez turystycznych, a także 

odzwierciedlają dotychczasowe 

doświadczenia co do likwidacji skutków 

niewypłacalności, które nastąpiły w 
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Podmiot zgłaszający 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu , 

której 

dotyczy 

uwaga 

Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

przyjazdowej - 0 zł od każdego klienta z tytułu 

zawartej umowy.  

Wyjaśnienie: uważamy ze w związku z 

zacieśniającymi się relacjami polityczno -

gospodarczymi naszego kraju w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej zasadne jest ułatwienie 

polskim turystom podróżowanie na Węgry i 

nieobejmowanie ich dodatkową składką na 

TFG - tak jak jest obecnie w  

projekcie - składka 10 zł od osoby - czyli tak 

samo jak wycieczka samolotowo-autokarowa 

do Portugalii.  

Proponujemy dopisanie " krajów Grupy 

Wyszehradzkiej" a nie jedynie Węgry z 

perspektywą w przyszłości uczestnictwa w tej 

grupie innych krajów z Europy Środkowo-

wschodniej, z którymi Polska będzie miała 

relacje partnerskie. Uważamy, że w ramach tej 

grupy turystyka sąsiedzka powinna bardziej się 

rozwijać, wzajemnie powinniśmy promować 

poprzednich latach.   
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Podmiot zgłaszający 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu , 

której 

dotyczy 

uwaga 

Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

swoje walory turystyczne a także wspierać  

na europejskim rynku turystycznym. PZM 

uczestniczy w kilku imprezach turystyki 

kwalifikowanej w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej, co sprzyja nawiązaniu 

kontaktów, rywalizacji sportowej i rozwoju  

turystyki, przede wszystkim dla osób starszych.  

Wnosimy o dopisanie krajów Grupy 

Wyszehradzkiej, jak powyżej.  

 

Polski Związek 

Prywatnych Pracodawców 

Turystyki Lewiatan 

§ 2 pkt 4 Za bardzo pozytywny  uważamy szczególnie 

pkt 4  rozporządzenia obejmujący stawką 0 zł 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

również państwa  mające granice z Polską co 

nie będzie budziło kontrowersji u 

przedsiębiorców. 

 

- 

Polski Związek Ocena Analiza oceny skutków regulacji Uwaga nieuwzględniona. 
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Podmiot zgłaszający 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu , 

której 

dotyczy 

uwaga 

Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

Organizatorów Turystki  Skutków 

Regulacji 

rozporządzenia dotyczącego wysokości składki 

na TFG skłania do ponownego poruszenia 

tematu określenia wysokości środków 

zgromadzonych na TFG. Słusznie zauważono, 

że nie jest możliwe dokładne oszacowanie skali 

wypłat z Funduszu w poszczególnych latach. 

Jest to zrozumiałe z uwagi na wielość 

czynników składających się na ryzyko 

prowadzenia działalności gospodarczej w 

branży turystycznej. Niemniej, skoro MSiT 

przewiduje ewaluację efektów projektowanego 

rozporządzenia, opartą na analizie m.in. 

przepływów finansowych Funduszu, warto 

ponownie rozważyć wprowadzenie kwoty 

określającej wysokość Funduszu, która pozwoli 

na racjonalne oczekiwanie, iż Fundusz spełni 

swoje zadania również przy większej skali 

zjawisk niewypłacalności niż w 2012 r. 

Wprowadzenie takiej regulacji pozwoli nie 

tylko na zmniejszenie wysokości składek nawet 

do 0 zł, ale mogłoby stanowić również punkt, 

Uwaga dotycząca rozważenia 

wprowadzenia kwoty określającej 

wysokość Funduszu, która pozwoli na 

racjonalne oczekiwanie, iż Fundusz spełni 

swoje zadania również przy większej skali 

zjawisk niewypłacalności niż w 2012 r. 

wykracza poza zakres delegacji do 

wydania rozporządzenia, która dotyczy 

wyłącznie określenia wysokości składki na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.   
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Podmiot zgłaszający 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu , 

której 

dotyczy 

uwaga 

Uwaga/opinia Stanowisko MSiT 

którego przekroczenie pozwalałoby na 

zwrócenie biurom podróży nadpłaconych 

składek w określonych sytuacjach, w 

szczególności w sytuacji ograniczenia oferty 

czy zakończenia działalności. 
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