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 Nazwa projektu 

 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu 

kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sportu i Turystyki – wiodące 

Ministerstwo  Finansów - współpracujące 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Joanna Jędrzejewska-Debortoli, Dyrektor Departamentu Turystyki, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Tel.: (22) 24 43 172 

Fax: (22) 24 47 301 

Joanna.Jedrzejewska-Debortoli@msit.gov.pl 

Data sporządzenia: 27 października 2016 r.  

 

Źródło: art. 10h ust. 2 ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U z 2016 r., poz. 187      

i 1334) w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do tej ustawy na mocy  

ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 

ustawy o usługach turystycznych oraz  ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych 

 

Lp.24 w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Sportu i Turystyki  

  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

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 1334), 

wprowadzonego do ustawy o usługach turystycznych na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.  o zmianie ustawy 

o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz.1334). Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister 

Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów określa  zakres kwartalnej informacji o wykorzystaniu 

środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Projekt  

zawiera szczegółowe określenie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Funduszu, przy uwzględnieniu 

wymogów kompletności informacji dotyczących funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, co stanowi 

realizację wytycznych ustawowych zawartych upoważnieniu do wydania tego rozporządzenia.   

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

Kwartalna informacja składana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki 

oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych określona niniejszym rozporządzeniem  będzie zawierała:   

1) informacje o wpływie środków na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych, zwanej dalej „ustawą”, w podziale na: 

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

b) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10d ust. 1 ustawy, 

c) przychody z lokat środków Funduszu, 

d) środki uzyskane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu, 

e) środki uzyskane przez Fundusz w ramach zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, 

f)     inne wpływy; 

2) informacje o wysokości oprocentowania: 

a) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10d ust. 1 ustawy, 

b) środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu; 

3) informacje o liczbie dyspozycji wypłaty środków z Funduszu otrzymanych w danym okresie sprawozdawczym od 

marszałków województw lub jednostek przez nich wskazanych wraz z informacją o organizatorach turystyki i pośrednikach 

turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły poszczególne dyspozycje; 

4) informacje o wysokości środków Funduszu wydatkowanych w danym okresie sprawozdawczym na: 

a) pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 

turystycznej,  

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, 
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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 ze wskazaniem wysokości środków, na jakie wydane zostały dyspozycje poszczególnych marszałków województw, 

na podstawie których dokonano wypłaty środków z Funduszu; 

5) informacje o wysokości roszczeń klientów przekazanych Funduszowi przez marszałków województw, które na ostatni 

dzień kwartału nie zostały zaspokojone; 

6) informacje o wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Funduszu w danym 

okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem wydatków na pokrycie kosztów: 

a) realizacji wypłat z Funduszu, 

b) obsługi Funduszu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 

c) odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek, 

d) zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

7) informacje o udzielonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrotnym finansowaniu Funduszu, jego 

wysokości, terminie i okresie, na jaki zostało udzielone; 

8) informacje o stanie środków na wyodrębnionym rachunku Funduszu na ostatni dzień kwartału, uwzględniającym 

wszystkie wpływy i wydatki Funduszu narastająco od początku roku kalendarzowego; 

9) informacje o stanie rozrachunków na ostatni dzień kwartału (należności/zobowiązania wewnętrzne) pomiędzy 

Funduszem a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym; 

10) informacje o wysokości wszystkich zaległych, nieodprowadzonych w terminie składek    do Funduszu  na ostatni dzień 

kwartału wraz z informacją, których przedsiębiorców i w jakiej wysokości zaległości te dotyczą, zgodnie z deklaracjami,     

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

11) informacje dotyczące wszystkich zaległych składek wraz z wyodrębnieniem terminów     ich wymagalności w podziale 

na przeterminowane do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy, powyżej             

1 roku; 

12) informacje o liczbie wniosków skierowanych w danym kwartale przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny           

do marszałków województw o wydanie decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1a ustawy; 

13) informacje o przychodach z tytułu składek należnych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, ujętych w okresie 

sprawozdawczym, z uwzględnieniem rozróżnienia miejsca realizacji imprezy turystycznej i rodzaju zapewnianego środka 

transportu, określonych w deklaracjach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy;  

14) informacje o ujętych w okresie sprawozdawczym zmniejszeniach przychodów dotyczących składek należnych              

do zarachowania na poczet następnych należnych składek, wynikających z odwołania imprezy turystycznej                        

lub z rozwiązania umowy lub odstąpienia od  umowy przez klienta, z uwzględnieniem rozróżnienia miejsca realizacji 

imprezy turystycznej i rodzaju zapewnianego środka transportu, określonych w deklaracjach, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 5 ustawy;  

15) informacje o przekazywanych przez marszałków województw kosztach powrotu klientów z imprezy turystycznej do 

miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, 

zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku gdy organizator turystyki lub 

pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie przekazywał kwartalną informację o wykorzystaniu środków Funduszu 

ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, co ma stanowić 

swego rodzaju formę nadzorczą nad działaniami prowadzonymi w tym zakresie.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W państwach Unii Europejskiej występują różne systemy zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 

organizatorów imprez turystycznych i pośredników turystycznych, a także różne sposoby ich weryfikacji, czy to przez 

organy administracji państwowej, czy przez samorząd branżowy, prowadzące wykazy podmiotów posiadających 

uprawnienia do wykonywania działalności organizatorów imprez turystycznych. W niektórych państwach zabezpieczenia 

mają formę jednego filaru, w innych występują dwa filary zabezpieczeń. Brak jest danych dotyczących szczegółowego 

zakresu informacji składanych przez instytucje, które obsługują II filar zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki  

i pośredników turystycznych w krajach UE, w których istnieją dwa filary tych zabezpieczeń.       

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizatorzy 

turystyki i pośrednicy 

turystyczni 

                 4221 Centralna Ewidencja 

Organizatorów Turystyki            

i Pośredników Turystycznych 

(stan na dzień 17.08.2016 r.) 

Pośrednie 

 

Zwiększenie zaufania klientów 

do organizatorów turystyki         

i pośredników turystycznych 

wynikający z funkcjonowania 

II filaru zabezpieczeń  
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Obywatele - 

korzystający z imprez 

turystycznych 

Liczba turystów 

korzystających z imprez 

turystycznych 

organizowanych przez biura 

podróży: 2,75 mln  

z czego ok. 2,389 600  

to turyści korzystający              

z imprez zagranicznych       

Szacując liczebność grupy 

wzięto pod uwagę wyjazdy 

zagraniczne oraz wyjazdy 

krajowe długoterminowe 

i krajowe krótkoterminowe,       

w przypadku których 

konsumenci korzystają z usług 

biur podróży. MSiT, na 

podstawie badań GUS, szacuje, 

że w 2014 r. Polacy w wieku 15 

i więcej lat uczestniczyli w 10,3 

mln turystycznych podróży za 

granicę (w tym 23,2% 

korzystało z usług biur 

podróży) oraz w 15 mln 

krajowych podróży 

długoterminowych (w tym 

1,6% korzystało z usług biur 

podróży) i w 23,3 mln 

krajowych podróży 

krótkoterminowych (w tym 

0,5% korzystało z usług biur 

podróży). 

 Pośrednie 

 

Zwiększenie poziomu ochrony 

klientów na wypadek 

niewypłacalności 

organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych 

wynikający z  funkcjonowania  

II filaru zabezpieczeń.  

 

Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny 

1 - Bezpośrednie 

Obowiązek w zakresie 

składania kwartalnych 

informacji o wykorzystaniu 

środków Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego  

ministrowi właściwemu  

ds. turystyki i ministrowi 

właściwemu ds. instytucji 

finansowych  

minister właściwy ds. 

turystyki  

1 - Analiza kwartalnych informacji 

o wykorzystaniu środków 

Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego składanych 

przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny 

 i podejmowanie stosownych 

działań w oparciu 

 o te analizy.  

minister właściwy ds. 

instytucji finansowych 

1 - Analiza kwartalnych informacji 

o wykorzystaniu środków 

Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego składanych 

przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny 

 i podejmowanie stosownych 

działań w oparciu  

o te analizy.  

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

Projekt rozporządzenia w III kwartale 2016 r. został przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika,  

w którym znajdują się: marszałkowie województw, Związek Województw RP i Związek Miast i Gmin Morskich oraz 

podmioty branży turystycznej zrzeszające organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych 

(Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan, Polski Związek 

Motorowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, 

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej), bankowo-ubezpieczeniowej 
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(Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich) oraz organizacje zajmujące się ochroną konsumentów (Federacja 

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

Żaden z podmiotów, które przesłały stanowiska w terminie nie zgłosił uwag. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 

Terytorialnego nie zgłosiła uwag do projektu. Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia został udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie zgłoszono zainteresowania 

pracami. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 

budżet państwa 0  0    0  0  0  0  0  0  0  0   0 

JST (finansowanie 

z budżetu państwa 

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

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0  0  0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 

budżet państwa 0  0   0  0  0   0   0   0   0   0   0   0 

JST (finansowanie 

z budżetu państwa 

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

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

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

Źródła finansowania  
  

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń. 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, 

w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych innych niż te, które zostały 

określone w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy  

o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe           

z 2016 r.) 

duże przedsiębiorstwa       0       0       0       0       0        0           0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 
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rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Obywatele: Regulacja pozytywnie wpłynie na ochronę interesów klientów biur 

podróży. Pośrednio zwiększy się poziom ochrony klientów na wypadek 

niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

wynikający z funkcjonowania II filaru zabezpieczeń.  

 

budżet państwa - 

 Jednostki samorządu 

terytorialnego 

- 

Niemierzalne budżet państwa, 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

- 

organizatorzy turystyki 

i pośrednicy 

turystyczni  

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania klientów  

do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

 obywatele korzystający 

z imprez turystycznych 

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania klientów  

do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz na wzrost 

poziomu ochrony klientów korzystających z usług organizatorów turystyki  

i pośredników turystycznych.  

 Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny 

Obowiązek w zakresie składania kwartalnych informacji o wykorzystaniu 

środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  ministrowi właściwemu 

ds. turystyki i ministrowi właściwemu ds. instytucji finansowych 

 minister właściwy ds. 

turystyki oraz  

minister właściwy ds. 

instytucji finansowych 

Analiza kwartalnych informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego składanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny i podejmowanie stosownych działań w oparciu o te analizy. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych                 

i przyjętych do 

obliczeń założeń 

- 

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

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

  zwiększenie liczby dokumentów 

   zwiększenie liczby procedur 

  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

  inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

  tak 

  nie 

  nie dotyczy 

Rozporządzenie wpłynie na zwiększenie obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) nałożonych         

na  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Rozporządzenie wpłynie także na urzędy obsługujące ministra właściwego 

ds. turystyki oraz ministra właściwego ds. instytucji finansowych poprzez nałożenie na nie obowiązku analizy 

składanych informacji oraz podejmowanie stosownych działań w oparciu o wyniki tych analiz.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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             ochrona klienta 

Omówienie wpływu 

Obowiązek składania kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego wpłynie na podniesienie poziomu ochrony klientów korzystających z usług 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.   

Docelowo składanie deklaracji przez przedsiębiorców oraz odprowadzanie przez nich składek do 

Funduszu, które to obowiązki stanowią podstawę do sporządzania kwartalnych informacji przez 

UFG, będzie możliwe w postaci elektronicznej, co ułatwi spełnianie przedmiotowego obowiązku 

przez UFG. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 26 listopada 2016 r. .  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nastąpi  w oparciu o analizy kwartalnych informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego składanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonywane przez ministra 

właściwego ds. turystyki oraz ministra właściwego ds. instytucji finansowych oraz analizę rynku turystycznego w Polsce 

pod kątem potrzeby ewentualnego rozszerzenia lub zawężenia zakresu danych zawartych w kwartalnej informacji, z 

uwzględnieniem głównego celu regulacji, tj. zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony klientów korzystających z 

usług organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  

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

   - 

 


