
Raport z konsultacji  

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości 

składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został przesłany do konsultacji publicznych do 

podmiotów z branży turystycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji 

konsumenckich, kościołów i związków wyznaniowych oraz marszałków województw 

z zachowaniem 10-dniowego terminu na wyrażenie stanowiska (łącznie do 164 podmiotów). 

W tym samym terminie został także przekazany do opiniowania. 

W trakcie opiniowania uwagi zgłosili: 

 Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie OSR – 

uwaga została uwzględniona, 

 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – uwagi zostały wyjaśnione, 

 Urząd Lotnictwa Cywilnego – uwagi zostały częściowo uwzględnione.  

Uwagi zgłoszone w trakcie trwania konsultacji publicznych oraz sposób ich 

uwzględnienia przedstawia załączona tabela.  



Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na 

Turystyczny Rachunek Powierniczy 

 

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

 

Instytucja Treść uwagi Stanowisko MSiT 

1 Ogólna Małopolska Izba 

Hotelarska 

„Gremium” 

Wnioskujemy o całkowite wyłączenie podmiotów świadczących 

usługi noclegowe i oferujących, w rozumieniu stawy, usługi 

powiązane, a dotyczące polskich atrakcji turystycznych z 

obowiązków składania deklaracji, jak również z wszelkich składek 

na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Dotychczas było to 

działalnością pomocniczą i tak powinno pozostać, dlatego nie 

sprzeciwiamy się nałożeniu takiego obowiązku dla podmiotów, w 

działalności których sprzedaż „polskich atrakcji turystycznych” jest 

dominująca. 

Nie jest możliwe „całkowite wyłączenie 

podmiotów świadczących usługi 

noclegowe, i oferujących w rozumieniu 

ustawy usługi powiązane, a dotyczące 

polskich atrakcji turystycznych, z 

obowiązków składania deklaracji, jak 

również z wszelkich składek na 

Turystycznych Fundusz Gwarancyjny, 

zawierania umów o turystyczny rachunek 

powierniczy, gwarancji 

ubezpieczeniowych oraz umów 

ubezpieczenia na rzecz podróżnych”. 

Ustawa o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych w 

sposób jednoznaczny i precyzyjny określa 

wyłączenia spod zakresu jej stosowania. Z 

uwagi na wynikający z dyrektywy 

2015/2302 obowiązek maksymalnej 

harmonizacji nie jest możliwe 

modyfikowanie tych wyłączeń, w 

szczególności rozszerzanie ich w aktach 

wykonawczych. Podmioty, które nie chcą 

być objęte obowiązkami wynikającymi z 

ustawy, muszą działać w granicach 

wyznaczonych przez wyłączenia. Jeżeli 

natomiast podejmą działalność objętą 

zakresem stosowania ustawy muszą liczyć 

się z koniecznością wypełniania 

konkretnych obowiązków.  



2 Ogólna Polski Związek 

Organizatorów 

Turystyki 

Bezzasadnym jest różnicowanie wysokości składki i stosowanie 

wyższych składek dla imprez turystycznych i niższych składek dla 

powiązanych usług turystycznych przy porównywalnych lub 

identycznych pakietach usług świadczonych na tym samym 

terytorium. Składka w obu przypadkach powinna być w tej samej 

wysokości. 

 

  

Zbyt dużym uproszczeniem – „skrótem 

myślowym” – jest stawianie znaku 

równości pomiędzy powiązanymi 

usługami turystycznymi i imprezami 

turystycznymi. Wypada podnieść, że 

gdyby pojęcia te były tożsame, logiczny 

byłby wniosek o zbędności jednego z nich. 

Po drugie, nie zostałyby one odrębnie 

zdefiniowane w dyrektywie 2015/2302 

oraz ustawie i – po trzecie – ustawodawca 

posługiwałby się nimi zamiennie, czego 

nie czyni. Już zatem choćby z tych 

względów należy przyjąć, że nie są to 

pojęcia tożsame. W świetle ustawy 

możliwe jest bowiem, bądź to nabycie 

powiązanych usług turystycznych, bądź to 

imprezy turystycznej. 

Wobec powyższego trudno zgodzić się z 

argumentacją wskazującą na potrzebę 

zrównania wysokości składek na TFG dla 

powiązanych usług turystycznych i imprez 

turystycznych. Jak już wskazano nie są to 

pojęcia tożsame. Przede wszystkim inny 

jest zakres zabezpieczeń przewidzianych 

dla każdej z tych konstrukcji. Wynika to 

wprost zarówno z treści przepisów 

dyrektywy 2015/2302, jak i jej motywów. 

Dlatego też w tym miejscu wypada 

poprzestać na przypomnieniu, że art. 17 

ust. 1 dyrektywy wskazano, iż „Państwa 

członkowskie zapewniają, by 

organizatorzy prowadzący 



przedsiębiorstwo na ich terytorium 

posiadali zabezpieczenie na potrzeby 

zwrotu wszystkich wpłat dokonanych 

przez podróżnych lub w ich imieniu w 

zakresie, w jakim dane usługi nie zostały 

wykonane w wyniku niewypłacalności 

organizatora. Jeżeli umowa o udział w 

imprezie turystycznej obejmuje przewóz 

pasażerów, organizatorzy posiadają 

również zabezpieczenie na potrzeby 

powrotu podróżnych do kraju. Można 

zaoferować kontynuację imprezy 

turystycznej.” Natomiast w art. 19 ust. 1 

wskazano, że „Państwa członkowskie 

zapewniają, by przedsiębiorcy ułatwiający 

nabywanie powiązanych usług 

turystycznych posiadali zabezpieczenie na 

potrzeby zwrotu wszystkich wpłat 

otrzymanych od podróżnych w zakresie, w 

jakim usługa turystyczna będąca częścią 

powiązanych usług turystycznych nie jest 

wykonana w wyniku niewypłacalności 

przedsiębiorcy. Jeżeli tacy przedsiębiorcy 

są stroną odpowiedzialną za przewóz 

pasażerów, zabezpieczenie obejmuje 

również powrót podróżnych do kraju.” Z 

przytoczonych przepisów, które znajdują 

pełne odzwierciedlenie w przepisach 

ustawy o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych, 

wynika jednoznacznie, że organizator 

turystyki jest zobligowany do posiadania 



pełnej ochrony na wypadek 

niewypłacalności, zaś przedsiębiorca 

ułatwiający nabywanie powiązanych 

usług turystycznych jedynie na potrzeby 

zwrotu otrzymanych wpłat oraz 

zapewnienia powrotu do kraju – jeżeli jest 

odpowiedzialny za przewóz pasażerów. 

Nie jest zatem zasadne zrównywanie 

składek na TFG dla obu wyżej 

wymienionych podmiotów. 

 

3 Ogólna Polski Związek 

Organizatorów 

Turystyki 

Niezależnie od terminów przyjmowania wpłat za imprezy 

turystyczne lub powiązane usługi turystyczne zawsze istnieje 

prawdopodobieństwo ogłoszenia niewypłacalności przez 

przedsiębiorców turystycznych, skutkującej kosztami likwidacji 

szkód. 

Sugerujemy wykreślenie z projektu rozporządzenia pojęcia 

„przedsiębiorcy turystycznego przyjmującego wpłaty wyłącznie po 

realizacji imprezy turystycznej”. 

Propozycja wyodrębnienia z grona przedsiębiorców specjalnej grupy 

przedsiębiorców przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji 

imprezy turystycznej  i przypisania im nowych, niższych składek na 

TFG niepotrzebnie komplikuje jest tworzeniem sztucznej 

rzeczywistości. 

Odnosząc się do propozycji rezygnacji ze 

wskazania w projekcie rozporządzenia 

odrębnych składek na TFG w przypadku, 

gdy wpłaty są przyjmowane przez 

przedsiębiorców turystycznych po 

realizacji imprezy turystycznej lub 

powiązanych usług turystycznych, należy 

przywołać brzmienie art. 17 ust. 2 

dyrektywy zgodnie z którym 

zabezpieczenie na wypadek 

niewypłacalności obejmuje m.in. „kwoty 

wpłat dokonanych przez podróżnych lub 

w ich imieniu z tytułu imprez 

turystycznych, z uwzględnieniem długości 

okresu pomiędzy wpłatami zaliczek i 

wpłatami ostatecznymi a zakończeniem 

imprez turystycznych, jak również 

szacowanego kosztu powrotu do kraju w 

przypadku niewypłacalności 

organizatora.” Takie same wytyczne 

dotyczą określenia zabezpieczenia 

finansowego na wypadek 

niewypłacalności przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych 



usług turystycznych. Przyjęte w 

rozporządzeniu rozwiązanie uwzględnia 

sygnalizowanie przez przedsiębiorców 

występowania modeli działalności, w 

których wpłaty są przyjmowane od 

podróżnych dopiero po realizacji imprezy 

turystycznej. 

4 

 

 

Ogólna  Zrzeszenie IATA Decyzja o wysokości odprowadzonej składki dotycząca danej usługi 

turystycznej powinna być podjęta przez przedsiębiorcę względem 

konkretnej usługi turystycznej. 

 

Określenie „wyłącznie” przedsiębiorcy, którzy pobierają opłaty po 

realizacji uniemożliwi zastosowanie niższej składki TFG 

określonych w punktach jw., tym właśnie przedsiębiorcom, 

wspomnianym powyżej. Ponadto nie jest zapisem precyzyjnym i 

może rodzić wiele wątpliwości. Proponujemy zapis: „dla tych 

przedsiębiorców, którzy za daną usługę turystyczną podlegającą 

TFG,  pobierają opłatę  po realizacji tej usługi turystycznej”. 

- w ocenie Ministra Sportu i  Turystyki 

przepisy § 2 w sposób wyczerpujący 

regulują to zagadnienie. 

 

- Przepisy § 2 zostaną odpowiednio 

doprecyzowane. 

5 § 2 pkt 1a, 2a, 3a, 

4a, 5a 

Zrzeszenie IATA Wniesienie o doprecyzowanie czy zasada w pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 

dotyczy przedsiębiorców czy też organizowanych przez nich imprez 

turystycznych? 

Naszym zdaniem podmiotem powinna być w tym przypadku impreza 

turystyczna, a nie przedsiębiorca. Istnieją  bowiem różne zakresy 

usług, modele biznesowe, metody płatności i umowy z Klientami 

indywidualnymi oraz instytucjonalnymi u tego samego 

przedsiębiorcy. 

Minister Sportu i Turystyki wyjaśnia, iż w 

omawianym przypadku odprowadzenie 

składki następuje od każdego podróżnego 

uczestniczącego w zorganizowanej 

imprezie turystycznej.  

Przepisy § 2 projektu rozporządzenia 

wskazują: „Wysokość składki, o której 

mowa w § 1 ustala się od każdego 

podróżnego z tytułu zawartej umowy o 

udział w imprezie turystycznej (…)”. 

 

6 - § 2 pkt 6, 

- § 3 pkt 5 

Polski Związek 

Motorowy 

Dopisanie w treści po słowach „… obwodu kaliningradzkiego, 

Węgry oraz na terytorium …”.  

Węgry to kraj partnerski w ramach regionalnej współpracy krajów 

V4 i należy go uznać jako kraj tak samo sąsiedzki jak Słowacja czy 

Czechy. Przyjęta dawniej kategoria krajów sąsiedzkich i ponownie 

powtarzana, naszym zdaniem, obecnie na tym etapie konsultacji 

W opinii MSiT uwagi PZMOT do projektu 

rozporządzenia Ministra Sportu i 

Turystyki w sprawie wysokości składki na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie 

powinny być uwzględnione Stawki 

zawarte w projekcie są adekwatne do 



może ulec modyfikacji. Nie ma uzasadnienia ekonomicznego czy 

zaistniałych w przeszłości szkód ubezpieczeniowych  - 

gwarancyjnych, aby takiego rozszerzonego podejścia nie 

wprowadzić. 

ryzyka wystąpienia niewypłacalności w 

zależności od rodzaju imprez 

turystycznych, a także odzwierciedlają 

dotychczasowe doświadczenia co do 

likwidacji skutków niewypłacalności, 

które nastąpiły w poprzednich latach. 

Węgry nie są państwem graniczącym z 

Polską, a tylko dla takich państw przyjęta 

została stawka składki na TFG w 

wysokości 0 zł. Analogiczne rozwiązania 

są przyjęte w projektach rozporządzeń 

MRiF, dotyczących minimalnych sum 

gwarancyjnych i minimalnych sum 

ubezpieczenia, stanowiących I filar 

zabezpieczeń finansowych na rzecz 

podróżnych, wymaganych od 

organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych  

usług  turystycznych. Minister Rozwoju i 

Finansów w swoich projektach 

rozporządzeń, które są przygotowywane 

równolegle do niniejszego projektu 

rozporządzenia, podobnie jak MSiT, nie 

zaliczyło Węgier do tej samej grupy 

ryzyka, co państwa mające lądową granicę 

Polską. 

 


