
Małopolska Izba Hotelarska Kraków, dnia 20.11.2017
„Gremium”
Ul. Starowiślna 60 
31-035 Kraków

Szanowny Pan 
Witold Bańka 

Minister Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 listopada 2017 r., dotyczącego 
rozporządzeń w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny oraz w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek 
powierniczy, formularzy gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej oraz 
umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych wraz z projektami: uzasadnienia, 
oceny skutków regulacji i załączników, informujemy, że zgłaszamy, jako 
Małopolska Izba Hotelarska Gremium, następujące uwagi:

1) Zrównanie wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi noclegowe, 
którzy chcą promować na swoich stronach internetowych oraz w swojej 
działalności polskie atrakcje turystyczne, z podmiotami, które zajmują się 
organizacją i sprzedażą usług turystycznych pod kątem sprawozdawczym 
i ubezpieczeniowym, jest dużym obciążeniem w prowadzeniu firmy, 
która zajmuje się przede wszystkim sprzedażą usług noclegowych.

2) Większość przedsiębiorców w branży hotelarskiej, to mikro i małe firmy, 
oraz obiekty/hotele rodzinne, które mają ograniczoną liczbę 
pracowników, a w związku z tym, mają ograniczoną możliwość 
rzetelnego wywiązywania się z dodatkowych obowiązków 
sprawozdawczych.

3) Zaniżona jest przez ministerstwo liczba obiektów noclegowych w Polsce 
(10 500 podmiotów). Popularna przeglądarka internetowa Booking.com 
podaje ich ponad 12 000. Z pewnością obiekty te, aby istnieć na rynku 
muszą mieć swoje strony internetowe, więc szacowanie, że tylko 50% z 
nich posiadają strony internetowe jest również zaniżona.



Uważamy, że znacznie większa ilość obiektów noclegowych będzie zmuszona 
do sprawozdań i opłat z tytułu ubezpieczeń.

Mając na uwadze powyższe punkty, wnioskujemy o 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 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, zawierania umów o 
turystyczny rachunek powierniczy, gwarancji ubezpieczeniowych oraz 
umów ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Dotychczas było to działalnością 
pomocniczą i tak powinno zostać, dlatego też nie sprzeciwiamy się nałożeniu 
takiego obowiązku dla podmiotów w działalności których sprzedaż „ polskich 
atrakcji turystycznych” jest dominująca.

Promocja polskich atrakcji turystycznych powinna być wspierana, a nie 
tłumiona poprzez obciążenie branży hotelarskiej dodatkowymi kosztami i 
biurokracją.

Promujmy wspieranie polskich atrakcji turystycznych przez branże 
hotelarską Nie pozwólmy na to, żeby przez zbędne procedury, czy biurokrację 
oraz obciążenia finansowe, były w efekcie wyłączone kolejne podmioty 
gospodarcze z tak ważnej sprawy.

Żeby turystyka w Polsce mogła się nadal rozwijać się dobrze, potrzebne 
jest wsparcie Państwa Polskiego i ułatwienia w prowadzeniu firmy, a nie 
kosztowna biurokracja.

Z poważaniem,
Zarząd Małopolskiej Izby Hotelarskiej 
„Gremium”


