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Polski Związek Motorowy zapoznał się z wprowadzanymi zmianami w usługach turystycznych 
w związku z uchwaleniem w dniu 27 października 2017 r. nowej „Ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”.
Przesłane nam kolejne projekty aktów prawnych czyli rozporządzenia w sprawie określenia 
wzorów umów zabezpieczenia oraz kategorii i stawek na TFG uznajemy generalnie są 
właściwe.

1. Nasze poprzednie uwagi konsultacyjne skierowane do Państwa Ministerstwa a 
dotyczące uwzględnienia w osobnej kategorii i obniżenia wysokości składki 
zabezpieczenia turystów na TFG przy organizacji imprezy turystycznej -  bez usługi 
transportu -  została uwzględniona. Uznajemy obecnie zaproponowane stawki w § 2. 
Pkt. 5) za właściwe.

2. Ponawiamy nasz wniosek o dopisanie w § 2. pkt.6) a także § 3. pkt.5) w treści po
słowach „ obwodu kaliningradzkiego. Węgry oraz na terytorium ....... ” .
Uzasadnienie: 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 może ulec modyfikacji. Nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego czy zaistniałych w przeszłości szkód ubezpieczeniowych -  
gwarancyjnych aby takiego rozszerzonego podejścia nie wprowadzić. Turystyka na 
Węgry do leczniczych źródeł termalnych ,czy nad Balaton ma istotne znaczenie do 
organizacji zbiorowego wypoczynku dla polskiego turysty niskobudżetowego z 
noclegami na campingach czy w ośrodkach wakacyjnych, dla organizacji turystyki 
rodzinnej i młodzieżowej. Nie objęcie Węgier zwolnieniem z pobierania stawki na TFG 
spowoduje zmniejszeniem zainteresowania biur podróży organizowaniem wczasów 
zbiorowych i odejściem rezerwacji wyłącznie drogą internetową-jako tańszej formy- 
dla nowoczesnego Klienta. Ale nie zapominajmy o turystach starszych, tych tradycyjnie 
korzystających z usług biur podróży np. na Górnym Śląsku czy na Podkarpaciu.

3. Konsekwencją uwzględnienia naszego wniosku pkt.2 będzie wykreślenie kraju Węgry 
z załącznika do rozporządzenia.

Serdecznie dziękujemy za ewentualne uwzględnienie naszego wniosku.

Polski Związek Motorowy Zarząd Główny 
ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa 

teL +48 22 542 01 00. fax +4B 22 848 13 51 .
sekretariat@pzm.pl W W W .pZfTl.pl

mailto:sekretariat@pzm.pl
http://WWW.pZfTl.pl

