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Pan

Bogdan Ciepielowski

Dyrektor Biura Związku Województw RP

e-mail: biuro@zwrp.pi
I.sztram8ka@2wrp.pl
rafal.cie8lik@zwrp.pj
turvstvka@msit.gov.pl

Nawiązując do pisma przesłanego drogą elektroniczną w dniu 5 lutego 2018 r. dotyczącego prośby 

o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez 

organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do UFG, 

w załączeniu przekazuję uwagi do ww. projektu.

Tamara Borkowska

Zastępca Dyrektora Departamentu 

ds. Organizacyjno-Prawnych 

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU i SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Informacja o projekcie:

Tytuł Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

A utor Minister Sportu i Turystyki
Projekt z dnia 2 lutego 2018 r.

Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Biura Związku Województw RP
Organizacja
samorządowa Związek Województw RP

Osoba do kontaktu Paulina Nazaruk

e-mail (22) 59 79 031
tel. paulina.nazaruk(a>mazovia.£l

Uwagi:

Lp.

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział)

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu

1.

Dane dotyczące 
składek na TFG z 
tytułu działalności 

przedsiębiorcy 
turystycznego jako 
ORGANIZATORA 

TURYSTYKI

Proponuje się dodać tabelę, która 
stanowi załącznik nr 1.

Deklaracja przewiduje zmiany w 
umowach dotyczących zmniejszenia 

liczby podróżnych, np. w wyniku 
rezygnacji, nie odnosi się jednak do 

zwiększenia liczby podróżnych, która 
również wiąże się ze zmianą umowy. 
Wielokrotnie organizatorzy turystyki 

zwracali się do tut. Urzędu z 
pytaniem, w którym miejscu w 

deklaracji należy ująć zwiększenie 
liczby podróżnych, wynikające ze 
zmiany już zawartej umowy, stąd 
zasadne jest dodanie dodatkowej 

tabeli w deklaracjach. W przypadku 
nieuwzględnienia powyższego, 

zasadnym jest określenie w 
deklaracji, gdzie i w jaki sposób 

organizatorzy turystyki mają 
umieszczać dane o zwiększeniu 

liczby podróżnych.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku -  m.Kraków.

mailto:kwrist@mac.gov.pl


Dane dotyczące 
składek na TFG z 
tytułu działalności 

przedsiębiorcy 
turystycznego jako 

PRZEDSIĘBIORCY 
UŁATWIAJĄCEGO 

NABYWANIE 
POWIĄŻĄ MYCH 

USŁUG
TURYSTYCZNYCH

Proponuje się dodać tabelę, która 
stanowi załącznik nr 2.

Deklaracja przewiduje zmiany w 
umowach dotyczących zmniejszenia 

liczby podróżnych, np. w wyniku 
rezygnacji, nie odnosi się jednak do 

zwiększenia liczby podróżnych, która 
również wiąże się ze zmianą umowy. 
Wielokrotnie organizatorzy turystyki 

zwracali się do tut. Urzędu z 
pytaniem, w którym miejscu w 

deklaracji należy ująć zwiększenie 
liczby podróżnych, wynikające ze 
zmiany już zawartej umowy, stąd 
zasadne jest dodanie dodatkowej 

tabeli w deklaracjach. W przypadku 
nieuwzględnienia powyższego, 

zasadnym jest określenie w 
deklaracji, gdzie i w jaki sposób 

przedsiębiorcy ułatwiający 
nabywanie usług turystycznych mają 

umieszczać dane o zwiększeniu 
________liczby podróżnych.________

Tamara Borkowska

Zastępca Dyrektora Departamentu 

ds. Organizacyjno-Prawnych 

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Załącznik nr 2

Dane dotyczące zwiększenia liczby podróżnych, w wyniku zmiany umów z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie usług turystycznych, zawartych w 
miesiącach innych niż w miesiącu, za który składana jest deklaracja oraz wysokość należnej z tego tytułu składki na TFG

Charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce realizacji powiązanej usługi 
turystycznej, sposób transportu i rodzaj zapewnianego środka transportu

Liczba podróżnych, którzy nie 
zostali objęd umowami z 

przedsiębiorcą ułatwiającym 
nabywanie powiązanych usług 

turystycznych, zawartymi w 
miesiącach innych niż w 

miesiącu, za który składana jest 
deklaracja

Wysokość składki 
należnej od 

każdego
podróżnego na TFG 

(w zł)

Łączna wysokość 
składki należnej na 

TFG (w zł)

1 terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest 
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana po realizacji 
powiązanych usług turystycznych
pozostałe przypadki

2 terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie 
jest realizowana usługa transportowa

wjtfata przyjmowana po realizacji 
[»wiązanych usług turystycznych
pozostałe przypadki

3 terytorium państw europejskich, jeżeli jest 
realizowana usługa transportowa, z 
wyłączeniem pkt 5

wpłata przyjmowana po realizacji 
powiązanych usług turystycznych
pozostałe przypadki

4 terytorium państw europejskich, jeżeli nie jest 
realizowana usługa transfjortowa, z 
wyłączeniem pkt 5

wpłata przyjmowana po realizacji 
powiązanych usług turystycznych
pozostałe przypadki

6 terytorium państw mających lądową granicę z 
RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w 
obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na 
terytorium RP, bez względu na realizację lub 
brak realizacji usługi transportowej

wpłata przyjmowana po realizacji 
powiązanych usług turystycznych
pozostałe przypadki

Suma składek należnych na TFG od podróżnych, którzy nie zostali objęd umowami o z 
przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, zawartymi w 
miesiącach innych niż w miesiącu, za który składana jest deklaracja (w zł)
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