
Raport z konsultacji  

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w dniu 5 lutego 

2018 r. 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 dniu 2 lutego 2018 r. projekt rozporządzenia został przekazany do opiniowania. 

W trakcie opiniowania uwagę do Oceny Skutków Regulacji zgłosił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Uwaga ta została 

uwzględniona.    

Uwagi zgłoszone w trakcie trwania konsultacji publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Sportu i turystyki przedstawia załączona tabela.  

 

  



Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych  

przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego 

 

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

 

Instytucja Treść uwagi Stanowisko MSiT 

1 uwaga ogólna Polski Związek  

Organizatorów  

Turystyki 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych będąca implementacją przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/2302 stawia znak równości pomiędzy 

pojęciem imprezy turystycznej i powiązanych 

usług turystycznych.  

Ten „znak równości”, według naszej opinii, 

wiernie oddaje ducha i trafnie obrazuje intencje 

krajów członkowskich w zakresie definicji 

i znaczenia obu pojęć, co widać nie tylko w samym 

tytule dyrektywy ale również w wielu jej 

przypisach.  

Wychodząc z tego założenia uważamy, 

że 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. Zdaniem PZOT składka 

za imprezę turystyczną lub PUT powinna być w tej 

samej wysokości.  

Propozycja wyodrębnienia z grona 

przedsiębiorców specjalnej grupy przedsiębiorców 

przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji 

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 



imprezy turystycznej i przypisania im nowych, 

niższych składek na TFG jest przede wszystkim 

tworzeniem sztucznej rzeczywistości.  

Tym samym podtrzymujemy naszą opinię 

wyrażoną w trakcie uzgodnień dotyczących 

rozporządzenia w sprawie określenia wysokości 

składki na TFG. 

występowania modeli działalności, 

w których wpłaty są przyjmowane 

od podróżnych dopiero po realizacji 

imprezy turystycznej. Analogiczne 

rozstrzygnięcie zostało przyjęte na gruncie 

projektu rozporządzenia ws. wysokości 

składki na TFG. 

 

2 załącznik – wzór 

deklaracji 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego 

 

 

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. 

 

 

 

Uwaga UM Mazowieckiego nie może być 

zaakceptowana. Zmiany zaproponowane we 

wzorze deklaracji spowodowały jej znaczne 

poszerzenie. Wprowadzenie dodatkowych 

elementów spowoduje, że deklaracja będzie 

mało czytelna. Składka na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny jest należna z dniem 

zawarcia umowy. Zmiany liczby osób 

objętych daną umową powinny być 

dokonywane aneksem do umowy. Zmiany te 

powinny być wykazane w deklaracji 

za miesiąc, w którym zawarto aneks 

do umowy.  

Natomiast w przypadku, gdy umowa 

dopuszcza zmienną liczbę uczestników np. 

od 30 do 40 osób, nie ma konieczności 

zawierania aneksu do umowy. Składkę 

należy odprowadzić od maksymalnej liczby 

osób, która może być objęta umową. 

Następnie w przypadku zmniejszenia 

się liczby uczestników po odprowadzeniu 

przez przedsiębiorcę składki na TFG, 

„nadwyżka” składki  podlega zarachowaniu 

na poczet następnej należnej do przekazania 



składki. To znaczy, że w kolejnej deklaracji 

składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego należy wskazać liczbę 

klientów, których dotyczy zarachowanie 

składki (bez wskazywania liczby 

rozwiązanych umów, gdyż taka sytuacja nie 

występuje). Podobnie należy postąpić, gdy 

liczba uczestników zwiększy się po 

odprowadzeniu przez przedsiębiorcę składki 

do TFG. Wtedy w kolejnej deklaracji należy 

wskazać liczbę klientów, którzy zostali 

objęci zawartą wcześniej umową, ale nie 

wykazywać nowej umowy (sytuacja 

dotyczy tylko zwiększenia się liczby 

uczestników wskazanych w danej umowie, 

a nie zawarcia nowej umowy lub aneksu do 

wcześniej zawartej umowy).  

 

3. załącznik – wzór 

deklaracji 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego 

 

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 

Uwaga UM Mazowieckiego nie może być 

zaakceptowana. Zmiany zaproponowane we 

wzorze deklaracji spowodowały jej znaczne 

poszerzenie. Wprowadzenie dodatkowych 

elementów spowoduje, że deklaracja będzie 

mało czytelna. Składka na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny jest należna z dniem 

zawarcia umowy. Zmiany liczby osób 

objętych daną umową powinny być 

dokonywane aneksem do umowy. Zmiany te 

powinny być wykazane w deklaracji za 

miesiąc, w którym zawarto aneks do 

umowy.  



jaki sposób przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie 

usług turystycznych mają umieszczać dane 

o zwiększeniu liczby podróżnych. 

 

Natomiast w przypadku, gdy umowa 

dopuszcza zmienną liczbę uczestników np. 

od 30 do 40 osób, nie ma konieczności 

zawierania aneksu do umowy. Składkę 

należy odprowadzić od maksymalnej liczby 

osób, która może być objęta umową. 

Następnie w przypadku zmniejszenia 

się liczby uczestników po odprowadzeniu 

przez przedsiębiorcę składki na TFG, 

„nadwyżka” składki  podlega zarachowaniu 

na poczet następnej należnej do przekazania 

składki. To znaczy, że w kolejnej deklaracji 

składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego należy wskazać liczbę 

klientów, których dotyczy zarachowanie 

składki (bez wskazywania liczby 

rozwiązanych umów, gdyż taka sytuacja nie 

występuje). Podobnie należy postąpić, gdy 

liczba uczestników zwiększy się po 

odprowadzeniu przez przedsiębiorcę składki 

do TFG. Wtedy w kolejnej deklaracji należy 

wskazać liczbę klientów, którzy zostali 

objęci zawartą wcześniej umową, ale nie 

wykazywać nowej umowy (sytuacja 

dotyczy tylko zwiększenia się liczby 

uczestników wskazanych w danej umowie, 

a nie zawarcia nowej umowy lub aneksu do 

wcześniej zawartej umowy).  

 

 

 


