
MINISTERSTWO Warszawa,'«? marca 2018 r.

SPORTU I TURYSTYKI
Departament Prawny

DP-WPL.0201.40.2017.KKJ. 12 
Dotyczy: DPA.555.69/2018 
UNP: 2018 -26098

stosownie do przepisu § 71 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -  

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114) 

zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję 

Prawniczą 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.

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lutego 2018 r., znak: RCL.DPA.555.69/2018, przy 

którym przekazano uwagi Rządowego Centrum Legislacji do projektu rozporządzenia, 

uprzejmie informuję, że uwagi te zostały uwzględnione. W projekcie rozporządzenia 

w § 2 dodano odpowiedni przepis przejściowy, który reguluje zasady dotyczące składania 

deklaracji, po wejściu w życie nowych przepisów (od dnia 1 lipca 2018 r.), a dotyczących umów 

o świadczenie usług turystycznych zawartych przed tym dniem. Ponadto, zgodnie z uwagą 

nr 2 wskazaną w piśmie RCL z dnia 12 lutego 2018 r. w projekcie wprowadzono odpowiednie 

poprawki redakcyjne, w tym zmodyfikowano tytuł pkt VIII wzoru deklaracji, zgodnie 

z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). W Ocenie Skutków 

Regulacji dołączonej do projektu ponadto uwzględniono uwagę Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, w ten sposób, że w pkt 4 dodano, jako jeden z przykładów oddziaływania 

projektu na UFG, dostosowanie istniejącego systemu teleinformatycznego UFG celem 

zapewnienia obsługi deklaracji składanych do UFG.

Pan
Stanisław Małecki 
Dyrektor
Departamentu Prawa Administracyjnego 
w Rządowym Centrum Legislacji



Jednocześnie w ramach autokorekty projektu dokonano zmiany redakcyjnej w tytule 

rozporządzenia, polegającej na zastąpieniu użytego w liczbie mnogiej określenia „składanych” 

na określenie w liczbie pojedynczej „składanej”. Słowo to odnosi się bezpośrednio do wzoru 

deklaracji, o którym jest mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Należy wskazać, że w ww. wskazanym 

przepisie, zawierającym upoważnienie ustawowe do wydania niniejszego rozporządzenia, 

ustawodawca posłużył się pojęciem „deklaracji” w liczbie pojedynczej, co jednocześnie 

przesądza o konieczności użycia odpowiedniej, wskazanej powyżej formy przymiotnika 

odczasownikowego tj. „składanej”.

Uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia został uzgodniony międzyresortowo. 

W dniu 21 lutego 2018 r. projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez 

Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw 

Zagranicznych wyrażonym w piśmie z dnia 12 lutego 2018 r., znak: DPUE.920.221.2018/2/dl,

projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej

/ o  .  ,
|/v u/^TjSR.DEfkt AMENT’

Zał. 2:

1) projekt rozporządzenia z dnia 16 marca 2018 r. wraz z uzasadnieniem i OSR;

2) Opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej, pismo 
z dnia 12 luty 2018 r.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Prowadząca sprawę:

Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk 

tek: (22) 24 42 221
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Projekt z dnia 16 marca 2018 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P O R T U  I T U R Y S T Y K I 1 )

z d n ia ............................. 2018 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 

i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór deklaracji składanej przez organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

(Dz. U. poz. 2361), który stanowi załącznik do rozporządzenia,

§ 2. Deklaracje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553) dotyczące umów zawartych z klientami 

w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r., składa się zgodnie ze wzorem deklaracji będącym 

załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2016 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1901).

1} Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej -  turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.2̂

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

w porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 
2016 r. sprawie określenia wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1901), które na podstawie 
art. 64 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz. U. poz. 2361) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.



Załącznik
do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 
z d n ia ........................(p o z....)

WZÓR
NALEŻY WYPEtNIĆ WYŁĄCZNIE POLA JASNE. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Składanie deklaracji w postaci elektronicznej: www.ufg.pl/tfg-deklaracia

DEKLARACJA
składana przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do UFG

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć 
znakiem X właściwy kwadrat) I I złożenie deklaracji I I korekta deklaracji

Data wypełnienia (DD-MM-RRRR)

Za okres: Miesiąc (słownie) Rok

Dane identyfikacyjne

Numer ewidencyjny1
4.

Firma lub nazwa przedsiębiorcy 
turystycznego

5.

NIP (jeśli posiada) 6.

Siedziba i adres przedsiębiorcy 
turystycznego lub główne miejsce i 

adres wykonywania działalności

Miejscowość 7.

Kod pocztowy 8.

Ulica 9.

Nr budynku 10.

Nr lokalu 11.

WYJAŚNIENIE:
1) Każdorazowo przez „TFG" rozumieć należy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a przez „UFG" - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
2) Ilekroć w deklaracji jest mowa o „państwach europejskich" należy przez to rozumieć państwa europejskie wymienione w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465).
3) Ilekroć w deklaracji wskazuje się: „wpłata przyjmowana po realizacji imprezy turystycznej" lub „wpłata przyjmowana po realizacji powiązanych usług 

turystycznych" dotyczy to przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych przyjmuje 
od podróżnego całą wpłatę po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych.

4) Ilekroć w deklaracji jest mowa o „pozostałych przypadkach" dotyczy to sytuacji, gdy część lub całość wpłaty jest przyjmowana od podróżnego przed realizacją 
imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych.

5) Ilekroć w deklaracji jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

Dane dotyczące składek na TFG z tytułu działalności przedsiębiorcy turystycznego jako ORGANIZATORA TURYSTYKI

Dane dotyczące liczby podróżnych, objętych umowami o udział w imprezie turystycznej zawartymi w danym miesiącu oraz wysokości
należnej z tego tytułu składki na TFG

Charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce 
realizacji imprezy turystycznej, sposób transportu i rodzaj 

zapewnianego środka transportu

Liczba umów 
zawartych 

z podróżnymi

Liczba
podróżnych

objętych
umowami

Wysokość składki 
należnej 

od każdego 
podróżnego 
na TFG (w zł)

Łączna
wysokość składki 
należnej na TFG 

(w zł)2

1.

terytorium państw europejskich 
i pozaeuropejskich 
z wykorzystaniem transportu 
lotniczego w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 6

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

12. 13. 14. 15.

pozostałe przypadki
16. 17. 18. 19.

2.

terytorium państw 
pozaeuropejskich z wykorzystaniem 
innego środka transportu niż 
transport lotniczy w ramach 
przewozu czarterowego

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

20. 21. 22. 23.

pozostałe przypadki
24. 25. 26. 27.

1 Należy wpisać numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych, prowadzonej przez UFG. Numer ten można sprawdzić na stronie internetowej: turvstvka.gov.pl.
2 Łączna wysokość składki należnej na TFG stanowi iloczyn liczby podróżnych, objętych umowami zawartymi w miesiącu, którego dotyczy składana deklaracja 
i wysokości składki należnej od każdego podróżnego.
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3.
terytorium państw 
pozaeuropejskich, jeżeli nie jest 
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

28. 29. 30. 31.

pozostałe przypadki
32. 33. 34. 35.

4.

terytorium państw europejskich 
z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy 
w ramach przewozu czarterowego, 
z wyłączeniem pkt 6

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

36. 37. 38. 39.

pozostałe przypadki
40. 41. 42. 43.

5.
terytorium państw europejskich, 
jeżeli nie jest realizowana usługa 
transportowa, z wyłączeniem pkt 6

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

44. 45. 46. 47.

pozostałe przypadki
48. 49. 50. 51.

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 imprezy 
turystycznej

52. 53. 54. 55.

pozostałe przypadki

56. 57. 58. 59.

Suma składek należnych na TFG od podróżnych, z którymi zawarte zostały umowy 
o udział w imprezie turystycznej (w zł)
(Suma wartości z pól 15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55 i 59)

60.

II

Dane dotyczące liczby podróżnych:
- których imprezy turystyczne zostały odwołane przez organizatora turystyki z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja 
imprezy turystycznej była uzależniona od liczby zgłoszeń,
- którzy rozwiązali umowę o udział w imprezie turystycznej lub odstąpili od umowy o udział w imprezie turystycznej,
- których umowy o udział w imprezie turystycznej zostały zmienione w sposób umożliwiający zarachowanie odprowadzonej składki 
(zmiany w zakresie: liczby podróżnych objętych umową, miejsca realizacji imprezy turystycznej, rodzaju zapewnianego środka 
transportu),
w danym miesiącu, od których zostały wcześniej odprowadzone składki na TFG oraz dane dotyczące wysokości tych składek

Charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce 
realizacji imprezy turystycznej, sposób transportu i rodzaj 

zapewnianego środka transportu

Liczba umów 
rozwiązanych 

lub zmienionych

Liczba podróżnych, 
objętych rozwiązanymi 

lub zmienionymi 
umowami

Łączna wysokość 
wcześniej 

odprowadzonych 
składek należnych do 

zarachowania na poczet 
aktualnej składki (w zł)3

1.

terytorium państw europejskich 
i pozaeuropejskich 
z wykorzystaniem transportu 
lotniczego w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 6

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

61. 62. 63.

pozostałe przypadki
64. 65. 66.

2.

terytorium państw 
pozaeuropejskich z wykorzystaniem 
innego środka transportu niż 
transport lotniczy w ramach 
przewozu czarterowego,

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

67. 68. 69.

pozostałe przypadki
70. 71. 72.

3.
terytorium państw 
pozaeuropejskich, jeżeli nie jest 
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

73. 74. 75.

pozostałe przypadki
76. 77. 78.

4.

terytorium państw europejskich 
z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy 
w ramach przewozu czarterowego, 
z wyłączeniem pkt 6

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

79. 80. 81.

pozostałe przypadki
82. 83. 84.

3 Należy podać faktyczną wysokość składek odprowadzonych przez przedsiębiorcą turystycznego, a nie w wysokości obowiązujące] w okresie, za jaki składana 
jest deklaracja. Dane dotyczące zarachowania składek wykazanych w deklaracjach za miesiące do czerwca 2018 r. (włącznie), należy wpisać odpowiednio 
w polach 64-66, 70-72, 82-84, 94-96.
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5.
terytorium państw europejskich, 
jeżeli nie jest realizowana usługa 
transportowa, z wyłączeniem pkt 6

wpłata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej

85. 86. 87.

pozostałe przypadki
88. 89. 90.

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 imprezy 
turystycznej

91. 92. 93.

pozostałe przypadki

94. 95. 96.

Suma składek należnych do zarachowania (w zł) na poczet następnej należnej 
do przekazania składki na TFG zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z tytułu rozwiązania umowy, 
odstąpienia od umowy lub zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej
(Suma wartości 2 pól 63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93 196)

97.

Dane dotyczące składek na TFG z tytułu działalności przedsiębiorcy turystycznego jako 
PRZEDSIĘBIORCY UŁATWIAJĄCEGO NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH

III Dane dotyczące liczby podróżnych, objętych umowami z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych 
zawartymi w danym miesiącu oraz wysokości 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 umów 
zawartych 

z podróżnymi

Liczba
podróżnych

objętych
umowami

Wysokość składki 
należnej 

od każdego 
podróżnego 
na TFG (w zł)

Łączna
wysokość składki 
należnej na TFG 

(w zł)4

1.
terytorium państw 
pozaeuropejskich, jeżeli jest 
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

98. 99. 100. 101.

pozostałe przypadki
102, 103. 104. 105.

2.
terytorium państw 
pozaeuropejskich jeżeli nie jest 
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

106. 107. 108. 109.

pozostałe przypadki
110. 111. 112. 113.

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

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

114. 115. 116. 117.

pozostałe przypadki
118. 119. 120. 121.

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

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

122. 123. 124. 125.

pozostałe przypadki
126. 127. 128. 129.

5.

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

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

130. 131. 132. 133.

pozostałe przypadki
134. 135. 136. 137.

Suma składek należnych na TFG od podróżnych, którym ułatwiono nabycie powiązanych 
usług turystycznych (w zł)
(Suma wartości2 pól 101,105,109,113,117,121,125,129,133 1137)

138.

4 Łączna wysokość składki należnej na TFG stanowi iloczyn liczby podróżnych, objętych umowami zawartymi w miesiącu, którego dotyczy składana deklaracja 
i wysokości składki należnej od każdego podróżnego.
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IV

Dane dotyczące liczby podróżnych:
- którzy rozwiązali umowę lub odstąpili od umowy zawartej z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
- których umowy zostały zmienione w sposób umożliwiający zarachowanie odprowadzonej składki (zmiany w zakresie: liczby 
podróżnych objętych umową, miejsca realizacji powiązanych usług turystycznych, rodzaju zapewnianego środka transportu), 
w danym miesiącu, od których zostały wcześniej odprowadzone składki na TFG oraz dane dotyczące wysokości tych składek

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

rodzaj zapewnianego środka transportu

Liczba umów 
rozwiązanych 

lub zmienionych

Liczba podróżnych 
objętych rozwiązanymi 

lub zmienionymi 
umowami

Łączna wysokość 
wcześniej 

odprowadzonych 
składek należnych do 

zarachowania na poczet 
aktualnej składki (w zł)* 5

1.
terytorium państw 
pozaeuropejskich, jeżeli jest 
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

139. 140. 141.

pozostałe przypadki
142. 143. 144.

2.
terytorium państw 
pozaeuropejskich, jeżeli nie jest 
realizowana usługa transportowa

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

145. 146. 147,

pozostałe przypadki
148. 149. 150.

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

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

151. 152. 153.

pozostałe przypadki
154. 155. 156.

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

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

157. 158. 159.

pozostałe przypadki
160. 161. 162.

5.

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

wpłata przyjmowana 
po realizacji 
powiązanych usług 
turystycznych

163. 164. 165.

pozostałe przypadki
166, 167. 168.

Suma składek należnych do zarachowania (w zł) na poczet następnej należnej 
do przekazania składki na TFG zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z tytułu rozwiązania umowy, 
odstąpienia od umowy lub zmiany umowy zawartej z przedsiębiorcą ułatwiającym 
nabywanie powiązanych usług turystycznych
(Suma wartości z  pól 141,144,147,150,153,156,159,162,165 i 168)

169.

V

Wysokość składek należnych do zarachowania z tytułu działalności organizatora 
turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych nierozliczonych w poprzednim okresie (w zł)
(Wysokość nierozliczonych składek należnych do zarachowania z poprzedniego okresu, w przypadku gdy w poprzednim okresie 
nie nastąpiło zarachowani? składki w pełnej wysokości. W przypadku braku nierozliczonych składek należy wpisać 0 zł).

170.

VI

Całkowita kwota należna do uiszczenia w danym miesiącu 
do TFG z tytułu działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych (w zł)6
(Suma wartoid z pćl 601138, pomniejszona o sumij wartości z pól 97,1691170. Rozliczenie składek z poi 97, 1691170 w danym okresie na 
może przewyższać sumy składek należnych do uiszczenia, wskazanych w polach 601138. W takim przypadku należy wpisać 0 zł 1 nierozliczone 
składki zarachować w kolejnym okresie, z.> który składana bodzie deklaracja )

171.

5 Należy podać faktyczną wysokość składek odprowadzonych przez przedsiębiorcę turystycznego, a nie w wysokości obowiązującej w okresie, za jaki składana 
jest deklaracja.
5 W tytule przelewu należy podać: firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer ewidencyjny
w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, rok i miesiąc, za który uiszczana 
jest składka (RRRR-MM). Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez UFG.
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VII Informacja o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie, za jaki składana jest deklaracja oraz o podmiotach ich udzielających

1 .

Rodzaj zabezpieczenia (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)

i72.H H Gwarancja bankowa HU Umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych 

1 1 Gwarancja ubezpieczeniowa HU Turystyczny rachunek powierniczy

Nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia 173.

Wysokość zabezpieczenia7 174. Waluta8 175.

Okres, na jaki udzielone zostało zabezpieczenie (DD-MM-RRRR)
Od 176.

Do 177.

2.

Rodzaj zabezpieczenia (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)

1 7 .0  Gwarancja bankowa HU Umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych 

1 1 Gwarancja ubezpieczeniowa HH Turystyczny rachunek powierniczy

Nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia 179.

Wysokość zabezpieczenia7 180. Waluta8 181.

Okres, na jaki udzielone zostało zabezpieczenie (DD-MM-RRRR)
Od 182.

Do 183.

VIII Podpis osoby składającej deklarację wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
---------—------------ --------------- --------------- -------- ---- ----- --- —____—____ ____ ___—__________ ___________________________ _________________________________ -- - ... .................................. U

184. Imię I nazwisko 185. Stanowisko 186. Podpis

IX Informacja, czy deklaracja jest składana na podstawie załączonego do deklaracji pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną
do składania deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)

D  Załączam 

I I Nie załączam
do deklaracji pełnomocnictwo/a udzielone/go mi przez osobę/y upoważnioną/e do składania deklaracji

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
bez wezwania obliczają kwotę należną z tytułu składki na TFG za okres jednego miesiąca i przekazują tę kwotę oraz składają do UFG deklaracje, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie.
2. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku terminowego złożenia deklaracji lub opłacania należnych składek 
UFG wzywa pisemnie organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych do złożenia 
deklaracji lub opłacenia składki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu UFG jest uprawniony do dochodzenia należnych składek wraz z odsetkami.
3. W przypadku uchylania się przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, mimo 
wezwania, od obowiązku terminowego składania deklaracji lub opłacania należnych składek na TFG, marszałek województwa wydaje z urzędu 
lub na wniosek UFG decyzję administracyjną o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem do rejestru przez okres 3 lat, chyba że przed wydaniem decyzji administracyjnej przedsiębiorca ten spełni swoje obowiązki ustawowe 
(art. 30 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy w zw. z art. 31 pkt 2 ustawy).

4. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy organizator turystyki i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych udostępniają 
na wniosek UFG dane zawarte w wykazie umów, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy.
5. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy składka na TFG jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na 
rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień 
zawarcia umowy.

6. Zgodnie z art. 58 ustawy kto zaniża wysokość należnej składki w deklaracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy, składanej do UFG, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

7 W przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie turystycznego rachunku powierniczego pola nr 174,175,180 i 181 należy pozostawić puste.
8 Zgodnie z kodem ISO 4127, np. PLN, EUR, USD.
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UZASADNIENIE

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowi realizację upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361), Ustawa ta wdraża do 

krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 

dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych 

i zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1553) w zakresie dotyczącym organizatorów turystyki, pośredników 

turystycznych i agentów turystycznych. Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister Sportu 

i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz po zasięgnięciu opinii 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego określa wzór deklaracji składanej 

przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wzór deklaracji stanowiący załącznik do projektu rozporządzenia określa w sposób 

szczegółowy dane wymagane od organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych, mając na względzie umożliwienie identyfikacji 

przedsiębiorcy turystycznego obowiązanego do dokonywania wpłat składek na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny w należnej wysokości, a także zapewnienie możliwości weryfikacji 

wysokości składki, co stanowi realizację wytycznych ustawowych zawartych w upoważnieniu 

do wydania tego rozporządzenia.

II. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana

Dziedzina omawiana w niniejszej regulacji jest przedmiotem rozporządzenia Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej 

przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1901).

III. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Zmiany we wzorze deklaracji będącej załącznikiem do rozporządzenia wynikają 

z objęcia regulacjami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 

i powiązanych usługach turystycznych zupełnie nowej grupy podmiotów, tj. przedsiębiorców
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ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, którzy będą także zobowiązani do 

składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto w myśl ww. 

ustawy dotychczasowi pośrednicy turystyczni staną się organizatorami turystyki. Dlatego też 

wzór deklaracji został podzielony na części, których zapisy dotyczą odpowiednio składek 

należnych do przekazania z tytułu działalności: organizatora turystyki (pkt I-II)

oraz przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych (pkt III-IY). 

Pozostałe części są wspólne dla organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Wzór deklaracji został także zmodyfikowany w związku z przepisami rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki 

na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465), w którym ustalono wysokości 

składki w zależności od charakteru wykonywanej działalności, rodzaju usługi, miejsca 

realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, sposobu transportu i rodzaju 

zapewnianego środka transportu.

We wzorze deklaracji uwzględniono również zmodyfikowane przepisy dotyczące 

zarachowania składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny na poczet następnych należnych 

do przekazania składek, co będzie możliwe nie tylko jak dotychczas w przypadku składki 

odprowadzonej lub należnej do odprowadzenia w danym miesiącu za podróżnego, którego 

impreza turystyczna została odwołana z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli 

realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, rozwiązania umowy lub odstąpienia 

od umowy przez podróżnego, ale również w sytuacji zmiany liczby podróżnych, miejsca 

realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych usług 

turystycznych oraz zmiany rodzaju zapewnianego środka transportu.

Ponadto wzór deklaracji będzie wykorzystywany zarówno w przypadku składania przez 

organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 

turystycznych deklaracji za dany miesiąc, jak również dokonywania korekty złożonej 

wcześniej deklaracji.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały
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nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
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Nazwa projektu
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

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Sportu i Turystyki -  wiodące 
Ministerstwo Finansów -  współpracujące

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Tek: (22) 24 43 172; Fax: (22) 24 47 301
ewa.pawlak-lewandowska@msit.gov.pl___________________________

Data sporządzenia: 16 marca 2018 r.

Źródło:
Upoważnienie ustawowe art. 37 ust. 5 ustawy 
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz. U. poz. 2361)

Nr w wykazie prac....................

Lp.: 38 w wykazie prac legislacyjnych 
Ministra Sportu i Turystyki

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

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 został opracowany w związku z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 24 
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Ustawa ta zastępuje 
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) w zakresie dotyczącym 
organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych. Zmiana przepisów wskazuje na potrzebę 
wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które 
zastąpi rozporządzenie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1901).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt

1. Zmiany prawne wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczą określenia wzoru deklaracji składanych 
przez organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wzór deklaracji zostaje określony przez ministra właściwego ds. turystyki 
w porozumieniu z ministrem właściwym ds. instytucji finansowych. Informacje, które mają być zawarte w' deklaracji to 
m.in.:
1) dane identyfikujące przedsiębiorcę turystycznego,
2) liczba zawartych umów,
3) liczba podróżnych objętych zawartymi umowami,
4) wysokość należnej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

2. Ponadto w deklaracji będą wskazywane informacje o ewentualnym zarachowaniu składki w przypadku:
1) składki odprowadzonej lub należnej do odprowadzenia za podróżnego, którego impreza turystyczna lub usługa 

w ramach powiązanych usług turystycznych została odwołana przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli 
realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń,

2) zmiany liczby uczestników', miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych 
usług turystycznych, rodzaju zapewnianego środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez 
podróżnego

3. Dane zawarte w deklaracji umożliwią Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu identyfikację przedsiębiorcy 
turystycznego obowiązanego do dokonywania wpłat składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a także zapewnią 
możliwość weryfikacji jej wysokości.
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

W państwach Unii Europejskiej występują różne systemy zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 
organizatorów imprez turystycznych i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także 
różne sposoby ich weryfikacji i nadzoru, czy to przez organy administracji państwowej, czy przez samorząd branżowy, 
prowadzące wykazy podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania działalności w tym zakresie. W niektórych 
państwach UE zabezpieczenia mają formę jednego filaru, w innych występują dwa filary zabezpieczeń.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Organizatorzy
turystyki i pośrednicy
turystyczni
(pośrednicy
turystyczni staną się
organizatorami
turystyki)

4 529 Centralna Ewidencja 
Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych 
(stan na dzień 01.02.2018 r.)

Bezpośrednie

Obowiązek składania deklaracji 
do Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego

Pośrednie

Zwiększenie zaufania 
podróżnych do organizatorów' 
turystyki

Podmioty oferujące
pakiety dynamiczne,
nieobjęte
dotychczasową
regulacją (nowi
organizatorzy
turystyki)

468

w tym: turystyczne obiekty 
noclegowe, linie lotnicze, 
wypożyczalnie 
samochodów, podmioty 
świadczące usługi 
transportu pasażerskiego 
lądowego, agenci 
turystyczni

wyliczenie w załączniku nr 1.
Wyliczenie liczby podmiotów 
oferujących pakiety dynamiczne

Bezpośrednie

Obowiązek składania deklaracji 
do Ubezpieczeniow'ego 
Funduszu Gwarancyjnego

Pośrednie

Zwiększenie zaufania 
podróżnych do nowych 
organizatorów' turystyki

Podmioty niebędące 
przedsiębiorcami, 
a zajmujące się 
nieokazjonalnie 
(w sposób ciągły, 
częściej niż kilka razy 
w roku)
organizowaniem 
imprez turystycznych 
dla dużej grupy 
podróżnych

Liczebność grupy 
niemożliwa do 
oszacowania. Wśród grupy 
tej możemy wyróżnić: 
jednostki organizacyjne 
kościołów' i związków 
wyznaniowych, 
stowarzyszenia i fundacje, 
szkoły, kluby sportowa.

Potencjalna grupa w'śród której 
wielce prawdopodobne jest to, 
że będą znajdowały się 
podmioty organizujące imprezy 
turystyczne znajduje się 
w załączniku nr 2. Dane 
statystyczne dotyczące 
podmiotów niehędących 
przeds ięb iorcami

Bezpośrednie

Obowiązek składania deklaracji 
do Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego

Pośrednie

Zwiększenie zaufania 
podróżnych do podmiotów 
niebędących 
przedsiębiorcami, a 
zajmujących się 
organizowaniem imprez 
turystycznych

Przedsiębiorcy 
ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

1 164 wyliczenie w załączniku nr 1.
Wyliczenie liczby podmiotów 
oferujących pakiety dynamiczne

Bezpośrednie

Obowiązek składania deklaracji 
do Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego

Pośrednie
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Zwiększenie zaufania 
podróżnych do
przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług 
turystycznych

Obywatele:

1) korzystający z 
imprez
turystycznych 
dotychczas objęci 
ochroną

2) korzystający z 
pakietów 
dynamicznych 
(imprez 
turystycznych i 
powiązanych usług 
turystycznych) 
dotychczas nieobjęci 
ochroną

3) korzystający z 
imprez
turystycznych i 
powiązanych usług 
turystycznych 
oferowanych przez 
podmioty niebędące 
przedsiębiorcami, a 
zajmujące się 
nieokazjonalnie 
organizowaniem 
imprez
turystycznych dla 
dużej grupy 
podróżnych

1) Liczba turystów 
korzystających z imprez 
turystycznych 
organizowanych przez 
biura podróży: 3,01 min

2) Liczba pakietów 
dynamicznych 
zakupionych przez 
obywateli, którzy nie są 
dotychczas objęci 
regulacją: 5,38 min

3) Liczebność grupy 
niemożliwa do 
oszacowania

1) Szacując liczebność grupy 
wzięto pod uwagę wyjazdy 
zagraniczne oraz wyjazdy 
krajowe długoterminowe
i krajowe krótkoterminowe, 
w przypadku których 
konsumenci korzystają 
z usług biur podróży. MSiT, 
na podstawie badań GUS, 
szacuje, że w 2016 r. Polacy 
w wieku 15 i więcej lat 
uczestniczyli w 11,3 inln 
turystycznych podróży za 
granicę (w tym 22,0% 
korzystało z usług biur 
podróży) oraz w 17 min 
krajowych podróży 
długoterminowych (w tym 
2,0% korzystało z usług biur 
podróży) i w 26,5 min 
krajowych podróży 
krótkoterminowych (w tym 
0,7% korzystało z usług biur 
podróży).

2) Szacując liczebność grupy 
wzięto pod uwagę wyjazdy 
zagraniczne (11,3 min) oraz 
wyjazdy krajowe 
długoterminowe (17,0 min). 
Komisja Europejska podaje, 
że w Polsce 19% rynku 
turystycznego stanowią 
pakiety dynamiczne - czyli 
ok. 5,38 min podróży 
realizowanych jest w Polsce 
jako pakiety dynamiczne 
(imprezy turystyczne i 
powiązane usługi 
turystyczne).

Bezpośrednie

Zwiększenie poziomu ochrony 
podróżnych na wypadek 
niewypłacalności 
organizatorów turystyki oraz 
przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, wynikające z 
możliwości weryfikacji przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny prawidłowości 
składania deklaracji oraz 
odprowadzania należnych 
składek do Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego.

Pośrednie

Zwiększenie zaufania 
podróżnych do organizatorów 
turystyki oraz przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny

1 Bezpośrednie

1) Gromadzenie i przetwarzanie 
danych zawartych w 
deklaracjach w celu 
weryfikacji prawidłowości 
wysokości odprowadzanych 
składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny, 
prowadzenia analiz i oceny 
ryzyka.

2) Kontrola terminowości 
składanych deklaracji do
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Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego.

3) Dostosowanie istniejącego 
systemu teleinformatycznego 
UFG celem zapewnienia 
obsługi deklaracji składanych 
do UFG.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w I kwartale 2018 r. został przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika, w którym 
znajdują się: podmioty z branży turystycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji konsumenckich, kościołów 
i związków wyznaniowych oraz marszałkowie województw.
Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST (finansowanie 
z budżetu państwa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST (finansowanie 
z budżetu państwa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania
Do składania deklaracji zobowiązani są organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych. W związku z tym nie ma konieczności 
zabezpieczania na ten cel dodatkowych środków w budżecie państwa.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, 
w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0- 

‘ 10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł.

duże przedsiębiorstwa 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0
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ceny stałe z
...... r.)

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa -

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Regulacja wpłynie na zwiększenie poziomu ochrony podróżnych na wypadek 
niewypłacalności organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, wynikające z możliwości 
weryfikacji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prawidłowości 
odprowadzania należnych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 
terminowości składania deklaracji.

budżet państwa -
Jednostki samorządu 
terytorialnego

“

Niemierzalne Budżet państwa, 
jednostki samorządu 
terytorialnego
Organizatorzy 
turystyki i 
przedsiębiorcy 
ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania podróżnych do 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców' ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych oraz na wzrost poziomu ochrony podróżnych 
korzystających z usług tych podmiotów.

Obywatele
korzystający z imprez 
turystycznych i 
powiązanych usług 
turystycznych

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania podróżnych do 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych oraz na wzrost poziomu ochrony podróżnych 
korzystających z usług tych podmiotów.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

-

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
I I nie dotyczy_________________________________ ________________________________________
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□  tak
□  nie
□  nie dotyczy

~1 zmniejszenie liczby dokumentów' 1 zwiększenie liczby dokumentów
□  zmniejszenie liczby procedur 1 1 zwiększenie liczby procedur
1 1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 1 1 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
1 1 inne: □  inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich □  tak
elektronizacji. 1 1 nie

1 1 nie dotyczy

Komentarz: Deklaracje mogą być składane drogą elektroniczną.

9. Wpływ na rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
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I I środowisko naturalne 
TH sytuacja i rozwój regionalny 
K  inne:
_______Ochrona podróżnych

K  demografia 
I I mienie państwowe

[Xl informatyzacja 
[f\ zdrowie

Omówienie wpływu

Składanie deklaracji przez przedsiębiorców turystycznych jest możliwe w postaci elektronicznej. 
Obowiązek składania deklaracji i zakres danych w nich zawartych wpłynie na podniesienie 
poziomu ochrony podróżnych korzystających z usług organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych poprzez możliwość weryfikacji przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prawidłowości odprowadzanych składek.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Z uwagi na zakres projektowanego rozporządzenia brak jest konieczności ewaluacji efektów zaproponowanych rozwiązań.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Załącznik nr 1. Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne
Załącznik nr 2. Dane statystyczne dotyczące podmiotów niebędących przedsiębiorcami_____________________________
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Załącznik nr 1 do OSR projektu rozporządzenia

Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne -  imprezy turystyczne oraz
powiązane usługi turystyczne

1. Podmioty oferujące pakiety dynamiczne poprzez swoje strony internetowe

%
zakładany

Liczba
podmiotów

Turystyczne obiekty noclegowe

Liczba obiektów noclegowych w Polsce (wg stanu na 31.07.2015 r., dane 
GUS) 10 509

Liczba obiektów posiadających strony internetowe 50% 5 255

Liczba obiektów posiadających strony internetowe, które jednocześnie 
posiadają odnośniki do innych stron (25% z 50%) 25% 1 314

Liczba powyższych obiektów, które mogą sprzedawać pakiety 
dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
powiązane usługi turystyczne

20% 263

Wypożyczalnie samochodów

Liczba wypożyczalni samochodów w Polsce zatrudniających powyżej 9 osób 
(wg stanu na 30.06.2016 r., dane GUS, grupa 77.1 wg PKD 2007) 118

Liczba wypożyczalni samochodów posiadających strony internetowe 50% 59

Liczba wypożyczalni samochodów, które jednocześnie posiadają strony 
internetowe z odnośnikami do innych stron (25% z 50%) 25% 15

Liczba powyższych wypożyczalni samochodów, które mogą sprzedawać 
pakiety dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
powiązane usługi turystyczne

5% 1

Linie lotnicze

Liczba linii lotniczych w Polsce (wg stanu na 10.08.2016 r., na podstawie 
danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego) 17

Liczba linii lotniczych posiadających strony internetowe 80% 14

Liczba linii lotniczych, które jednocześnie posiadając strony internetowe 
z odnośnikami do innych stron (75% z 80%) 75% 10

Liczba powyższych linii lotniczych, które mogą sprzedawać pakiety 
dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
powiązane usługi turystyczne

20% 2
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Inny transport lądowy pasażerski

Liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób świadczących usługi 
transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego oraz pozostałego 
transportu lądowego pasażerskiego w Polsce (wg stanu na 30.06.2016 r., dane 
GUS, podklasa 49.1 OZ oraz grupa 49.3 wg PKD 2007)

761

Liczba przedsiębiorstw posiadających strony internetowe 50% 381

Liczba przedsiębiorstw posiadających strony internetowe, które jednocześnie 
posiadają odnośniki do innych stron (25% z 50%) 25% 95

Liczba powyższych przedsiębiorstw, które mogą sprzedawać pakiety 
dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki i tym samym być traktowane 
jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący powiązane 
usługi turystyczne

20% 19

Łączna liczba podmiotów, które mogą sprzedawać pakiety dynamiczne 
poprzez swoje strony internetowe i tym samym być traktowane jako 
organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi 
turystyczne

285

Przyjęto założenie, że z powyższej liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne poprzez 
swoje strony internetowe:

• 70% będzie oferować imprezy turystyczne i tym samym będą traktowani jak organizatorzy 
turystyki;

• 30% będzie oferować powiązane usługi turystyczne.

Organizatorzy turystyki 70% 199

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne 30% 86

Powyższe wyliczenia oparto na analizie dokonanej w dokumencie: DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB 
KOMISJI OCENA SKUTKÓW dokumentu w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług 
turystycznych, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 i 
dyrektywę 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG; 9.7.2013 r. Bruksela, s. 145- 
146.

Wyliczenia w zakresie wypożyczalni samochodów oraz innego transportu lądowego pasażerskiego 
nie uwzględniają przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 9 osób (odpowiednio byłoby to: 3 764 
oraz 70 723), ponieważ przyjęto, że na tym etapie przedsiębiorstwa te nie posiadają potencjału do 
oferowania pakietów dynamicznych.

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia tzw. portali rezerwacyjnych, które będą tworzone od początku 
w celu oferowania pakietów dynamicznych. Nie można przewidzieć ile tego typu portali powstanie.

2. Agenci turystyczni oferujący pakiety dynamiczne

Przyjęto założenie, że część agentów turystycznych będzie oferowała pakiety dynamiczne poprzez 
sprzedaż online lub poprzez sprzedaż w biurach stacjonarnych.
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Przyjęto założenie, że łącznie 50% agentów turystycznych może sprzedawać pakiety dynamiczne 
i tym samym mogą być traktowani jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
powiązane usługi turystyczne.

Agenci turystyczni

Liczba agentów turystycznych (wg stanu na 30.06.2016 r., dane GUS, 
podklasa 79.1 l.A wg PKD 2007 -  przeważająca działalność) 2 693

Liczba powyższych agentów turystycznych, którzy7 mogą sprzedawać 
pakiety dynamiczne i tym samym być traktowani jako organizatorzy 
turystyki

50% 1347

Założono, że z ww. liczby zdecydowana większość agentów turystycznych będzie chciała oferować 
powiązane usługi turystyczne (brak odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych usług, 
doradztwo klientom), a jedynie niektórzy agenci zdecydują się na pełnienie roli organizatora 
turystyki.

Organizatorzy turystyki 20% 269

Przedsiębiorcy oferu jący powiązane usługi turystyczne 80% 1 078

3. Podsumowanie

Liczba podmiotów, które mogą sprzedawać pakiety dynamiczne poprzez swoje strony 
internetowe i tym samym być traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy 
oferujący powiązane usługi turystyczne

285

Liczba agentów turystycznych, którzy mogą sprzedawać pakiety dynamiczne i tym samym 
być traktowani jako organizatorzy turystyki 1 347

SUMA, w tym: 1632

Organizatorzy turystyki (łączna liczba z pkt 1 i 2) 468

Przedsiębiorcy oferu jący powiązane usługi turystyczne (łączna liczba z pkt 1 i 2) 1 164

Źródła danych:

1. Dane GUS, rejestr REGON (wg stanu na 30.06.2016 r.)

2. GUS, Bank Danych Lokalnych (wg stanu na 31.07.2016 r.)

3. Podmioty posiadające wydaną przez Prezesa ULC koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie przewozu lotniczego, http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/koncesja-na-wykonywanie-
przewozu-lotniczego (10.08.2016 r.)
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Załącznik nr 2 do OSR projektu rozporządzenia

Dane statystyczne dotyczące podmiotów niebędących przedsiębiorcami oraz stowarzyszeń 
i fundacji mających zarejestrowaną działalność gospodarczą

❖  13 158 jednostek kościelnych (parafie, zbory, gminy wyznaniowe, ośrodki)
w 2014 r. (stan na koniec roku), w tym1:
S  kościół katolicki -  10 343,
S  starokatolickie -  140,
S  prawosławne -  247,
S  protestanckie i tradycji protestanckiej -  1 034,
S  inne -  1 394;

♦> 14 009 klubów sportowych2 (w tym uczniowskie kluby sportowe i kluby wyznaniowe, 
których jest 6 447. Wcześniej UKS i kluby wyznaniowe ujmowane były jako organizacje 
kultury fizycznej) w 2014 r.;

♦> 83 500 organizacji społecznych i politycznych w 2012 r. (stan na koniec roku), 
w tym3:
S  stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne -  69 500,
S  fundacje -  8 500,
S  społeczne podmioty wyznaniowe -  1 800,
S  samorządy gospodarcze i zawodowe -  3 300,
S  organizacje pracodawców -  300,
S  partie polityczne -  100;

♦> 9 300 stowarzyszeń i fundacji na koniec 2012 r. mających zarejestrowaną działalność 
gospodarczą;

❖  29 912 szkół w roku szkolnym 2014/2015, w tym4:
S  szkoły podstawowe -  13 528,
S  szkoły gimnazjalne -  7 635,
S  szkoły ponadgimnazjalne -  8 749 (w tym 6 557 dla młodzieży i 2 192 dla dorosłych):

• licea ogólnokształcące - 3 991,
• technika i technika uzupełniające -  2 424,
• zasadnicze szkoły zawodowe -  1 721,
• specjalne szkoły przysposabiające do pracy -  480,
• ogólnokształcące szkoły artystyczne -  122,
• licea profilowane -1 1 .

1 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa
2 Kultura fizyczna w Polsce w latach 2013-2014, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa
3 Rocznik Statystyczny 2015, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa
4 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa
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Pan
Witold Bańka 
Minister Sportu i Turystyki

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej 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, wyrażona przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłożonym projektem rozporządzenia pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Z  poważaniem

listra Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu


