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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(druk nr 257) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa została uchwalona w związku z aktualną, niestabilną 

sytuacją geopolityczną i nasilającym się w świecie zagrożeniem terroryzmem. W ich wyniku, 

od kilku lat następuje spadek popytu na usługi biur podróży, który skutkuje utratą płynności 

finansowej wielu podmiotów gospodarczych. 

Nadrzędnym celem uchwalonej ustawy jest wzmocnienie ochrony klientów przed 

ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami niewypłacalności biur podróży. 

Ustawa proponuje nowe, systemowe rozwiązania, które w sytuacji, gdy organizator 

turystyki lub pośrednik turystyczny nie jest w stanie wywiązać się z zawartej umowy 

o świadczenie usług turystycznych będą służyć zapewnieniu: 

– środków na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, 

– zwrotu wpłat lub ich części wniesionych za imprezę turystyczną, która nie została lub 

nie zostanie zrealizowana. 

Do wykonania tego zamierzenia prowadzić będzie utworzenie tzw. II filaru 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, w postaci 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – wyodrębnionego rachunku bankowego 

prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
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W ten sposób ustawa rozszerza implementację postanowień art. 7 dyrektywy Rady 

90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji 

i wycieczek: 

„Artykuł 7. Na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży 

detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie 

umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży.”. 

Dotychczas biura podróży, na wypadek swojej niewypłacalności, w ramach tzw. I filaru, 

miały obowiązek zawrzeć umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowę 

ubezpieczenia na rzecz klientów, lub w przypadku wykonywania usług turystycznych 

wyłącznie na terenie kraju (i złożenia odpowiedniego oświadczenia marszałkowi 

województwa) – przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy.  

Zapewnienie powrotu do kraju klientom organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, którzy złożyli marszałkowi województwa oświadczenie o niewypłacalności, 

należało do marszałków województw, którzy działali w porozumieniu z ubezpieczycielami 

lub gwarantami. 

Uchwalona ustawa przewiduje pozostawienie I filaru, czyli istniejącego już systemu 

zabezpieczeń finansowych w dotychczasowym kształcie. 

Nowością jest wprowadzenie II filaru tego systemu, przez utworzenie nowego funduszu 

prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma przybrać postać wyodrębnionego rachunku 

(art. 10c ust. 1 ustawy o usługach turystycznych), na którym będą gromadzone środki ze 

źródeł określonych w nowym art. 10d ust. 1 i 2 ustawy o usługach turystycznych. 

Poszerzeniu ulegnie zakres obowiązków organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych. Należeć do nich będą: 

– prowadzenie wykazów umów o świadczenie usług turystycznych oraz umów 

w zakresie pośredniczenia w zawieraniu takich umów, 

– składanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracji zawierających 

wyliczenie należnych składek na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, liczbę, 

rodzaj zawartych umów, liczbę klientów oraz informację o zabezpieczeniach finansowych 

i podmiotach ich udzielających, oraz  
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– terminowe uiszczanie składek na rzecz Funduszu. 

W nowych przepisach art. 5 nowelizowanej ustawy, w ust. 3e–3g oraz w ust. 5b– 5m 

szczegółowo uregulowano postępowanie w przypadkach niewypłacalności organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego, w tym szczególnie istotne są przepisy dotyczące roli 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w procedurze wypłaty środków 

z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku, gdy środki z I filaru okażą się 

niewystarczające. 

Uchylanie się od obowiązku rzetelnego prowadzenia wykazu zawartych umów 

o imprezę turystyczną, uchylanie się od obowiązku terminowego składania deklaracji 

i opłacania należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (mimo wezwania 

ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) zostały uznane za przesłanki 

rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności regulowanej biur podróży. 

Za rażące naruszenie wykonywania działalności uznane też zostało zawieranie przez 

przedsiębiorcę kolejnych umów o imprezy turystyczne lub umów w zakresie pośredniczenia 

na zlecenie klientów w zawieraniu takich umów i przyjmowanie od klientów wpłat na poczet 

tych umów mimo złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o niewypłacalności lub 

w przypadku wydania przez marszałka województwa dyspozycji wypłaty środków 

z zabezpieczeń finansowych w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3f. 

Skutkiem rażącego naruszenia warunków prowadzenia działalności jest 

odpowiedzialność administracyjna, czyli możliwość wydania przez marszałka województwa 

wobec przedsiębiorcy decyzji o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez 

okres 3 lat. 

Natomiast przypadki zaniżania wysokości składki, w deklaracji składanej do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zostały obwarowane sankcją karną w postaci 

zagrożenia karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Ustawa przewiduje ponadto obowiązek sporządzania przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Funduszu i przekazywania jej 

ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych (art. 10h ust. 1 ustawy o usługach turystycznych). Informacja ta ma stanowić 

odrębny od sprawozdawczości przewidzianej w art. 119 ustawy o ubezpieczeniach 
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obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, instrument umożliwiający uzyskanie bieżących 

informacji o stanie środków zgromadzonych w Funduszu. 

W zawartej w art. 2 ustawy, zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, wprowadza się nowe rozwiązania, które mają na celu uwzględnienie 

w rocznym sprawozdaniu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

wyodrębnionej informacji dotyczącej funkcjonowania i działalności Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego – będzie ona integralną częścią sprawozdania rocznego. Sprawozdanie 

roczne będzie przedstawiane także ministrowi właściwemu do spraw turystyki. 

W przepisach przejściowych uregulowano kwestię objęcia ochroną Funduszu umów 

o imprezę turystyczną lub pośrednictwo turystyczne, zawartych z klientami przed wejściem 

w życie ustawy, które nie zostały zrealizowane w związku z niewypłacalnością 

przedsiębiorcy zgłoszoną po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, została uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu 

w dniu 22 lipca 2016 r. 

Ustawa jest wynikiem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy 

o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (druk sejmowy nr 629, z dnia 10 czerwca 2016 r.). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy, miało miejsce 20 czerwca 2016 r. w komisjach: 

Finansów Publicznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 

W dniu 19 lipca 2016 r. Komisje przedstawiły swoje sprawozdanie (druk sejmowy 

nr 743). Komisje wprowadziły kilka poprawek do projektu ustawy, z których najważniejsza 

dotyczyła zmiany art. 10f ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Poprawka zmieniła treść 

upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia w zakresie wytycznych stanowiących 
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podstawę określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i powiązania 

jej z destynacją imprezy turystycznej oraz zapewnionym środkiem transportu. 

W trakcie drugiego czytania, które odbyło się na 23. posiedzeniu Sejmu nie zgłoszono 

poprawek, wobec czego Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego czytania. 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) Wymaga rozważenia kwestia redakcji przepisu art. 1 pkt 2 lit f, odnoszącego się do 

zmiany art. 5 ust. 5c zmienianej ustawy. 

Słuszna co do zasady zmiana, wniesiona do projektu ustawy na etapie prac sejmowych 

(analogicznie do zmiany art. 10g ust. 1), polegająca na wydzieleniu ze zdania wielokrotnie 

złożonego, dwóch punktów oraz części wspólnej, nie została przeprowadzana w sposób do 

końca konsekwentny, skutkiem czego przepis stal się niezrozumiały. 

Przepis reguluje kwestię postępowania w przypadku niewypłacalności organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych lub 

marszałek województwa przyjmuje zgłoszenia od klientów, którzy nie otrzymali: 

1) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, 

2) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą 

części imprezy turystycznej 

– która nie została lub nie zostanie zrealizowana, z przyczyn dotyczących 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają 

w ich imieniu. 

Przedstawione wyżej zagadnienie nie jest czytelnie sformułowane w przepisie, który 

w związku z tym wymaga przeredagowania.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2 w lit. f, ust. 5c otrzymuje brzmienie: 

„5c. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 

a lub b, lub właściwy marszałek województwa, po uprzednich uzgodnieniach między nimi 

w każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, 

przyjmuje zgłoszenia od klientów, którzy nie otrzymali: 

1) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, 

2) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą 

części imprezy turystycznej 
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– która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.”; 

2) Druga z uwag dotyczy, znajdującego się w art. 10c ustawy o usługach turystycznych, 

przepisu ustrojowego, który reguluje kwestię utworzenia Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego. Fundusz ten stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym.  

W celu zapewnienia spójności regulowanych w ustawie instytucji prawnych ustawa 

odsyła do przepisów rozdziału 7 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, w celu jednoznacznego wskazania przywołanego w przepisie pojęcia 

„Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”. 

Należy tymczasem dostrzec, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 

przywoływany jest w ustawie wielokrotnie i w związku z tym, ustawa źródłowa (ustawa 

tworząca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i regulująca jego organizację 

i funkcjonowanie) winna być wskazana już w pierwszym przepisie, który przywołuje nazwę 

Funduszu. 

W związku z powyższym, odesłanie zawarte w art. 10c ust. 1 powinno być usunięte 

z treści przepisu i dodane w treści art. 1 pkt 2 lit. a, w pkt 5. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1: 

a) w pkt 2 w lit. a w tiret drugim, w pkt 5 po wyrazach „Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w rozdziale 7 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.),”, 

b) w pkt 7, w art. 10c w ust. 1 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w rozdziale 7 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.)”. 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


