
 

 

 

Warszawa, 7 września 2020 r. 

 

PIU 711/2020 

Szanowna Pani 

Maria Koc 

Przewodnicząca 

Komisji Gospodarki Narodowej  

i Innowacyjności Senatu RP 

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Polska Izba Ubezpieczeń, będąc ustawową organizacją samorządu ubezpieczeniowego pragnie 

przekazać, naszym zdaniem niezbędne poprawki do uchwalonej 14 sierpnia 2020 r. przez Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej „Ustawą”). Aktualnie Ustawa (Druk nr 193) 

jest przedmiotem prac legislacyjnych w Senacie RP w ramach prowadzonej przez Panią Przewodniczącą 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 

Celem przekazanych przez nas poprawek jest wzmocnienie pozytywnych efektów wdrażanych 

rozwiązań legislacyjnych oraz stworzenie dodatkowych gwarancji dla stabilnego i bezpiecznego 

funkcjonowania branży turystycznej oraz zakładów ubezpieczeń oferujących na rzecz organizatorów 

turystyki zabezpieczenia finansowe przewidziane ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej „Ustawa o IT”). 

W pierwszej kolejności proponujemy dodanie do Ustawy poprawki mającej na celu zapewnienie 

zakładom ubezpieczeń oferującym w/w zabezpieczenia finansowe dostępu do informacji  

z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odnośnie tego, czy organizator turystyki, w związku  

z którego działalnością podróżny zgłosił roszczenie do zakładu ubezpieczeń, uprzednio skorzystał ze 

wsparcia w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów (zwany dalej również „TFZ”) w celu spłaty 

zadłużenia wobec tego podróżnego. Dzięki takiemu uprawnieniu zakład ubezpieczeń, do którego 
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zostanie zgłoszone roszczenie z tytułu w/w zabezpieczenia finansowego, będzie miał możliwość 

weryfikacji, czy takie roszczenie podróżnego nadal istnieje, tj. czy roszczenie podróżnego o zwrot 

środków pieniężnych wpłaconych na rzecz organizatora turystyki nie zostało już wcześniej zaspokojone 

ze środków TFZ. Powyższe rozwiązanie pozwoli uchronić w/w zakłady ubezpieczeń przed ryzykiem 

nieuzasadnionych wypłat z gwarancji ubezpieczeniowych, co jest szczególnie istotne w kontekście 

spełnienia wymogu prowadzenia stabilnej gospodarki finansowej przez każdy zakład ubezpieczeń.  

Drugą, poprawką do Ustawy jest objęcie wsparciem w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów 

również organizatorów turystyki, którzy płatność za imprezę turystyczną przyjęli w formie gotówkowej. 

Nie ulega wątpliwości, że płatności gotówkowe za imprezę turystyczną są nadal powszechną praktyką 

wśród podróżnych. Niewątpliwie też to podróżny decyduje, w jakiej formie zapłaci za imprezę 

turystyczną, tj. czy gotówką, czy bezgotówkowo, nie organizator turystyki. Jednocześnie warto zwrócić 

uwagę, że ani Ustawa o IT, ani też wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 

z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2497) nie uzależnia istnienia ochrony podróżnego w ramach w/w zabezpieczeń 

finansowych od tego, czy płatność z tytułu imprezy turystycznej została dokonana bezgotówkowo, czy 

w formie gotówki. W ocenie PIU pominięcie w programie wsparcia z TFZ tych organizatorów turystyki, 

którzy przyjęli płatność za imprezę turystyczną w formie gotówki może zwiększyć ryzyko 

niewypłacalności tej grupy przedsiębiorców, co w konsekwencji może spowodować wzrost liczby 

roszczeń podróżnych do zakładów ubezpieczeń z tytułu w/w zabezpieczeń finansowych. W związku z 

powyższym PIU rekomenduje objęcie programem wsparcia w ramach TFZ również organizatorów 

turystyki, którzy płatność za imprezę turystyczną przyjęli w formie gotówkowej. 

Trzecia kwestia, na którą PIU pragnie zwrócić uwagę, to nowelizacja art. 15k ust. 4 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 

Dz. U. 2020 poz. 374 (zwanej dalej „Ustawą Zmienianą”), dokonana w art. 1 pkt 2 Ustawy. 

Przedmiotowa zmiana jest korzystna zarówno dla zakładów ubezpieczeń, jak i dla podróżnych, gdyż 

precyzyjnie potwierdza istnienie zabezpieczenia należności podróżnych wynikających z vouchera, o 

którym mowa w art. 15k ust. 2 Ustawy Zmienianej, w ramach w/w zabezpieczeń finansowych. Niemniej 

jednak w ocenie PIU, dopełnieniem nowelizacji w powyższym zakresie powinno być jednoznaczne 

wskazanie w Ustawie, że nowe brzmienie art. 15k ust. 4 Ustawy Zmienianej powinno mieć moc 

obowiązującą począwszy od daty wejścia w życie art. 15k Ustawy Zmienianej w pierwotnym brzmieniu 

(13 marca 2020 r.), a nie dopiero z upływem 7 dnia od ogłoszenia Ustawy, jak wskazano w art. 11 

Ustawy.  
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PIU ma świadomość, że nie tylko literalne brzmienie ustawy, ale również cel ustawy może przesądzać 

o jej retroaktywnej mocy. Właśnie w ten sposób, tj. z uwzględnieniem celu nowego brzmienia art. 15k 

ust. 4 Ustawy Zmienianej, jakim jest wyeliminowane wszelkich wątpliwości interpretacyjnych 

dotyczących istnienia zabezpieczeń należności każdego z podróżnych, PIU odczytuje wsteczną moc 

obowiązującą nowego brzmienia w/w art. 15k ust. 4. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że inny 

podmiot (w szczególności resekurator zakładu ubezpieczeń udzielającego w/w zabezpieczeń 

finansowych z zlecenie organizatora turystyki) przyjmie interpretację, zgodnie z którą zabezpieczenia 

finansowe ze strony zakładu ubezpieczeń (gwarancja ubezpieczenia lub umowa ubezpieczeń na rzecz 

podróżnych) dotyczą wyłączenie tych voucherów z art. 15k ust. 2 Ustawy Zmienianej, które zostaną 

wydane podróżnemu począwszy od dnia wejścia w życie nowego brzmienia art. 15k ust. 4 Ustawy 

Zmienianej. Dopiero od tej daty art. 15k ust. 4 Ustawy Zmienianej będzie jednoznacznie wskazywał na 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, który udzielił zabezpieczenia finansowego na zlecenie 

organizatora turystyki. Artykuł 15k ust. 4 Ustawy Zmienianej w dotychczasowym brzmieniu nie zostaje 

natomiast uchylony, nic takiego nie wynika z Ustawy, a zatem można twierdzić, że funkcjonować on 

będzie w porządku prawnym w odniesieniu do okresu sprzed wejścia w życie Ustawy wprowadzającej 

nowe brzmienie tego przepisu. Taka interpretacja prowadziłaby z kolei do wniosku, że wypłaty z tytułu 

w/w zabezpieczeń finansowych dotyczące voucherów z art. 15k. ust. 2 Ustawy Zmienianej 

wystawionych przed datą wejścia w życie nowego brzmienia art. 15k. ust. 4 Ustawy Zmienianej były 

bezpodstawne, gdyż nie były objęte zabezpieczeniem finansowym zakładu ubezpieczeń, a w 

konsekwencji reasekurator nie jest zobowiązany do wypłaty na rzecz zakładu ubezpieczeń 

jakichkolwiek świadczeń z tym związanych. Byłaby to oczywiście sytuacja bardzo niekorzystna dla 

zakładów ubezpieczeń. W związku z powyższym PIU zwraca się o wprowadzenie do Ustawy poprawki 

polegającej na jednoznacznym wskazaniu w art. 11, że zmiana określona w art. 1 pkt 2 Ustawy (tj. 

nadanie nowego brzmienia art. 15k. ust. 4 Ustawy Zmienianej), będzie miała moc obowiązującą 

począwszy od dnia 13 marca 2020 r. (wejście w życie art. 15k ust. 4 Ustawy Zmienianej w pierwotnym 

brzmieniu). 

Niezależnie od powyższego PIU pragnie odnieść się do postanowienia Ustawy określającego wysokość 

opłaty, którą organizator turystyki zobowiązany jest uiścić na rzecz TFP, co ma być warunkiem 

formalnym uzyskania wsparcia z TFZ. Mianowicie, w dodawanym do Ustawy Zmienianej art. 15ka ust. 

4 przewidziano, że „W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku organizatora turystyki dokonuje on na 

rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego:  

1) wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem;  

2) opłaty w wysokości:  
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a) 2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 

1, jeśli wniosek składa mikro, mały lub średni przedsiębiorca albo,  

b) 4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 

1, jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca.” 

Z powyższego postanowienia wynika, że skoro od odpowiednio 2,5% albo 4,1% łącznej wartości wypłat 

objętych wnioskiem należy odjąć kwotę z pkt 1, tj. 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem, 

to wysokość opłaty z pkt 2 zawsze będzie wynosić 0 zł. Wątpliwość PIU budzi cel wprowadzania takiego 

postanowienia. Powyższa wątpliwość jest istotna z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, gdyż 

niespełnienie w/w warunku formalnego wyklucza możliwość wypłaty świadczenia z TFZ na rzecz 

podróżnego, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia liczby roszczeń podróżnych 

kierowanych wobec zakładów ubezpieczeń, które wystawiły w/w zabezpieczenia finansowe na 

zlecenie organizatorów turystyki. 

PIU deklaruje pełną gotowość do współpracy nad ostateczną treścią poprawek do Ustawy w w/w 

zakresie. 

Pismo o identycznej treści zostało skierowane również do Pani Premier Jadwigi Emilewicz, Minister 

Rozwoju. 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Jan Grzegorz Prądzyński 
Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Ubezpieczeń 

 

 


