
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 53. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 kwietnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Już niebawem rozpocznie się kolejny sezon turystyczny, a rząd Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny 

nie przygotował na czas ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, nie zostały nawet rozpatrzone 

założenia do projektu ustawy. Pomimo złych doświadczeń związanych z sezonem turystycznym w 2012 r., 
kiedy lawinowo upadały biura podróży, a turyści mieli poważne problemy z wyjazdem, pobytem oraz powro-

tem z wakacji, w ciągu dwóch lat rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie potrafi przygotować takich aktów praw-

nych, które gwarantowałyby turystom poczucie bezpieczeństwa w sytuacji bankructw biur podróży. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki nadal nie uzyskało akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów w spra-

wie przedłożonych założeń do projektu, a brak aprobaty komitetu blokuje dalsze prace nad ustawą. We wrze-

śniu 2013 r. resort sportu i turystyki skierował do Komitetu Stałego Rady Ministrów prośbę o rozpatrzenie 
założeń do projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, ale mimo udzielonych komitetowi 

wyjaśnień nadal brakuje porozumienia co do kształtu przyszłej ustawy, a także przekonania o jej słuszności. 

Celem planowanej ustawy jest wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych, a co za tym idzie – wzmocnienie zabezpieczeń finansowych klientów biur po-
dróży. Ustawa ma dać dodatkową gwarancję, tak zwany dodatkowy filar, w sytuacji, gdy dotychczasowa 

wysokość zabezpieczeń finansowych nie pokrywa 100% kosztów związanych ze sprowadzaniem turystów do 

kraju. 
Wobec przedstawionej sytuacji zwracam się do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące py-

tania: 

1. Czy i kiedy Komitet Stały Rady Ministrów udzieli poparcia założeniom do projektu ustawy o Tury-

stycznym Funduszu Gwarancyjnym? 
2. Kiedy wejdzie w życie ustawa o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym? 

3. Z jakich powodów Komitet Stały Rady Ministrów nie zaakceptował założeń do projektu ustawy? 

4. Na jakiego rodzaju pomoc ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej mogą liczyć marszałkowie woje-
wództw w sytuacjach kryzysowych? 

Łączę wyrazy szacunku 

Maciej Klima 




