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Otoczenie zewnętrzne  
przedsiębiorstwa: 

wszystko poza granicami przedsiębiorstwa, co może  
na nie oddziaływać, 

okoliczności, procesy i zjawiska przebiegające na  
zewnątrz przedsiębiorstwa oraz instytucje działające  
obok niego, 

ogół warunków i oddziaływanie różnych organizacji  
(instytucji), wpływających na zachowanie  
poszczególnych przedsiębiorstw. 

Otoczenie narzuca przedsiębiorstwu 
ograniczenia, stwarza szanse i wpływa na jego 

  rozwój.  



Elementy otoczenia biur podróży: 

naturalne,  

ekonomiczne,  

technologiczne, 

instytucjonalno – prawne,  

społeczno – demograficzne. 



Do niezwykle ważnych determinant 
wpływających na kształt i zakres działalności biur  
podróży należą uwarunkowania prawno –  
instytucjonalne. 

Wpływają one na funkcjonowanie podmiotów 
organizacji i pośrednictwa, ale 
kreowane, gdyż są niezależne 

nie są przez nie 
od pojedynczych 

uczestników rynku [por. Michalska-Dudek, Przeorek-  
Smyka, 2010, s. 37]. 



W wielu krajach na świecie, w tym również 
Europie, działalność polegająca na świadczeniu 
usług turystycznych jest reglamentowana. 

prawne oraz Obowiązujące akty 
administracyjne określają możliwości 

przepisy 
i zakres 

funkcjonowania przedsiębiorstw  
turystycznych. Mają one charakter  
BEZWZGLĘDNIE  OBOWIĄZUJĄCY, i mogą  mieć 
wpływ na różne sfery aktywności podmiotu, jak np.  
oferowane produkty czy ustalanie ich cen. 

Prawo w Europie 



 Lata 70-te XX w. - pierwsze 

jednolitych przepisów wprowadzenia 
regulujących zasady świadczenia 

postulaty  
prawnych  

usług    z 

zakresu turystyki; 
 

 1970 Konferencja Dyplomatyczna w Brukseli -  

międzynarodowa konwencja odnosząca się do umowy  
o podróż, której istotnym zapisem było potraktowanie  
organizacji pakietów usług nie w kategorii  
pośrednictwa między usługodawcami (np. hotelem) a  
klientami,      a      jako      odrębnej     działalności 

  prowadzonej na własną odpowiedzialność.  

Prawo w Europie 



 Rok 1990 - Dyrektywa 314 o podróżach 

wydana turystycznych za cenę zryczałtowaną 
przez Radę Wspólnot Europejskich. 

Dyrektywa określa odpowiedzialność i  
obowiązki podmiotów zawierających umowę o  
podróż z klientem. Jedno z ważniejszych jej  
postanowień wskazuje na brak możliwości  
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności  
biura podróży za wykonawców własnych usług. 

Prawo w Europie 



Zapisy Dyrektywy oznaczają, 
podróży pełniące funkcję organizatora 

że  biuro  
usług 

turystycznych ODPOWIADA ZA WSZYSTKIE  
DZIAŁANIA (LUB ICH BRAK) podejmowane przez  
hotelarzy, restauratorów czy przewoźników. 

Prawo w Europie 



 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej L 326 została opublikowana nowa Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie imprez  turystycznych i 
powiązanych usług turystycznych, uchylająca dyrektywę 
Rady 90/314/EWG. 
 



Prawo w Europie 

Głównym celem nowej dyrektywy jest objęcie 
jej zakresem różnych form imprez 
turystycznych i aranżowanych usług 
turystycznych, w tym tych które oferowane są 
on-line, a które obecnie nie wchodzą w zakres 
dyrektywy (tzw. pakiety dynamiczne).  



Prawo w Europie 

 Nowe regulacje zastąpiły dyrektywę z roku 
1990, która nie odpowiadała już realiom rynkowym. 
Dyrektywa weszła w życie 20 dni po jej 
opublikowaniu (01.01.2016r.).  
 W związku z tym, państwa członkowskie, 
w tym Polska, są zobowiązane do uchwalenia i 
publikacji nowych przepisów krajowych 
wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r. 
Jednocześnie, nowe przepisy krajowe 
wdrażające dyrektywę będą stosowane od 
dnia 1 lipca 2018 r. 



Prawo w Polsce 

Lata 70-te XX w. – kwestie prawne dotyczące  
turystyki regulowane były zarządzeniami centralnymi  
organów administracji państwowej ds. turystyki. 

 
W latach 80-te XX w. - uregulowano kwestie  

prawne, które pozwoliły na zakładanie prywatnych  
biur podróży. 

 
W 1983 roku Główny Komitet Turystyki 

opracował „Projekt założeń ustawy o turystyce”. 



23 grudnia 1988 roku Ustawa o działalności  
gospodarczej z roku dawała „wolność” w zakresie  
zawierania umów o podróż. 

W 1991 roku w Ministerstwie 
Wewnętrznego powstał projekt ustawy. 

Rynku 
Określał 

on m.in. warunki tworzenia biur podróży, kwalifikacje 
personelu czy zabezpieczenia na rzecz klientów. 

 
29 sierpnia 1997 roku - Ustawa o usługach 
turystycznych (weszła w życie 1 lipca 1998r.) 

Prawo w Polsce 



Istniejącą wcześniej w omawianym zakresie  
w Polsce swobodę znacząco ograniczyła Ustawa o  
usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997  
roku, której uchwalenie i wprowadzenie w życie  
było wynikiem dostosowywania polskiego prawa do  
wymogów Unii Europejskiej 

Prawo w Polsce 



Obecnie w Polsce świadczyć usługi 
zakresu organizacji i turystyczne z  

pośrednictwa  
spełniające 

mogą tylko 
ustawowo 

podmioty 
określone 

wymagania. 

Prawo w Polsce 



Ustawa o usługach turystycznych  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

 

 

 
Najważniejszym aktem prawnym regulującym  

funkcjonowanie biur podróży w Polsce jest Ustawa 
o  usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997  roku z późniejszymi zmianami. 

 
[Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach  
turystycznych z późniejszymi zmianami. 



działalności przez organizatorów  
pośredników  turystycznych oraz 

turystyki,  
agentów 

turystycznych, 
 

usługi organizacji i 

ale 
pośrednictwa 

stanowią działalność regulowaną 
w  turystyce  
i wymagają 

wpisu do REJESTRU ORGANIZATORÓW 
TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW  TURYSTYCZNYCH 
[Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

  turystycznych z późniejszymi zmianami, art. 4, ust. 1]. 

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku 

 
 

Zgodnie z Ustawą nie ma ograniczeń   formy 
organizacyjno-prawnej prowadzenia 



nie wymaga także 
imprez 

Zezwolenia  
niezarobkowe  
turystycznych 

organizowanie 
przez organizacje, 

stowarzyszenia, szkoły, kościoły i inne związki 
wyznaniowe dla swoich uczniów, członków 
lub wyznawców, ponieważ nie prowadzą one  
działalności gospodarczej i nie są przedsiębiorcami,  
do których odnosi się Ustawa. 

Ustawa nie dotyczy również organizatorów  
konferencji, zjazdów czy kongresów, ponieważ  
nie są one świadczeniami turystycznymi  
[Nestorowicz, 2006, s. 22 oraz Cybula, 2012, s. 75]. 

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku 



Działalnością regulowaną nie jest  
agentów natomiast działalność gospodarcza 

turystycznych [Ibidem, art. 4 ust. 2]. 

Ustawa o usługach turystycznych  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku 



Prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i  
pośredników turystycznych leży w kompetencjach  
marszałka województwa właściwego ze względu  
na siedzibę przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca zagraniczny podlega 
siedzibę marszałkowi właściwemu ze względu na 

oddziału. 
Rejestr jest jawny i każdy ma prawo 

dostępu do zawartych w nim danych za  
pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr 
– właściwego marszałka województwa 
[Cybula, 2012, s. 72]. 

Rejestr organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych 



Warunki uzyskania wpisu do rejestru  
organizatorów turystyki i pośredników  

turystycznych 

Uzyskanie wpisu do rejestru jako  organizator 
turystyki i pośrednik turystyczny wymaga: 

  zawarcia   umowy  

ubezpieczeniowej albo 

gwarancji  

umowy 

bankowej lub  

ubezpieczenia  na 

rzecz klientów, bądź przyjmowania wpłaty  klientów 
wyłącznie na rachunek powierniczy, 

 złożenia marszałkowi województwa 

dokumentów potwierdzających zwarcie 

oryginałów 

kolejnych 
umów gwarancji lub ubezpieczenia przed upływem  
terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 



Wpis dokonywany jest na podstawie wniosku, do  
którego dołącza się: 

oświadczenie o treści zawartej w art. 7 ust. 4 i  
5 ustawy o usługach turystycznych, 

oryginał umowy gwarancji bankowej lub  
ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz  
klientów. 

dowód wniesienia opłaty skarbowej za wpis (514 zł) 

Warunki uzyskania wpisu do rejestru  
organizatorów turystyki i pośredników  

turystycznych 







Oprócz 16 rejestrów organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych funkcjonuje 
również Centralna Ewidencja Organizatorów 

Turystycznych Turystyki i Pośredników 
(utworzona Rozporządzeniem Ministra Sportu i 
Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie  
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i  
Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr 225, poz.  
1353) prowadzona – w formie elektronicznej -  
przez ministra właściwego do spraw  
turystyki. 



Obecnie ministrem właściwym do spraw  
turystyki, którym obecnie jest 

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 



Elżbieta Jakubiak (23.07.2007 - 16.11.2007);  

Mirosław Drzewiecki (16.11.2007 -  

13.10.2009); 

Adam Giersz (14.10.2009 - 18.11.2011); 

Joanna Mucha (18.11.2011 - 27.11.2013); 

Andrzej Biernat (27.11.2013 - 15.06.2015); 

Adam Korol (16.06.2015 - 16.11.2015); 

Ministrowie sportu i turystyki: 



Witold Bańka (od 16.11.2015). 

Aktualnie Minister Sportu i Turystyki: 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFwOy0lajQAhVBOywKHT7CBgAQjRwIBw&url=https://www.premier.gov.pl/ludzie/witold-banka.html&psig=AFQjCNGukDyr4oqr1sbgMbaXoW5fvoSpWw&ust=1479210149327864


Rozporządzenie w sprawie CEOTiPT stanowi, że: 

a) Ewidencja     jest     prowadzona     w      postaci 
elektronicznych ksiąg ewidencyjnych; 

 
b) Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do Ewidencji  
sporządza się odrębną księgę ewidencyjną,  
opatrując ją osobnym numerem. 

 
c) Księga ewidencyjna składa się z czterech działów. 

Centralna Ewidencja Organizatorów  
Turystyki i Pośredników Turystycznych 



d) Wpisowi do Ewidencji podlegają również zmiany i  
uzupełnienia danych. 

 

e) Ewidencja jest JAWNA, a informacje w niej  zawarte 
zamieszcza się na stronie internetowej  ministra 
właściwego do spraw turystyki. 

Centralna Ewidencja Organizatorów  
Turystyki i Pośredników Turystycznych 



Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPO) 

podstawie danych prowadzona 
wprowadzanych 

jest na 
do system informatycznego oraz 

przesyłanych  
dokumentów  
Ewidencji. 

Każdy 

przez marszałka województwa kopii  
stanowiących podstawę wpisu  do 
 

marszałek województwa prowadzi 
rejestr organizatorów i pośredników 
zarejestrowanych w danym województwie, a 
Centralna Ewidencja integruje dane z 16 rejestrów. 

Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych 



Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i  
Pośredników Turystycznych (CEOTiPO) spełnia wiele  
funkcji, w tym m.in.: 

funkcję ewidencyjną, 

kontrolną, 

informacyjną [szerzej w: Gospodarek, 2006, s. 

21 i dalsze]. 

Centralna Ewidencja Organizatorów  
Turystyki i Pośredników Turystycznych 



W Ewidencji figurują także przedsiębiorcy  
wykreśleni oraz ci, którzy prowadzili działalność bez  
wymaganego wpisu. 

Centralna Ewidencja Organizatorów  
Turystyki i Pośredników Turystycznych 



Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPO) 
prowadzona jest w formie 

Turystyki 
elektronicznej na 

pod stronie Ministerstwa Sportu i 
adresem: http://turystyka.gov.pl/. 

podstawowe źródło Ewidencja 
informacji dla 

to  
przyszłych klientów biur podróży 

na polskim rynku. 

CO MOŻNA SPRAWDZIĆ W CEOTiPT? 

http://turystyka.gov.pl/


wszystkim, w Centralna Ewidencja 
Turystyki i Pośredników 

Przede  
Organizatorów  
Turystycznych (CEOTiPO) można sprawdzić, czy 
wybrany organizator turystyki lub pośrednik  
turystyczny działa legalnie na podstawie wpisu  
do rejestru działalności regulowanej. 

Taka informacja to podstawa przed  
zakupem wycieczki. 

CO MOŻNA SPRAWDZIĆ W CEOTiPT? 



Data wpisu do rejestru wskazuje, od kiedy  
dany przedsiębiorca działa na rynku usług  
turystycznych, a więc jakie ma doświadczenie w tej  
działalności. 



Ponadto  w Centralnej  
Organizatorów Turystyki i 

Ewidencji  
Pośredników 

Turystycznych (CEOTiPO) przed zakupem wycieczki  
klient może sprawdzić: 

czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik 
turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe  na 

oraz okres rzecz klientów, jego wysokość  
obowiązywania; 
czy biuro nie zawiesiło działalności; 
czy wobec organizatora turystyki nie toczy się 
postępowanie o wykreślenie z rejestru; 
czy nie jest objęte zakazem prowadzenia 
działalności. 

CO MOŻNA SPRAWDZIĆ W CEOTiPT? 



ALFA STAR 









W Ewidencji nie ma informacji 
dotyczących wiarygodności ekonomicznej 
danego przedsiębiorcy, jego zdolności  
finansowej czy też informacji o braku zadłużenia. 
 

W Ewidencji nie znajdują się także  
informacje dotyczące agentów  
turystycznych. 

CZEGO NIE MOŻNA SPRAWDZIĆ W CEOTiPT? 



a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej 

b) zawarcie umowy 

lub 

ubezpieczenia na rzecz 
klientów, 

lub 

c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na 
usługi 
złoży 

rachunek  
turystyczne  
marszałkowi 

powierniczy (jeżeli wykonuje 
wyłącznie na terenie kraju i  

województwa oświadczenie o 
przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy). 

Formy zabezpieczeń finansowych na  
wypadek niewypłacalności organizatora  

turystyki/pośrednika turystycznego 



Formy zabezpieczeń finansowych na  
wypadek niewypłacalności organizatora  

turystyki/pośrednika turystycznego 

d) dokonywanie terminowych wpłat 
składki w należnej wysokości do 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,  

A dodatkowo  
od 26 listopada 2016 r. 



ROK 

Wartość 
Udział (%) Wartość 

Udział 
(%) 

Wartość Udział 
(%) 

Gwarancja bankowa 

Wartość Udział (%) 
 

Gwarancja  
ubezpieczeniowa 

Ubezpieczenie na  
rzecz klientów 

rachunek  
powierniczy 

128892.75 
PLN 

 

0.2309 
55304822.36 

PLN 
 

99.0937 
376932.5 

PLN 
 

0.6754 
 

0 PLN 
 

0 

 

2015 
30000 

EUR 
 

0.0538 
13235708.32 

EUR 
 

23.7154 
87500 

EUR 
 

0.1568 
 

0 EUR 
 

0 

Najpopularniejszą formą zabezpieczenia  

finansowego jest 

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA 



Na wypadek niewypłacalności organizatora /  
pośrednika turystycznego ubezpieczenie obejmuje  
pokrycie: 
 

1) kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do  
miejsca  wyjazdu  lub planowanego powrotu z  imprezy 
turystycznej 
turystyki 

w  wypadku,  gdy organizator  
lub pośrednik turystyczny wbrew 

obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu; 

Zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności  
organizatora turystyki/pośrednika turystycznego 



2) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem  
zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z  
przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub  
pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w  
ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie  
zrealizowana; 
3) zwrotu 
tytułem 

części 
zapłaty 

odpowiadającą 

wpłat 
za 

części 

wniesionych 
imprezę 

imprezy 

przez klientów  
turystyczną,  

turystycznej, 
która nie została zrealizowana z 
dotyczących organizatora turystyki lub 

przyczyn 
pośrednika 

turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu. 

Zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności  
organizatora turystyki/pośrednika turystycznego 



Aktualnie minimalne wysokości 
gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej 

sumy 
oraz 

na rzecz jednego obowiązkowego ubezpieczenia  
klienta określają: 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej 
wysokości sumy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej wymaganej w związku z  
działalnością wykonywaną przez  
organizatorów    turystyki    i    pośredników 

  turystycznych (Dz.U. z 29 kwietnia 2013 poz. 
511); 

Minimalne wysokości sumy gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej 



Ministra Finansów 
2013 r. w 

z dnia 
sprawie 

Rozporządzeniu 
22 kwietnia 
obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów turystyki  
i pośredników turystycznych (Dz. U. z 29  
kwietnia 2013 poz. 510). 

Minimalne wysokości sumy gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej 



Minimalne wysokości sumy gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej 

Wysokość minimalnej gwarancji określana w 
drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów 
zależy od: 

obszaru  
działalności 

terytorialnego  prowadzonej  
(Polska, Europa, kraje 

pozaeuropejskie), 

wykorzystywanego środka transportu,  

pobierania przez przedsiębiorców przedpłat, 

ich wysokości i terminów, 

deklarowanych rocznych przychodów. 



GRUPA I 

GRUPA II  

GRUPA III 

 

 

GRUPA IV 



I GRUPA - … na terytorium państw europejskich i  
pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu  
lotniczego w ramach przewozu czarterowego; 

GRUPA II - ... na terytorium państw  
innego pozaeuropejskich  

środka transportu 
z wykorzystaniem 
niż transport lotniczy w 

ramach przewozu czarterowego; 

GRUPA III - … na terytorium państw europejskich  
z wykorzystaniem innego środka transportu niż  
transport lotniczy w ramach przewozu  
czarterowego; 

Organizowanie imprez turystycznych i 
zawieraniu pośredniczenie na zlecenie klientów w  

umów o świadczenie usług turystycznych … 



GRUPA IV - … na terytorium krajów mających 
lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w 

w obrębie obszaru przypadku Federacji Rosyjskiej  
obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie 

i pośredniczenie na zlecenie imprez turystycznych  
klientów  w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, w tym imprez zagranicznej turystyki  
przyjazdowej. 

Organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie  
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o  
świadczenie usług turystycznych … 



  wysokości pobieranych przedpłat (do i powyżej 

30% ceny imprezy turystycznej) 
oraz 

 wyprzedzenia terminu pobierania przedpłat  

wobec daty rozpoczęcie imprezy (do 30 dni, od  
30 do 180 dni, powyżej 180 dni) 

i wynosi X* % deklarowanych rocznych 
imprez przychodów z tytułu organizowania 

turystycznych W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 12 
MIESIĘCY, na który jest zawierana  umowa  gwarancji 
ubezpieczeniowej. 
 

* <od 3 do 20 %> 

sumy gwarancyjnej uzależniona jest Wysokość 
również od: 



Przykładowo 

Dla organizatora imprez turystycznych na 
terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z 
wykorzystaniem transportu lotniczego 
przewozu czarterowego (GRUPA I), który 

w ramach 
pobiera 

przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej 
w wysokości do 30% ceny tej imprezy, minimalna 
wysokość 
12,0% 

sumy gwarancyjnej będzie 
jego deklarowanego 

wynosiła 
rocznego 

przychodu z tytułu wykonywanej działalności, 
nie mniej jednak niż 149.000 euro. 



§ 7 i 8 
Rozporządzenia Ministra Finansów z  
dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie  
obowiązkowego ubezpieczenia na  

rzecz klientów w związku z  
działalnością wykonywaną przez  

organizatorów turystyki i  
pośredników turystycznych 

(Dz. U. z 29 kwietnia 2013 poz. 510). 

DO DOCZYTANIA 



Deklarowany 
!!! 

roczny przychód na okres 
najbliższych 12 miesięcy nie może być niższy 
 niż roczny przychód osiągnięty w ostatnim 
 zakończonym roku obrotowego. 





(sumy 
Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej 

gwarancyjnej) oznacza kwotę do jakiej 

odpowiada ubezpieczyciel w przypadku gdy w wyniku  
niewłaściwego działania lub zaniechania działania  
przez biuro podróży (organizatora turystyki) powstała  
konieczność pokrycia kosztów powrotu klientów do  
kraju  i/lub  konieczność  zwrotu  klientom  wpłat   za 

zrealizowane niezrealizowane lub tylko częściowo 
usługi turystyczne. 



Wysokość  
gwarancji  

ubezpieczeniowej 
(w mln zł) 

2016 



Ubezpieczyciele i terminy obowiązywania  
gwarancji ubezpieczeniowej (2016): 

TUI Poland  DRS, 16.09.2016r. 

Itaka  Europaische Reiseversicherung AG, 

15.09.2016r. 
 

Rainbow Tours  TUEuropa S.A., 16.09.2016r. 

 

WEZYR HOLIDAYS  Europaische 

Reiseversicherung AG, 16.09.2016r. 
 

Grecos Holiday  TU Europa SA , 16.09.2016r. 



biur podróży upadłości 
sierpnia 2015 roku 

w 2012 czy 
pokazują, iż 

Seria  
wydarzenia  
sprawdzenie, czy organizator figuruje w CEOTiPT 
oraz posiada gwarancję ubezpieczeniową na niewiele 
się zdaje… 

Organizatorzy turystyki nie ogłosili upadłości z  
powodu niespełnienia któregoś z wymienionych 
wyżej kryteriów – przyczyną była ich 
finansowa i podstawowe 

sytuacja  
wskaźniki 

ekonomiczne, ponieważ to głównie one świadczą  o 
stabilności ich działalności. 



 Zarówno klientom korzystającym z  
usług biur podróży jak i agentom  
sprzedającym ich ofertę potrzebne  są    

dotyczące  stabilności  
organizatorów turystyki na 

informacje  
ekonomicznej  
polskim rynku. 





18 sierpnia 2016 roku Prezydent podpisał ustawę o 
zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  



Ustawa weszła w życie z dniem  
 

26 listopada 2016 r.  



Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   



Założenia dotyczące Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego:   

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności organizatorów (pośredników).  
 W przypadku takiej niewypłacalności oraz 
wyczerpania zabezpieczenia finansowego, w postaci 
umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub 
przyjmowania wpłat na rachunek powierniczy (I filar), 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar) ze 
zgromadzonych środków pokrywa koszty powrotu 
klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub 
miejsca planowanego powrotu z imprezy turystycznej; 



Założenia dotyczące Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego:   

 Warunkiem powstania odpowiedzialności 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest 
wyczerpanie zabezpieczenia finansowego 
organizatora turystki lub pośrednika turystycznego, w 
postaci umowy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz 
klientów lub wpłat przyjętych na rachunek 
powierniczy (I filar). 



Założenia dotyczące Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego:   

 Celem utworzenia Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego jest zapewnienie możliwie jak 
najszybszej wypłaty środków klientom, w 
pełnej wysokości, w przypadku niewypłacalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie decyduje o 
kolejności i zasadności wypłat środków i dokonuje 
wypłaty jedynie na podstawie dyspozycji właściwego 
marszałka województwa, która wydawana jest po 
przeprowadzeniu weryfikacji zasadności wypłaty 
środków przez podmiot udzielający zabezpieczenia 
finansowego danemu przedsiębiorcy (zakład 
ubezpieczeń lub bank).  



Założenia dotyczące Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego:   

d) dokonywanie terminowych wpłat składki 
w należnej wysokości do Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego,  

 Do dotychczasowych form zabezpieczeń 
finansowych na  wypadek niewypłacalności 
organizatora  turystyki/pośrednika turystycznego 
dodano punkt: 





Założenia dotyczące Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego:   

Organizatorzy/pośrednicy turystyczni zobligowani są 
do: 
 prowadzenia wykazu umów:  

a) umów o świadczenie usług turystycznych 
polegających na organizowaniu imprez turystycznych,  
b) umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych; 
 
 terminowego składania do Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego deklaracji, zawierających 
wyliczenie wysokości należnej składki do 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.   



Założenia dotyczące Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego:   

 Składki mają być zróżnicowane, w 
zależności od ryzyka jakie wiąże się z 
poszczególnymi rodzajami podróży. Ustawa nie 
określa ich wysokości, zakłada, że ustalą to w 
rozporządzeniu minister ds. turystyki z ministrem ds. 
finansów. Jest jednak w projekcie mowa, że składka 
nie może być wyższa niż 30 złotych. 





ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I 
TURYSTYKI  

 
z dnia 21 listopada 2016 r. 

w sprawie wysokości składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 



Założenia dotyczące Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego:   

 Rodzaje składek: 
 
0 złotych  
10 złotych 
13 złotych 
15 złotych 
 
od każdego klienta  





ROZPORZĄDZENIE 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 





Dziękuję za uwagę 


