
Projekt z dnia 2 września 2016 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

z d n ia ............................. 2016 r.

w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Na podstawie art. lOf ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

§ 2. Ustala się następujące wysokości składek:

1) za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich

z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, 

z wyłączeniem pkt 4 - 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;

2) za imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego

środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego 

- 13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;

3) za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka

transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem 

pkt 4 - 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;

4) za imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową granicę

z Rzecząpospołitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu 

kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej - 0 zł od każdego klienta 

z tytułu zawartej umowy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2016 r.

l) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej -  turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
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M IN IST E R  SPO RTU  I T U R Y ST Y K I

w porozumieniu

M IN IST E R  FIN AN SÓ W

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislae^nym i rtdate^jńym

DYREKTOR ©imiTA^ENTU



UZASADNIENIE

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowiło będzie realizację 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. lOf ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334), wprowadzonego do ustawy 
o usługach turystycznych na mocy ustawy z dnia 22 iipca 2016 r. o zmianie ustawy
0 usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334). Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister Sportu
1 Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określa wysokość składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, uwzględniając miejsce realizacji imprezy 
turystycznej i rodzaj zapewnianego środka transportu oraz potrzeby finansowe Funduszu 
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy założeniu, iż składka na Fundusz 
jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy, 
przy czym minimalna stawka może być określona na poziomie 0 zł, co stanowi realizację 
wytycznych w upoważnieniu do wydania tego rozporządzenia.

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

W aktualnym stanie prawnym nie ma regulacji w dziedzinie, która ma być uregulowana 
niniejszym rozporządzeniem.

III. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Dotychczas nie istniał II filar zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w formie Funduszu, tym samym 
nie było podstaw do określania wysokości składki na Fundusz.

Projekt określa wysokość składki na Fundusz, przy uwzględnieniu miejsca realizacji imprezy 
turystycznej i rodzaju zapewnianego środka transportu. Składka jest różnicowana ze względu 
na ryzyko jakie za sobą niosą określone w rozporządzeniu imprezy turystyczne.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 26 listopada 2016 r.
Konieczność wejścia w życie rozporządzenia wraz z ustawą o zmianie ustawy o usługach 
turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przemawia 
za odstąpieniem od wynikającej z postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lutego 
2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów 
normatywnych (M.P. poz. 205) zasady ustalania na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca daty 
wejścia w życie przepisów określających warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
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Przed skierowaniem projektu do uzgodnień nie dokonywano oceny OSR w trybie 
przewidzianym w § 32 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) w związku z tym nie 
podlega notyfikacji.

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. poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -  Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 
979, 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.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

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

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza S 
lub Podsekretarza Stanu
Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Joanna Jędrzej ewska-Debortoli, Dyrektor Departamentu Turystyki, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Tek: (22) 24 43 172 
Fax: (22) 24-47-301
Joanna.Jedrzejewska-Debortoli@msit.gov.pl

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowiło będzie realizację upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. lOf ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334), 
wprowadzonego do ustawy o usługach turystycznych na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
0 usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
1 Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334). Na mocy niniejszego rozporządzenia Minister 
Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, określa wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, 
uwzględniając miejsce realizacji imprezy turystycznej i rodzaj zapewnianego środka transportu oraz potrzeby finansowe 
Funduszu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy założeniu, iż składka na Fundusz jest naliczana 
w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy, przy czym minimalna stawka może być 
określona na poziomie 0 zł, co stanowi realizację wytycznych ustawowych zawartych w upoważnieniu do wydania tego 
rozporządzenia.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Projekt określa wysokość składki płaconej na Fundusz, przy uwzględnieniu miejsca realizacji imprezy turystycznej 
i rodzaju zapewnianego środka transportu.
Wysokość składki ustala się następujących wysokościach:
1) za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego 
w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 -15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
2) za imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego -13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
3) za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 - 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
4) za imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku 
Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej - 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej 
umowy.

Efektem powyższych zmian będzie kompleksowa ochrona klientów na wypadek niewypłacalności biur podróży, 
co przyczyni się do wzrostu zaufania turystów do polskich organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

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 pośredników turystycznych, W niektórych państwach zabezpieczenia mają formę 
jednego filaru, w innych występują dwa filary zabezpieczeń. Stawki składek do II filaru zabezpieczeń finansowych 
w poszczególnych państwach są zróżnicowane w zależności od przyjętego systemu. W części krajów składki

Źródło: art. lOf ust. 3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U z 2016 r., poz. 187 
i 1334) w związku ze zmianami 
wprowadzonymi do tej ustawy na mocy 
ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 
ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy
0 ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
1 Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych

Lp.25 w Wykazie prac legislacyjnych 
Ministra Sportu i Turystyki

Data sporządzenia: 2 września 2016 r.
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do istniejących tam funduszy są uzależnione od wysokość; rocznych przychodów osiąganych z tytułu działalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego (Niemcy, Dania) i odprowadzane są corocznie, w części krajów 
składki odprowadzane są od pojedynczych imprez turystycznych (Wielka Brytania -  w wysokości 2,5 £). Niektóre kraje 
zakładają stałe roczne wpłaty do funduszu przeznaczone na utrzymanie funduszu (Dania - w wysokości 500 Euro), 
(Holandia -  w wysokości 1356 Euro).

■4, Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Organizatorzy 
turystyki i pośrednicy 
turystyczni

4221 Centralna Ewidencja 
Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych 
(stan na dzień 17.08.2016 r.)

Bezpośrednie
Obowiązek odprowadzania 
składek na Fundusz

Pośrednie

Zwiększenie zaufania klientów 
do organizatorów turystyki 
i pośredników tuiystycznych

Obywatele - 
korzystający z imprez 
turystycznych

Liczba turystów 
korzystających z imprez 
turystycznych
organizowanych przez biura 
podróży:
ok. 2,75 min rocznie, 
z czego ok. 2 389 600 
to turyści korzystający 
z imprez zagranicznych

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 2014 r. Polacy w wieku 15 
i więcej lat uczestniczyli w 10,3 
min turystycznych podróży 
za granicę (w tym 23,2% 
korzystało z usług biur 
podróży) oraz w 15 min 
krajowych podróży 
długoterminowych (w tym 
1,6% korzystało z usług biur 
podróży) i w 23,3 min 
krajowych podróży 
krótkoterminowych (w tym 
0,5% korzystało z usług biur 
podróży).

Bezpośrednie

Zwiększenie poziomu ochrony 
klientów na wypadek 
niewypłacalności 
organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych 
wynikające z wprowadzenia 
obowiązku odprowadzania 
przez organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych 
należnych składek 
do Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego, tj. II filaru 
zabezpieczeń.

Marszałkowie
Województw

16 Bezpośrednie

Rozszerzenie zakresu kontroli 
warunków wymaganych do 
wykonywania działalności 
regulowanej organizatora 
turystyki lub pośrednika 
turystycznego o kontrolę 
dokonywania terminowych 
wpłat należnych składek do 
Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego

Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny

1 Bezpośrednie

Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny będzie zarządzał 
środkami Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego.
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$, Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w III kwartale 2016 r. zostanie przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika, 
w którym znajdują się: marszałkowie województw, Związek Województw RP i Związek Miast i Gmin Morskich oraz 
podmioty branży turystycznej zrzeszające organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych 
(Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan, Polski Związek 
Motorowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, 
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej), bankowo-ubezpieczeniowej 
(Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich) oraz organizacje zajmujące się ochroną konsumentów (Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie, Rzecznik Finansowy). 
Stosownie do postanowień art 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -  
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, 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.

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 j ednostki 
(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

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

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie 
w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu

wpłyr
terytc

nkcjo

lie na sekt 
»rialnego.

or

irz

finansów publicznych,

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym fu 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

nowa nic f edsiębiorców oraz na

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

29,87
min
zł.

29,87
min
zł

29,87
min
zł

29,87
min
zł

29,87
min
zł

29,87
min
zł

298,7 min zł
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ceny stałe 
z 2016 r.)

W ujęciu 
niepieniężnym

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

n n n A c\
\>

Możliwy jest wzrost konkurencyjności sektora mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Dotychczas klienci zwracali uwagę na wysokość gwarancji 
biura podróży, która jest liczona w sposób procentowy od wysokości 
przychodów. Wprowadzenie TFG zabezpieczy interes sektora mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw pokazując, że niezależnie od wysokości 
przychodów biura podróży, wszyscy klienci są zabezpieczeni w ten sam 
sposób.

Niemierzalne

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Obywatele: Regulacja pozytywnie wpłynie na ochronę interesów klientów biur 
podróży. Zwiększy się poziom ochrony klientów wynikający z wprowadzenia 
11 filaru zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych.

budżet państwa -
Jednostki samorządu 
terytorialnego

”

budżet państwa, 
jednostki samorządu 
terytorialnego

Rozszerzenie zakresu uprawnień marszałków województw w zakresie 
dotyczącym kontroli spełniania warunków wymaganych do wykonywania 
działalności regulowanej organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 
o kontrolę dokonywania terminowych wpłat należnych składek do 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

organizatorzy turystyki 
i pośrednicy 
turystyczni

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania klientów 
do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

obywatele korzystający 
z imprez turystycznych

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania klientów 
do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz na wzrost 
poziomu ochrony klientów korzystających z usług organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych.

Ubezpieczeniowy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zarządzał środkami
Fundusz Gwarancyjny Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

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

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń:

Minister właściwy ds. turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym ds. instytucji 
finansowych będzie upoważniony do określania w drodze rozporządzenia wysokości składek 
do TFG w zależności od sytuacji na rynku turystycznym.

Przy określeniu wysokości składek do Funduszu brano pod uwagę zdarzające się 
w poprzednich latach przypadki niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych oraz szacunki co do potencjalnych przyszłych sytuacji, w których zabezpieczenia 
finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w I filarze zabezpieczeń 
mogłyby się okazać niewystarczające na pokrycie kosztów sprowadzania do kraju 
poszkodowanych klientów oraz na zwrot klientom całości wniesionych wpłat w przypadku 
niezrealizowania w całości lub w części umów o imprezy turystyczne.

Zakłada się, że roczne wpływy do TFG pochodzące ze składek przedsiębiorców powinny 
wynieść 29,87 min zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o poniższy wzór, przy założeniu, 
że średnia składka to 12,5 zł dla wyjazdu zagranicznego, a liczba turystów korzystających 
w ciągu roku z imprez zagranicznych, od których będą odprowadzane składki to 2 389 600:

12,5 zł x 2 389 600 = 29 870 000 zł

Analiza kosztów funkcjonowania TFG:
• Zgodnie z ustawą, będącą podstawą prawną wydania rozporządzenia, utworzenie, 

funkcjonowanie i obsługę TFG zapewnia UFG. Środki TFG gromadzone będą 
na wyodrębnionym rachunku bankowym UFG. Szacowane koszty funkcjonowania 
TFG to około 2,5 młn zł w pierwszym roku działalności.

4



• W kolejnych latach koszt ten pomniejszy się o koszt przygotowania niezbędnych 
rozwiązań informatycznych do około 1,6 min zł.

Ewentualne wypłaty z Funduszu będą wynikały z niewypłacalności organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych w przypadku gdy środki finansowe z 1 filara zabezpieczeń 
okażą się niewystarczające. Nie jest możliwe dokładne oszacowanie skali tych wypłat w 
poszczególnych latach. Mogą zdarzyć się lata, w których nie będzie potrzeby uruchamiania 
środków z Funduszu, gdyż środki z I filara zabezpieczeń okażą się wystarczające. 
Natomiast w przypadku masowych niewypłacalności organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych w trakcie wysokiego sezonu turystycznego, co miało miejsce 
w 2012 r., roczna skala wypłat z Funduszu może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów 
złotych. Dlatego też istnieje potrzeba zgromadzenia przez Fundusz środków, które będą 
wystarczające nawet w sytuacji masowych niewypłacalności organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych.

8. Zmiana obciążeń -egulacyjnych (w tym obowiązliów informacyjnych) wynikąjących /  projektu
1_|nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności)

|_|tak
□  nie
(Xl nie dotyczy

! 1 zmniejszenie liczby dokumentów 
1 1 zmniejszenie liczby procedur 
1 1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
1 1 inne:

1X1 zwiększenie liczby dokumentów 
K  zwiększenie liczby procedur 
1 1 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
1 1 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

K  tak 
1 I nie
1 1 nie dotyczy

Rozporządzenie wpłynie na zwiększenie obciążeń regu 
turystycznych. Nałożony zostanie obowiązek odprowac 
rozporządzeniem.

acyjnych nałożonych na organizatorów turystyki i pośredników 
izania składek na Fundusz, w wysokości określonej niniejszym

9. Wpływ na iwnck pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

i 1 środowisko naturalne 
1 1 sytuacja i rozwój regionalny 
K  hme:

ochrona klienta

[~~1 demografia 
1 1 mienie państwowe

K  informatyzacja 
1 1 zdrowie

Omówienie wpływu

Obowiązek odprowadzania składek w wysokości określonej rozporządzeniem wpłynie 
na podniesienie poziomu ochrony klientów korzystających z usług organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych. Docelowo obsługa Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
będzie prowadzona w systemie informatycznym, w którym każdy z organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych będzie miał swoje indywidulane konto.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 26 listopada 2016 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów' projektu oraz jakie mierni Id zostaną zastosowane?

Ewaluacja efektów projektu będzie polegała na analizie wpływów i wydatków Funduszu w długookresowej perspektywie 
czasowej w oparciu o analizy kwartalnych i rocznych sprawozdań przekazywanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny ministrom: właściwemu ds. turystyki oraz właściwemu ds. instytucji finansowych, z uwzględnieniem zmian 
koniunkturalnych zachodzących na rynku sprzedaży imprez turystycznych, w tym zdarzających się niewypłacalności 
przedsiębiorców działających na tym rynku. Na potrzeby ewaluacji zostaną zastosowane m.in. kryteria ilościowe: wysokość 
wpłat do Funduszu, wysokość wypłat z Funduszu, wysokość kosztów obsługi Funduszu.
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13. Zaiąc/niki (istotne dokument) źródłowe, badania, analizy itp.)
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