
Projekt z dnia 10 listopada 2017 r.

R O ZPO R ZĄ D ZE N IE

M IN ISTR A  SPO RTU I T U R Y ST Y K I»

z dnia 2017 r.

w sprawie w zorów  um ow y o turystyczny rachunek pow ierniczy, form ularzy gw arancji 

bankow ej, gw arancji ubezpieczeniow ej oraz um ow y ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i

powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz.......) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) umowy o turystyczny rachunek powierniczy, który stanowi załącznik nr 1 

do rozporządzenia;

2) formularza gwarancji bankowej, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) formularza gwarancji ubezpieczeniowej, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) formularza umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, który stanowi załącznik nr 4 

do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

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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UZASADNIENIE

I. W yjaśnienie potrzeby i celu w ydania rozporządzenia

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie stanowiło będzie realizację 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

0 imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. ...), zwanej 

dalej „ustawą”. Ustawa ta wdraża do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez 

turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie 

(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą 

dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1) i zastąpi obowiązującą 

obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) 

w zakresie działalności dotyczącej organizowania imprez turystycznych. Na mocy niniejszego 

rozporządzenia Minister Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów, kierując 

się potrzebą uwzględnienia wszystkich elementów formularzy i umowy, określa wzory:

- umowy o turystyczny rachunek powierniczy, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy 

(załącznik nr 1 do projektu),

- formularza gwarancji bankowej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy (załącznik nr 2 do 

projektu),

- formularza gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy (załącznik 

nr 3 do projektu),

- formularza umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 

ustawy (załącznik nr 4 do projektu),

co stanowi realizację wytycznych ustawowych zawartych w upoważnieniu do wydania tego 

rozporządzenia.

Wzory umowy i formularzy stanowiące załączniki do projektu określają m.in. przedmiot

1 zakres działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych objęty umową lub gwarancją, wysokość sumy gwarancji 

lub ubezpieczenia, termin obowiązywania tego zabezpieczenia, odpowiedzialność 

ubezpieczyciela/banku wynikającą z umowy lub gwarancji.

II. Przedstaw ienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unorm owana



Dziedzina omawiana w niniejszej regulacji w przeważającym zakresie jest przedmiotem 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów 

formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy 

ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną 

przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Aktualny stan prawny 

nie przewiduje natomiast obowiązku składania przez przedsiębiorców marszałkowi 

województwa umowy o turystyczny rachunek powierniczy.

III. W ykazanie różnic m iędzy dotychczasow ym  a projektow anym  stanem  prawnym

Zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczą w przeważającej mierze dostosowania 

do zmiany regulacji w zakresie wykonywania działalności na rynku turystycznym. Modyfikacje 

wynikają przede wszystkim z objęcia ustawą zupełnie nowej grupy podmiotów, tj. przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Ponadto w myśl ww. ustawy 

dotychczasowi pośrednicy turystyczni staną się organizatorami turystyki. Dodatkowo 

w przedmiotowym rozporządzeniu zostanie określony wzór umowy o turystyczny rachunek 

powierniczy, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że dotychczas 

przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

przyjmujący wpłaty od klientów na rachunek powierniczy byli zobowiązani do złożenia jedynie 

oświadczenia o przyjmowaniu wpłat na ten rachunek. W przepisach projektowanej ustawy 

przewiduje się wprowadzenie obowiązku składania przez organizatorów turystyki i 

przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, poza ww. 

oświadczeniem, również umowy o turystyczny rachunek powierniczy, której wzór zostanie 

określony przedmiotowym rozporządzeniem.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

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).

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. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, 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.

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.



Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów 
umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na 
rzecz podróżnych

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

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Joanna Jędrzejewska-Debortoli, Dyrektor Departamentu Turystyki,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Tek: (22) 24 43 172; Fax: (22) 24 47 301
joanna,jedrzejewska-debortoli@msit.gov.pl_________________________

Data sporządzenia: 10 listopada 2017 r. 

Źródło:
Upoważnienie ustawowe art. 12 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz. U. poz. ...)

Nr w wykazie prac: 34 w wykazie prac 
legislacyjnych Ministra Sportu i Turystyki

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, 
formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych został 
opracowany w związku z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz................... ). Ustawa ta zastępuje ustawę z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych w zakresie dotyczącym organizatorów turystyki, pośredników 
turystycznych i agentów turystycznych. Zmiana przepisów wskazuje na potrzebę wydania nowego rozporządzenia w 
sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, które zastąpi rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2011 
r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy 
ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 499)._____________ ___________________________________
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt

Zmiany prawne wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczą przede wszystkim określenia wzoru umowy
0 turystyczny rachunek powierniczy. W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorca w przypadku posiadania 
zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności w postaci przyjmowania wpłat od klientów wyłącznie na 
rachunek powierniczy, był zobowiązany do złożenia marszałkowi województwa jedynie oświadczenia o przyjmowaniu 
wpłat na ten rachunek. W związku z sygnałami odnośnie wątpliwości co do rzeczywistego przyjmowania wpłat klientów 
na rachunek powierniczy i trudności w monitorowaniu adekwatności i skuteczności tego rodzaju zabezpieczenia 
w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
wprowadzono obowiązek składania przez przedsiębiorców turystycznych również umowy o turystyczny rachunek 
powierniczy, a także określono tryb wypłaty środków z tego rachunku. W związku z powyższym za zasadną należy 
uznać potrzebę określenia wzoru umowy o turystyczny rachunek powierniczy.
Ponadto niniejsze rozporządzenie określa nowe wzory formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
1 umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, co wynika z konieczności ich dostosowania do zmian wynikających 
z regulacji ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 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 turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także różne 
sposoby ich weryfikacji i nadzoru, czy to przez organy administracji państwowej, czy przez samorząd branżowy, 
prowadzące wykazy podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania wskazanej wyżej działalności. W niektórych 
państwach zabezpieczenia mają formę jednego filaru (np. w postaci gwarancji ubezpieczeniowej), w innych występują dwa 
filary zabezpieczeń. Brak jest danych dotyczących szczegółowej treści umów gwarancji ubezpieczeniowych czy 
bankowych wymaganych od przedsiębiorców w innych krajach UE. Brak jest również informacji odnośnie stosowania 
w innych krajach instytucji rachunku powierniczego.___________________________________________________________
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Organizatorzy 
turystyki i pośrednicy 
turystyczni (pośrednicy 
turystyczni staną się 
organizatorami 
turystyki)

4 458 Centralna Ewidencja 
Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych 
(stan na dzień 19.10.2017 r.)

Bezpośrednie

Obowiązek posiadania 
zabezpieczenia finansowego w 
formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancji 
bankowej, umowy 
ubezpieczenia na rzecz 
podróżnych lub umowy o 
turystyczny rachunek 
powierniczy o wymaganej 
treści, w celu zapewniania 
skutecznej ochrony podróżnym.

Podmioty oferujące
pakiety dynamiczne,
nieobjęte
dotychczasowa
regulacją (nowi
organizatorzy
turystyki)

468

w tym: turystyczne obiekty 
noclegowe, linie lotnicze, 
wypożyczalnie 
samochodów, podmioty 
świadczące usługi 
transportu pasażerskiego 
lądowego, agenci 
turystyczni

wyliczenie w załączniku nr 1. 
Wyliczenie liczby podmiotów 
oferujących pakiety dynamiczne

Bezpośrednie

Obowiązek posiadania 
zabezpieczenia finansowego w 
formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancji 
bankowej, umowy 
ubezpieczenia na rzecz 
podróżnych lub umowy o 
turystyczny rachunek 
powierniczy o wymaganej 
treści, w celu zapewniania 
skutecznej ochrony podróżnym.

Podmioty niebędące 
przedsiębiorcami, 
a zajmujące się 
nieokazjonalnie 
(w sposób ciągły, 
częściej niż kilka razy 
w roku)
organizowaniem 
imprez turystycznych 
dla dużej grupy 
podróżnych

Liczebność grupy 
niemożliwa do 
oszacowania. Wśród grupy 
tej możemy wyróżnić: 
jednostki organizacyjne 
kościołów i związków 
wyznaniowych, 
stowarzyszenia i fundacje, 
szkoły, kluby sportowe.

Potencjalna grupa spośród 
której wielce prawdopodobne 
jest to, że będą znajdowały się 
podmioty organizujące 
imprezy turystyczne znajduje 
się w załączniku nr 2. Dane 
statystyczne dotyczące 
podmiotów niebędących 
przeds ię biorcami

Bezpośrednie

Obowiązek posiadania 
zabezpieczenia finansowego w 
formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancji 
bankowej, umowy 
ubezpieczenia na rzecz 
podróżnych lub umowy o 
turystyczny rachunek 
powierniczy o wymaganej 
treści, w celu zapewniania 
skutecznej ochrony podróżnym.

Podmioty ułatwiające 
nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

1 164 wyliczenie w załączniku nr 1. 
Wyliczenie liczby podmiotów 
oferujących pakiety 
dynamiczne

Bezpośrednie

Obowiązek posiadania 
zabezpieczenia finansowego w 
formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancji 
bankowej, umowy 
ubezpieczenia na rzecz 
podróżnych lub umowy o 
turystyczny rachunek 
powierniczy o wymaganej 
treści, w celu zapewniania 
skutecznej ochrony podróżnym.
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Obywatele:

1) korzystający z 
imprez turystycznych 
dotychczas objęci 
ochroną

2) korzystający z 
pakietów 
dynamicznych 
(imprez 
turystycznych i 
powiązanych usług 
turystycznych) 
dotychczas nieobjęci 
ochroną

3) korzystający z 
imprez turystycznych 
i powiązanych usług 
turystycznych 
oferowanych przez 
podmioty niebędące 
przedsiębiorcami, a 
zajmujące się 
nieokazjonalnie 
organizowaniem 
imprez turystycznych 
dla dużej grupy 
podróżnych

1) Liczba turystów 
korzystających z imprez 
turystycznych 
organizowanych przez 
biura podróży: 3,01 min

2) Liczba pakietów 
dynamicznych 
zakupionych przez 
obywateli, którzy nie są 
dotychczas objęci 
regulacją: 5,38 min

3) Liczebność grupy 
niemożliwa do 
oszacowania

1) 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 2016 r. Polacy 
w wieku 15 i więcej lat 
uczestniczyli w 11,3 min 
turystycznych podróży za 
granicę (w tym 22,0% 
korzystało z usług biur 
podróży) oraz w 17 min 
krajowych podróży 
długoterminowych (w tym 
2,0% korzystało z usług biur 
podróży) i w 26,5 min 
krajowych podróży 
krótkoterminowych (w tym 
0,7% korzystało z usług biur 
podróży).

2) Szacując liczebność grupy 
wzięto pod uwagę wyjazdy 
zagraniczne (11,3 min) oraz 
wyjazdy krajowe 
długoterminowe (17 min). 
Komisja Europejska szacuje, 
że w Polsce 19% rynku 
turystycznego stanowią 
pakiety dynamiczne - czyli 
ok. 5,38 min podróży 
realizowanych jest w Polsce 
jako pakiety dynamiczne 
(imprezy turystyczne i 
powiązane usług 
turystyczne).

3) patrz załącznik nr 2 Dane 
statystyczne dotyczące 
podmiotów niebędących 
przedsiębiorcami

Pośrednie

Zwiększenie poziomu ochrony 
podróżnych na wypadek 
niewypłacalności 
organizatorów turystyki i 
przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług 
turystycznych wykonujących 
działalność na terenie Polski i 
przyjmujących wpłaty na 
turystyczny rachunek 
powierniczy.

Marszałkowie
województw

16 Bezpośrednie

Przyjmowanie od 
przedsiębiorców umów o 
turystyczny rachunek 
powierniczy, gwarancji 
ubezpieczeniowych i 
bankowych oraz umów 
ubezpieczenia na rzecz 
podróżnych.

Monitorowanie realizacji 
obowiązku posiadania 
zabezpieczenia finansowego na 
wypadek niewypłacalności.
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Minister właściwy ds. 
turystyki

1 Pośrednie

Monitorowanie realizacji 
obowiązku posiadania 
zabezpieczenia finansowego na 
wypadek niewypłacalności.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia w IV kwartale 2017 r. zostanie przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika, w 
którym znajdują się: podmioty z branży turystycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji konsumenckich, 
kościołów i związków wyznaniowych oraz marszałkowie województw.
Projekt podlegał prekonsultacjom ze Związkiem Banków Polskich.
Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2017 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 jednostki 
(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 wpłynie na sektor finansów publicznych, 
w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

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

0 0 0 0 0 0 0
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ceny stałe z 
2017 r.)

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa Konieczność składania c 
zabezpieczenia finansowego 
do rozporządzenia. Dokume 
turystycznych w dniu wejścia 
ważność przez okres na jaki zo

okumentów potwierdzającyc 
według wzorów określonych v 
mty posiadane przez p 
w życie przepisów rozporządzi 

stały zawarte.

i posiadanie 
v załącznikach 
rzedsiębiorców 
mia zachowają

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Konieczność składania dokumentów potwierdzających posiadanie 
zabezpieczenia finansowego według wzorów określonych w załącznikach 
do rozporządzenia. Dokumenty posiadane przez przedsiębiorców 
turystycznych w dniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia zachowają 
ważność przez okres na jaki zostały zawarte.

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Regulacja pozytywnie wpłynie na ochronę interesów podróżnych, 
korzystających z usług organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, ze względu na 
zwiększenie skuteczności zabezpieczenia finansowego na wypadek 
niewypłacalności w formie turystycznego rachunku powierniczego.

budżet państwa -
Jednostki samorządu 
terytorialnego

-

Niemierzalne Budżet państwa, 
jednostki samorządu 
terytorialnego
Organizatorzy 
turystyki i 
przedsiębiorcy 
ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania podróżnych do 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych przyjmujących wpłaty na turystyczny 
rachunek powierniczy.

Obywatele
korzystający z imprez 
turystycznych i 
przedsiębiorcy 
ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania podróżnych do 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych oraz na wzrost poziomu ochrony 
podróżnych korzystających z usług tych podmiotów, w szczególności 
przyjmujących wpłaty na turystyczny rachunek powierniczy.

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

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
n  nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

D  tak 
□  nie
[X] nie dotyczy

U zmniejszenie liczby dokumentów 
I I zmniejszenie liczby procedur 
H skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

1X1 zwiększenie liczby dokumentów 
Cx] zwiększenie liczby procedur 
H wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

H tak 
[X] nie
□  nie dotyczy

Komentarz: Rozporządzenie wpłynie na zwiększenie obowiązków nałożonych na organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.______________________________________
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9. Wpływ na rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

1 I środowisko naturalne 
H sytuacja i rozwój regionalny 

IX inne:
_______ochrona podróżnego

I I demografia 
□  mienie państwowe

U informatyzacja 
D zdrowie

Omówienie wpływu

Regulacja pozytywnie wpłynie na ochronę interesów podróżnych, korzystających z usług 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, ze względu na zwiększenie skuteczności zabezpieczenia finansowego na wypadek 
niewypłacalności w formie turystycznego rachunku powierniczego._________________________

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Z uwagi na zakres projektowanego rozporządzenia brak jest konieczności ewaluacji efektów zaproponowanych rozwiązań.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Załącznik nr 1. Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne 
Załącznik nr 2. Dane statystyczne dotyczące podmiotów niebędących przedsiębiorcami

6



Z ałączniki do rozporządzenia M inistra
Sportu i Turystyki z dnia ............. 2017 r.
(poz........)

Załącznik nr 1

U M O W A  O TU R Y ST Y C Z N Y  R A C H U N E K  PO W IER N IC ZY
W ZÓ R

w  zw iązku z działalnością w ykonyw aną przez organizatorów  turystyki 
lub przedsiębiorców  ułatw iających nabyw anie pow iązanych usług turystycznych

n r .....

z dnia

w

zawarta pomiędzy

zwanym dalej „Bankiem” 
reprezentowany przez:

oraz

(organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych),
zwanym dalej „Przedsiębiorcą turystycznym” 
reprezentowanym przez:

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

§1

1. Strony zawierają umowę o turystyczny rachunek powierniczy, zwaną dalej „Umową”,
zgodnie z wnioskiem n r ........................., który stanowi jej integralną część.

2. Umowa reguluje warunki i zasady prowadzenia turystycznego rachunku powierniczego.

§2

1. Przedsiębiorca turystyczny, który wykonuje imprezy turystyczne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych
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wykonywanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje się do 
przyjmowania wpłat podróżnych, odrębnie dla każdej umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych 
usług turystycznych, na turystyczny rachunek powierniczy prowadzony przez Bank.

2. Bank zobowiązuje się do prowadzenia w walucie polskiej turystycznego rachunku 
powierniczego o nr..........................

§ 3

Bank ewidencjonuje wpłaty podróżnych i wypłaty dla Przedsiębiorcy turystycznego 
odrębnie dla każdej umowy o udział w imprezie turystycznej lub usługi opłaconej 
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych.

§ 4

1. Wpłaty dokonane przez podróżnych są wypłacane na konto Przedsiębiorcy turystycznego 
po potwierdzeniu Bankowi przez podróżnego wykonania usług objętych umową.

2. Brak odmowy potwierdzenia przez podróżnego Bankowi wykonania usług objętych 
umową zawartą z Przedsiębiorcą turystycznym w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanych usług turystycznych jest równoznaczny 
z potwierdzeniem podróżnego wykonania usług objętych umową.

3. W przypadku odmowy potwierdzenia przez podróżnego wykonania usług objętych umową 
przekazanej Bankowi w terminie 7 dni od dnia planowanego zakończenia imprezy 
turystycznej lub świadczenia powiązanych usług turystycznych, środki pieniężne wpłacone 
na turystyczny rachunek powierniczy przez tego podróżnego pozostają na turystycznym 
rachunku powierniczym na okres 14 dni.

4. Środki pieniężne wpłacone na przez podróżnego znajdujące się na turystycznym rachunku
powierniczym niezwłocznie są wypłacane Przedsiębiorcy turystycznemu po upływie 
terminu o którym mowa w ust. 3, chyba, że podróżny i Przedsiębiorca turystyczny przed 
jego upływem złożą wobec Banku zgodnie oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz. U. poz...... ).

5. Przedsiębiorca turystyczny zobowiązuje się poinformować podróżnego, od którego 
przyjmuje wpłaty na turystyczny rachunek powierniczy, o sposobie, trybie i terminie 
potwierdzania wykonania usług turystycznych objętych umową lub możliwości odmowy 
potwierdzenia wykonania tych usług.

§ 5

Bank wypłaca podróżnemu środki wpłacone na turystyczny rachunek powierniczy 
Przedsiębiorcy turystycznego do wysokości kwoty określonej w umowie o udział w imprezie 
turystycznej lub do wartości usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie 
powiązanych usług turystycznych w trybie określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27
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października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. 
U. poz. ...).

§6

1. W przypadku wypłaty przez Bank środków z turystycznego rachunku powierniczego 
podróżnemu poszkodowanemu przez Przedsiębiorcę turystycznego, na podstawie § 5 
Umowy, Bank niezwłocznie informuje o tej wypłacie Marszałka Województwa 
 , zwanego dalej „Marszałkiem Województwa”.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
1) nazwę i adres Przedsiębiorcy turystycznego, z którego turystycznego rachunku 
powierniczego zostały dokonane wypłaty poszkodowanemu podróżnemu,
2) wysokość wypłaconych podróżnym kwot z turystycznego rachunku powierniczego 
i terminie dokonanej wypłaty,
3) imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji podróżnych, którym dokonano wypłaty 
z turystycznego rachunku powierniczego.

§ 7

Środki wpłacone na turystyczny rachunek powierniczy służą ochronie wszystkich należności 
podróżnych, o których mowa w § 2 Umowy, w tym powstałych w wyniku umyślnego 
działania lub zaniechania, lub na skutek rażącego niedbalstwa Przedsiębiorcy turystycznego 
lub osób działających w jego imieniu.

§8

1. Umowa zostaje zawarta na czas: nieokreślony/określony od .... do ... (niepotrzebne 
skreślić).
2. Umowa może być rozwiązana na mocy zgodnego porozumienia Stron zawartego w formie 
pisemnej, a także w drodze wypowiedzenia przez każdą ze Stron złożonego w formie 
pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Bank niezwłocznie 
informuje o tym fakcie Marszałka Województwa.

§ 9

1. Wszelkie dyspozycje, polecenia i powiadomienia będą kierowane do osób 
odpowiedzialnych za bieżącą realizację Umowy:
1) ze strony Przedsiębiorcy turystycznego:
do Pani/Pana:...........................................................
Adres :.......................................

telefon:....................................
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fa x :.........................
e-m ail:....................
2) ze strony Banku:
do Pani/Pana:........
adres:.......................

telefon:...................................
fax :...........................................
e-m ail:............................................

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za bieżącą realizację Umowy wskazanych w ust. 1 oraz 
adresów, numerów telefonów i faksów oraz adresów poczty elektronicznej nie wymaga 
zmiany Umowy. Zmiana jest skuteczna od dnia, w którym nowe dane określone w ust. 1 
zostaną w sposób skuteczny doręczone Przedsiębiorcy turystycznemu lub Bankowi, na piśmie 
lub w formie e-mailowej.

§10

Do Umowy, w nie uregulowanym w niej bezpośrednio zakresie, odpowiednie zastosowanie 
mają w szczególności:
1) ustawa z dnia ....... 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach

turystycznych (Dz. U. poz........);
2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).

§ n

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Banku, 
Przedsiębiorcy turystycznego i Marszałka Województwa.

(podpis Przedsiębiorcy turystycznego) (podpis Banku)
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FO R M U L A R Z  G W A R A N C JI BA N K O W E J  
W ZÓ R

Załącznik nr 2

G W A R A N C JA  BA N K O W A

w zw iązku z działalnością w ykonyw aną przez organizatorów  turystyki 
lub przedsiębiorców  ułatw iających nabyw anie pow iązanych usług tury stycznych

nr ....

z dnia

§ 1

(podmiot udzielający gwarancji) 
zwanego dalej „Gwarantem” 
reprezentowany p rzez :...............

działając na zlecenie

(podmiot zlecający udzielenie gwarancji - organizator turystyki lub przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych,) 
zwany dalej „Zleceniodawcą”
reprezentowanego p rzez:................................................................................................................ ,

zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 8 
niniejszej gwarancji bankowej, zwanej dalej „Gwarancją”, bezwarunkowo i niezwłocznie do:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub 
kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu 
i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez 
podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego 
powrotu,

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą 
usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich 
imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy 
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie 
zrealizowana,

3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą 
części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu 
nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie 
została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, 
które działają w ich imieniu.
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§2

Beneficjentem Gwarancji jest:
1) Marszałek Województwa ................................. w zakresie realizacji zadania, o którym

mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. ...), zwany dalej „Marszałkiem 
Województwa”,

2) każdy podróżny, który zawarł umowę ze Zleceniodawcą, w okresie obowiązywania 
Gwarancji.

§ 3

1. Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota
..........................................  złotych (słownie: .........................................................złotych 00/100),
zwana dalej „Sumą Gwarancji”, co stanowi równowartość kwoty 
.............................................................. euro (słownie: ............................................................... euro)
przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski po raz pierwszy w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu 
.................................................... (1 euro = ................zł).

2. Gwarant oblicza wysokość Sumy Gwarancji na podstawie dokumentów dostarczonych
przez Zleceniodawcę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz. U. poz..........).

3. Zleceniodawca odpowiada za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, 
stanowiących podstawę wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu 
Gwarancji - aż do wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to również wypłaty dokonanej 
przez Gwaranta Marszałkowi Województwa w formie zaliczki przewidzianej w § 6 ust. 5, 
chyba że Marszałek Województwa dokonał zwrotu tej zaliczki.

§ 4

1. Gwarancja obowiązuje od dnia ...........................................................  do dnia
............................................................... , z uwzględnieniem ust. 2.

2. Termin obowiązywania Gwarancji nie może być dłuższy niż 1 rok.

3. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej 
w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz...........) oraz umowy o
powiązane usługi turystyczne w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 5 tej ustawy, zawarte przez 
Zleceniodawcę z podróżnymi, w okresie obowiązywania Gwarancji, chociażby ich wykonanie 
nie nastąpiło w tym okresie.

§5
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W granicach Sumy Gwarancji, Gwarancją objęte są wszystkie należności, o których mowa 
w § 1, w tym powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania, lub na skutek 
rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób działających w jego imieniu.

§6

1. Do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa 
w § l p k t l ,  upoważniony jest Marszałek Województwa lub upoważniona przez niego 
jednostka, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2. Wypłata z Gwarancji z tytułu określonego w § 1 pkt 1 nastąpi bezwarunkowo 
i niezwłocznie po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji Marszałka Województwa 
lub upoważnionej przez niego jednostki, skierowanej do Gwaranta na piśmie pod rygorem 
nieważności dyspozycji. Kopię dyspozycji Marszałek Województwa przekazuje drogą 
elektroniczną lub faksem, a oryginał -  niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

3. Dyspozycja wypłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej dyspozycji wypłaty;
2) oświadczenie Marszałka Województwa o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o 

których mowa w § 1, upoważniających do dyspozycji wypłaty z Gwarancji;
3) oświadczenie Marszałka Województwa o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie 

kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1;
4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji.

4. Postanowienia ust. 3 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane 
z zapewnieniem pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 
do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także 
w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku 
gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, wykonuje Gwarant 
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Marszałka Województwa.

5. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi 
w formie zaliczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania kopii dyspozycji wypłaty przesłanej drogą elektroniczną lub faksem.

6. Marszałek Województwa przedstawia Gwarantowi pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki 
w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.

§ 7

1. Gwarant w każdym przypadku niewypłacalności Zleceniodawcy przyjmuje zgłoszenia 
od podróżnych zgodnie z art. 16 i 17 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2. Weryfikacja zgłoszeń podróżnych oraz wypłata z Gwarancji następuje w trybie 
art. 18-21 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych.

3. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant.
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§8

Stwierdzenie niewypłacalności Zleceniodawcy, o której mowa w § 1, następuje w trybie 
art. 13 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych.

§9

Gwarancja wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1:
1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;
2) z dniem, w którym decyzja Marszałka Województwa o zakazie wykonywania przez 
Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych stała się 
ostateczna,- z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających 
z Gwarancji, dotyczących umów zawartych z podróżnymi przez Zleceniodawcę w okresie 
obowiązywania Gwarancji, w szczególności określonych w art. 18-21 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§10

1. Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.

2. Podstawą do wydania dyspozycji wypłaty z Gwarancji, o której mowa w § 6, jest 
wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
adwokata, radcę prawnego lub notariusza.

§11

Rodzaj usługi, charakter, zakres i rodzaj działalności objętej Gwarancją:

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§12

W ramach prowadzonej działalności objętej Gwarancją Zleceniodawca pobiera przedpłaty/nie 
pobiera przedpłat (niepotrzebne skreślić) w terminach i wysokości:

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
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§13

1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu z Marszałkiem
Województwa w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem Gwarancji 
............................. , numer fak su ......................................., adres e-m ail.......................................

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tej zmianie Marszałka Województwa.

§14

W sprawach nieuregulowanych bezpośrednio w Gwarancji zastosowanie mają 
w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. poz. ...);
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. 

zm.);
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).

§15

Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Marszałka 
Województwa, Zleceniodawcy i Gwaranta.

(podpis Zleceniodawcy) (podpis Gwaranta)
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Z ałącznik  nr 3

F O R M U L A R Z  G W A R A N C JI U B E Z PIE C Z E N IO W E J
W ZÓ R

G W A R A N C JA  U B E Z PIE C Z E N IO W A

w zw iązku z działalnością w ykonyw aną przez organizatorów  turystyki 
lub przedsiębiorców  ułatw iających nabyw anie pow iązanych usług turystycznych

nr ....

z dnia

§ 1

(podmiot udzielający gwarancji ubezpieczeniowej) 
zwany dalej „Gwarantem'’ 
reprezentowany przez:

działając na zlecenie

(podmiot zlecający udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej - organizator turystyki lub 
przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych) 
zwanego dalej „Zleceniodawcą”
reprezentowanego p rzez :................................................................................................................ ,

zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 8 
niniejszej gwarancji ubezpieczeniowej, zwanej dalej „Gwarancją”, bezwarunkowo 
i niezwłocznie do:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub 
kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, 
w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy 
Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu,
2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę 
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy 
z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza 
turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie 
powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą 
części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu 
nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została 
lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają 
w ich imieniu;
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§2

Beneficjentem Gwarancji jest:
1) Marszałek Województwa .......................................................... w zakresie realizacji zadania,

0 którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych
1 powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. ...), zwany dalej „Marszałkiem 
Województwa”,

2) każdy podróżny, który zawarł umowę ze Zleceniodawcą, w okresie obowiązywania 
Gwarancji.

§ 3

1. Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota
.......................................... złotych (słownie : .......................................................... złotych 00/100),
zwana dalej „Sumą Gwarancji”, co stanowi równowartość kwoty
..............................................................  euro (słownie: ............................................................. euro)
przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski po raz pierwszy w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu 
.................................................... (1 euro = ................złotych).

2. Gwarant oblicza wysokość Sumy Gwarancji na podstawie dokumentów dostarczonych przez 
Zleceniodawcę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 
poz......... )•

3. Zleceniodawca odpowiada za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, 
stanowiących podstawy wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu 
Gwarancji - aż do wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to również wypłaty dokonanej przez 
Gwaranta Marszałkowi Województwa w formie zaliczki przewidzianej w § 6 ust. 5, chyba że 
Marszałek Województwa dokonał zwrotu tej zaliczki.

§ 4

1. Gwarancja obowiązuje od dnia ........................................................... do dnia
............................................................... , z uwzględnieniem ust. 2.

2. Termin obowiązywania Gwarancji nie może być dłuższy niż 1 rok.

3. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej 
w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz umowy o powiązane usługi 
turystyczne w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 5 tej ustawy, zawarte przez Zleceniodawcę z 
podróżnymi, w okresie obowiązywania Gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w 
tym okresie.
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§ 5

W granicach Sumy Gwarancji, Gwarancją objęte są wszystkie należności, o których mowa w 
§ 1, w tym powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania, lub na skutek rażącego 
niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób działających w jego imieniu.

§6

1. Do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa 
w § l p k t l ,  upoważniony jest Marszałek Województwa lub upoważniona przez niego 
jednostka, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2. Wypłata z Gwarancji z tytułu określonego w § 1 pkt 1 nastąpi bezwarunkowo i niezwłocznie 
po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji Marszałka Województwa lub upoważnionej przez 
niego jednostki, skierowanej do Gwaranta na piśmie pod rygorem nieważności dyspozycji. 
Kopię dyspozycji Marszałek Województwa przekazuje drogą elektroniczną lub faksem, a 
oryginał -  niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

3. Dyspozycja wypłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej dyspozycji wypłaty;

2) oświadczenie Marszałka Województwa o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których 
mowa w § 1, upoważniających do dyspozycji wypłaty z Gwarancji;

3) oświadczenie Marszałka Województwa o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, 
o których mowa w § 1 pkt 1;

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji.

4. Postanowienia ust. 3 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane 
z zapewnieniem pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 
do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także 
w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku 
gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, wykonuje Gwarant 
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Marszałka Województwa.

5. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi 
w formie zaliczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
kopii dyspozycji wypłaty przesłanej drogą elektroniczną lub faksem.

6. Marszałek Województwa przedstawia Gwarantowi pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki 
w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.

§7
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1. Gwarant w każdym przypadku niewypłacalności Zleceniodawcy przyjmuje zgłoszenia 
od podróżnych zgodnie z art. 16 i 17 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2. Weryfikacja zgłoszeń podróżnych oraz wypłata z Gwarancji następuje w trybie 
art. 18-21 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych.

3. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant.

§8

Stwierdzenie niewypłacalności Zleceniodawcy, o której mowa w § 1, następuje w trybie art. 13 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych.

§ 9

Gwarancja wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1:

1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;

2) z dniem, w którym decyzja Marszałka Województwa o zakazie wykonywania przez 
Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych stała się 
ostateczna,
- z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających z Gwarancji, 
dotyczących umów zawartych z podróżnymi przez Zleceniodawcę w okresie obowiązywania 
Gwarancji, w szczególności określonych w art. 18-21 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§10

1. Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.

2. Podstawą do wydania dyspozycji wypłaty z Gwarancji, o której mowa w § 6, jest wyłącznie 
oryginał Gwarancji lub jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, 
radcę prawnego lub notariusza.

§ n

Rodzaj usługi, charakter, zakres i rodzaj działalności objętej Gwarancją:

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
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§12

W ramach prowadzonej działalności objętej Gwarancją Zleceniodawca pobiera przedpłaty/nie 
pobiera przedpłat (niepotrzebne skreślić) w terminach i wysokości:

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§ 1 3

1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu z Marszałkiem 
Województwa w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem 
Gwarancji..............................., numer faksu.................................... , adres e-mail

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tej zmianie Marszałka Województwa.

§ 1 4

W sprawach nieuregulowanych bezpośrednio w Gwarancji zastosowanie mają w szczególności 
przepisy:

1) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz. U. poz. ...)

2) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 
i 1132).

§ 1 5

Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Marszałka 
Województwa, Zleceniodawcy i Gwaranta.

(miejscowość,

(podpis Zleceniodawcy) (podpis Gwaranta)
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Z ałącznik nr 4

FO R M U L A R Z  U M O W Y  U B E Z PIE C Z E N IA  NA R Z EC Z PO D R Ó Ż N Y C H
W ZÓ R

U M O W A  U B E Z PIE C Z E N IA  NA R Z EC Z PO D R Ó Ż N Y C H

w zw iązku z działalnością w ykonyw aną przez organizatorów  turystyki 
lub przedsiębiorców  ułatw iających nabyw anie pow iązanych usług turystycznych

n r ................................

z dnia..........................

zawarta pomiędzy

zwanym dalej „Ubezpieczycielem” 

reprezentowanym przez:

oraz

zwanym dalej „Ubezpieczającym” 
reprezentowanym przez:

§ 1

1. Ubezpieczający zawiera z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych,
zwaną dalej „Umową ubezpieczenia”, zgodnie z wnioskiem nr ......................... będącym
integralną częścią Umowy ubezpieczenia.

2. Beneficjentami umowy, o której mowa w ust. 1 są:
a. Marszalek Województwa .................................................  w zakresie niezbędnym do

realizacji obowiązków, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 października 2017
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz........),
zwany dalej „Marszałkiem Województwa”,

b. każdy podróżny, który zawarł z Ubezpieczającym umowę, w okresie obowiązywania 
Umowy ubezpieczenia.

§2

1. Umowa ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności Ubezpieczającego obejmuje:

1) zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej 
lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu
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i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, 
w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu,
2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę 
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy 
z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu, impreza 
turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie 
powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą 
części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu 
nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została 
lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają 
w ich imieniu.

2. Do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, upoważniony jest Marszałek Województwa lub upoważniona przez niego jednostka, 
zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych.

§ 3

1. Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia .........................................................  do dnia
..................................................... , z uwzględnieniem ust. 2.

2. Termin obowiązywania Umowy ubezpieczenia nie może być dłuższy niż 1 rok.

3. Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
w odniesieniu umów o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 3 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych oraz umów o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 5 
tej ustawy, zawarte przez Zleceniodawcę z podróżnymi w okresie obowiązywania Umowy 
ubezpieczenia, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

§ 4

Umową ubezpieczenia objęte są wszystkie należności, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym 
powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania, lub na skutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego lub osób działających w jego imieniu.

§ 5

Rodzaj usługi, charakter, zakres i rodzaj działalności objętej Umową ubezpieczenia:

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§6
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W ramach prowadzonej działalności objętej Umową ubezpieczenia Ubezpieczający pobiera 
przedpłaty/nie pobiera przedpłat (niepotrzebne skreślić) w terminach i wysokości:

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§ 7

1. Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia wynosi:
.................................................... złotych (słownie: ....................................................  złotych
00/100), co stanowi równowartość kwoty ...............................  euro (słownie:
................................................................................................ euro) przeliczonej przy zastosowaniu
kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia została zawarta, to jest w d n iu ................ (1 euro = ................
złotych).

2. Ubezpieczyciel wylicza wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Ubezpieczającego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych.

3. Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych 
danych, stanowiących podstawę wyliczenia wysokości sumy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczyciela.

§8

1. Wypłata środków z tytułu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 nastąpi bezwarunkowo 
i niezwłocznie po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji Marszałka Województwa lub 
upoważnionej przez niego jednostki skierowanej do Ubezpieczyciela na piśmie pod rygorem 
nieważności dyspozycji. Kopię dyspozycji Marszałek Województwa przekazuje drogą 
elektroniczną lub faksem, a oryginał -  niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

2. Dyspozycja wypłaty, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej dyspozycji wypłaty;
2) oświadczenie Marszałka Województwa o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których 
mowa w § 2, upoważniających do dyspozycji wypłaty środków z tytułu Umowy ubezpieczenia;
3) oświadczenie Marszałka Województwa o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1:
4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane 
z zapewnieniem pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 
do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także 
w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy 
Ubezpieczający, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, wykonuje Ubezpieczyciel 
na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Marszałka Województwa.
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4. Wypłata zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 nastąpi niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii dyspozycji wypłaty przesłanej 
drogą elektroniczną lub faksem.

5. Marszałek Województwa przedstawia Ubezpieczycielowi pisemne rozliczenie otrzymanej 
zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu 
zaliczki.

§ 9

1. Ubezpieczyciel przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, zgodnie z art. 16 i 17 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2. Weryfikacja zgłoszeń od podróżnych oraz wypłata z Gwarancji następuje w trybie 
określonym w art. 18-21 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.
3. Za prawidłowe rozliczenie środków z Umowy ubezpieczenia odpowiada Ubezpieczyciel.

§10

Stwierdzenie niewypłacalności Ubezpieczającego, o której mowa w § 2 ust. 1, następuje 
w trybie art. 13 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.

§ n

Składka wynosi .............................złotych (słownie: ...........................................złotych 00/100),
co stanowi równowartość kwoty ..............................  euro (słownie:
............................................................................  euro) przeliczonej przy zastosowaniu kursu
średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym 
umowa ubezpieczenia została zawarta, to jest w dn iu ......................  (1 euro = ..............złotych).

Składka jest płatna:

jednorazowo/w ratach (niepotrzebne skreślić)

gotówką/przelewem

w terminie do dnia

§12

1. Alarmowy numer telefonu Ubezpieczyciela do bezpośredniego kontaktu z Marszałkiem
Województwa w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem umowy 
ubezpieczenia, numer faksu, adres e-m ail...............................................................................

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tej zmianie Marszałka Województwa.
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§13

Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie w szczególności:
1) ustawa z dnia 27 października 2017 r. 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. ...);
2) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 1089);

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).

§14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Marszałka 
Województwa, Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela.

(podpis Ubezpieczającego) (podpis Ubezpieczyciela)
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