TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie
ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334).
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie posiada osobowości prawnej i utworzony został w
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który zapewnia jego obsługę.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności
organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych. Przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się
organizowaniem imprez turystycznych, będą obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej. Wysokość składek uzależniona jest
natomiast od kraju, w którym będzie odbywała się impreza turystyczna oraz od środka transportu, za
pośrednictwem którego klienci będą się przemieszczać do i z miejsca realizacji imprezy turystycznej. W
przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 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, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik
turystyczny, wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
• dokonuje zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną klientom, w
przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego,
impreza nie została lub nie zostanie zrealizowana;
• zapewnia zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną klientom,
odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana, z
przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
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). Ponadto 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).
Źródło: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_3dc12681_156b6b90c42__7ff6
Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:
• 15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z
Polską
• 13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
• 10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów
mających granicę lądową z Polską
• 0 PLN/os – za imprezy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraje mające granice lądową z
Polską
Źródło:
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=32CB6A27BAEE6050D3C2F16AB422F8D1?id=WDU20160001
900&type=2
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