
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 1901

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 10g ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 
i 1334) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usłu-
gach turystycznych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

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

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka

1) 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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WZÓR 

                                                           
1) Należy wpisać numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw turystyki. Numer ten można sprawdzić na stronie internetowej: turystyka.gov.pl. 
2) Łączna wysokość składki należnej do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowi iloczyn liczby klientów objętych umowami zawartymi w miesiącu, 

którego dotyczy składana deklaracja, i wysokości składki należnej od każdego klienta. 

NALEŻY WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE POLA JASNE. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Składanie deklaracji w postaci elektronicznej: www.ufg.pl/tfg-deklaracja 

DEKLARACJA  
składana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  

Data wypełnienia (DD-MM-RRRR) 1. 

Za okres: miesiąc (słownie) 2. rok 3.  

I Dane identyfikacyjne 

Numer ewidencyjny w CEOTIPT1) 
4. 

Firma przedsiębiorcy 
5. 

NIP 6.  

Siedziba i adres przedsiębiorcy, 
a w przypadku gdy przedsiębiorca 

jest osobą fizyczną – adres 
zamieszkania 

miejscowość 7. 

kod pocztowy 8. 

ulica 9. 

nr budynku 10. 

nr lokalu 11. 

II 
Dane dotyczące liczby klientów, z którymi organizator turystyki lub pośrednik turystyczny zawarł umowę w danym miesiącu, 

z uwzględnieniem miejsca realizacji imprezy turystycznej i rodzaju zapewnianego środka transportu oraz wysokości należnej z tego tytułu 
składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

Miejsce realizacji imprezy turystycznej i rodzaj zapewnianego 
środka transportu 

Liczba umów 
zawartych 
z klientami 
w miesiącu, 

którego dotyczy 
składana 

deklaracja  

Liczba klientów 
objętych 

umowami 
zawartymi 

w miesiącu, 
którego dotyczy 

składana 
deklaracja 

Wysokość składki 
należnej od 

każdego klienta 
do Turystycznego 

Funduszu 
Gwarancyjnego 

(w zł) 

Łączna 
wysokość składki 

należnej do 
Turystycznego 

Funduszu 
Gwarancyjnego 

(w zł)2) 

1 
Imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich 
i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego 
w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 

12. 13. 14. 15. 

2 
Imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich 
z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego 

16. 17. 18. 19. 

3 

Imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich 
z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem 
pkt 4 

20. 21. 22. 23. 

4 

Imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową 
granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie 
obszaru obwodu kaliningradzkiego oraz imprezy turystyczne 
na terytorium RP, w tym imprezy zagranicznej turystyki 
przyjazdowej 

24. 25. 26. 27. 

Suma składek należnych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (w zł) 
(Suma wartości z pól 15, 19, 23 i 27) 

28. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 
z dnia 21 listopada 2016 r. (poz. 1901)

WZÓR
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3) Należy podać faktyczną wysokość składek odprowadzonych przez przedsiębiorcę, a nie w wysokości obowiązującej w okresie, za jaki jest składana deklaracja.  
4) W tytule przelewu należy podać: firmę przedsiębiorcy, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer ewidencyjny w Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, rok i miesiąc, za który jest uiszczana składka (RRRR-MM). Przelewu należy dokonać na rachunek 
bankowy wskazany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

5) Zgodnie z kodem ISO 4127, np. PLN, EUR, USD. 
 

III 

Dane dotyczące liczby klientów, których imprezy turystyczne zostały odwołane przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 
z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń oraz liczby klientów, którzy 

rozwiązali umowę lub odstąpili od umowy w miesiącu, którego dotyczy deklaracja, od których zostały wcześniej odprowadzone składki 
do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, oraz dane dotyczące wysokości tych składek 

Miejsce realizacji imprezy turystycznej i rodzaj zapewnianego 
środka transportu 

Liczba umów 
rozwiązanych 

z klientami w miesiącu, 
którego dotyczy 

składana deklaracja  

Liczba klientów objętych 
umowami rozwiązanymi 

w miesiącu, którego 
dotyczy składana 

deklaracja 

Wysokość wcześniej 
odprowadzonych 

składek należnych do 
zarachowania na poczet 
aktualnej składki (w zł)3) 

1 
Imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich 
i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego 
w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 

29. 30. 31. 

2 
Imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich 
z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego 

32. 33. 34. 

3 

Imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich 
z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem 
pkt 4 

35. 36. 37. 

4 

Imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową 
granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie 
obszaru obwodu kaliningradzkiego oraz imprezy turystyczne 
na terytorium RP, w tym imprezy zagranicznej turystyki 
przyjazdowej 

38. 39. 40. 

Suma składek należnych do zarachowania (w zł) na poczet następnej należnej 
do przekazania składki zgodnie z art. 10f ust. 2 ustawy  
(Suma wartości z pól 31,34,37 i 40) 

41. 

IV 
Suma składek należnych do zarachowania nierozliczonych  

w poprzednim okresie (w zł) 
(Wysokość nierozliczonych składek należnych do zarachowania z poprzedniego okresu, w przypadku gdy w poprzednim okresie nie 

nastąpiło zarachowanie składki w pełnej wysokości. W przypadku braku nierozliczonych składek należy wpisać 0 zł.) 

42.  

V 

Kwota należna do uiszczenia w danym miesiącu  
do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (w zł)4) 

(Wartość z pola 28 pomniejszona o wartości z pól 41 i 42. Rozliczenie składek z pól 41 i 42 w danym okresie nie może przewyższać 
składki należnej do uiszczenia, wskazanej w polu 28. W takim przypadku należy wpisać 0 zł i nierozliczone składki zarachować 

w kolejnym okresie, za który składana będzie deklaracja.) 

43. 

VI Informacja o posiadanych zabezpieczeniach finansowych na wypadek niewypłacalności, do których mogą być składane roszczenia 
w okresie, za jaki jest składana deklaracja 

1 

Rodzaj zabezpieczenia (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 
44.   gwarancja bankowa  rachunek powierniczy 

 gwarancja ubezpieczeniowa  ubezpieczenie na rzecz klienta 

Nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia 45. 

Wysokość zabezpieczenia 46. Waluta5) 47. 

Okres, na jaki zostało udzielone zabezpieczenie (DD-MM-RRRR) 
od 48. 

do 49. 

2 

Rodzaj zabezpieczenia (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 
50.  gwarancja bankowa  rachunek powierniczy 

 gwarancja ubezpieczeniowa  ubezpieczenie na rzecz klienta 

Nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia 51. 

Wysokość zabezpieczenia 52. Waluta5) 53. 

Okres, na jaki zostało udzielone zabezpieczenie (DD-MM-RRRR) od 54. 
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5) Zgodnie z kodem ISO 4127, np. PLN, EUR, USD. 

do 55. 

3 

Rodzaj zabezpieczenia (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 
56.  gwarancja bankowa  rachunek powierniczy 

 gwarancja ubezpieczeniowa  ubezpieczenie na rzecz klienta 

Nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia 57. 

Wysokość zabezpieczenia   58. Waluta5)
 

59. 

Okres, na jaki zostało udzielone zabezpieczenie (DD-MM-RRRR) 
od 60. 

do 61. 

VII Podpis osoby składającej deklarację wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska  

62. Imię i nazwisko 63. Stanowisko 64. Podpis  

VIII Informacja, czy deklaracja jest składana na podstawie załączonego do deklaracji pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną 
do składania deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 

65.  Załączam do deklaracji pełnomocnictwo(-wa) udzielone(go) mi przez osobę(-by) upoważnioną(-ne) do składania 
deklaracji  Nie załączam 

  

POUCZENIE 
 

1. Zgodnie z art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334), zwanej dalej „ustawą 
o usługach turystycznych”, organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni bez wezwania są obowiązani do obliczenia kwoty należnej z tytułu 
składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za okres jednego miesiąca i przekazania tej kwoty oraz złożenia deklaracji 
do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie.  

2. Na podstawie art. 10g ust. 2 ustawy o usługach turystycznych w przypadku niewykonania obowiązku terminowego składania deklaracji 
lub opłacania należnych składek Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa pisemnie organizatora turystyki lub pośrednika 
turystycznego do złożenia deklaracji lub dokonania płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do dochodzenia należnych 
składek wraz z odsetkami.  

3. W przypadku uchylania się przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego od obowiązku złożenia deklaracji lub opłacenia składki 
w wyznaczonym terminie, marszałek województwa z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wydaje decyzję 
o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat (art. 9 ust. 3 
pkt 1 i 1a ustawy o usługach turystycznych). 

4. Zgodnie z art. 5 ust. 3d ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki i pośrednik turystyczny są obowiązani do udostępniania 
na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wykazu umów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, bez danych 
identyfikujących klientów.  

5. Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy o usługach turystycznych składka na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest należna z dniem 
zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie 
pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. 

6. Zgodnie z art. 45d ustawy o usługach turystycznych kto zaniża wysokość należnej składki w deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 
ustawy o usługach turystycznych, składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 
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