
CZYM JEST TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY? 

Istnieją dwa filary systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Pierwszym z nich jest gwarancja 

ubezpieczeniowa biura podróży, a drugim Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), 

który funkcjonuje w UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) od 9 września 2016 roku. 

Oba mają zabezpieczać finansowo klientów krajowych biur podróży, o których informacje 

znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych (Ewidencja), prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wyłącznie w 

ramach imprez turystycznych, które są zgodne z zakresem i rodzajem działalności wpisanym 

w Ewidencji. Celem utworzenia TFG jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu 

do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów 

biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. 

W przypadku dokonania płatności za wycieczkę lub wpłaty zaliczki przekraczającej 10% ceny, 

każde biuro podróży ma obowiązek przekazać klientowi pisemne potwierdzenie posiadania 

zabezpieczeń finansowych oraz informację o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tych 

zabezpieczeń w przypadku niewypłacalności biura podróży. 

W myśl ustawy pragniemy poinformować naszych Klientów, że Biuro Usług Turystycznych 

AGAVE, posiadające wpis Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych  jest legalnie działającym biurem podróży – organizatorem turystyki 

(Zezwolenie Marszałka Województwa Małopolskiego nr ) i posiada Gwarancję 

Ubezpieczeniową o numerze 04.054.412 na sumę 50.000 EUR udzieloną przez AXA 

Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A, której Beneficjentem jest 

Marszałek Województwa Małopolskiego. Jesteśmy równocześnie biurem w pełni wypłacalnym 

(brak wpisów dotyczących niewypłacalności w Ewidencji w dziale IV księgi ewidencyjnej 

biura podróży na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki).  

Informujemy jednocześnie, że w związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w 

brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez 

organizowanych i sprzedawanych przez Biuro Usług Turystycznych AGAVE  doliczana będzie 

składka na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Od 26 listopada 2016 roku, 

każde biuro podróży w myśl ustawy, jest obowiązane do odprowadzania na rzecz TFG składki 

od każdego uczestnika imprezy turystycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i 

Turystyki z dnia 21.11.2016 r.  Biuro Usług Turystycznych AGAVE stosować będzie stawki 

określone w §2 ust 3 i 4. Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu 

i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty: 

1. 15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę 

lądową z Polską 

2. 13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe (rejsowe, autokarowe) realizowane poza Europę 

3. 10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem 

krajów mających granicę lądową z Polską 

Składka nie jest przychodem biura! Całkowita kwota pobieranych składek 

odprowadzana jest przez Organizatora do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

Więcej informacji na stronie: oraz http://www.msport.gov.pl/dla-przedsiebiorcy/broszura-

informacyjna-w-sprawieturystycznegofunduszu-gwarancyjnego 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości 

składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
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