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Wezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zapev,lfiaj4cy obsfugg Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

(TFG) informuje, 2e od 26listopada 2016 r. na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 t. o usfugach

turystycznych (Dz.U. z 2016 r . poz. 187 , z p62n. zm, dalej ,,Ustawa"), znowelizowanych ustaw4 z dnia 22 lipca 2016 t.

o zmianie ustawy o usfugach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi4zkowych, Ubezpieczeniowym

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze lJberyieczacieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334), ka2dy

podmiot bgd4cy organizatorem turystyki lub po5rednikiem turystycznym, zobowi4zany jest do odprowadzania

narzecz TFG skladki od ka2dego klienta z tytutu zawartej umowy o Swiadczenie uslug turystyczrych polegaj4cych

na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie po6redniczenia na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w

o Swiadczenie usfug turystycznych.

Zgodnie z aat. 5 ust. I pkt 5 i art. 10g ust. I pl':-2 Ustawy, sq Paristwo zobowi1zani do terminowego skladania do UFG

deklaracji zawieruj1cej m.in. wyliczenie wysoko6ci naleznej skladki na rzecz TFG. Deklaracje rralezy sktrada6 zakaidy
miesi4c, przezcaty okres posiadania wpisu do rejestru organizatorlw turystyki i po6rednik6w turystycznych. Obowi4zek

zlo1enia deklaracji istnieje r6wnie2 w prz5rpadku nie zrwarcia w miesi4cu 2adnej umowy o Swiadczenie uslug

turystycznych polegaj4cych na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie po5redniczenia

na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o $wiadczenie uslug turystycznych, jak r6wniei w przypadku zawarcia

umowy, w stosunku do kt6rej nie powstaje obowi4zek uiszczenia skladki.

Wz6r deklaracji stanowi zal4cznik do rozporz4dzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie

wzoru deklaracji skladanej przez organizator6w turystyki i po6rednik6w turystycznych do lJbezpieczeniowego Funduszu

Gwarancyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 190 1).

Jednoczesnie art. 10g ust. 1 pkt I Ustawy wskazuje, 2e s4 Pafistwo zobligowani bez wezrvania do obliczenia kwoty

nale1nej z tynilu sktradki na rzecz TFG za okres jednego miesi4ca i przekazania tej kwoty oruz zfozenia do UFG

ww. deklaracji w terminie do 21. dnia miesi4ca nastgpuj4cego po danym okresie.

Wysoko66 skladki zosta\a okreslona w rozporzqdzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 roku

w sprawie wysoko6ci skladki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. z 2016 t. poz. 1900) i jest zt6inicowana

w granicach od,0 z] do 15 zl, w zaleinolci od miejsca realizacji impreza turystycznej i rodzaju Srodka transportu.

Zgodnie z art. l}f ust. 1 Ustawy sktradka nL rzecz TFG jest narleitna z dniem ztwarcit umowy o Swiadczenie ustrug

turystycznych polegaj4cych na organizowaniu imprez turystyczrych lub umowy w zakresie poSredniczenia na zlecenie

klient6w w zawieraniu um6w o Swiadczenie usfug turystycznych.

Niniejs4rm pismem UFG przedstawia Pafrstwu podstawowe zasady wsp6$racy pomigdzy organizatotami turystyki

i poSrednikami turystyczrirmi a UFG. Dla ulatwienia realizacji ww. obowi4zk6w wynikaj4cych z Ustawy, UFG

informuje, 2e istnieje moiliwo56 nieodplatnego zloiLenia deklaracji poprzez e-deklaracjg, dostgpn4 po kliknigciu
przycisku ,,7)6i, e-deklaracj Qo' na stronie internetowej www.ufg.pl/tfg-deklaracia Iub na stronie internetowej

@fg4! w zakladce Turystyczny Fundusz GwarancyjnylDla organizator6w turystyki i poSrednik6w

turystycznych/E-deklaracja. W celu zloLenia e-deklaracji wymagane jest zalogowanie sig na wskazanej powy2ej

stronie internetowej przy uzycil Paristwa numeru z Centralnej Ewidencji Organizator6w Turystyki i PoSrednik6w



Turystycznych (CEOTiPT), prowadzonel przez ministra wlaSciwego do spraw turystyki orazhasla, kt6re przekazt$emy
Pafrstwu poni2ej:

numer z CEOTiPT: 11099
haslo: tr,lTHxklwNXxTI

Formularz e-deklaracji zawiera wskaz6wki dotycz1ce wla6ciwego sposobu wypelnienia deklaracji. Istnieje mozliwoS6
zloienia tylko jednej e-deklaracji za kaidy miesi4c. Zloienie korekty deklaracji jest mo2liwe jedynie w postaci
papierowej drog4 korespondencyjn4 na adres: llbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Plocka glll, 0l-231
W arszaw a, z dopiskiem,,Turystyczny Fundusz Gwarancyjny" albo,,TFG".

Ponadto UFG informuje, 2e ka2demu podmiotowi, zobowi1zanemu do skladania deklaracji oraz uiszczania skladki
do TFG, zostal przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, na kt6ry powinny byi dokonywane platnoSci.
W nvi4zku z powy2szym Paistwa skladka nt rzecz TFG powinna by6 uiszczana na wskazany poni2ej numer
rachunku bankolvego:

70 1240 6960 6853 0000 0001 1099
prowadzony przez Bank PEKAO S.A.

W tytule przelewu nalezy poda6: firmg przedsiEbiorcy, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer
ewidencyjny z CEOTiPT, rok i miesi4c, zakt6ry tiszczana jest sktradka (RRRR-MM).

Jednocze6nie UFG wskazuje, 2e podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania TFG oraz nowych
obowi4zk6w organizatorow hrrystyki i poSrednik6w turystycznych, znajd1 Pahstwo na stronie internetowej www.ufg.pl
w zakladce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Ponadto w celu usprawnienia kontaktu, IJFG udostgpnia na Pafistwa
potrzeby dedykowany adres e-mail - tfg@ufg.pl - na kt6ry mog4 Paristwo kierowa6 korespondencjg mviyzan4
z r ealizacj 4 obowi4zk6w dotyczqcych TFG.

POUCZENIE

l. Obowi4zek skladania deklaracji do UFG istnieje przez caly okres prowadzenia dzialalno3ci niezale2nie od tego czy wdanym miesi4cu or.ganizator turystyki
lub poSrednik tutystyczny sptzedaljakqkolwiek imprezQ tulystyczn1 orazniezaleznie od wysokoSci nale2nej sktadki (w tyrn skladki w wysoko(ci 0 zl).

2. Obowiqzek skladania deklaracji do UFG i odprowadzania skladki na rzeczTFG nie dotyczy przedsigbiorcy wokresie zawieszenia wykonyrrania dzialalno3ci
gospodarczej, o kt6rym mowa w att. 7a ust. I Ustawy. Wprzlpadku zawieszenia dzialalno6ci w trakcie miesi4ca przedsiqbiorra zobowiqzany jcst do zlo2enia
deklaracji i uiszczenia skladki za czES6 miesi4ca, w kt6rej dziatalnoS6 nie byla zawieszona.

3. Skladka przekazana na TFG nie podlega zwrotowi. W przypadku skladki odprowadzonej za imp(ezg tulystyczn4,kt6ra zostala odwolana przez organizatora turystyki
lub posrednika nuystycznego z powodu niewystarczaj4cej liczby zgloszeh, jeieli realizacja ushrg byla uzale2niona od liczby zgloszei, a tak2e w plzypuat,t
roz'tviqzania umowy lub odst4pienia od uurowy plzez klienta, skladka podlega zarachowaniu na poczet nastQpnej nale2nej clo pr:zekazania skladki. Obowiqzek
wykazania wysokoici skladki nale2nej do zarachowania spoczlnva na przedsigbiorcy.

Na podstawie art. l0g ust. 2 Ustauy, w przypadku niewykonania obowi4zku ternrinowego sklaclania deklaracji lub optacania nale2nych skta4ck, UFG wz)rya

wezwania. Niezachowanie wyznaczonego tettninu, w nty6l art. l0g ust. 3 Ustawy, skutkowa6 bgdzie wyst4pienielt przez UFG clo liarszalka wojew6dztwa

Zgodrtic z art. 5 ust. 3d Ustawy organizator turystyki i poSrcdnik tulystyczny obowiqzani s4 do utlostqpniania na wniosck UFG rvykazu um6rv, o kt6rym mowa
w art. 5 ust. I pkt 4 Ustawy, bez danych identyfikuj4cych klient6q,.

6. Zgodnie z at. 45d Ustawy, kto zani2a wysokodi nale2nej skladki w deklaracji, o kt6rej mowa w alt. 5 ust. I pkt 5, sktadanej do UFC, podlega karze pozbawienia
wolnoSci od 3 miesigcy do lat 5.
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Zpowalaniem,


