
Od 1 października organizatorzy turystyki będą mogli wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego o wypłatę pieniędzy dla ich klientów za niewykorzystane wycieczki. Płatność nastąpi, 
jeśli odrębny wniosek złoży równolegle podróżny. 

 Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, spadek sprzedaży w branży turystycznej, 
wywołany pandemią wirusa Covid-19 wynosi 60-70 procent, dlatego postanowiono zaoferować 
dodatkową pomoc finansową adresowaną do organizatorów turystyki. Nowelizacja zmienia zasady 
obecnie funkcjonujących form wsparcia, ale również wprowadza nowe instytucje, takie jak 
Turystyczny Fundusz Zwrotów (z którego mają być dokonywane wypłaty na rzecz klientów za 
niewykorzystanie wycieczki) czy Turystyczny Fundusz Pomocowy (z którego w przyszłości mają być 
finansowane działania w sytuacjach kryzysowych dla branży). 

Zwroty za niewykorzystane imprezy turystyczne 

Nowelizacja wprowadza mechanizm wspierający przedsiębiorców w wypłatach podróżnym środków 
z tytułu imprez, które nie odbyły się z powodu wybuchu epidemii. Pomoc z Turystycznego Funduszu 
Zwrotów ma charakter pożyczki. Organizator będzie mógł się zwrócić do TFZ o udzielenie wypłaty na 
zwroty dla klientów z tytułu odwołanej imprezy turystycznej. Pieniądze będą przelewane 
bezpośrednio na konto klientów, pod warunkiem, że złożą oni wniosek o wypłatę.  Organizator 
turystyki będzie musiał złożyć przez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego, wykazać, iż przyjął płatność w formie bezgotówkowej i dostarczyć 
oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstąpił od umowy. Będzie także zobowiązany 
złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył i nie wręczy podróżnemu 
vouchera. 

Pomoc ma z założenia być pomocą zwrotną, czyli jest formą preferencyjnej pożyczki. Organizator 
turystyki będzie musiał zwrócić kwotę wsparcia w 72 równych ratach – do kwoty łącznej stanowiącej 
jej równowartość obniżoną o uprzednio uiszczoną wpłatę w wysokości 7,5 proc. łącznej wartości 
wypłat objętych tym wnioskiem.  Konsekwencje niepłacenia zobowiązania mogą skutkować 
wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazem wykonywania działalności do 3 lat.  

Turystyczny Fundusz Pomocowy 

W celu zapewnienia lepszego wsparcia organizatorów turystyki, w przyszłości nowelizacja przewiduje 
utworzenie jeszcze jednego specjalnego funduszu. Składać się będą na niego pośrednio podróżni. 
Stanowić on będzie wyodrębniony rachunek w UFC. Środki do funduszu napływać będą m.in. ze 
składek organizatorów turystyki. Składka będzie wynosić maksymalnie 30 zł od każdego podróżnego 
z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej, a jej płatność będzie wymagana w dniu 
zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, 
jeśli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy.  

Branża turystyczna otrzymała dodatkowe zwolnienie z nieopłaconych składek – w okresie od lipca do 
września b.r. Mogą otrzymać je tylko ci, których przychód w pierwszym miesiącu, którego dotyczy 
wniosek, spadł o 75 procent w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. 

Pierwsze wnioski o wypłaty będzie można składać w nocy ze środy na czwartek (od 1 października od 
godziny 00.00). 

Zwiększono także ochronę prawną turystów, którzy decydują się na skorzystanie z vouchera. Jest on 
objęty zabezpieczeniem finansowym organizatora turystyki w takim samym zakresie, jak 
dotychczasowa umowa o udział w imprezie turystycznej. 

 

 



Turystyczny Fundusz Zwrotów - najważniejsze informacje dla turysty 

• Podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na 
imprezę turystyczną, która została odwołana. 

• Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę 
organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, 
datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, 
nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek. 

• UFG będzie miało 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. 
• Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające termin 

rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy. 
•  W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG wypłaci zwrot pieniędzy dla 

podróżnych. 
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