
TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY 
 

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych z dnia z 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1334), począwszy od dnia 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i 

sprzedawanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Kompas sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

doliczana będzie składka, która będzie w całości odprowadzana na TURYSTYCZNY 

FUNDUSZ GWARANCYJNY. Aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie znajdują się 

w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw 

z 2017 r. poz. 2361) znajdującej się na stronie https://kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty lub link: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361; 
 

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY został utworzony w celu dodatkowego 

zabezpieczenia klientów na wypadek utraty przez biuro podróży płynności finansowej i 

ogłoszenia niewypłacalności. Z pobranych składek zostaną pokryte koszty powrotu turystów 

do Polski oraz zwrot wpłaconych przez klientów pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane 

imprezy. 

 

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki ich wysokość, od każdego klienta z tytułu 

zawartej umowy wynosi: 

1) 15 zł - do państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu 

lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

2) 13 zł - za imprezy do państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka 

transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego; 

3) 10 zł - za imprezy państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu 

niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

4) 0 zł - za imprezy do krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w 

przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a 

także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Biuro podróży w zakresie prawidłowości wyliczania i odprowadzania składek na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny podlegają kontroli marszałka województwa i ministra właściwego do 

spraw turystyki. Do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu 

umów gwarancji ubezpieczeniowej, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w 

sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest uprawniony 

Marszałek Województwa Pomorskiego. W sytuacji, gdy biuro wbrew obowiązkowi nie 

zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu wpłat wniesionych przez 

klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych uczestnik powinien niezwłocznie 

skontaktować się Marszałkiem Województwa Pomorskiego w celu ubiegania się o wypłatę 

środków. 

 

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

składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900 

https://kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900

