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                                                     Szanowny  Pan   
                                              Jarosław  Gowin 
                                              Wiceprezes  Rady  Ministrów 
                                              Minister  Rozwoju, Pracy i Technologii 
 
 
 
 
 
            Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki składek na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. 
 
            Nasz szczególny niepokój budzi objęcie składkami na TFG turystyki 
krajowej, a przede wszystkim wyjazdów organizowanych dla dzieci i młodzieży     
- wycieczek szkolnych, kolonii, obozów.  
 
            Uważamy, iż zlikwidowanie stawki zero na w/w wyjazdy bardzo 
negatywnie wpłynie na funkcjonowanie turystyki szkolnej i wypoczynku 
młodzieży. 
 
           Załączamy uzasadnienie naszego stanowiska. 
 
 
 
 
 
                                                                                           Prezes 

                                                                                       
                                                                              dr  R. Marek Szpecht 
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                                          U Z A S A D N I E N I E 

        Od  1  stycznia  2021 r. obowiązują   nowe  stawki  składek  na  Turystyczny  Fundusz  
Gwarancyjny.  
          
        Nasz  szczególny  niepokój  budzi  objęcie składkami  TFG  turystyki krajowej, a przede 
wszystkim  wyjazdów organizowanych dla dzieci  i  młodzieży – wycieczek szkolnych, kolonii  
I obozów. Segment  turystyki  dziecięcej  i  młodzieżowej  odczuje  negatywne  konsekwencje 
tej zmiany  z trzech  głównych  powodów:     
                                                                                                                                                                                
        Pierwszy wiąże się z istotną rolą turystyki w procesie edukacji i wychowania młodego 
pokolenia.  Ponad 90% wycieczek szkolnych oraz kolonii i obozów to imprezy krajowe                    
w trakcie, których jego uczestnicy nie tylko korzystają z zorganizowanego czasu wolnego                
i wypoczynku, ale przede wszystkim poznają nasz kraj i jego kulturę. 
Wycieczki szkolne to także często „lekcje w terenie”, w ramach których realizuje się 
program nauczania i utrwala postawy patriotyczne. Absolutna większość tych wyjazdów to 
wyjazdy szkolne i grupowe, gdzie ważne jest powszechne uczestnictwo dzieci z danej klasy 
bądź grupy.   Wprowadzenie dodatkowych, choćby niewielkich opłat za realizację tej misji 
wiąże się z jej mniejszą dostępnością, w szczególności w środowiskach mniej zamożnych. 
 
        Drugi powód związany jest z wielkością tego segmentu rynku turystyki. Szacujemy, że 
rokrocznie w wycieczkach szkolnych brało udział znacznie ponad 5 mln dzieci, a w obozach 
i koloniach blisko 1,5 mln. Wpływy do budżetu TFG z tego segmentu rynku są 
nieproporcjonalnie małe  w stosunku do jego wielkości i znaczenia dla naszego kraju. 
 
        Trzecim powodem jest specyfika rynku turystyki młodzieżowej, na którym oprócz biur 
podróży działają (a nawet mają większy udział ) podmioty nie będące Organizatorami 
Turystyki, takie jak szkoły, kluby sportowe, zespoły artystyczne, organizacje społeczne, 
harcerstwo. W przeciwieństwie do przedsiębiorców turystycznych podmioty niekomercyjne 
nie są obciążone podatkami PIT, CIT i VAT;  nie muszą zatem ponosić kosztów 
ubezpieczeń  i gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Często nie stosują się do 
przepisów dotyczących zatrudniania kadry. Opodatkowanie nową składką na TFG tylko 
komercyjnych Organizatorów Turystyki jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji         
i spowoduje, że te same imprezy będą miały różną cenę w zależności od podmiotu 
będącego ich organizatorem. 
  
        Z wyżej wymienionych powodów uważamy, że wprowadzenie nawet niewielkich opłat 
na rzecz TFG w tym segmencie rynku jeszcze bardziej obniży konkurencyjność imprez 
organizowanych przez biura podróży, które i tak na skutek pandemii znalazły się bardzo 
trudnej sytuacji finansowej.   W efekcie przeniesie to zdecydowanie więcej strat niż korzyści. 
 
        Deklarowanym celem powstania Funduszu jest „ pokrycie kosztów kontynuacji imprezy 
turystycznej lub koszty powrotu do kraju, obejmujące w szczególności koszty transportu               
i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez 
podróżnych, w przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej  
kontynuacji lub tego powrotu”. 
                                                              
          Wprowadzenie składki za wyjazdy krajowe jest sprzeczne z celem dla którego TFG 
został powołany, gdyż turystom przebywającym w kraju nie ma potrzeby zapewniania 
kosztów powrotu do niego. Pobieranie składek od turysty krajowego stanie się formą 
dofinansowywania turysty udającego się za granicę, co tym bardziej podważa cel dla 
którego TFG został powołany. 
 
           Znając życzliwość i otwartość Pana Ministra dla branży turystycznej  liczymy na 
skuteczną pomoc i wsparcie naszego postulatu o pozostawienie składek na TFG na 
imprezy turystyczne dla dzieci i młodzieży na poziomie obowiązującym do 31.12.2020. 
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