
TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY 
 

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych art. 10f ust. 3, z dniem 26.11.2016r. 
każdy Uczestnik imprez turystycznych organizowanych przez Premio Travel Sp. z o.o., zostanie 
zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Składka w wysokości określonej w/w ustawie 
jest doliczana do ceny imprezy i w całości przeznaczona na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY 
Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY dotyczy wszystkich 
organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.  

Wysokości składek różnią się w zależności od środka transportu oraz miejsca imprezy i zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki przyjęto następujące kwoty: 
15 zł/os. – za imprezy samolotowe realizowane lotem czarterowym za wyjątkiem krajów mających 
granicę lądową z Polską 
13 zł/os. – za imprezy samolotowe realizowane lotami nieczarterowymi, realizowane poza Europą 
10 zł/os. – za imprezy autokarowe i samolotowe realizowane lotami rejsowymi, w Europie za 
wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską 
2 zł/os. - za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na 
terytorium RP. 
 
 
TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY 
 

Na podstawie art. 15kc ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od 01.01.2021r. została wprowadzona składka na 
Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składka określona w Rozporządzeniu (DZIENNIK USTAW 2020 R. 
POZ. 2379) jest doliczana do ceny imprezy i w całości przeznaczona na TURYSTYCZNY. Składka jest 
bezzwrotna. 

Wysokości składek różnią się w zależności od środka transportu oraz miejsca imprezy i zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki przyjęto następujące kwoty: 
15 zł/os. – za imprezy samolotowe realizowane lotem czarterowym za wyjątkiem krajów mających 
granicę lądową z Polską 
13 zł/os. – za imprezy samolotowe realizowane lotami nieczarterowymi, realizowane poza Europą10 
zł/os. – za imprezy autokarowe i samolotowe realizowane lotami rejsowymi, w Europie za wyjątkiem 
krajów mających granicę lądową z Polską 
2 zł/os. - za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na 
terytorium RP. 
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