Projekt z dnia 13 sierpnia 2020 r.
U S T AWA
z dnia

2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie 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 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.2)) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

po art. 15gg dodaje się art. 15gh w brzmieniu:
„Art. 15gh. Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg, mogą być składane najpóźniej w terminie
30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”;
2)

w art. 15k ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w

stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, są objęte zabezpieczeniem finansowym
organizatora turystyki, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, obowiązującym w dniu
zawarcia dotychczasowej umowy o udział w imprezie turystycznej.”;
3)

po art. 15k dodaje się art. 15ka - art. 15kc w brzmieniu:
„Art. 15ka. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 15k ust. 1, organizator turystyki może

ubiegać się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez tego
podróżnego na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, na zasadach i w
trybie określonym w ust. 2-36. O wypłaty mogą ubiegać się wyłącznie organizatorzy turystyki,
którzy:

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 22
maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz
ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.
Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.
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1) przyjęli płatność w formie bezgotówkowej;
2) zostali wpisani do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przed
dniem 8 marca 2020 r.
2. Organizator turystyki składa wniosek o udzielenie wypłaty, zwany dalej "wnioskiem
organizatora turystyki", do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu. Organizator turystyki może
złożyć wniosek dotyczący wypłaty na rzecz więcej niż jednego podróżnego.
O udzieleniu wypłaty, o której mowa w ust. 1, decyduje kolejność złożenia kompletnych,
zgodnych w zakresie zawartych w nich danych, oraz pozytywnie zweryfikowanych wniosków
organizatora turystyki oraz podróżnego pod warunkiem dostępności środków z Turystycznego
Funduszu Zwrotów.
3. Wniosek organizatora turystyki zawiera wskazanie całkowitej kwoty wypłaty oraz
oświadczenie organizatora turystyki stwierdzające:
1)

odstąpienie przez podróżnego od umowy w trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych albo
rozwiązanie umowy z podróżnym w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to
odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2;

2)

że nie wręczył oraz że nie wręczy on podróżnemu vouchera, o którym mowa w art. 15k
ust. 2;

3)

że nie dokonał on zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnego;

4)

że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na zasadach i w terminach określonych w art. 15kb
ust. 7 i 8.
4. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku organizatora turystyki dokonuje on na

rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego:
1) wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem;
2) opłaty w wysokości:
a) 2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o której
mowa w pkt 1, jeśli wniosek składa mikro, mały lub średni przedsiębiorca albo,
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b) 4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o której
mowa w pkt 1, jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca.
5. Wpłaty i opłaty, o których mowa w ust. 4 podlegają zwrotowi do organizatora
turystyki, w przypadku negatywnej weryfikacji wniosków, o której mowa w ust. 17.
6. Oświadczenie organizatora turystyki składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Organizator turystyki składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Do wniosku organizatora turystyki należy dołączyć wykaz umów, od których podróżni
odstąpili w trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych oraz umów rozwiązanych z podróżnymi w trybie art 47
ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w
bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a organizator turystyki nie
dokonał zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnego lub podróżny nie wyraził zgody na
otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2.
8. Wykaz umów załączony do wniosku organizatora turystyki zawiera dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, a także:
1)

imiona i nazwiska podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej;

2)

numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)

numer NIP - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne;

4)

datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie
turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej
przez organizatora turystyki;

5)

całkowitą kwotę należną do zwrotu;

6)

numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonana wypłata;

7)

numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę
turystyczną, jeżeli jest inny niż numer, o którym mowa w pkt 6, o ile dotyczy;
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8)

numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, na który została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną;

9)

informację o agencie rozliczeniowym zapewniającym obsługę płatności dokonywanych
na rzecz organizatora turystyki, w przypadku gdy wpłata należności za imprezę
turystyczną została dokonana przez podróżnego za pośrednictwem karty płatniczej lub
telefonu.
9. Podróżny, na rzecz którego ma zostać dokonana wypłata, o którą ubiega się

organizator

turystyki,

składa

za

pośrednictwem

systemu

teleinformatycznego

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o wypłatę na jego rzecz, zwany dalej
"wnioskiem podróżnego", o czym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje
organizatora turystyki. Do złożenia wniosku jest uprawniony podróżny, który zawarł umowę o
udział w imprezie turystycznej.
10. Wniosek podróżnego zawiera:
1)

imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku;

2)

numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)

numer NIP - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne;

4)

adres zamieszkania, a w przypadku osób innych niż osoby fizyczne - adres siedziby oraz
adres poczty elektronicznej;

5)

nazwę lub firmę organizatora turystyki, z którym została zawarta umowa o udział w
imprezie turystycznej;

6)

numer umowy o udział w imprezie turystycznej, o ile posiada;

7)

datę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej;

8)

datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie
turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej
przez organizatora turystyki;

9)

datę rozpoczęcia imprezy turystycznej;

10) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę
turystyczną, o ile dotyczy;
11) numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, na który została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną;
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12) wysokość wpłaconych kwot za imprezę turystyczną i daty obciążenia lub uznania
rachunku;
13) numer karty płatniczej, w zakresie umożliwiającym weryfikację dokonania płatności kartą
płatniczą oraz imię i nazwisko posiadacza tej karty, z której została dokonana wpłata
należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy;
14) numer telefonu, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, o
ile dotyczy;
15) całkowitą kwotę należną do zwrotu;
16) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot, jeżeli jest inny niż
numer, o którym mowa w pkt 10.
11. Do wniosku podróżnego dołącza się oświadczenie składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o:
1)

prawdziwości danych, o których mowa w ust. 10;

2)

braku zwrotu wpłaty oraz o nieotrzymaniu vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2,
lub niewyrażeniu zgody na jego przyjęcie.
12. Podróżny składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
13. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu wniosku organizatora
turystyki i wniosku podróżnego dokonuje oceny ich kompletności. W przypadku otrzymania
niekompletnego wniosku lub rozbieżności w złożonym wniosku, wzywa organizatora turystyki
lub podróżnego do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 14 dni, od
dnia doręczenia wezwania.
14. W przypadku nieuzupełnienia braków lub niezłożenia wyjaśnień przez organizatora
turystyki lub podróżnego w terminie określonym w wezwaniu wniosek pozostawia się bez
rozpoznania, o czym informuje się organizatora turystyki oraz podróżnego za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosków organizatora
turystyki oraz podróżnego, i potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności danych w nich
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zawartych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków dokonuje ich
weryfikacji, biorąc pod uwagę dostępność środków na Turystycznym Funduszu Zwrotów. W
przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin
ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków.16.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji,
dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz podróżnych, nie wcześniej
jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, o których mowa w ust. 4.
17. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, informuje organizatora turystyki i
podróżnego o negatywnej weryfikacji wniosków, w tym o braku środków w Turystycznym
Funduszu Zwrotów , za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu.
18. W przypadku złożenia przez organizatora turystyki oraz podróżnego wniosku o
wypłatę przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również po jego
upływie, lecz w terminie nie dłuższym niż do dnia, o którym mowa w art. 36a ust. 2, termin
zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o którym mowa w art. 47 ust. 6, uznaje się za zachowany,
w przypadku dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz podróżnych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
19. W przypadku, gdy wpłaty podróżnego dokonane zostały w walucie innej niż polska,
kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu średniego
ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wejścia w życie ustawy z
dnia …….. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) .
20. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby działające w jego imieniu z
należytą starannością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwej
realizacji wypłat, o których mowa w ust. 1.
21. W celu realizacji wypłat, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny może uzyskiwać nieodpłatnie dane:
1)

z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych
oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane, informacje i dokumenty,
o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

2)

ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy
władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne;
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3)

z systemów teleinformatycznych dostawców usług płatniczych, o których mowa w
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 794), w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 15.
22. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zawrzeć z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej, umowy o
udostępnianiu danych, o których mowa w ust. 21 pkt 1, zgromadzonych w zbiorach w drodze
teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o ich
udostępnienie.
23. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do danych osobowych
zgromadzonych na podstawie ust. 3, 8, 10 i 21 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
24. Do ochrony danych uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na
podstawie ust. 3, 8, 10 i 21 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy
regulujące zasady ochrony tych tajemnic.
25. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przetwarza dane osobowe uzyskane na
podstawie ust. ust. 3, 8, 10 i 21 przez okres, w którym są one niezbędne do realizowania wypłat,
o których mowa w ust. 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje, nie rzadziej niż
raz w roku, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych danych, usuwając lub
anonimizując dane, które nie są wymagane w związku z ustalonym celem.
26.

Ubezpieczeniowy

Fundusz

Gwarancyjny

może

przeprowadzić

czynności

sprawdzające w stosunku do organizatorów turystyki lub podróżnych, na rzecz których
dokonana została wypłata.
27. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w toku czynności sprawdzających, może
żądać od organizatora turystyki lub podróżnego przedstawienia:
1)

kopii umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a
organizatorem turystyki;

2)

kopii dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną;

3)

kopii dowodu wpłat, o których mowa w ust. 4.
28. W przypadku:
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1)

ujawnienia w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających że wypłata, o której
mowa w ust. 1, stanowi kwotę nienależnie pobraną,

2)

niedokonywania zwrotu wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, na Turystyczny
Fundusz Zwrotów

- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje do ministra właściwego do spraw
turystyki z wnioskiem o wydanie decyzji o zwrocie kwoty nienależnie pobranej.
29. W przypadku, o którym mowa w ust. 28 pkt 2, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, przed wystąpieniem do ministra właściwego do spraw turystyki z wnioskiem o
wydanie decyzji o zwrocie kwoty nienależnie pobranej, wzywa organizatora turystyki do
zwrotu środków wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej w wezwaniu, w
terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania.
30. Za kwotę nienależnie pobraną uważa się wypłatę, która została przekazana
podróżnemu mimo braku uprawnienia do wypłaty.
31. W przypadku ujawnienia w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, że wypłata stanowi kwotę nienależnie pobraną,
otrzymana wypłata podlega zwrotowi do Turystycznego Funduszu Zwrotów, a w przypadku
jego likwidacji – do budżetu państwa, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
liczonymi od dnia przekazania nienależnej wypłaty na rzecz podróżnych.
32. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi
wypłat są minister właściwy do spraw turystyki i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
33. Minister właściwy do spraw turystyki zawiera z Ubezpieczeniowym Funduszem
Gwarancyjnym umowę w sprawie zlecenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
przyjmowania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wypłat, o których mowa w ust. 1, która
stanowi podstawę realizacji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czynności
określonych w ust. 2-32.
34. Umowa określa w szczególności:
1)

czas trwania;

2)

zakres sprawozdawczości i obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrealizowanych wypłat
z Turystycznego Funduszu Zwrotów;

3)

przyczyny i warunki rozwiązania;

4)

sposób pokrycia kosztów realizacji przedmiotu umowy;

5)

szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie przetwarzanych
danych osobowych;
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6)

warunki pokrycia kosztów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego związanych z
obsługą wypłat;

7)

zakres odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu
wykonania przedmiotu umowy;

8)

zakres upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na Turystycznym
Funduszu Zwrotów w imieniu ministra właściwego do spraw turystyki.
35. Źródłem finansowania wypłat, o których mowa w ust. 1, realizowanych w imieniu

ministra właściwego do spraw turystyki jest Turystyczny Fundusz Zwrotów.
36. Wypłata na rzecz podróżnego, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na ważność
zawartych dotychczas umów agencyjnych pomiędzy organizatorami turystyki a agentami
turystycznymi i należnych agentom turystycznym prowizji z tytułu zawartych umów o udział
w imprezie turystycznej.
Art. 15kb. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Turystyczny Fundusz
Zwrotów, zwany dalej: "Funduszem Zwrotów", z którego realizowane są, do wyczerpania
zgromadzonych na nim środków, wypłaty na rzecz podróżnych w trybie określonym w art.
15ka, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera, o którym mowa
w art. 15k ust. 2.
2. Środki Funduszu Zwrotów pochodzą z:
1)

wpłat z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw
turystyki;

2)

odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu Zwrotów zdeponowanych w
bankach, oraz odsetek od środków przekazanych w depozyt zgodnie z ust. 3 pkt 2;

3)

wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

4)

zwrotów wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1 dokonanych przez organizatorów
turystyki zgodnie z ust. 7;

5)

wpłat z innych tytułów.
3. Okresowo wolne środki Funduszu Zwrotów Bank Gospodarstwa Krajowego może

lokować w:
1)

innych bankach;

2)

formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
4. Kosztami Turystycznego Funduszu Zwrotów są:

1)

wypłaty, o których mowa w art. 15ka ust. 1;

Sformatowano: Hiperłącze
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2)

koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu Zwrotów.
5. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w imieniu ministra właściwego do

spraw turystyki, przysługuje roszczenie do masy upadłości organizatora turystyki o zwrot
wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, z uwzględnieniem zwrotu dokonanego przez
organizatora turystyki na zasadach określonych w ust. 7.
6. Wierzytelności, o których mowa w ust. 5, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w
imieniu ministra właściwego do spraw turystyki, może zgłaszać syndykowi do czasu
prawomocnego wykonania planów podziału funduszu masy upadłościowej.
7. Zwrotu wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, organizator turystyki dokonuje do
Turystycznego Funduszu Zwrotów w 72 równych ratach do łącznej kwoty stanowiącej ich
równowartość pomniejszonej o wpłatę, o której mowa w art. 15ka ust. 4 pkt 1, w terminie do
21. dnia każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 2021 r., chyba, że wypłaty, o której mowa
w art. 15ka ust. 1, dokonano po 31 marca 2021 r. W takim przypadku termin zwrotu pierwszej
raty przypada na 21. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana
wypłata, o której mowa w art. 15ka ust. 1. Raty oblicza się indywidualnie dla każdego
organizatora turystyki w odniesieniu do wysokości wypłat, o których mowa w art. 15ka ust.1,
dokonanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na wniosek tego organizatora
turystyki.
8. W przypadku nieuiszczania rat zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 przepisy art.
2 ust. 2, art. 30 ust. 7 pkt 2, art. 31 pkt 2 oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stosuje się odpowiednio.
9. Minister właściwy do spraw turystyki zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
umowę określającą zakres upoważnienia do korzystania z Funduszu Zwrotów w imieniu
ministra właściwego do spraw turystyki przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz
wysokość wynagrodzenia z tytułu utworzenia i prowadzenia Turystycznego Funduszu
Zwrotów.
10. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umowę określającą szczegółowe zasady współpracy w związku z dokonywaniem
wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1.
11. Fundusz Zwrotów działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi
podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu Zwrotów.
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12. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu Zwrotów odrębny bilans oraz
rachunek zysków i strat.
13. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw
turystyki:
1)

2)

do dnia 15 kwietnia danego roku:
a)

sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Zwrotów za rok poprzedni,

b)

bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni;

do dnia 30 września danego roku - projekt rocznego planu finansowego Funduszu
Zwrotów na następny rok.
14. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw

turystyki kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu Zwrotów w terminie
do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
15. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Zwrotów na następny rok zatwierdza
minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych do dnia 31 października danego roku.
16. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie
ustawy, opracuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, plan finansowy Funduszu Zwrotów na rok 2020.
17. Zwroty wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, dokonane na rachunek Funduszu
Zwrotów, są przekazywane na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, do 15. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zwrotu tych wypłat.
18. Po dokonaniu ostatecznych rozliczeń z organizatorami turystyki, środki Funduszu
Zwrotów podlegają przekazaniu na rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw
turystyki. Z chwilą przekazania środków Fundusz Zwrotów ulega likwidacji.
Art. 15kc. 1. Tworzy się Turystyczny Fundusz Pomocowy, zwany dalej "Funduszem
Pomocowym", stanowiący wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2. Obsługę Funduszu Pomocowego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
3. Środki Funduszu Pomocowego są gromadzone na wyodrębnionym rachunku
bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
4. Środki Funduszu Pomocowego pochodzą:
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1)

z wpłat i opłat organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 4;

2)

z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, o którym
mowa w ust. 3;

3)

z przychodów z lokat środków Funduszu Pomocowego;

4)

ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i
kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego;

5)

ze składek organizatorów turystyki;

6)

zwrotów wypłat, o których mowa w art. 15kc ust. 14, dokonanych przez organizatorów
turystyki zgodnie z ust. 21;

7)

z innych wpływów.
5. Składka, o której mowa w ust. 4 pkt 5, jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30

zł od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej.
6. Składka jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez
podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia
umowy.
7. W przypadku umów generalnych za dzień, w którym powstaje należność na Fundusz
Pomocowy, uważa się dzień doręczenia w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku
do organizatora turystyki zlecenia określającego w szczególności miejsce docelowe, sposób i
środek transportu, jeśli przewóz jest objęty umową, oraz liczbę osób, które będą korzystały z
imprezy turystycznej.
8. Składka przekazana na Fundusz Pomocowy nie podlega zwrotowi.
9. Organizatorzy turystyki dokonują wpłat składek na Fundusz Pomocowy w należnej
wysokości bez wezwania:
1) obliczają kwotę należną z tytułu składki na Fundusz Pomocowy za okres jednego
miesiąca i przekazują tę kwotę oraz
2) przekazują do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego tego Funduszu, informacje o wysokości należnej składki
- w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna
składka.
10. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 9, Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny wzywa, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu,
organizatora turystyki

do

realizacji tych obowiązków w wyznaczonego terminu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do dochodzenia należnych składek
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wraz z odsetkami. Wezwanie jest wysyłane do wiadomości właściwego marszałka
województwa.
11. W przypadku nieuiszczania składek lub niezłożenia informacji zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 9 - 10 przepisy art. 2 ust. 2, art. 30 ust. 7 pkt 2, art. 31 pkt 2 oraz art. 37 ust.
3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych stosuje się odpowiednio.
12. Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki na Fundusz Pomocowy,
w zależności od miejsca realizacji imprezy turystycznej, sposobu transportu i rodzaju
zapewnianego środka transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej ochrony
i bezpieczeństwa podróżnym i mając na względzie potrzeby finansowe Funduszu Pomocowego
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy czym minimalna stawka może być
określona na poziomie 0 zł.
13. W przypadku niedoboru środków niezbędnych do właściwego funkcjonowania
Funduszu Pomocowego, w tym realizacji zadań, o których mowa w ust. 14, Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny może udzielić Funduszowi Pomocowemu zwrotnego finansowania ze
środków zgromadzonych w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych, na warunkach odpowiadających stopie oprocentowania lokat uzyskiwanych
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w danym okresie, przy uwzględnieniu
bezpieczeństwa i płynności środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wysokość

zwrotnego

finansowania

udzielonego

przez

Ubezpieczeniowy

Fundusz

Gwarancyjny na rzecz Funduszu Pomocowego nie może przekroczyć wysokości 5% środków
zgromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.
14. Ze środków zgormadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz
Pomocowy zapewnia organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat
należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu
ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji
imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 4
pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych uznanych w drodze komunikatu wydanego przez ministra właściwego do spraw
turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych za
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właściwe dla uruchomienia wypłat na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za
imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana.
15. Wypłaty z Funduszu Pomocowego udzielane są w przypadku, gdy organizator
turystyki nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności za imprezę turystyczną, o
których mowa w art. 47 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
16. Zwrotu wypłat, o których mowa w ust. 14, organizator turystyki dokonuje do
Funduszu Pomocowego w 72 równych ratach do łącznej kwoty stanowiącej ich równowartość
pomniejszonej o wpłatę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca,
następującego po upływie 3 miesięcy od dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 14. Raty
oblicza się indywidualnie dla każdego organizatora turystyki w odniesieniu do wysokości
wypłat, o których mowa w ust.14, dokonanych przez Fundusz Pomocowy na wniosek tego
organizatora turystyki.
17. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby działające w jego imieniu z
należytą starannością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwej
realizacji wypłat, o których mowa w ust. 14.
18. W przypadku, gdy wpłaty podróżnego dokonane zostały w walucie innej niż polska,
kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu średniego
ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień
wypłaty.
19. Ze środków Funduszu Pomocowego dokonuje się spłaty pożyczek i kredytów, o
których mowa w ust. 4 pkt 4, wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi pożyczek i kredytów.
Spłata pożyczek i kredytów nie może być dokonywana ze środków Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa
w ust. 3.
20. Ze środków Funduszu Pomocowego pokrywa się koszty związane z realizacją wypłat,
o których mowa w ust. 14 i art. 15ka ust. 1 oraz koszty jego obsługi przez Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny i spłatę zwrotnego finansowania, o którym mowa w ust. 13. Roszczenia
i

zobowiązania Funduszu Pomocowego

nie

mogą być pokrywane ze środków

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku, o którym
mowa w ust. 3.
21. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje w imieniu organizatorów turystyki
zwrotu środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID 19, a w przypadku jego likwidacji – do
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budżetu państwa, w wysokości odpowiadającej kwocie wpłat i opłat, o których mowa w art.
15ka ust. 4 w terminie 6 lat, od dnia dokonania ostatniej z tych wpłat lub opłat.
22. W zakresie wypłat, o których mowa w ust. 14, przepisy art. 15ka ust. 1 pkt 1, ust. 2 18, ust. 21-30 i ust. 31, przy czym wypłata podlega zwrotowi do Funduszu Pomocowego, oraz
ust. 36 i art. 15kb ust. 5, 6 i 8, stosuje się odpowiednio.”;
4)
w art. 15zq:
a)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wymogów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, nie stosuje się do osoby prowadzącej
pozarolniczą działalność gospodarczą:
1)

do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego
w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od
towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106);

2)

oznaczoną, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem
79.11.A;

3)

o której mowa w ust. 7.",
b)

dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień
złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A, świadczenie postojowe
przysługuje, jeżeli:
1)

zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;

2)

działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie
dłuższy niż 9 miesięcy.";

5) w art. 15zr ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art.15zq ust.
6 pkt 1, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.";
6) w art. 15zs w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt. 4a w brzmieniu:
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"4a) oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w art. 15zq ust. 7
oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie dłuższy niż 9
miesięcy;";
7) w art. 15zs ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 4a oraz ust. 4, osoba uprawniona,
zleceniodawca lub zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.";
8) po art. 15zs dodaje się art. 15zs1 w brzmieniu:
„Art. 15zs1 1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze
świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego
świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był
niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu
kalendarzowym w 2019 r.
2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1,
następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierający
dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit a, c i e, pkt 2, 5 i 6 oraz oświadczenie o rodzaju
przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1 oraz oświadczenie potwierdzające, że jej
przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym
samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
3. Dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty obsługi
wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na
wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego.
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5. Minister właściwy do spraw turystyki, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, przekazuje w roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego oraz
kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia.
6. Do dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się odpowiednio art. 15zr ust. 1, 3
i 4, art. 15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zua, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i art. 15zza.”;
9) w art. 15zx:
a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Jeżeli wypłata świadczenia postojowego osobie innej niż osoba uprawniona nastąpiła z
przyczyn leżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie nalicza się odsetek,
o których mowa w ust. 1.",
c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
" 8. Do nienależnie pobranego świadczenia postojowego stosuje się odpowiednio art. 84 ust. 88e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.";
10) w art. 15zzzh w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) o którym mowa w art. 15ka, art. 15kb, art. 15m, art. 15m1, art. 15p, art. 15q, art. 15za
ust. 2, art. 15zs1, art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 31zo oraz art. 31zy10,";
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11) w art. 31zo dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie
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z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
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2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A,
79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku
opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na
Fundusz

Pracy,

Fundusz

Solidarnościowy,

Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do
dnia 31 sierpnia 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres,
jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i przychód z tej działalności
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za
który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o
80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
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9. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania
na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i
695).";
12) w art. 31zp:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których
mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020
r., zwany dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek" płatnik składek przekazuje do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.",
b) w ust. 2 po pkt. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
"2b) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, o rodzaju
przeważającej działalności, o której mowa w art. 31zo ust. 8;
2c) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, potwierdzające,
że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany
jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do
przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.",
c) w ust. 3 wyrazy "2 i 2a" zastępuje się wyrazami", 2 - 2c";
13) w art. 31zq:
a) w ust. 1 po wyrazach "i maj 2020 r." dodaje się wyrazy "a w przypadku, o którym mowa
w art. 31zo ust. 8 - za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r.",
b) w ust. 3 po wyrazach "30 czerwca 2020 r." dodaje się wyrazy "a w przypadku, o którym
mowa w art. 31zo ust. 8 należnych za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. do dnia 31
października 2020 r.";
14) w art. 31zu w ust. 4 wyrazy "i maj 2020 r." zastępuje się wyrazami "maj, czerwiec, lipiec,
sierpień 2020 r.";
15) w art. 36 uchyla się ust. 4;
16) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:
„Art. 36a. 1. Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w
imprezie turystycznej lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie
turystycznej przez organizatora turystyki w trybie oraz ze skutkiem określonym w art. 15k ust.
1 możliwe jest do dnia 1 października 2020 r.
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2. Wnioski, o których mowa w art. 15ka ust. 2 oraz ust. 9, są składane do dnia 31 grudnia
2020 r.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357,
z późn. zm.) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 po lit. zb dodaje się lit. zc w brzmieniu:
"zc) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez ten Fundusz zadań związanych z dokonywaniem wypłat z Turystycznego
Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa odpowiednio
w art. 15ka i art. 15kc ustawy z dnia …. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).".
Art. 3. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych
Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180), w art. 98a
dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
"2. Fundusz wykonuje także zadania, o których mowa w ustawie z dnia …… o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz innych ustaw (Dz.U….poz….).".
Art. 4. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r., poz.
794) w art. 12 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez ten Fundusz zadań związanych z dokonywaniem wypłat z Turystycznego
Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa odpowiednio
w art. 15ka i art. 15kc ustawy z dnia …. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).".
Art. 5. W ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz.
1262) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które w
dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, oraz
dzieci, na które przysługuje im to świadczenie, minister właściwy do spraw rodziny udostępnia
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z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …);
2) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku, gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w formie
bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w sposób, o którym mowa w ust. 1, w
przypadku określonym w art. 18 ust. 2 i 3, POT, na wniosek osoby uprawnionej, ustala prawo
do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w drodze decyzji
administracyjnej.".
Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 tej ustawy, nie dłużej jednak niż przez
okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7. W roku 2020 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Policji - funduszu
centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.
z 2020 r. poz. 360 i 956), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Art. 8. W roku 2020 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - funduszu
centralnego, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Art. 9. W roku 2020 źródłem przychodu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz.
1453 i 2020), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez Ministra Obrony
Narodowej.
Art. 10. W roku 2020 źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321) może być również wpłata z
budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
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1)

art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 1-4 oraz ust. 13, 18 i 19, które
wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy;

2)

art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 5-12, ust. 14-17, ust. 20 i 21,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r;

3)

art. 1 pkt 4-8 i pkt 11-14, które wchodzą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

