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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 lutego 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych 
oraz okreÊlenia ich dysponentów

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z poên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bu-
d˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U.

Nr 78, poz. 880, z póên. zm.2)) w § 1 cz´Êç „43. Wyzna-
nia religijne” otrzymuje brzmienie:

„43. Wyznania religijne oraz mniejszoÊci narodo-
we i etniczne”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 31 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: M. Gronicki———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032,
z 2002 r. Nr 32, poz. 307, Nr 93, poz. 835 i Nr 241,
poz. 2081, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306
oraz z 2004 r. Nr 118, poz. 1232.

281

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà przez organizatorów 
turystyki i poÊredników turystycznych 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co
nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
ubezpieczenia na rzecz klientów w zwiàzku z dzia∏alno-
Êcià wykonywanà przez organizatorów turystyki i po-
Êredników turystycznych, zwanego dalej „ubezpiecze-
niem”, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia
oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà tego ubezpiecze-
nia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do organi-
zatorów turystyki i poÊredników turystycznych, którzy
nie zawarli umowy gwarancji bankowej lub ubezpie-
czeniowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach tu-

rystycznych, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie mi-
nimalnej wysokoÊci sumy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wymaganej w zwiàzku z dzia∏alno-
Êcià wykonywanà przez organizatorów turystyki i po-
Êredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 279).

§ 3. 1. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów
sprowadzenia do kraju klientów, w przypadku gdy or-
ganizator turystyki wbrew obowiàzkowi nie zapewnia
tego powrotu, oraz pokrycie zwrotu wp∏at wniesio-
nych przez klientów w razie niewykonania zobowiàzaƒ
umownych.

2. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w za-
kresie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do
umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych zawartych
w okresie ubezpieczenia, chocia˝by ich wykonanie nie
nastàpi∏o w tym okresie, bez mo˝liwoÊci umownego
ograniczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aty od-
szkodowaƒ.

§ 4. Obowiàzek ubezpieczenia powstaje najpóêniej
w dniu z∏o˝enia wniosku o wpis do rejestru organiza-
torów turystyki i poÊredników turystycznych.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


