
            

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. 

Poz. 1891 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) 

z dnia 21 listopada 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 

i 1334) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na 

rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 

poz. 510) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie: 

1) kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy tu-

rystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty 

poniesione przez klientów, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiąz-

kowi, nie zapewnia tego powrotu; 

2) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn 

dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, im-

preza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana; 

3) zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części 

imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora tury-

styki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2016 r. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 

i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
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