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Deklaracja składana przez OTiPT do UFG  

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje przez cały okres posiadania wpisu 

do rejestru OTiPT, także w przypadku, gdy w danym miesiącu nie została 

zawarta żadna umowa z klientem, jak również w przypadku zawarcia umów, w 

stosunku do których nie powstaje obowiązek uiszczenia składki. 

Deklaracja powinna zawierać: 

• wyliczenie wysokości należnej składki na rzecz TFG 

• liczbę i rodzaj zawartych w danym miesiącu umów 

• liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu, 

• liczbę klientów, których imprezy turystyczne zostały odwołane lub, którzy 
rozwiązali umowę lub odstąpili od umowy w miesiącu, którego dotyczy 
deklaracja, od których zostały wcześniej odprowadzone składki do TFG 

• wysokość składek należnych do zarachowania w danym miesiącu 

• informacje o zabezpieczeniach finansowych z I filaru oraz o podmiotach ich 
udzielających 

Do 21. dnia każdego miesiąca OTiPT są zobowiązani złożyć deklaracje i 

odprowadzić składki na rzecz TFG za poprzedni miesiąc. 
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Wzór deklaracji 

Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki                  

z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez OTiPT do UFG 

(Dz.U. poz. 1901). 
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E-deklaracja – strona www.ufg.pl 

TFG funkcjonuje na bazie infrastruktury informatycznej UFG, co pozwala na 

optymalizację kosztów jego obsługi.   

 
Do obsługi TFG wykorzystywane są zarówno wewnętrzne systemy teleinformatyczne, 

jak i portal UFG dostępny dla klientów zewnętrznych pod adresem www.ufg.pl.  

http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
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E-deklaracja – logowanie 

1 grudnia została uruchomiona możliwość nieodpłatnego złożenia e-deklaracji 

www.ufg.pl/tfg-deklaracja 

Możliwość składania e-deklaracji jest dostępna od pierwszego do 

ostatniego dnia każdego miesiąca. W danym miesiącu istnieje 

możliwość złożenia e-deklaracji jedynie za poprzedni miesiąc, którego 

dotyczy obowiązek złożenia deklaracji. Po upływie tego terminu 

złożenie deklaracji będzie możliwe jedynie w postaci papierowej drogą 

korespondencyjną. 

http://www.ufg.pl/tfg-deklaracja
http://www.ufg.pl/tfg-deklaracja
http://www.ufg.pl/tfg-deklaracja
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E-deklaracja – logowanie 

Możliwość przejścia do E-deklaracji za pomocą bezpośredniego linku 

Przekierowanie do ekranu logowania 

do E-deklaracji 
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E-deklaracja – błędy logowania 

ZALOGUJ na stronie głównej www.ufg.pl 

- sprawdzanie historii ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  

http://www.ufg.pl/
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E-deklaracja – błędy logowania 

ZALOGUJ na stronie www.turystyka.gov.pl  

- dostęp dla uprawnionych użytkowników do rejestrów turystycznych MSiT 

http://www.turystyka.gov.pl/
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E-deklaracja – ekran logowania 
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E-deklaracja – CAPTCHA 

Konieczność przepisania kodu z obrazka – powszechnie stosowane 

zabezpieczenie przy wypełnianiu interaktywnych formularzy, logowań do 

systemów lub innych czynności wykonywanych w Internecie, które wymagają 

przesyłania danych. Zabezpieczenie ma zweryfikować, że czynność 

wykonywana jest przez człowieka, a nie przez specjalny program. Program nie 

jest w stanie odczytać danych z obrazka, ze względu na sposób zapisania 

znaków (ograniczona czytelność) oraz ich losowy dobór. Weryfikacja ta 

zabezpiecza dane znajdujące się w systemach informatycznych oraz 

uniemożliwia wykonanie logowania przez oprogramowanie sukcesywnie 

sprawdzające wszystkie możliwe kombinacje haseł.   
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E-deklaracja – sekcja „Pomoc” 
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E-deklaracja – ekran po zalogowaniu 

W danym miesiącu istnieje możliwość złożenia tylko jednej 

e-deklaracji. Złożenie korekty deklaracji będzie możliwe 

jedynie w postaci papierowej drogą korespondencyjną. 
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Wzór deklaracji – Sekcja I Dane identyfikacyjne 

 Należy wpisać numer ewidencyjny z CEOTiPT prowadzonej 

przez ministra właściwego do spraw turystyki. Numer ten 

można sprawdzić na stronie internetowej: turystyka.gov.pl. 

http://www.turystyka.gov.pl/
http://www.turystyka.gov.pl/
http://www.turystyka.gov.pl/
http://www.turystyka.gov.pl/
http://www.turystyka.gov.pl/
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E-deklaracja – wypełnianie e-deklaracji 
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Wzór deklaracji – Sekcja II 

Liczba klientów i wysokość należnej składki do TFG 

Łączna wysokość składki należnej do TFG stanowi iloczyn liczby 

klientów objętych umowami zawartymi w miesiącu, którego dotyczy 

składana deklaracja, i wysokości składki należnej od każdego klienta.  

Pole 28 

Suma 

składek 

należnych 

do TFG 
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E-deklaracja – wypełnianie e-deklaracji 
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Wzór deklaracji – Sekcja III i IV Potrącenia 

Należy samodzielnie 

obliczyć i wpisać 

wysokość 

odprowadzonych 

wcześniej składek 

obowiązujących w 

czasie podpisywania 

rozwiązanej umowy. 
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Wzór deklaracji – Sekcja V Kwota należna do TFG 

Pole 43 Kwota należna do uiszczenia w danym 

miesiącu do TFG 

Wartość z pola 28 (suma składek należnych do 

TFG) pomniejszona o wartości z pól 41 i 42 (suma 

składek należnych do zarachowania). 

Rozliczenie składek z pól 41 i 42 w danym okresie 

nie może przewyższać składki należnej do 

uiszczenia, wskazanej w polu 28. W takim 

przypadku należy wpisać 0 zł i nierozliczone składki 

zarachować w kolejnym okresie, za który składana 

będzie deklaracja. 
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E-deklaracja – wypełnianie e-deklaracji 
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Należy wpisać informacje o wszystkich zabezpieczeniach 

finansowych na wypadek niewypłacalności, do których mogą być 

składane roszczenia w okresie, za jaki składana jest deklaracja. 

Wzór deklaracji – Sekcja VI 

Zabezpieczenia finansowe z I filaru 
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E-deklaracja – zabezpieczenia finansowe 
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Należy zwrócić uwagę, aby deklaracja była podpisana przez osobę do tego 

uprawnioną, i aby w polu 65 został zaznaczony odpowiedni checkbox 

wskazujący czy do deklaracji zostało załączone pełnomocnictwo. 

Do składania deklaracji uprawniony jest przedsiębiorca (w przypadku osoby 

fizycznej zgodnie z CEIDG) lub osoba, która jest upoważniona do składania 

oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy (w przypadku osoby prawnej 

zgodnie z KRS). 

Deklaracja może być także złożona przez inną osobę upoważnioną do 

składania deklaracji na podstawie pisemnego pełnomocnictwa podpisanego 

przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w 

imieniu przedsiębiorcy. W takim przypadku do deklaracji powinno być 

załączone ww. pełnomocnictwo. 

Wzór deklaracji – Sekcja VII i VIII 

Osoba składająca deklarację i pełnomocnictwo 
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E-deklaracja – pełnomocnictwo 

E-deklaracja nie wymaga 

podpisu elektronicznego. 

Uwierzytelnienie następuje 

przy pomocy danych do 

logowania otrzymanych 

listem poleconym od UFG.  
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E-deklaracja – podsumowanie 

Podsumowanie wypełnionej e-deklaracji 

Przed wysłaniem e-deklaracji należy sprawdzić 

kompletność i poprawność wprowadzonych danych. 

Po wysłaniu e-deklaracji nie ma możliwości jej edycji. 
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E-deklaracja – podsumowanie c.d. 
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E-deklaracja – podsumowanie c.d. 
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E-deklaracja – podsumowanie c.d. 
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E-deklaracja – potwierdzenie złożenia e-deklaracji 

Na Portalu nie są przechowywane dane 

deklaracji oraz potwierdzenie jej wysłania. 

Dla celów sprawozdawczych lub dowodowych 

rekomendujemy zapisanie pliku pdf. 
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Przydatne informacje – strona internetowa UFG 

Podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania TFG oraz nowych obowiązków 

OTiPT są dostępne na stronie www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
http://www.ufg.pl/
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Strona tfg.com.pl  

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie 

mają żadnych związków ze stroną www.tfg.com.pl i oferowanymi przez nią produktami 

jak również z autorem tego rozwiązania. 
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Przydatne informacje – kontakt 

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 

zapewniający obsługę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

ul. Płocka 9/11 

01-231 Warszawa 

NIP: 526-10-51-849 

 

W przypadku kierowania korespondencji dotyczącej Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego, prosimy o dopisek „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny” lub „TFG”. 

 

tel. +48 22 53 96 100 

       

 

 

 

e-mail: tfg@ufg.pl 

Dane teleadresowe pozostają jak dla UFG: 

Dedykowany kontakt mailowy: 

mailto:tfg@ufg.pl
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Dziękuję za uwagę! 

 

 

 

Biuro Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

tfg@ufg.pl 

www.ufg.pl 

 

 

mailto:tfg@ufg.pl
http://www.ufg.pl/

