Uchwała Nr 6/2015/E
Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki
z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie Innowacyjnego Programu Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do
Polski przewidzianego Deklaracją o Współpracy w Zakresie Aktywizacji
Turystyki Przyjazdowej między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Polską
Izbą Turystyki
W wykonaniu postanowień Deklaracji o Współpracy w Zakresie Aktywizacji
Turystyki Przyjazdowej do Polski między Ministerstwem Spraw Zagranicznych
a Polską Izbą Turystyki, w celu określenia warunków funkcjonowania Programu
Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski przewidzianego tą Deklaracją,
Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki uchwala, co następuje:

Definicje
§ 1.
Używane w niniejszej uchwale pojęcia, które zostały wymienione w pkt 1 – 9, mają
następujące znaczenie:
1) Uchwała – niniejsza uchwała,
2) MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
3) PIT lub Izba – Polska Izba Turystyki,
4) Deklaracja MSZ - PIT – Deklaracja o Współpracy w Zakresie Aktywizacji Turystyki
Przyjazdowej między MSZ a PIT,
5) Program – przewidziany Deklaracją Innowacyjny Program Aktywizacji Turystyki
Przyjazdowej do Polski prowadzony pod patronatem MSZ i PIT,
6) Przedsiębiorca – Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
turystyki przyjazdowej do Polski,
7) Zagraniczny Kontrahent – kontrahent Przedsiębiorcy prowadzący za granicą
działalność gospodarczą w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski,
8) Certyfikat – wystawione przez Polską Izbę Turystyki Przedsiębiorcy
zaświadczenie, że Przedsiębiorca i Zagraniczny Kontrahent znają warunki
Programu i będą ich przestrzegali, są przygotowani do udziału w Programie,
akceptują warunki Programu i wyrażają wolę uczestniczenia w Programie,
9) Certyfikowany
Certyfikat.

Przedsiębiorca

Turystyczny

–

Przedsiębiorca

posiadający

Przedmiot Uchwały
§ 2.
Uchwała określa w szczególności:
1) tryb i zasady udziału w Programie, w tym warunki uzyskania Certyfikatu,
2) odpowiedzialność za naruszenie zasad i warunków udziału w Programie,
3) organizację i kompetencje Komisji Certyfikacji.

Przedsiębiorcy uprawnieni do Certyfikatu
§ 3.
1. Certyfikat może otrzymać Przedsiębiorca, który prowadzi zarejestrowaną
zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku
(Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) działalność gospodarczą w zakresie turystyki
przyjazdowej do Polski, co najmniej od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
o przyjęcie do Programu i wydanie Certyfikatu, a także posiada aktualny wpis do
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych lub
Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich.
2. Przynależność do izby gospodarczej nie ma wpływu na możliwość otrzymania
Certyfikatu.
3. Na wniosek Przedsiębiorcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zmarłego
Certyfikowanego
Przedsiębiorcy,
Certyfikat,
który
posiadał
zmarły
Przedsiębiorca, przechodzi nieodpłatnie na nowego Przedsiębiorcę. Komisja
Certyfikacji przyjmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. Taki Certyfikat będzie
ważny przez 12 miesięcy od daty podjęcia stosownej uchwały przez Komisję
Certyfikacji. Powyższe nie podlega wymaganiom określonym w pkt 1 wobec
nowego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku gdy Przedsiębiorca, który wystąpił o wydanie Certyfikatu prowadzi
działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, Certyfikat wydaje się tej
spółce.

Certyfikat
§ 4.
1. Certyfikat wydaje Komisja Certyfikacji.
2. Certyfikat wydaje się na Przedsiębiorcę.
3. Certyfikat wydaje się na okres do 12 miesięcy. Dotyczy to również przedłużenia
oraz wznowienia Certyfikatu.

4. Treść Certyfikatu jest następująca:
„CERTYFIKAT NR ____/________ Polska Izba Turystyki zaświadcza, że ____________
z siedzibą w __________ posługujący się numerem NIP: ………………………………., REGON:
…………………………., wpisany do KRS/CEIDG pod numerem…………………….. jest
Certyfikowanym Przedsiębiorcą Turystycznym zarejestrowanym w Polskiej Izbie
Turystyki i uczestniczy w Programie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski
prowadzonym pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Izby
Turystyki. Niniejszy Certyfikat jest ważny do ____________.”
5. Dokument Certyfikatu podpisują Prezes Izby oraz Przewodniczący Komisji
Certyfikacji.
6. Przedsiębiorca otrzymuje dokument Certyfikatu.
7. Ewidencję Certyfikatów prowadzi Biuro Wykonawcze Izby.
8. Dokument Certyfikatu stanowi druk ścisłego zarachowania.
9. Rejestr Certyfikowanych Przedsiębiorców Turystycznych jest zamieszczony na
stronie internetowej PIT.

Wygaśnięcie Certyfikatu
§ 5.
1. Certyfikat wygasa z upływem okresu, na jaki został wydany.
2. Certyfikat wygasa w razie jego cofnięcia.
3. Informację o cofnięciu Certyfikatu:
a) przekazuje się
Województwa,

Straży Granicznej, MSZ

i właściwemu

Marszałkowi

b) zamieszcza się na stronie internetowej PIT.

Wniosek o wydanie Certyfikatu
§ 6.
1. Certyfikat wydaje się na pisemny wniosek Przedsiębiorcy złożony w PIT.
2. Wniosek o wydanie certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikacji.
3. Komisja Certyfikacji rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 45 dni od daty doręczenia wniosku do PIT. W przypadkach
szczególnych Komisja Certyfikacji może przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

5. Składając wniosek Przedsiębiorca oświadcza w formie pisemnej, że:
a) zna warunki Programu, jest przygotowany do udziału w Programie,
akceptuje
warunki Programu, wyraża wolę uczestniczenia w Programie i
zobowiązuje się do przestrzegania warunków Programu, w tym zobowiązuje się
do terminowego uiszczania opłat przewidzianych w Programie z tytułu wydania
Certyfikatu, jego przedłużenia lub wznowienia,
b) uzyskał zgodę Kontrahenta Zagranicznego na jego udział w Programie
oraz że
Kontrahent Zagraniczny jest przygotowany do udziału w
Programie, akceptuje
warunki Programu wyraża wolę uczestniczenia w
Programie i zobowiązuje się do przestrzegania warunków Programu,
c) zobowiązuje się do przestrzegania zasad obrotu voucherami
przyjazdowymi
PIT,
d) zagraniczny Kontrahent zobowiązał się do przestrzegania zasad obrotu
voucherami przyjazdowymi PIT ustalonych na podstawie Uchwały. W stosunku
do PIT, Przedsiębiorca odpowiada za działania Zagranicznego Kontrahenta jak za
swoje własne,
e) zobowiązuje się poddać kontroli Komisji Certyfikacji w zakresie
przestrzegania
zasad udziału w Programie.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 lit. a) – e), zamieszcza się we wniosku
o wydanie Certyfikatu.
7. Do wniosku o wydanie Certyfikatu należy dołączyć procedurę obiegu voucherów
obowiązującą u Przedsiębiorcy,
8. Komisja Certyfikacji po rozpatrzeniu wniosku ma prawo:
a) wydać Certyfikat,
b) odmówić wydania Certyfikatu,
9. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymogom formalnym, Komisja Certyfikacji wzywa
Przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieuzupełnienia przez Przedsiębiorcę braków formalnych
w wyznaczonym terminie, Komisja Certyfikacji pozostawia wniosek bez
rozpatrzenia.
10. Wnioskodawcy doręcza się Certyfikat lub odmowę wydania Certyfikatu.

Zasady obrotu voucherami
§ 7.
Zasady obrotu voucherami przyjazdowymi określa załącznik nr 2 do Uchwały.
Odmowa przyjęcia do Programu i wydania Certyfikatu Przedsiębiorcy

§ 8.
1. Komisja Certyfikacji odmawia przyjęcia do Programu i wydania Certyfikatu
Przedsiębiorcy:
a) który prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie turystyki
przyjazdowej do Polski przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o przyjęcie do Programu i wydanie Certyfikatu,
b) który nie daje gwarancji należytego wypełniania obowiązków wynikających
z Programu,
c) który nie uczestniczył w szkoleniu w zakresie zasad udziału w
Programie,
d) który nie uiścił opłaty certyfikacyjnej przewidzianej Uchwałą,
od

e) któremu cofnięty został Certyfikat. Powyższe obowiązuje w okresie 3 lat
daty cofnięcia Certyfikatu,

f) który prowadzi działalność niezgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami.
2. Komisja Certyfikacji uzasadnia na piśmie odmowę przyjęcia do Programu
i wydania Certyfikatu Przedsiębiorcy.
3. Wnioskodawcy doręcza się decyzję o przyjęciu do Programu i Certyfikat lub
odmowę przyjęcia do Programu i wydania Certyfikatu.
4. Po przyjęciu do Programu Przedsiębiorca uiszcza stosowne opłaty i na tej
podstawie otrzymuje Certyfikat.

Komisja Certyfikacji
§ 9.
1. Członków Komisji Certyfikacji powołuje i odwołuje Prezydium Rady Naczelnej
Izby.
2. W skład Komisji Certyfikacji wchodzi 5-7 osób.
3. W pracach Komisji Certyfikacji mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów
z głosem doradczym:
a) przedstawiciel: MSZ, Straży Granicznej oraz Ministerstwa Sportu i
Turystyki,
b) przedstawiciel organizacji, której członek wystąpił z wnioskiem o
wydanie
Certyfikatu – na życzenie tego członka.
4. Praca w Komisji Certyfikacji ma charakter stały.

5. Do zadań Komisji Certyfikacji należy:
a)

ocena wniosku o przyjęcie do Programu i o wydanie Certyfikatu,

b)

wydanie i odmowa wydania Certyfikatu,

c)

cofnięcie Certyfikatu,

d)

przedłużenie, zawieszenie i wznowienie Certyfikatu,

e)
kontrola przestrzegania przez Certyfikowanego Przedsiębiorcę
i Zagranicznego Kontrahenta zasad wizowych i zasad udziału w Programie,
f)
określanie wzorów wniosków o przedłużenie, zawieszenie i wznowienie
Certyfikatu.
6. O przypadku naruszenia zasad udziału w Programie Komisja Certyfikacji może
poinformować właściwego Marszałka Województwa.
7. W przypadku uzyskania informacji o ciężkim naruszeniu przez przedsiębiorcę
zasad udziału w Programie, Komisja Certyfikacji może bez przeprowadzenia
kontroli cofnąć Certyfikat.
8. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez Przedsiębiorcę zasad
udziału w Programie, Komisja Certyfikacji może:
a)

zażądać wyjaśnień od Certyfikowanego Przedsiębiorcy w tym zakresie,

b)

wszcząć procedurę kontroli Przedsiębiorcy,

c)
dni.

zawiesić Certyfikat do czasu wyjaśnienia sprawy, ale nie dłużej niż na 60

9. Certyfikowany Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność również w razie
naruszenia zasad udziału w Programie przez Zagranicznego Kontrahenta.
10. Prawo dostępu do elektronicznego systemu e-voucher w pełnym zakresie mają
wyłącznie Prezes Izby, Przewodniczący Komisji Certyfikacji, a także
Administrator na podstawie odpowiedniej umowy lub pisemnego upoważnienia
przez Prezesa Izby.
11. Obsługę biurową Komisji Certyfikacji zapewnia Biuro Wykonawcze Izby.

Zagraniczni Kontrahenci Certyfikowanych Przedsiębiorców
§ 10.
1. Obowiązki Zagranicznego Kontrahenta określa załącznik nr 3 do Uchwały.
2. W Programie może uczestniczyć wyłącznie Zagraniczny Kontrahent, który
w umowie z Certyfikowanym Przedsiębiorcą przyjmie na siebie zobowiązania
wynikające z załącznika nr 3 do Uchwały.

3. Certyfikowany Przedsiębiorca udziela
Zagranicznemu
Kontrahentowi
pełnomocnictwa do wystawiania voucherów przyjazdowych w imieniu
Certyfikowanego Przedsiębiorcy, które powinno zawierać elementy określone
w załączniku nr 3 do Uchwały.

Naruszenie zasad udziału w Programie
§ 11.
Naruszenie zasad udziału w Programie polega w szczególności na:
1) nie przestrzeganiu zasad obrotu voucherami, w tym wykorzystaniu voucheru
niezgodnie z deklarowanym celem lub miejscem pobytu,
2) nie przestrzeganiu zasad wizowych obowiązujących w Polsce,
3) nie poddaniu się kontroli Komisji Certyfikacji w zakresie przestrzegania zasad
udziału w Programie,
4) nie zastosowaniu się do uwag zgłaszanych przez polskie placówki konsularne
dotyczących współpracy Certyfikowanego Przedsiębiorcy z polskimi placówkami
konsularnymi,
5) naruszeniu któregokolwiek z ograniczeń dotyczących
Certyfikatem lub zakazów rozporządzania Certyfikatem,

posługiwania się

6) nie zalogowaniu się do elektronicznego systemu e-voucher w terminie 30 dni od
otrzymania Certyfikatu,
7) naruszeniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i innych
potwierdzonych prawomocnymi wyrokami,
8) nieterminowym uiszczaniu opłat wynikających z udziału w Programie.

Cofnięcie Certyfikatu
§ 12.
1. W razie naruszenia przez Certyfikowanego Przedsiębiorcę zasad udziału
w Programie, Komisja Certyfikacji, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj
i stopień naruszenia, może cofnąć Certyfikat.
2. W razie nieuczestniczenia Przedsiębiorcy w szkoleniach Programowych Komisja
Certyfikacji może cofnąć Certyfikat.
3. Komisja Certyfikacji może cofnąć Certyfikat na wniosek:
a)

Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub polskiej placówki dyplomatycznej,

b)

Straży Granicznej,

c)

Przewodniczącego Komisji Certyfikacji,

d)

Dwóch członków Komisji Certyfikacji.

4. Komisja Certyfikacji uzasadnia na piśmie cofnięcie Certyfikatu.

Zablokowanie dostępu do systemu e-voucher
§ 13.
Przewodniczący Komisji Certyfikacji może zablokować dostęp do systemu e-voucher
w przypadku:
1) cofnięcia certyfikatu, w terminie 3 dni od daty doręczenia Przedsiębiorcy decyzji
Komisji Certyfikacyjnej o cofnięciu certyfikatu,
2) braku terminowych płatności z tytułu opłat wynikających z uczestnictwa
w Programie do momentu uregulowania wszystkich zaległych płatności.

Odwołania
§ 14.
1. Od decyzji Komisji Certyfikacji Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania do
Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki w terminie 14 dni od
otrzymania decyzji Komisji. Pisemne odwołanie powinno być dostarczone na
aktualny adres siedziby Polskiej Izby Turystyki.
2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania rozstrzyga Prezydium Rady
Naczelnej Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Decyzja
Prezydium Rady Naczelnej Izby jest ostateczna.

Przedłużenie, zawieszenie i wznowienie Certyfikatu
§ 15.
1. Przedłużenie Certyfikatu następuje na pisemny lub elektroniczny wniosek
Certyfikowanego Przedsiębiorcy złożony do Komisji Certyfikacji, co najmniej na
30 dni przed terminem wygaśnięcia Certyfikatu.
2. Przed wydaniem Certyfikatu na kolejny okres Przedsiębiorca składa
oświadczenie, iż stan faktyczny i prawny dotyczący Certyfikowanego
Przedsiębiorcy w zakresie objętym wnioskiem o wydanie Certyfikatu nie uległ
zmianie w okresie od złożenia tego wniosku do złożenia wniosku o przedłużenie
lub wznowienie Certyfikatu. Oświadczenie może zostać złożone w formie
elektronicznej.

3. Komisja rozpatruje wniosek o przedłużenie Certyfikatu w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia doręczenia wniosku i przesyła wnioskodawcy przedłużony
certyfikat, bądź decyzję odmowną wraz z uzasadnieniem.
4. Komisja Certyfikacji może zawiesić Certyfikat na pisemny lub elektroniczny
wniosek Certyfikowanego Przedsiębiorcy na wskazany we wniosku okres do
czasu upływu terminu ważności Certyfikatu,
5. Wznowienie Certyfikatu następuje na wniosek Przedsiębiorcy, który posiadał
Certyfikat i Certyfikat ten nie został mu cofnięty. W tym wypadku postanowienie
§ 14 ust. 2 oraz § 16 stosuje się odpowiednio.
6. Wzory wniosków o przedłużenie, zawieszenie i wznowienie Certyfikatu określa
Komisja Certyfikacji.

Koszty prowadzenia Programu
§ 16.
1. Koszty związane z wydawaniem Certyfikatów, w tym pracami Komisji
Certyfikacji, oraz promocją Programu ponosi PIT.
2. Przedsiębiorca biorący udział w Programie uiszcza opłatę certyfikacyjną
składającą się z opłaty stałej w wysokości 600 zł netto + VAT, płatnej przed
wydaniem Certyfikatu oraz z opłaty zmiennej w wysokości:
a) 1,5 zł netto + VAT od każdego vouchera indywidualnego,
b) 16,0 zł netto + VAT od każdego vouchera grupowego (od 11 i więcej osób).
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 są uiszczane na rzecz Polskiej Izby Turystyki.
§ 17.
Za przedłużenie lub wznowienie Certyfikatu Certyfikowany Przedsiębiorca
uiszcza 50 % kwoty opłaty stałej określonej w § 16 ust. 2.

Ograniczenia dotyczące posługiwania się lub rozporządzania Certyfikatem
§ 18.
1. Przedsiębiorca nie może posługiwać się Certyfikatem:
a) w okresie zawieszenia lub wyrejestrowania działalności,
b) w okresie zawieszenia Certyfikatu,
c) po cofnięciu Certyfikatu.

2. Przedsiębiorca nie może komukolwiek użyczać Certyfikatu.
3. Przedsiębiorca nie może zbyć Certyfikatu i nie może go darować.
4. Przedsiębiorca nie może dokonać cesji praw i obowiązków na innego
Przedsiębiorcę lub osobę fizyczną.
5. Naruszenie któregokolwiek z powyższych zakazów stanowi podstawę do
cofnięcia Certyfikatu.

Kontrola
§ 19.
1. Komisja Certyfikacji jest uprawniona do przeprowadzenia w każdym czasie
kontroli Przedsiębiorcy w celu uzyskania informacji i dokumentów związanych
z realizacją i przestrzeganiem zasad Programu.
2. Zasady przeprowadzania Kontroli określa Regulamin pracy Komisji Certyfikacji.

Szkolenia
§ 20.
1. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest udział w szkoleniu w zakresie zasad
udziału w Programie, w tym:
a) zasad wizowych w turystyce przyjazdowej,
b) zasad współpracy z polskimi urzędami konsularnymi.
2. Szkolenia będą przeprowadzane stacjonarnie, elektronicznie lub w trybie
indywidualnym. O terminach szkoleń Przedsiębiorcy będą powiadamiani drogą
mailową.
3. Szkolenie jest odpłatne. Opłatę za udział w szkoleniu określa Prezydium Rady
Naczelnej Izby Turystyki. Aktualny cennik szkoleń znajduje się na stronie
internetowej Polskiej Izby Turystyki.
4. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
§ 21.
Komisja Certyfikacji ogranicza sobie prawo dostępu do informacji dotyczących
przedsiębiorcy tylko do zakresu niezbędnego w realizacji Programu, procesie

certyfikacji i kontroli, jednocześnie zobowiązana jest do ochrony dostępu do tych
informacji.
§ 22.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2015 r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr
2/2014/P Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z dn. 28 lipca 2014 r.

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Załącznik nr 1

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU z dnia ____________________
Dane Wnioskodawcy:
1. Pełna nazwa firmy_______________________________________________
2. Adres _____________________________________________________________
3. Numery telefonów ______________________________________________
4. Fax _______________________________________________________________
5. E-mail: ___________________________________________________________
6. Strona WWW ___________________________________________________
7. Forma prawna __________________________________________________
8. KRS/CEIDG______________________________________________________
9. NIP _______________________________________________________________
10. Jednostki organizacyjne Wnioskodawcy prowadzące działalność w zakresie turystyki
przyjazdowej _________________________________________________________
11. Imię i nazwisko, kontakt osoby odpowiedzialnej za udział w Programie
_________________________________________________________________________
12. Od kiedy Wnioskodawca zajmuje się turystyką przyjazdową ___________________
13. Podstawowe produkty przeznaczone na rynki zagraniczne _____________________
14. Podstawowe rynki, z których wnioskodawca przyjmuje turystów zagranicznych ____

Wnoszę o wydanie CERTYFIKATU UDZIAŁU W PROGRAMIE AKTYWIZACJI TURYSTYKI
PRZYJAZDOWEJ DO POLSKI („Program”) prowadzonym pod patronatem MSZ i PIT.
Oświadczam, że:
a) znam warunki Programu, jestem przygotowany do udziału w Programie,
akceptuję warunki Programu, wyrażam wolę uczestniczenia w Programie oraz
zobowiązuję się do przestrzegania warunków Programu,

b) uzyskałem zgodę Kontrahenta Zagranicznego na jego udział w Programie oraz że
Kontrahent Zagraniczny jest przygotowany do udziału w Programie, akceptuje
warunki Programu, wyraża wolę uczestniczenia w Programie oraz zobowiązuje się
do przestrzegania warunków Programu,
c) w stosunku do PIT odpowiadam za działania Kontrahenta zagranicznego jak za
swoje własne,
d) nie znajduję się w upadłości lub w likwidacji ani też nie został złożony wniosek
o upadłość lub likwidację,
W szczególności oświadczam, że:
a) zobowiązuję się do uiszczania opłat przewidzianych w Programie z tytułu
wydania certyfikatu oraz jego przedłużenia,
b) zobowiązuję się do przestrzegania zasad obrotu voucherami przyjazdowymi PIT
obowiązującymi w ramach Programu,
c) Zagraniczny Kontrahent zobowiązał się do przestrzegania zasad obrotu
voucherami przyjazdowymi PIT obowiązującymi w ramach Programu,
d) zobowiązuję się poddać kontroli Komisji Certyfikacji w zakresie przestrzegania
zasad udziału w Programie,
e) przy składaniu wniosku miałem możliwość zapoznania się ze wszystkimi
przepisami, które dotyczą Programu i Certyfikacji, rozumiem je i zobowiązuję się ich
przestrzegać.

Załącznik nr 2
ZASADY OBROTU VOUCHERAMI PRZYJAZDOWYMI
1. Vouchery przyjazdowe będą ewidencjonowane i przetwarzane w systemie
elektronicznym.
2. Placówki Konsularne, Straż Graniczna oraz Certyfikowani Przedsiębiorcy otrzymają
dostęp do systemu elektronicznego – każdy na odpowiednim poziomie dostępności.
3. Voucher może być wystawiony jedynie jako potwierdzenie opłaconych przez klienta
usług (opłaconych u Zagranicznego Kontrahenta Certyfikowanego Przedsiębiorcy).
4. Voucher może być wystawiony:
- dla klientów indywidualnych,
- grup; w tym przypadku w voucherze zamiast nazwisk klientów wpisuje się zgodnie
z listą, określa się liczbę osób. Lista uczestników jest załącznikiem na papierze
firmowym Certyfikowanego Przedsiębiorcy lub jego upoważnionego Zagranicznego
Kontrahenta, musi zawierać wszystkie dane, które zawiera voucher (również jego
numer).
5. PIT na swojej stronie zamieści listę Certyfikowanych Przedsiębiorców.
6. Voucher będzie wystawiany przez:
- Certyfikowanego Przedsiębiorcę,
- Zagranicznego Kontrahenta polskiego Certyfikowanego Przedsiębiorcy na podstawie
pisemnych upoważnień.
7. Na voucherze muszą być czytelne dane Certyfikowanego Przedsiębiorcy lub
Zagranicznego Kontrahenta, pieczęć firmowa, a także pieczątka imienna i podpis osoby
wystawiającej.
8. Sposób obrotu voucherami, procedury wewnętrzne, odpowiednie regulacje
z kontrahentami podlegają kontroli przez Komisję Certyfikacji. Wzory tych dokumentów
będą zamieszczone na stronie PIT i dostępne dla podmiotów zainteresowanych
otrzymaniem certyfikatu.
9. Voucherami będą posługiwały się wyłącznie biura certyfikowane. Naruszenie zasad
obiegu voucherów może spowodować pozbawienie podmiotu certyfikatu. Certyfikat
wydawany będzie na 1 rok, a jego utrata pociąga za sobą konsekwencje określone

w Deklaracji. Po utracie lub wygaśnięciu Certyfikatu podmiot certyfikowany nie ma
prawa posługiwać się voucherami przyjazdowymi PIT.

Załącznik nr 3
OBOWIĄZKI ZAGRANICZNEGO KONTRAHENTA CERTYFIKOWANEGO Przedsiębiorcy

I. Zagraniczny Kontrahent Certyfikowanego Przedsiębiorcy jest obowiązany:
1. Przestrzegać zasady określone przez polskie placówki konsularne w zakresie
składania dokumentów wizowych.
2. Przestrzegać zasad obrotu voucherami przyjazdowymi obowiązujących w ramach
Programu Certyfikacji.
3. Wdrożyć procedury pozwalające realizować Program Certyfikacji w sposób
zapewniający pełną kontrolę, realizację wymogów wizowych, a także niniejszych
obowiązków.
4. Nie przekazywać innym podmiotom uprawnień wynikających z uczestnictwa
w Programie Certyfikacji.
5. Zgłaszać polskiemu partnerowi – Certyfikowanemu Przedsiębiorcy wszelkie
uchybienia, jakie powstały przy realizacji Programu Certyfikacji.
6. Ubezpieczać w zakresie KL i NNW turystów wysyłanych w ramach programu do
Polski.
7. W sytuacji naruszenia zasad wizowych obowiązujących w polskiej placówce
konsularnej lub niniejszych obowiązków udostępnić wszelkie informacje związane
z danym naruszeniem.
8. Do obsługi elektronicznego systemu
upoważnionych przez siebie pracowników.

voucherów

dopuszczać

wyłącznie

9. Wdrażać niezwłocznie wszelkie zasady i procedury wprowadzane w ramach
Programu Certyfikacji.
10. Stosować się do zaleceń Certyfikowanego Przedsiębiorcy w ramach realizacji
Programu Certyfikacji.

II. Zagraniczny Kontrahent Certyfikowanego Przedsiębiorcy jest obowiązany w umowie
o współpracy z Certyfikowanym Przedsiębiorcą:

1. Oświadczyć, że przyjmuje do wiadomości wszystkie zasady i obowiązki wynikające
z uczestnictwa w Programie Certyfikacji i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Oświadczyć, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania
podjęte w ramach realizacji Programu Certyfikacji.
3. Zobowiązać się, w razie naruszenia zasad wynikających z Programu Certyfikacji,
a w szczególności zasad wizowych obowiązujących w polskiej placówce konsularnej, do
udostępnienia wszelkich informacji związanych z danym naruszeniem.
4. Oświadczyć, że w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia zasad
wynikających z Programu Certyfikacji, a w szczególności zasad wizowych
obowiązujących w polskiej placówce konsularnej, umowa ta będzie mogła być
rozwiązana w trybie natychmiastowym z powiadomieniem o tym fakcie polskich
placówek konsularnych, podaniem tej informacji do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie www Polskiej Izby Turystyki, a także z wnioskiem o wpisanie
Zagranicznego Kontrahenta na listę SIS.
III. Pełnomocnictwo do wystawiania voucherów przyjazdowych w imieniu
Certyfikowanego Przedsiębiorcy powinno zawierać numer Certyfikatu, wskazywać
okres, na jaki zostało udzielone (nie dłuższy niż termin ważności Certyfikatu) oraz być
opatrzone podpisem i pieczątką Certyfikowanego Przedsiębiorcy oraz pieczątką imienną
wystawiającego pełnomocnictwo.

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

