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Nazwa projektu dokumentu: Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

 Organ 

wnoszący 

uwagi 

Jednostka 

redakcyjna, 

do której 

wnoszone 

są uwagi 

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Odniesienie Projektodawcy 

1. MC art. 9 

ust. 10 

Organizatorzy turystyki oraz 

przedsiębiorcy ułatwiający nabywania 

powiązanych usług turystycznych nie 

potrzebują ustawowego upoważnienia 

do prowadzenia w postaci 

elektronicznej wykazu umów, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. O ile 

nie obowiązują przepisy jednoznacznie 

wskazujące dopuszczalną postać 

prowadzonych ewidencji kwestia ta 

pozostaje w zakresie swobody działania 

przedsiębiorcy. Przedmiotową 

jednostkę redakcyjną należy usunąć, 

bowiem jej treść może przyczynić się 

do 

błędnego przekonania co do istnienia 

ogólnej zasady, wedle której 

przedsiębiorcy mogą dokumentować 

swoją działalność w postaci 

elektronicznej wyłącznie w przypadku 

istnienia w tym zakresie upoważnienia 

zawartego w akcie normatywnym w 

randze ustawy. 

- Przy uwzględnieniu argumentacji 

MC w przedmiotowym zakresie, 

wskazany przepis zostanie usunięty.  

2. MC art. 21 

ust. 8 

Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny 

zostanie, w ramach przedmiotowej 

ustawy, upoważniony do stworzenia 

 W ocenie MSiT brak jest podstaw do 

zobligowania marszałków 

województw do prowadzenia 

rejestrów organizatorów turystyki 



systemu teleinformatycznego 

obsługującego Centralną Ewidencję 

Organizatorów Turystyki 

i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych (vide art. 24 ust. 1), którą 

marszałkowie województw 

zobowiązani będą zasilać danymi 

na podstawie wpisu, albo zmiany wpisu, 

do rejestru organizatorów 

turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych 

usług turystycznych (vide art. 24 ust. 7 

pkt 1). Skoro zatem w ramach wyżej 

wspomnianego systemu 

teleinformatycznego udostępniona 

zostanie funkcjonalność pozwalająca 

marszałkom województw na 

prowadzenie ww. rejestru (co wynika z 

brzmienia projektowanego art. 21 ust. 

8) zasadnym jest rozważenie 

zobowiązania marszałków województw 

do prowadzenia przedmiotowego 

rejestru w tym systemie 

teleinformatycznym, a także 

zaimplementowania w tym systemie 

funkcjonalności, która pozwoli 

na automatyczną aktualizację danych 

Centralnej Ewidencji Organizatorów 

Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych na podstawie 

danych rejestrów prowadzonych przez 

marszałków województw w tym 

i przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług 

turystycznych w systemie 

teleinformatycznym utworzonym, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1 

projektu ustawy. Celowe jest 

pozostawienie marszałkom 

województw dowolności w sposobie 

prowadzenia ww. rejestru. Zakłada 

się, że system będzie funkcjonalny 

i przystępny dla użytkowników, co 

wpłynie na korzystanie przez 

marszałków województw z takiej 

możliwości.  

Natomiast odnośnie 

zaimplementowania w tym systemie 

funkcjonalności, która pozwoli na 

automatyczną aktualizację danych 

w Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki 

i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych na podstawie danych 

wpisywanych przez marszałków 

województw do rejestrów, to zakłada 

się, że system będzie posiadał taką 

funkcjonalność. Szczegółowe 

przepisy w tym zakresie zostaną 

określone w aktach wykonawczych 

do niniejszego projektu ustawy.  



systemie. 

3. MC art. 21 

ust. 9 

W uwadze nr 8, dot. przedmiotowej 

jednostki redakcyjnej, przekazanej 

w ramach uzgodnień 

międzyresortowych 

w piśmie Ministra Cyfryzacji 

z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

(nr DP-WLI.0210. 126.2017), 

postulowano, aby wnioskodawca mógł 

wskazać oczekiwaną postać wydanego 

zaświadczenia. 

Proponuje się nadanie 

przedmiotowej jednostce 

brzmienia: 

„9. Wydanie 

zaświadczenia o wpisie do 

rejestru, o którym mowa w 

ust. 6 następuje na 

wniosek. Zaświadczenie 

może zostać wydane, 

odpowiednio do wskazania 

wnioskodawcy, w postaci 

papierowej lub 

elektronicznej.” 

Dążąc do jak najbardziej 

precyzyjnego brzmienia przepisów, 

MSiT uwzględni uwagę we 

wskazanym zakresie i uzupełni 

przedmiotowy przepis we wskazany 

sposób. 

4. MC art. 21 

ust. 10 

Nie jest możliwym pobranie z systemu 

teleinformatycznego wydruku który 

z definicji posiada postać papierową. 

Ponadto treść zawarta w wydruku 

danych zgromadzonych w systemie 

teleinformatycznym, który pod 

względem skutków prawnych stanowić 

ma dokument tożsamy z wydanym 

przez organ zaświadczeniem, powinna 

pozwalać na potwierdzenie istnienia 

tych danych w przedmiotowym 

systemie teleinformatycznym. 

Proponuje się nadanie 

przedmiotowej jednostce 

brzmienia: 

„10. Wydruk aktualnych 

informacji o 

przedsiębiorcach 

wpisanych do Ewidencji, 

sporządzony z 

wykorzystaniem 

funkcjonalności 

udostępnionej w 

systemie 

teleinformatycznym 

Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i 

Przedsiębiorców 

Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych 

Usług 

Turystycznych, ma moc 

Uwaga dotycząca brzmienia art. 21 

ust. 10 zostanie uwzględniona 

poprzez sformułowanie 

przedmiotowego przepisu 

w zaproponowany przez MC sposób. 
 

 



zrównaną z mocą 

dokumentów, o 

których mowa w ust. 9, 

wydawanych przez 

marszałków 

województw, jeżeli 

zawiera: 

1) adres strony 

internetowej, 

na której zamieszczane są 

aktualne informacje o 

podmiotach wpisanych do 

Ewidencji; 

2) identyfikator 

pozwalający 

na potwierdzenie faktu 

sporządzenia tego 

wydruku przy 

użyciu funkcjonalności 

udostępnionej w systemie 

teleinformatycznym 

Centralnej 

Ewidencji Organizatorów 

Turystyki i 

Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług 

Turystycznych 

oraz prawdziwości danych 

zawartych w tym wydruku 

w 

czasie jego sporządzenia. 

5. MC art. 23 

ust. 1 

Przedmiotowa jednostka redakcyjna 

stanowi: „O zawieszeniu wykonywania 

Proponuje się nadanie 

przedmiotowej jednostce 

Zamierzeniem MSiT było 

rzeczywiście uregulowanie sytuacji 



działalności w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego…”. 

Jak można wnioskować, zamierzeniem 

projektodawcy było uregulowanie 

sytuacji zawieszenia działalności 

zarejestrowanej w wyżej 

wspomnianych ewidencjach. 

brzmienia: 

„Art. 23. 1. O zawieszeniu 

wykonywania działalności 

zarejestrowanej w 

Centralnej 

Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej 

lub w 

rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru 

Sądowego,…” 

zawieszenia wykonywania 

działalności przez przedsiębiorcę.  

Obecna treść tego przepisu po 

uwzględnieniu uwagi Rady 

Legislacyjnej w tym zakresie ma 

następujące brzmienie: 

„Art. 23. 1. O zmianie wpisu 

w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub 

w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

polegającej na ujawnieniu informacji 

o zawieszeniu, przedłużeniu 

zawieszenia lub wznowieniu 

wykonywania działalności, 

organizator turystyki lub 

przedsiębiorca ułatwiający 

nabywanie powiązanych usług 

turystycznych jest obowiązany 

zawiadomić organ prowadzący 

rejestr w terminie 7 dni od dnia 

ujawnienia tej informacji.” 

W ocenie MSiT ww. treść przepisu 

uwzględnia uwagę MC i stanowi 

całkowite doprecyzowanie 

wskazanej kwestii.  

Jednocześnie wyjaśniamy, że 

przepisy art. 23 ust. 2 i 3 zostały 

także odpowiednio zmodyfikowane. 

6. MC art. 24 

ust. 2 

Należy zastąpić frazę „system 

informatyczny” pojęciem „system 

teleinformatyczny”, adekwatnie to 

terminologii użytej w art. 24 ust. 1. 

Należy wskazać, iż Rada Ministrów, na 

Jeżeli jest to zgodne 

z intencją projektodawcy 

proponuje się nadanie 

przedmiotowej jednostce 

brzmienia:  

Uwaga dotycząca zastąpienia 

sformułowania „system 

informatyczny” sformułowaniem 

„system teleinformatyczny” zostanie 



wniosek ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, określiła w drodze 

rozporządzenia, zgodnie z art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 570): minimalne 

wymagania dla systemów 

teleinformatycznych, minimalne 

wymagania dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz Krajowe Ramy 

Interoperacyjności. Wyjaśnienia zatem 

wymaga co projektodawca ma na myśli 

pisząc w przedmiotowej jednostce 

redakcyjnej że system „spełnia 

minimalne wymagania dla systemów 

na zasadach określonych w Krajowych 

Ramach Interoperacyjności.” 

„2. System 

teleinformatyczny, 

o którym mowa w ust. 1, 

spełnia minimalne 

wymagania dla systemów 

teleinformatycznych, 

określone w przepisach 

wydanych na postawie 

art. 18 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji 

działalności podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570)”. 

uwzględniona. Art. 24 ust. 2 otrzyma 

następujące brzmienie: 

„2. System teleinformatyczny, 

o którym mowa w ust. 1, spełnia 

minimalne wymagania dla systemów 

teleinformatycznych oraz zapewnia 

interoperacyjność systemu na 

zasadach określonych w Krajowych 

Ramach Interoperacyjności.” 
 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że 

system teleinformatyczny będzie 

stworzony przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny, który nie jest 

podmiotem publicznym w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

 

7. MC art. 24 

ust. 4 

W przepisach do których odnosi się 

przedmiotowa jednostka redakcyjna 

nie zawarto wskazania na zastosowanie 

konkretnych „protokołów 

komunikacyjnych i szyfrujących” 

w związku z powyższym proponuje się 

zastąpienie wyrazu „określone” frazą „o 

których mowa”. 

 Uwaga zostanie uwzględniona 

zgodnie z sugestią MC. 

 

8. RCL art. 24 ust. 1 Należy wskazać, iż Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny również prowadzi 
system teleinformatyczny obsługujący 
Centralną Ewidencję Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Doprecyzować w art. 24 ust. 
1 poprzez wskazanie iż UFG 
tworzy i prowadzi system.  

Uwaga ta będzie uwzględniona poprzez 
wskazanie w art. 24 ust. 1, że UFG 
tworzy i prowadzi system. 



Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych.  
 

9. RCL  art. 24 
ust. 23 

Rejestr może choć wcale nie musi, być 
prowadzony w systemie 
Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych, Ewidencja, natomiast, 
zgodnie z brzmieniem art. 24 
st. 1 jest „utworzona w systemie 
teleinformatycznym ’’ W związku z 
powyższym stosowanie przepisów 
dotyczących Ewidencji do rejestru wydaje 
się możliwe jedynie w przypadku, gdy 
rejestr będzie prowadzony w systemie 
teleinformatycznym. Projektowana 
regulacja nie przewiduje rozwiązań 
dotyczących udzielania informacji danych 
zawartych w rejestrze w przypadku gdy 
rejestr nie jest prowadzony w systemie 

 Uwaga zostanie uwzględniona poprzez 
wskazanie w art. 24 ust. 23, iż 
Marszałek województwa udziela 
informacji o danych zawartych w 
rejestrze stosując odpowiednio ust. 17, 
20, 21. 

 


