AKCEPTACJA

Minister Sportu i Turystyki
25 października 2017 r.

Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra Sportu i Turystyki
Lp. Tytuł

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

1.

Praktyka wykazała nieskuteczność
niektórych rozwiązań zawartych w
dotychczasowym rozporządzeniu. Powstała
zatem konieczność całościowego
przemodelowania systemu w celu
zwiększenia wpływu dysponenta środków
na realizowane cele, przy jednoczesnym
zagwarantowaniu transparentności procesu
przyznawania środków

W przedmiotowym rozporządzeniu
zostanie dokonana zarówno korekta
systemu udzielania dotacji w celu
poprawy przejrzystości procedury
wyłaniania wspieranych zadań, jak
również zostaną poczynione zmiany
związane z wejściem w życie innych
aktów prawnych

Departament Infrastruktury
Sportowej
Remigiusz Ludwig – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Sportowej

II kwartał 2014 r.
(Dz. U. poz.
1391)

Rozporządzenie będzie stanowiło
wykonanie delegacji zawartej w art. 34 pkt
1-5 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

Rozporządzenie określi sposób
uzyskiwania kwalifikacji i nadawania
uprawnień przewodnikom górskim

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu

II kwartał 2014 r.
(Dz. U. poz. 868)

2.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki (w porozumieniu z
Ministrem Finansów) w sprawie
szczegółowych warunków
uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadań z zakresu
przebudowy, remontu i inwestycji
obiektów sportowych oraz
rozwijania sportu wśród dzieci,
młodzieży i osób
niepełnosprawnych, tryb składania
wniosków oraz przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
Tytuł rozporządzenia uległ zmianie
w wyniku uwag zgłoszonych przez
RCL na etapie uzgodnień
międzyresortowych
Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie nabywania
uprawnień przewodnika górskiego
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3.

4.

5.

6.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki zmieniające
rozporządzenie w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu umiejętności
przeprowadzanych w toku
postępowania o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu
przewodnika turystycznego
Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie egzaminów z
języka obcego dla przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki uchylające rozporządzenie
w sprawie stażu adaptacyjnego i
testu umiejętności
przeprowadzanych w toku
postępowania o uznanie kwalifikacji
do podejmowania lub wykonywania
działalności pilota wycieczek
Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki zmieniające

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 196, z późn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)
Potrzeba zmiany przedmiotowego
rozporządzenia jest konsekwencją zmian
wprowadzonych do ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.)
ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)
Rozporządzenie będzie stanowiło
wykonanie delegacji zawartej w art. 34 pkt
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 196, z późn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)

Potrzeba uchylenia przedmiotowego
rozporządzenia jest konsekwencją zmian
wprowadzonych do ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późń. Zm.)
ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia
wynika z potrzeby dostosowania przepisów

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Turystyki

Rozporządzenie określi sposób i tryb
odbywania stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku postępowania o
uznanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu przewodnika górskiego

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Turystyki

II kwartał 2014 r.
(Dz. U. poz.
1449)

Rozporządzenie określi kwalifikacje,
skład, sposób powoływania i
odwoływania członków komisji
egzaminacyjnych języków obcych dla
przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek, sposób i tryb działania tych
komisji, procedurę przeprowadzania
egzaminów z języków obcych oraz
wzór świadectwa wydawanego przez
komisje egzaminacyjne języków
obcych
Uchylenie przedmiotowego
rozporządzenia Ministra Sportu i
Turystyki

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Turystyki

II kwartał 2014 r.
(Dz. U. poz. 869)

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Turystyki

II kwartał 2014 r.
(Dz. U. poz. 758)

Przedmiotowe rozporządzenie usunie
niezgodność rozporządzenia w sprawie

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca

I kwartał 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r.
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7.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

rozporządzenie w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w
których są świadczone usługi
hotelarskie

do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o
ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)

Dyrektora Departamentu
Turystyki

poz. 1113)

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki (w porozumieniu z
Ministrem Finansów) określające
szczegółowe warunki uzyskiwania
dofinansowania realizacji zadań z
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, tryb składania wniosków
oraz przekazywania środków

Rozporządzenie stanowi wykonanie
delegacji zawartej w art. 31 ust. 2 ustawy z
dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją ustawy
budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)

obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie z ustawą o ochronie
zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych w
zakresie dotyczącym zniesienia
obowiązku posiadania przez hotele i
motele wydzielonych jednostek
mieszkalnych przeznaczonych dla
palących i zastąpienia go obowiązkiem
wyposażenia jednostek mieszkalnych
w tych obiektach popielniczką w
przypadku gdy są one jednostkami
mieszkalnymi wydzielonymi dla
palących
Rozporządzenie ma być narzędziem za
pomocą, którego Minister Sportu i
Turystyki będzie mógł przeznaczyć
środki Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na szkolenie zawodników
kadr narodowych seniorów

Departament Sportu
Wyczynowego
Adam Soroko – Dyrektor
Departamentu Sportu
Wyczynowego

I kwartał 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 756)
Przedmiotowe
rozporządzenie
wygasło z
końcem dnia 31
grudnia 2013 r.

3

Lp. Tytuł

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

8.

Rozporządzenie w sprawie
określenia wymagań niezbędnych
do uzyskania dokumentów
potwierdzających posiadanie
uprawnień w zakresie uprawiania
turystyki wodnej

Rozporządzenie stanowi wykonanie
delegacji zawartej w art. 37a ust. 15 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze
śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458),
który został dodany przepisem art. 67
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Przedmiotowe rozporządzenie zmierza
do liberalizacji przepisów regulujących
uprawianie turystyki wodnej, tym
samym do popularyzacji sportów
wodnych w Polsce

Departament Rozwoju i
Promocji Sportu
Cezary Grzanka – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Rozwoju i Promocji Sportu

I kwartał 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 460)

9.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki zmieniające
rozporządzenie w sprawie
dofinansowania zajęć ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów

Wprowadzenie jednolitego trybu kontroli
przeprowadzanej przez Ministra w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Zmiana przedmiotowego
rozporządzenia ma na celu
dostosowanie zasad oraz trybu
prowadzenia postępowań kontrolnych,
które w chwili obecnej są rozbieżne z
obowiązującymi regulacjami

Departament Kontroli
Michał Farmas vel Król –
Dyrektor Departamentu
Kontroli

I kwartał 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki uchylające rozporządzenie
w sprawie stażu adaptacyjnego i
testu umiejętności w toku
postępowania o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodów trenera
i instruktora sportu

Potrzeba uchylenia przedmiotowego
rozporządzenia jest konsekwencją zmian
wprowadzonych do ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 715) ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)

Uchylenie przedmiotowego
rozporządzenia Ministra Sportu i
Turystyki

Departament Sportu
Wyczynowego
Adam Soroko – Dyrektor
Departamentu Sportu
Wyczynowego

I kwartał 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 500)

10.

Decyzją
Kierownictwa
MSiT prace nad
przedmiotowym
projektem
zostały
zakończone
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

11.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia
wynika z potrzeby wydłużenia terminu
obowiązywania tego rozporządzenia z dnia
31 grudnia 2013 r. na dzień 30 czerwca
2014 r.

Zmiana terminu obowiązywania
przedmiotowego rozporządzenia z
dnia 31 grudnia 2013 r. na dzień 30
czerwca 2014 r.

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Turystyki

IV kwartał 2013
r.
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 1632)

Wydanie przedmiotowego rozporządzenie
wynika z potrzeby dostosowania aktualnie
obowiązujących wymagań
kategoryzacyjnych w stosunku do obiektów
hotelarskich oraz wymagań w stosunku do
innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie do aktualnych trendów w
hotelarstwie oraz ma na celu ułatwienie
wykonywania działalności w zakresie
świadczenia usług hotelarskich
Rozporządzenie stanowi wykonanie
delegacji ustawowej, o której mowa w art.
26 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku z
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.
1645).
Niniejsze rozporządzenie pozwoli na
dofinansowanie zadań związanych z
przygotowaniem w 2014 r. kadry
narodowej bez podziału na kategorie
wiekowe

Zmiana wymagań kategoryzacyjnych w
stosunku do obiektów hotelarskich
oraz wymagań w stosunku do innych
obiektów świadczących usługi
hotelarskie

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Turystyki

III kwartał 2015
r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1626)

Rozporządzenie ma określić
szczegółowe warunki dofinansowania
zadań związanych z przygotowaniem w
2014 r. kadry narodowej do udziału w
igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,
mistrzostwach świata lub
mistrzostwach Europy, tryb składania
wniosków oraz przekazywania
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na realizację tych zadań

Departament Sportu
Wyczynowego
Adam Soroko – Dyrektor
Departamentu Sportu
Wyczynowego

I kwartał 2014 r.
(Dz. U. poz. 628)

12.

13.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego przeznaczenia,
warunków i trybu udzielania
pomocy publicznej na wspieranie
inwestycji w produkty turystyczne o
znaczeniu ponadregionalnym w
zakresie regionalnej pomocy
inwestycyjnej oraz pomocy de
minimis w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013
Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki zmieniające
rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawie
obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki (w porozumieniu z
Ministrem Finansów) w sprawie
dofinansowania zadań związanych z
przygotowaniem w 2014 r. kadry
narodowej do udziału w igrzyskach
olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach
głuchych, mistrzostwach świata lub
mistrzostwach Europy ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przedmiotowe
rozporządzenie
wygasło z
końcem dnia 31
grudnia 2014 r.
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

14.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki zmieniające
rozporządzenie w sprawie
stypendiów sportowych dla
członków kadry narodowej

Projektowane rozporządzenie
przewiduje, że uczestnicy największych
imprez sportowych, jakimi są: igrzyska
olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie i
igrzyska głuchych będą mogli otrzymać
stypendium sportowe za zajęcie miejsc
od 1 do 8 bez względu na liczbę
startujących państw, osób, drużyn,
osad lub załóg.

Departament Sportu
Wyczynowego
Anna Kuder – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Sportu Wyczynowego

I kwartał 2017 r.
(Dz. U. poz. 217)

15.

Rozporządzenie w sprawie
wysokości opłat za sprawdzenie
kwalifikacji osób ubiegających się o
uprawnienia przewodnika
górskiego i sprawdzenie znajomości
języka obcego oraz wysokości
wynagrodzenia członków komisji
egzaminacyjnych dla przewodników
górskich i komisji egzaminacyjnych
języków obcych

Zmiana rozporządzenia
wynika z konieczności objęcia stypendiami
sportowymi zawodników, którzy zdobyli
miejsca od 1 do 8 podczas igrzysk
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich oraz
igrzysk głuchych, a których nie obejmuje
rozporządzenie w obecnym brzmieniu ze
względu na ograniczenie dotyczące liczby
uczestniczących państw, osób oraz drużyn
w danych konkurencjach
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi
wykonanie delegacji zawartej w art. 34 ust.
1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 196, z późn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)

Departament Turystyki
Elżbieta Wyrwicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Turystyki

II kwartał 2014 r.
(Dz. U. poz. 862)

16.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie odznak,
wyróżnień oraz nagród pieniężnych
za osiągnięcia w działalności w
zakresie sportu

Rozporządzenie ma określić wysokość
opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób
ubiegających się o uprawnienia
przewodnika górskiego oraz
sprawdzenie znajomości języka obcego
przez komisję egzaminacyjną języków
obcych, w tym wysokość opłat za
poszczególne części egzaminów, a
także wysokość wynagrodzenia
członków komisji za przeprowadzenie
poszczególnych rodzajów i części
egzaminów
Rozporządzenie określi rodzaje i wzory
odznak, wzory legitymacji
potwierdzających przyznanie tych
odznak, rodzaje wyróżnień oraz
przedział wysokości nagród
pieniężnych, w zależności od osiągnięć
w działalności w zakresie sportu, a
także szczegółowe warunki i tryb
przyznawania odznak, wyróżnień i
nagród pieniężnych, uwzględniając

Departament Sportu
Wyczynowego
Anna Kuder – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Sportu Wyczynowego

IV kwartał 2017
r.

Rozporządzenie stanowi wykonanie
delegacji zawartej w art. 35 ust. 4 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w
brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz
ustawy o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1600).
Wprowadzenie projektowanych rozwiązań
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17.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadania
statutu Polskiej Organizacji
Turystycznej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

jest ponadto następstwem
przeprowadzonej analizy dotychczasowego
stosowania regulacji. Wprowadzone
rozwiązania wynikają z konieczności
uszczegółowienia niektórych przepisów lub
ich uregulowania w sposób odmienny.

znaczenie osiągnięć oraz podjętej
aktywności dla rozwoju danego sportu,
a także sposób ich dokumentowania.
Celem proponowanych rozwiązań jest
również możliwość przyznania nagród
finansowych szkoleniowcom, którzy
brali udział w procesie szkolenia
konkretnego zawodnika na
początkowym etapie jego rozwoju
sportowego.
Istotą rozwiązań zawartych w
projekcie jest zmiana statutu Polskiej
Organizacji Turystycznej w zakresie
dotyczącym
1) struktury organizacyjnej Biura
Prezesa POT,
2) zmiany nazwy: „Polskie Ośrodki
Informacji Turystycznej za
granicą” na: „Zagraniczne Ośrodki
Polskiej Organizacji Turystycznej”;
3) stworzenia podstaw prawnych do:
a) utworzenia w Pekinie (Chińska
Republika Ludowa)
Zagranicznego Ośrodka Polskiej
Organizacji Turystycznej,
b) likwidacji filii ośrodka POT w
Wiedniu, prowadzonej na
podstawie aktualnie
obowiązującego statutu POT w
Budapeszcie

Rozwiązania zawarte w projekcie mają na
celu:
1) wzmocnienie struktury organizacyjnej
Biura Prezesa POT oraz jej
przystosowanie do realizowanych
zadań;
2) umożliwienie nadawania adekwatnych
nazw poszczególnym ośrodkom
zagranicznym POT, zgodnie z ich celami
i prowadzoną działalnością;
3) utrzymanie na wysokim poziomie
efektów kampanii promocyjnej POT
prowadzonej na rynkach azjatyckich, w
tym na rynku chińskim poprzez
utworzenie Zagranicznego Ośrodka POT
w Pekinie;
4) osiągnięcie wyższej efektywności pod
względem finansowym,
i merytorycznym działań POT na rynku
węgierskim poprzez włączenie działań
POT, dotyczących tego rynku,
realizowanych dotychczas przez filię z
siedzibą w Budapeszcie, do obszaru
działania Zagranicznego Ośrodka POT z

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Departament Turystyki
Maria Napiórkowska – Dyrektor
Departamentu Turystyki

III kwartał 2014
r.
(Dz. U. poz.
1455)
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Rozporządzenie ma określić
szczegółowe warunki dofinansowania
realizacji zadań związanych z
przygotowaniem w 2015 r. kadry
narodowej do udziału w igrzyskach
olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,
mistrzostwach świata lub
mistrzostwach Europy, a także tryb
składania wniosków o dofinasowanie
oraz przekazywania środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację
tych zadań
Rozporządzenie ma określić:
1) warunki i tryb przyznawania
środków z Funduszu na
dofinansowanie zajęć sportowych dla
uczniów oraz na zadania określone w
przepisach o zdrowiu publicznym;
2) tryb składania wniosków i dane,
jakie powinien zawierać wniosek
o przyznanie środków Funduszu,
uwzględniając zakres niezbędnych
danych dotyczących podmiotu
ubiegającego się o te środki, a także
informacje o zajęciach sportowych dla

Departament Sportu Wyczynowego
Adam Soroko – Dyrektor
Departamentu Sportu
Wyczynowego

II kwartał 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1471)

Departamentu Sportu dla
Wszystkich
Adam Soroko z-ca Dyrektora
Departamentu Sportu dla
Wszystkich

1 stycznia 2016
r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 2222)

siedzibą w Wiedniu

18.

19.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki (w porozumieniu z
Ministrem Finansów) w sprawie
dofinansowania zadań związanych z
przygotowaniem w 2015 r. kadry
narodowej do udziału w igrzyskach
olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach
głuchych, mistrzostwach świata lub
mistrzostwach Europy ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rozporządzenie stanowi wykona-nie
delegacji ustawowej, o której mowa w art.
28 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku z
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.
1877).
Niniejsze rozporządzenie pozwoli na
dofinansowanie zadań związa-nych z
przygotowaniem w 2015 r. kadry
narodowej bez podziału na kategorie
wiekowe

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki (w porozumieniu z
Ministrem Finansów i Ministrem
Zdrowia) w sprawie przekazywania
środków z Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów
Tytuł rozporządzenia uległ zmianie
w wyniku uwag zgłoszonych przez
RCL na etapie uzgodnień
międzyresortowych

Rozporządzenie stanowi wykonanie
delegacji ustawowej, zawartej w art. 133
ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2015 r. poz. 1286) w brzmieniu nadanym jej
przez ustawę z dnia 11 września 2015 r. o
zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916)

Przedmiotowe
rozporządzenie
wygasło z
końcem dnia 31
grudnia 2015 r.
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20.

21.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki (w porozumieniu z
Ministrem Finansów i Ministrem
Zdrowia) w sprawie przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej
Tytuł rozporządzenia uległ zmianie
w wyniku uwag zgłoszonych przez
RCL na etapie uzgodnień
międzyresortowych

Rozporządzenie stanowi wykonanie
delegacji ustawowej, o której mowa w art.
86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
612 i 1201) w brzmieniu nadanym jej przez
ustawę z dnia 11 września 2015 r. o
zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916)

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu umiejętności
przeprowadzanych w toku
postępowania o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu
przewodnika górskiego

Rozporządzenie stanowi wykona-nie
delegacji ustawowej, o której mowa w art.
22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r.
poz. 65).

Istota rozwiązań

uczniów albo realizowanych zadaniach
określonych w przepisach o zdrowiu
publicznym;
3) tryb przekazywania środków
Funduszu, uwzględniając terminy, w
jakich zostało zaplanowane
przeprowadzenie zajęć sportowych dla
uczniów albo realizacja zadań
określonych w przepisach o zdrowiu
publicznym;
4) wysokość dofinansowania zajęć
sportowych dla uczniów.
Rozporządzenie określi:
1) szczegółowe warunki uzyskiwania
dofinansowania realizacji zadań w
zakresie przebudowy, remontów i
dofinansowania inwestycji obiektów
sportowych, rozwijania sportu wśród
dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych oraz zadań
określonych w przepisach o zdrowiu
publicznym w zakresie aktywności
fizycznej;
2) tryb składania wniosków oraz
przekazywania środków, na realizację
tych zadań.
Rozporządzenie określi:
1)
warunki, sposób i tryb
odbywania stażu adaptacyjnego,
sposób i tryb wykonywania nadzoru
nad odbywaniem stażu oraz oceny
nabytych przez wnioskodawcę
umiejętności, sposób ustalania
kosztów odbywania stażu

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Departamentu Sportu dla
Wszystkich
Adam Soroko z-ca Dyrektora
Departamentu Sportu dla
Wszystkich

Departament Turystyki:
Joanna Jędrzejewska Debortoli – Dyrektor
Departamentu Turystyki

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Przedmiotowe
rozporządzenie
wygasło z
końcem dnia 1
października
2017 r.

IV kwartał 2016
r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 113)
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22.

23.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia,
pobierania i zwrotu opłaty za odbycie
stażu adaptacyjnego,
2)
warunki, sposób i tryb
przeprowadzania testu umiejętności
oraz oceny wykazanych przez
wnioskodawcę umiejętności, sposób
ustalania kosztów przeprowadzania
testu umiejętności oraz tryb
ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty
za przeprowadzenie testu
umiejętności
Rozporządzenie
Zmiana rozporządzenia wynika
Istotą zmiany jest zniesienie wymogu
Ministra Sportu i Turystyki
z potrzeby zweryfikowania aktualnie
maksymalnej liczby osób
zmieniające rozporządzenie Ministra obowiązujących wymagań sanitarnych dla
przypadających na jeden węzeł
Gospodarki i Pracy
tymczasowych obiektów hotelarskich, o
higieniczno-sanitarny (w.h.s.) w
w sprawie obiektów hotelarskich i
których mowa w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia odniesieniu do tymczasowych obiektów
innych obiektów, w których są
18 marca 2016 o szczególnych rozwiązaniach noclegowych.
świadczone usługi hotelarskie
związanych z organizacją wizyty Jego
Świątobliwości Papieża Franciszka w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych
Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. poz.
393).
Rozporządzenie Ministra Sportu i
Rozporządzenie stanowi wykona-nie
Rozporządzenie określi rodzaje
Turystyki w sprawie określenia
delegacji ustawowej, o której mowa w art.
wyróżnień i wysokość nagród
rodzajów wyróżnień i wysokości
34 ust. 4 ustawy o sporcie w brzmieniu
pieniężnych za wybitne osiągnięcia
nagród pieniężnych za wybitne
nadanym jej przez ustawę z dnia 6 lipca 2016 sportowe oraz szczegółowy tryb i
osiągnięcia sportowe
o zmianie ustawy o sporcie
warunki ich przyznawania.

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Departament Turystyki:
Joanna Jędrzejewska Debortoli – Dyrektor
Departamentu Turystyki

III kwartał 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1035)

Departament Sportu
III kwartał 2016 r.
Wyczynowego
(Dz. U. z 2016 r.
Wojciech Kudlik – Zastępca
poz. 1308)
Dyrektora Departamentu Sportu
Wyczynowego
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24.

25.

26.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie zakresu
kwartalnej informacji o
wykorzystaniu środków
Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego składanej przez
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 10 h ust. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych w brzmieniu nadanym jej
ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o usługach turystycznych oraz
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Rozporządzenie Ministra Sportu i
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
Turystyki w sprawie wysokości
ustawowej, o której mowa w art. 10 f ust. 3
składki na Turystyczny Fundusz
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
Gwarancyjny
turystycznych w brzmieniu nadanym jej
ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o usługach turystycznych oraz
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Rozporządzenie Ministra Sportu i
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
Turystyki w sprawie wzoru deklaracji ustawowej, o której mowa w art. 10 g ust. 5
składanych przez organizatorów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystyki i pośredników
turystycznych w brzmieniu nadanym jej
turystycznych do
ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
Ubezpieczeniowego Funduszu
ustawy o usługach turystycznych oraz
Gwarancyjnego
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Rozporządzenie określi zakres
kwartalnej informacji o wykorzystaniu
środków Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego składanej przez
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny.

Departament Turystyki
IV kwartał 2016 r.
Joanna Jędrzejewska-Debortoli – (Dz. U. z 2016 r.
Dyrektor Departamentu
poz. 1893)
Turystyki

Rozporządzenie określi wysokość
składki na Fundusz, uwzględniając
miejsce realizacji imprezy turystycznej i
rodzaj zapewnionego środka transportu
oraz potrzeby finansowe Funduszu
związane
z realizacją zadań wynikających
z ustawy

Departament Turystyki
IV kwartał 2016 r.
Joanna Jędrzejewska – Debortoli (Dz. U. z 2016 r.
– Dyrektor Departamentu
poz. 1900)
Turystyki

Wzór deklaracji stanowiący załącznik do
rozporządzenia określi dane niezbędne
do identyfikacji podmiotu
obowiązanego do naliczania i
przekazywania składki, a także umożliwi
weryfikację wysokości należnej składki.

Departament Turystyki
IV kwartał 2016 r.
Joanna Jędrzejewska – Debortoli (Dz. U. z 2016 r.
– Dyrektor Departamentu
poz. 1901)
Turystyki
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

27.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej,
o której mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych.
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o usługach turystycznych oraz
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
wprowadza do ustawy o usługach
turystycznych zmiany, powodujące utratę
mocy obecnie obowiązującego
rozporządzenia (tzw. przypadek „pośredniej”
zmiany przepisu upoważniającego do
wydania rozporządzenia). Uchylenie
pośrednie rozporządzenia powoduje
konieczność wydania nowego
rozporządzenia.

Zmiany prawne wprowadzone przez
nowe rozporządzenie będą przede
wszystkim dotyczyły rozszerzenia danych
zawartych w Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych.

Departament Turystyki
IV kwartał 2016 r.
Joanna Jędrzejewska – Debortoli (Dz. U. z 2016 r.
– Dyrektor Departamentu
poz. 1861)
Turystyki

28.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki
zmieniające rozporządzenie w
sprawie określenia rodzajów
wyróżnień
i wysokości nagród pieniężnych za
wybitne osiągnięcia sportowe

Zmiana rozporządzenia
wynika z konieczności objęcia nagrodami
zawodników, którzy zdobyli medale (zajęli
pierwsze, drugie i trzecie miejsce) podczas
igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk
głuchych, a których nie obejmuje zmieniane
rozporządzenie z powodu ograniczenia
dotyczącego liczby uczestniczących osób
oraz drużyn w danych konkurencjach.

Projektowane rozporządzenie
przewiduje, że uczestnicy igrzysk
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i
igrzysk głuchych będą mogli otrzymać
nagrodę za zajęcie pierwszego,
drugiego lub trzeciego miejsca bez
względu na liczbę startujących osób,
drużyn, osad lub załóg.

Departament Sportu
Wyczynowego
Urszula Włodarczyk – Dyrektor
Departamentu Sportu
Wyczynowego

III kwartał 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1551)
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

29.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 86 ust. 6
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych w brzmieniu nadanym jej
ustawą o zmianie ustawy o grach
hazardowych oraz niektórych innych ustaw

30.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie nadania statutu
Polskiej Agencji Antydopingowej

Istota rozwiązań

Istotą rozwiązań zawartych w nowym
rozporządzeniu będzie :
1) doprecyzowanie kwestii dotyczących
kontroli zadań dofinansowanych z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
2) dopuszczenie możliwości
przekazywania dotacji dla inwestycji
sportowych
w szkołach prowadzonych przez
poszczególnych ministrów;
3) uproszczenia w systemie
ministerialnych programów wsparcia
(likwidacja podwójnego systemu
aplikowania o część środków, tj.
zastąpienie systemu: urząd
marszałkowski /ministerstwo systemem
bezpośredniej ścieżki dostępu do
środków w ministerstwie).
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji Rozporządzenie nada statut Polskiej
Agencji Antydopingowej, która działa w
ustawowej, o której mowa w art. 4 ust. 4
formie państwowej osoby prawnej i jest
ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o
nadzorowana przez ministra
zwalczaniu dopingu w sporcie
właściwego do spraw kultury fizycznej.

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Departament Infrastruktury
Sportowej
Remigiusz Ludwig – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Sportowej

II kwartał 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 1801)

Biuro Ministra
Rafał Piechota – Zastępca
Dyrektora Biura Ministra

III kwartał 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r.
poz. 1256)
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

31.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 27 ustawy
z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu
dopingu w sporcie

Rozporządzenia Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie szkoleń dla
kontrolerów antydopingowych
Polskiej Agencji Antydopingowej.

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Rozporządzenie określi:
Biuro Ministra
1) organizację i sposób
Rafał Piechota – Zastępca
przeprowadzania szkolenia kontrolerów Dyrektora Biura Ministra
antydopingowych Polskiej Agencji
Antydopingowej,
2)
program szkolenia
kontrolerów;
3)
rodzaje zajęć dydaktycznych
oraz ich wymiar czasowy,
4)
tryb przeprowadzania
egzaminu kończącego szkolenie
kontrolerów;
5)
wzór certyfikatu kontrolera;
6)
wzór legitymacji służbowej
kontrolera.

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego
III kwartał 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r.
poz. 1266)
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

32.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o
zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o
ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1600). Wprowadzenie
projektowanych propozycji jest ponadto
następstwem przeprowadzonej analizy
dotychczasowego stosowania regulacji
dotyczącej stypendiów sportowych, z której
część rozwiązań w drodze nowelizacji została
przeniesiona do ustawy o sporcie.

Rozporządzenie określi szczegółowy
tryb przyznawania członkowi kadry
narodowej stypendium sportowego, a
także wstrzymywania i pozbawiania
tego stypendium, przedział wysokości
stypendium sportowego, stanowiący
krotność kwoty bazowej, czas, na jaki
stypendium sportowe może zostać
przyznane, sposób i terminy wypłacania
stypendium sportowego uwzględniając
zajęte przez członka kadry narodowej
miejsce we współzawodnictwie
międzynarodowym i sprawną realizację
wypłaty stypendiów sportowych.

Departament Sportu
IV kwartał 2017 r.
Wyczynowego
Anna Kuder – Zastępca
Dyrektora Departamentu Sportu
Wyczynowego

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie stypendiów
sportowych dla członków kadry
narodowej

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego
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Lp. Tytuł

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

33.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie wyróżnień i
nagród pieniężnych za wybitne
osiągnięcia sportowe

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o
zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o
ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1600). Wprowadzenie
projektowanych propozycji jest ponadto
następstwem przeprowadzonej analizy
dotychczasowego stosowania regulacji
dotyczącej wyróżnień oraz nagród
pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
z której część rozwiązań w drodze
nowelizacji została przeniesiona do ustawy o
sporcie.

Rozporządzenie określi rodzaje
wyróżnień i przedział wysokości nagród,
stanowiący krotność kwoty bazowej, w
zależności od osiągnięcia sportowego,
oraz szczegółowy tryb i warunki
przyznawania wyróżnień i nagród oraz
sposób i terminy ich wypłacania,
uwzględniając międzynarodowy lub
krajowy wymiar osiągnięcia
sportowego.

Departament Sportu
IV kwartał 2017 r.
Wyczynowego
Anna Kuder – Zastępca
Dyrektora Departamentu Sportu
Wyczynowego

34.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie wzorów umowy
o turystyczny rachunek powierniczy,
formularzy gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej oraz
umowy ubezpieczenia na rzecz
podróżnych

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 12 ust. 3
projektu ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, który
obecnie jest przedmiotem prac
parlamentarnych. Podjęcie prac nad
projektem rozporządzenia jest niezbędne,
gdyż ww. ustawa oraz wydane na jej
podstawie akty wykonawcze wdrażają do
polskiego porządku prawnego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych. Przepisy krajowe

Rozporządzenie określi wzory: umowy
o turystyczny rachunek powierniczy,
formularza gwarancji bankowej,
formularza gwarancji
ubezpieczeniowej, formularza umowy
ubezpieczenia na rzecz podróżnych.
Wzory umowy i formularzy stanowiące
załączniki do rozporządzenia określają
m.in. przedmiot i zakres działalności
organizatora turystyki lub
przedsiębiorcy ułatwiającego
nabywanie powiązanych usług
turystycznych objęty umową lub
gwarancją, wysokość sumy gwarancji
lub ubezpieczenia, termin

IV kwartał 2017 r.
Departament Turystyki
Joanna Jędrzejewska-Debortoli –
Dyrektor Departamentu
Turystyki
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Lp. Tytuł

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

obowiązywania tego zabezpieczenia, a
także odpowiedzialność gwaranta,
ubezpieczyciela i banku, wynikającą z
umowy lub gwarancji.
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji Rozporządzenie określi zasady
ustawowej, o której mowa w art. 29 ust. 5
prowadzenia Centralnej Ewidencji
projektu ustawy o imprezach turystycznych i Organizatorów Turystyki i
powiązanych usługach turystycznych, który
Przedsiębiorców Ułatwiających
obecnie jest przedmiotem prac
Nabywanie Powiązanych Usług
parlamentarnych. Podjęcie prac nad
Turystycznych, w tym szczegółowe
projektem rozporządzenia jest niezbędne,
regulacje dotyczące organizacji,
gdyż ww. ustawa oraz wydane na jej
sposobu prowadzenia Ewidencji oraz
podstawie akty wykonawcze wdrażają do
trybu udzielania informacji o danych
objętych wpisem do Ewidencji.
polskiego porządku prawnego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych. Przepisy krajowe
wdrażające ww. Dyrektywę muszą zostać
opublikowane do dnia 1 stycznia 2018 r.

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

wdrażające ww. Dyrektywę muszą zostać
opublikowane do dnia 1 stycznia 2018 r.

35.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i
Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych

Departament Turystyki
IV kwartał 2017 r.
Joanna Jędrzejewska-Debortoli –
Dyrektor Departamentu
Turystyki
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Lp. Tytuł

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

36.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie minimalnej
funkcjonalności systemu
teleinformatycznego obsługującego
Centralną Ewidencję Organizatorów
Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie
Powiązanych Usług Turystycznych

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 29 ust. 7
projektu ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, który
obecnie jest przedmiotem prac
parlamentarnych. Podjęcie prac nad
projektem rozporządzenia jest niezbędne,
gdyż ww. ustawa oraz wydane na jej
podstawie akty wykonawcze wdrażają do
polskiego porządku prawnego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych. Przepisy krajowe
wdrażające ww. Dyrektywę muszą zostać
opublikowane do dnia 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie określi minimalną
funkcjonalność systemu
teleinformatycznego tworzonego i
prowadzonego przez Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny, zapewniającego
możliwość funkcjonowania Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i
Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych.

Departament Turystyki
IV kwartał 2017 r.
Joanna Jędrzejewska-Debortoli –
Dyrektor Departamentu
Turystyki

37.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie określenia
wysokości składki na rzecz
Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 36 ust. 9
projektu ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, który
obecnie jest przedmiotem prac
parlamentarnych. Podjęcie prac nad
projektem rozporządzenia jest niezbędne,
gdyż ww. ustawa oraz wydane na jej
podstawie akty wykonawcze wdrażają do
polskiego porządku prawnego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych. Przepisy krajowe
wdrażające ww. Dyrektywę muszą zostać

Rozporządzenie określi wysokość
składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny, uwzględniając charakter
wykonywanej przez dany podmiot
działalności, rodzaj usługi, miejsce
realizacji imprezy turystycznej lub
powiązanej usługi turystycznej, sposób
transportu i rodzaj zapewnianego
środka transportu oraz potrzeby
finansowe Funduszu związane z
realizacją zadań wynikających z ustawy
o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych.

Departament Turystyki
IV kwartał 2017 r.
Joanna Jędrzejewska-Debortoli –
Dyrektor Departamentu
Turystyki
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Lp. Tytuł

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Rozporządzenie określi wzór deklaracji
składanej przez organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług
turystycznych do Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego. Wzór
deklaracji stanowiący załącznik do
projektu określi w sposób szczegółowy
dane wymagane od przedsiębiorców
turystycznych, mając na względzie
umożliwienie identyfikacji
przedsiębiorcy turystycznego, a także
zapewnienie możliwości weryfikacji
wysokości składki.

Departament Turystyki
IV kwartał 2017 r.
Joanna Jędrzejewska-Debortoli –
Dyrektor Departamentu
Turystyki

opublikowane do dnia 1 stycznia 2018 r.

38.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie w sprawie
określenia wzoru deklaracji
składanych przez organizatorów
turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie
powiązanych usług turystycznych
do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 37 ust. 5
projektu ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, który
obecnie jest przedmiotem prac
parlamentarnych. Podjęcie prac nad
projektem rozporządzenia jest niezbędne,
gdyż ww. ustawa oraz wydane na jej
podstawie akty wykonawcze wdrażają do
polskiego porządku prawnego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych. Przepisy krajowe
wdrażające ww. Dyrektywę muszą zostać
opublikowane do dnia 1 stycznia 2018 r.
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39.



Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki w sprawie zakresu
kwartalnej informacji o stanie
i wykorzystaniu środków
Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego, składanej przez
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny ministrowi
właściwemu do spraw turystyki oraz
ministrowi właściwemu do spraw
instytucji finansowych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota rozwiązań

Komórka organizacyjna
(właściwa merytorycznie)
/ imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu

Przewidywany
termin
wydania aktu
prawnego

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
ustawowej, o której mowa w art. 38 ust. 2
projektu ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, który
obecnie jest przedmiotem prac
parlamentarnych. Podjęcie prac nad
projektem rozporządzenia jest niezbędne,
gdyż ww. ustawa oraz wydane na jej
podstawie akty wykonawcze wdrażają do
polskiego porządku prawnego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych. Przepisy krajowe
wdrażające ww. Dyrektywę muszą zostać
opublikowane do dnia 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie określi zakres
kwartalnej informacji o stanie i
wykorzystaniu środków Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego, składanej
przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny ministrowi właściwemu
do spraw turystyki oraz ministrowi
właściwemu do spraw instytucji
finansowych, przy uwzględnieniu
wymogów kompletności informacji
dotyczących funkcjonowania
Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego.

Departament Turystyki
IV kwartał 2017 r.
Joanna Jędrzejewska-Debortoli –
Dyrektor Departamentu
Turystyki

zamieszczenie w tabeli adresu publikacyjnego oznacza, że projekt został zrealizowany
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