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Pan
Łukasz Piebiak 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości

w odpowiedzi na pismo z 22 grudnia 2017 r., znak: DL-V-4390-4/17, w którym 
zgłoszono uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki co następuje.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotowych przepisów nie należy interpretować 
w oderwaniu od regulacji zawartych w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Zgodnie z art. 27 ust. 
7 tej ustawy to marszałek województwa wprowadza do Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 
dane, ich modyfikacje oraz dokonuje wykreślenia z Ewidencji na podstawie m.in. wydanych 
przez siebie decyzji administracyjnych lub zawiadomień otrzymanych od przedsiębiorców 
turystycznych.

W § 5 ust. 3 pkt 3 lit. d i lit. e projektu rozporządzenia wskazano, że w dziale trzecim 
księgi ewidencyjnej zamieszcza się informacje dotyczące decyzji administracyjnej
0 wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru, wydanej odpowiednio:

- po uzyskaniu informacji o śmierci przedsiębiorcy turystycznego lub po uzyskaniu 
informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 
Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego, wraz z datą wykreślenia,

- w przypadku braku zawiadomienia o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu wykonywania działalności, po 
upływie okresu zawieszenia.

Decyzje te dotyczą wykreślenia przedsiębiorcy turystycznego z rejestru organizatorów 
turystycznych i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 
prowadzonego przez właściwego marszałka województwa i są przez niego wydawane.

Zgodnie z art. 26 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr o zmianie wpisu 
w CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców KRS, polegającej na ujawnieniu informacji



o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu wykonywania działalności, 
w terminie 7 dni od dnia ujawnienia tej informacji. W przypadku braku zawiadomienia 
o zmianie wpisu w CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców KRS polegającej na ujawnieniu 
informacji o wznowieniu wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia, organ 
prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej organizatora turystyki 
lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z rejestru. Tak 
więc to przedsiębiorca turystyczny jest obowiązany do przekazania odpowiednich informacji 
właściwemu marszałkowi województwa. Nie występują więc żadne wątpliwości, że miałyby to 
realizować sądy rejestrowe.

Podobnie w odniesieniu do wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy 
turystycznego z rejestru po uzyskaniu informacji o śmierci przedsiębiorcy turystycznego lub po 
uzyskaniu informacji z CEIDG albo KRS o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego nie 
zakłada się, że informacje te będą przekazywane przez sądy rejestrowe. Podstawą do wydania 
przez marszałka województwa decyzji, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 lit. d projektu 
rozporządzenia, mogą być informacje pozyskane w ramach prowadzonych postępowań 
administracyjnych z ogólnodostępnych źródeł (np. zamieszczonych na stronach internetowych 
właściwych jednostek), tj. CEIDG i rejestru przedsiębiorców KRS.

Mając na względzie zgłoszone wątpliwości informujemy, że uzasadnienie projektu 
rozporządzenia zostanie uzupełnione w niezbędnym zakresie.

Poprawiony projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
zakładce Projekty aktów prawnych / Projekty rozporządzeń.
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