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Pan
Stanisław Małecki 
Dyrektor
Departamentu Prawa Administracyjnego 
w Rządowym Centrum Legislacji

w odpowiedzi na pismo z 21 grudnia 2017 r., znak: RCL.DPA.555.270/2017, w którym 

zgłoszono uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych, informuję co następuje:

Ad. 1
Uwaga dot. wykreślenia § 2 zostanie uwzględniona.

Ad. 2
Zgodnie z przedmiotowym przepisem wydruk aktualnych informacji z Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”, o danym przedsiębiorcy 
turystycznym ma zawierać w szczególności dane, które zostały wymienione w art. 24 ust. 1 i 5 
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych. Są to dane zawarte w rejestrze prowadzonym przez właściwego marszałka 
województwa. Taki wydruk będzie miał moc równą dokumentowi wydanemu przez marszałka 
województwa (zaświadczeniu). W ocenie MSiT zawarcie w przedmiotowym projekcie 
rozporządzenia informacji o tym, jakie dane mają być widoczne na takim wydruku, jest 
określeniem trybu udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji, co jest 
zgodne z upoważnieniem ustawowym. W związku z powyższym przedmiotowy przepis nie 
zostanie wykreślony, lecz odpowiednio zmodyfikowany.

Ad. 3
Uwaga dotycząca wykreślenia § 8 zostanie uwzględniona. Jednocześnie

zmodyfikowane zostanie brzmienie § 5 projektu rozporządzenia. W tym miejscu należy 
wyjaśnić, że zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w systemie teleinformatycznym



obsługującym Ewidencję może być prowadzony przez marszałka województwa rejestr 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców' ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych. Na podstawie art. 24 ust. 1 i 6 ww. ustawy dane zawarte w rejestrze są jawne, z 
wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres pod którym jest wykonywana 
działalność gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. W związku z powyższym system 
teleinformatyczny obsługujący Ewidencję musi umożliwiać wprowadzenie ww. danych w 
sytuacji, gdy w systemie tym będzie prowadzony rejestr organizatorów turystyki i 
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dane te nie będą 
jednak jawne, zgodnie z art. 24 ust. 6 ww. ustawy.

Warto zauważyć, że tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji 
został określony np. w § 5 ust. 5 -7 przedmiotowego rozporządzenia, gdzie jest mowa o tym,

w art. 29 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych, dlatego też wydaje się niecelowe powtarzanie tych regulacji w 
przedmiotowym rozporządzeniu.

Ad. 5
Uwaga zostanie uwzględniona. Ocena Skutków Regulacji zostanie uzupełniona w pkt 

5 o wyniki konsultacji publicznych.

Uwaga zostanie uwzględniona. Uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
rozporządzenia zostanie uzupełnione o opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Informujemy, że GIODO nie zgłosił uwag do projektu.

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 prawmych / Projekty rozporządzeń.

Ad. 4

kiedy z Ewidencji są usuwane określone dane i przestają być dostępne dla odbiorców. Ponadto 
informujemy, że tryb udzielania informacji o danych zawartych w Ewidencji został określony

Ad. 6
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