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w odpowiedzi na pismo z 22 grudnia 2017 r., znak: DP-DP.0250851.2017.DG, w którym 
zgłoszono uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, 
że przedmiotowa uwaga nie zostanie uwzględniona.

Wyjaśniamy, że dane zawarte w Ocenie Skutków Regulacji służą określeniu grup 
podmiotów, na które oddziałuje projekt, a więc wskazano m.in. obecnych organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, podmioty oferujące pakiety dynamiczne, nieobjęte 
dotychczasowa regulacją, a także podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zajmujące się 
nieokazjonalnie organizowaniem imprez turystycznych dla dużej grupy podróżnych. Wśród 
ostatniej grupy przykładowo wymienione zostały jednostki organizacyjne kościołów 
i związków wyznaniowych, stowarzyszenia i fundacje, szkoły, kluby sportowe.

Należy zwrócić uwagę, że dane zawarte w OSR mają przybliżyć potencjalną skalę 
zjawiska dotyczącego nieokazjonalnego (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) 
organizowania imprez turystycznych dla dużej grupy podróżnych przez podmioty nie będące 
przedsiębiorcami, co będzie wiązało się z koniecznością wpisu do Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych. Podkreślamy, że zjawisko to nie zostało przewidziane w sposób wiążący 
i ostateczny, a jedynie orientacyjny. Zaznaczono, że liczebność tej grupy jest niemożliwa do 
oszacowania.

W praktyce w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki mogą zdarzyć się sytuacje, gdy 
szkoła nie spełni łącznie wszystkich trzech przesłanek będących podstawą do wyłączenia 
z regulacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) - okazjonalność, niezarobkowość, oferta skierowana 
do ograniczonej grupy podróżnych, a więc będzie zobowiązana do uzyskania wpisu do rejestru 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług



turystycznych, co następnie zostanie odzwierciedlone w Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

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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