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Pan
Marek Chrzanowski
Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

w odpowiedzi na pismo z 27 grudnia 2017 r., znak: DPP/WOOPIII/024/29/4/17/ML, 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
Odnosząc się do stwierdzenia, iż w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 

i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych powinien 
figurować numer telefonu lub adres e-mail, należy zauważyć, że w polskim porządku prawnym 
nie istnieją przepisy, które zobowiązywałyby przedsiębiorców do posiadania numeru telefonu 
lub adresu poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
(Dz. U. poz. 2361), jak i z projektem przedmiotowego rozporządzenia, przedsiębiorca 
turystyczny wskazuje adres e-mail lub numer telefonu, pod warunkiem, że go posiada. 
W świetle powyższego zgłoszona uwaga nie może zostać uwzględniona.

Ad. 2
W związku z propozycją rozszerzenia danych zawartych w katalogu przedsiębiorców 

turystycznych wykreślonych z rejestru oraz katalogu przedsiębiorców turystycznych 
niewypłacalnych o informacje dot. posiadanych zabezpieczeń finansowych, należy zwrócić 
uwagę na dwie zasadnicze kwestie.

Po pierwsze, nie można zapominać, że przedsiębiorcy turystyczni ujęci w katalogach,
0 których mowa w § 6 ust. 1, 3 i 4, jednocześnie będą widnieli w Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych, gdzie użytkownik będzie mógł przejrzeć wszystkie informacje na temat 
interesującego go przedsiębiorcy turystycznego, w tym informacje dotyczące zabezpieczenia 
finansowego i podmiotu, który go udzielił, jak również wysokości zabezpieczenia finansowego
1 okresu jego obowiązywania. Klient będzie więc mógł w razie potrzeby samodzielnie ustalić 
podmiot, do którego powinien wystąpić ze zgłoszeniem w przypadku niewypłacalności.



Katalogi prowadzone w ramach Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych mają na celu 
zbiorczą prezentację wybranych danych, dotyczących określonych grup przedsiębiorców 
turystycznych, np. wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności lub 
tych, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności.

Po drugie należy zauważyć, że zgodnie z art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych umowa o udział 
w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera m.in. nazwę podmiotu 
zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności w formie, o której mowa w art. 7 ust. 2 
pkt 1-3 tej ustawy oraz jego dane kontaktowe, w tym adres. Tak więc podróżny nie będzie 
musiał poszukiwać informacji o podmiocie, do którego, w przypadku niewypłacalności 
przedsiębiorcy turystycznego, powinien złożyć niezbędne dokumenty, gdyż taka informacja 
będzie znajdowała się w zawartej przez niego umowie.

Niezależnie od powyższego z dotychczasowej praktyki wynika, że poszczególne urzędy 
marszałkowskie w sytuacji wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy publikują na swoich 
stronach internetowych informacje o tym gdzie i w jakim terminie klienci mogą występować 
z roszczeniem o zwrot kwot wpłaconych na poczet niezrealizowanych lub przerwanych imprez 
turystycznych.

W świetle powyższego w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki niezasadne jest 
rozszerzanie danych zawartych w katalogach, o których mowa w § 6 projektu rozporządzenia.

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.

L o-c*r

Z upo\{ 
MINISTRA SPOI RYSTYKJ

2


