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Witam,
Przesyłam nasze stanowisko w sprawie Centralnej Ewidencji. 

Pozdrawiam

Marek Ciechanowski
Prezes ITRP

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław(oficyna, I piętro) 
tel./fax: +48 71 34103 70 
prezes@itrp.pl 
www.itrp.pl
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Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

htba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Wrocław dn.

22.12.2017

Ministerstwo Sportu I Turystki 

Warszawa

1. Naszym zdaniem przedłożone do konsultacji projekty aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwaną dalej 
Ustawą):

1) projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych,

2) projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności
systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 
(zwaną dalej CEOTiP)

są spójne z Ustawą.

• By zawrzeć w księdze ewidencji, w dziale pierwszym informację o przynależności do samorządu 
gospodarczego branży turystycznej -  nazwę organizacji, do której należy pomiot -  jeżeli dotyczy, lub 
zapis „nie należy"-jeże li nie należy.
Zainteresowane izby turystyczne przekazywały by listę podmiotów oraz jej aktualizację i bieżące 
zmiany właściwym Urzędom Marszałkowskim.

Powyższa regulacja ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa i zaufania turystów do organizatorów 
turystyki, który dbają o najwyższe standardy usług i podlegają kolegialnej ocenie merytorycznej i 
jakościowej, wynikającej ze Statutu organizacji.

2. Pragniemy przy tym zauważyć, że oba projekty dotyczą przedsiębiorców: organizatorów turystyki, 
za którego -  według definicji przyjętej w Ustawie -  uważa się „przedsiębiorcę turystycznego, który 
tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też 
przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy 
turystycznemu”, oraz przedsiębiorców, którzy ułatwiają nabywanie powiązanych usług.

Natomiast, na podstawie otrzymanego pisma MSiT wraz z rozdzielnikiem, musimy stwierdzić, że 
organizacje wyłączone spod działania projektów stanowią większość podmiotów, objętych konsultacją. 
Są to wprawdzie podmioty (kościoły, kluby sportowe
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i inne związki) zajmujące się organizacją imprez turystycznych, ale nie będący przedsiębiorcami i nie 
podlegającymi obowiązkowej rejestracji w CEOTiP.

Mniejszościowa reprezentacja podmiotów, których dotyczy regulacja może budzić niezrozumienie 
i wątpliwości, co do merytoryki konsultacji społecznych, przy jednocześnie szerokiej 
reprezentacji podmiotów paraturystycznych.

• Rekomendujemy zatem zwiększenie przedstawicielstwa organizacji turystycznych o regionalne 
izby turystyki i inne regionalne samorządy gospodarcze, które maią osobowość prawną i 
zrzeszają przedsiębiorców będących w CEOTiP.

Przewodniczący
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