
Raport z konsultacji  

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej 

funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych został przesłany do konsultacji publicznych do podmiotów z branży 
turystycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji konsumenckich, kościołów 
i związków wyznaniowych oraz marszałków województw z zachowaniem 10-dniowego 

terminu na wyrażenie stanowiska (łącznie do 164 podmiotów). W tym samym terminie został 
także przekazany do opiniowania. 

W trakcie opiniowania uwagę zgłosiła tylko Komisja Nadzoru Finansowego, 
a Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował o braku uwag. Uwaga 

Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyła treści OSR i została uwzględniona.  
Uwagi zgłoszone w trakcie trwania konsultacji publicznych oraz sposób ich 

uwzględnienia przedstawia załączona tabela.  



Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługu-
jącego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

 

Lp. Jednostka redak-

cyjna 

 

Instytucja Treść uwagi Stanowisko MSiT 

1 uwaga ogólna Izba Turystyki  

Rzeczpospolitej  

Polskiej 

Wskazujemy, że oba projekty dotyczą przedsiębiorców : organizato-
rów 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 in-
nym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycz-
nego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy tu-
rystycznemu”, oraz przedsiębiorców, którzy ułatwiają nabywanie 
powiązanych usług.  
Natomiast, na podstawie otrzymanego pisma MSiT wraz z rozdziel-

nikiem, musimy stwierdzić, że organizacje wyłączone spod działania 
projektów stanowią  większość podmiotów, objętych konsultacją. Są 
to wprawdzie podmioty (kościoły, kluby sportowe  

i inne związki) zajmujące się organizacją imprez turystycznych, ale 
nie będący przedsiębiorcami i nie podlegającymi obowiązkowej re-
jestracji w CEOTiP. 

Mniejszościowa reprezentacja podmiotów, których dotyczy regula-
cja 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 samo-

rządy gospodarcze, które mają osobowość prawną i zrzeszają przed-
siębiorców  będących w CEOTiP. 

Na wstępie należy zauważyć, że w art. 4 
pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych został zdefinio-
wany również przedsiębiorca turystyczny 
pod pojęciem którego należy rozumieć 
„organizatora turystyki, przedsiębiorcę 
ułatwiającego nabywanie powiązanych 
usług turystycznych, agenta turystycznego 
lub dostawcę usług turystycznych, będą-
cego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-

deks cywilny albo prowadzącego działal-
ność odpłatną”. Wyjaśniamy, że wyłącze-
nie spod przepisów ustawy będzie sku-
teczne, tylko wówczas, gdy zaistnieją 
przesłanki określone w art. 3 ww. ustawy, 
w tym gdy imprezy turystyczne oraz po-

wiązane usługi turystyczne będą ofero-
wane, zamawiane i realizowane okazjo-

nalnie, na zasadach niezarobkowych i wy-

łącznie ograniczonej grupie podróż-
nych.  W przypadku braku spełnienia ww. 
przesłanek dany podmiot będzie objęty 
obowiązkami określonymi w ww. ustawie, 
przy czym dotyczy to także kościołów, 
szkół czy związków sportowych.   
Rekomendacja dotycząca rozszerzenia 
liczby podmiotów, z którymi konsulto-



wane są projekty aktów prawnych zosta-
nie wzięta pod uwagę podczas kolejnych 
procesów legislacyjnych. 

 

2 § 4 Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Dodanie do § 4 rozp. jw. pkt 12) możliwość  tworzenia kopii zapa-
sowych przedsiębiorców (ich danych) wprowadzanych na poziomie 
regionalnym tzw. kopie ksiąg ewidencyjnych. 
Biorąc pod uwagę wysoką podatność rejestrów centralnych/krajo-
wych na incydenty – proponujemy wprowadzić (jako obowiązkową) 
funkcjonalność dającą marszałkom możliwość tworzenia kopii zapa-
sowych danych wprowadzanych na poziomie regionalnym, tj. kopie 

Ksiąg  ewidencyjnych prowadzonych  odrębnie  dla  każdego  przed-

siębiorcy turystycznego wpisanego do Ewidencji (o których mowa w 
§5 ust. 1 projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w spra-
wie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębior-
ców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych).  
Wprawdzie za bezpieczeństwo rejestru odpowiadać będzie Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny, jednak ostanie doświadczenia pły-
nące z innego rejestru centralnego - modernizacji CEPiK prowadziły 
do okresowego paraliżu świadczenia usług publicznych na poziomie 
lokalnym (na przykładzie UM Szczecin). Wdrożenie swoistych „ko-
pii zapasowych systemu” na poziomie regionalnym pozwolą prowa-
dzić niezakłóconą weryfikację podmiotów świadczących usługi tu-
rystyczne na terenie regionu, pomimo ewentualnych problemów na 
poziomie centralnym. 

ustawy wskazujące na parametry brzegowe dla centralnej ewidencji:  
ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 
2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor-
matycznych (Dz.U.2012.526 ze zm.)         Ustawa z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne (Dz.U.2005.64.565 ze zm.). 

 

Uwaga nie zostanie uwzględniona. W 
przypadku CEOTiPUNPUT system tele-

informatyczny, o którym mowa w rozpo-
rządzeniu, będzie spełniać minimalne wy-
magania dla systemów teleinformatycz-
nych oraz zapewniać interoperacyjność 
systemu na zasadach określonych w Kra-
jowych Ramach Interoperacyjności (art. 
27 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 

r. o imprezach turystycznych i powiąza-
nych usługach turystycznych). UFG jako 
tworzący i prowadzący system teleinfor-
matyczny ma obowiązek zapewnić cią-
głość jego działania oraz skuteczne two-
rzenie kopii danych. Niezasadne wydaje 

się tworzenie dodatkowo kopii zapaso-
wych na poziomie regionalnym. 

 

 


