
Raport z konsultacji  

 
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywa-

nie 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 Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych  

 

Lp. Jednostka  

redakcyjna 

 

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 

innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę tury-

stycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębior-

cy turystycznemu”, oraz przedsiębiorców, którzy ułatwiają naby-

wanie powiązanych usług.  

Natomiast, na podstawie otrzymanego pisma MSiT wraz z roz-

dzielnikiem, musimy stwierdzić, że organizacje wyłączone spod 

działania projektów stanowią  większość podmiotów, objętych kon-

sultacją. Są to wprawdzie podmioty (kościoły, kluby sportowe  

i inne związki) zajmujące się organizacją imprez turystycznych, ale 

nie będący przedsiębiorcami i nie podlegającymi obowiązkowej 

rejestracji 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 

przedsiębiorców  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 turystyczne-

go lub dostawcę usług turystycznych, 

będącego przedsiębiorcą 

w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo 

prowadzącego działalność odpłatną”. 

Wyjaśniamy, że wyłączenie spod przepi-

sów ustawy będzie skuteczne, tylko 

wówczas, gdy zaistnieją przesłanki okre-

ślone w art. 3 ww. ustawy, w tym gdy 

imprezy turystyczne oraz powiązane 

usługi turystyczne będą oferowane, za-

mawiane i realizowane okazjonalnie, na 

zasadach niezarobkowych i wyłącznie 

ograniczonej grupie podróżnych.   

W przypadku braku spełnienia ww. prze-

słanek dany podmiot będzie objęty obo-

wiązkami 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 Uwaga ogólna Urząd Marszałkowski 

Województwa  

Mazowieckiego 

Proponuje się aby powyższe bazy danych były dostępne dla 

wszystkich marszałków województw. 

Uwaga niezasadna. W związku z brakiem 

możliwości rozszerzenia o dane członków 

zarządu, rady nadzorczej lub komisji re-

wizyjnej danych zawartych w katalogach, 

o których mowa w § 6 przedmiotowego 

rozporządzenia, uwaga nie może zostać 

uwzględniona. 

Wyjaśniamy, że katalogi przedsiębiorców 

turystycznych wymienione w § 6 przed-

miotowego rozporządzenia będą publicz-

nie dostępne dla wszystkich użytkowni-

ków, w tym także dla marszałków woje-

wództw.  

 

3 Uwaga ogólna Urząd Marszałkowski 

Województwa  

Wielkopolskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie wnosi 

uwag do projektów. Nawiązując jednak do aktualnie funkcjonują-

cego systemu Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Po-

średników Turystycznych należałoby rozważyć, czy informacje 

dotyczące prowadzonych wobec przedsiębiorców lub zakończonych 

postępowań administracyjnych ws. wykreślenia ich z rejestru i wy-

dania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem 

przez okres 3 lat nie powinny być wyraźniej wyartykułowane, by 

informacje te były jak najbardziej czytelne. 

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 lit. g przedmio-

towego projektu rozporządzenia w dziale 

trzecim księgi ewidencyjnej zamieszcza 

się informacje dotyczące wszczęcia po-

stępowania w sprawie wykreślenia z reje-

stru wraz z jego datą. Ponadto w ramach 

Ewidencji prowadzi się katalog przedsię-

biorców turystycznych, wobec których 

wszczęto postępowanie w sprawie wykre-

ślenia. Dane, które mają znajdować się w 

tym katalogu zostały wymienione w § 6 

ust. 3 projektu rozporządzenia. W ocenie 

MSiT ww. informacje są prezentowane w 

jasny i czytelny sposób. Uwaga niezasad-

na.     

4 § 5 ust. 3 pkt 1 Izba Turystyki  

Rzeczpospolitej  

Polskiej 

Postulat by zawrzeć w księdze ewidencji, w dziale pierwszym in-

formację o przynależności do samorządu gospodarczego branży 

turystycznej – nazwę organizacji, do której należy pomiot – jeżeli 

dotyczy, lub zapis „nie należy” – jeżeli nie należy.  

Zainteresowane izby turystyczne przekazywały by listę podmiotów 

Przedmiotowa uwaga nie może zostać 

uwzględniona. Centralna Ewidencja Or-

ganizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych będzie zawierać 



oraz jej aktualizację i bieżące zmiany właściwym Urzędom Mar-

szałkowskim.    

 

dane związane z posiadanym wpisem do 

rejestru prowadzonego przez właściwego 

marszałka województwa. Dane te będą 

wprowadzane przez marszałków woje-

wództw na podstawie dokumentów, któ-

rych katalog został określony w art. 27 

ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. 

2361). Przepisy ww. ustawy nie przewi-

dują możliwości wprowadzania do Cen-

tralnej Ewidencji Organizatorów Tury-

styki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Tury-

stycznych jakichkolwiek danych na pod-

stawie informacji przekazywanych przez 

inne podmioty, np. izby turystyczne.  

Ponadto warto zauważyć, że zrzeszanie 

się w organizacjach samorządu branżo-

wego ma charakter dobrowolny i nie wy-

nika z przepisów prawa.   

 

5 § 5 ust. 3 pkt 3 lit 

f 

Urząd Marszałkowski 

Województwa  

Warmińsko-

Mazurskiego 

Informuję, iż zapis § 5 ust. 3 pkt 3 lit f projektu rozporządzenia Mi-

nistra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organiza-

torów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Po-

wiązanych Usług Turystycznych, winien brzmieć: decyzji admini-

stracyjnej o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorcy turystycznego 

posiadającego siedzibę w państwie, które na podstawie umowy z 

Unią Europejską […] 

 

Przepis ten zostanie poprawiony, uwaga 

redakcyjna, gramatyczna. 

6 § 5 ust. 3 pkt 1 lit 

o) 

Europejskie Centrum 

Konsumenckie 

Centrum proponuje, aby w paragrafie 5 ust. 3 punkt 1 w literze „o” 

dodać następujący zapis: 

„o) Informację czy przedsiębiorca uczestniczy w systemie rozwią-

zywania sporów na drodze pozasądowej.” 

W opinii Centrum, powyższy zapis jest zasadny z uwagi na dwa 

główne aspekty: 

1. Interes konsumentów. CEOTiPT jako źródło informacji o przed-

Zgodnie z art. 42 ust. 4 pkt 5 ustawy z 

dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych umowa o udział w impre-

zie turystycznej lub potwierdzenie jej 

zawarcia zawiera pełną treść uzgodnień 

między podróżnym i organizatorem tury-



siębiorcy jest dla konsumentów bardzo wartościowym syste-

mem. W naszej ocenie, warto, aby w ewidencji, poza informa-

cjami m.in. o adresie firmy czy formy prawnej działalności, za-

wrzeć informację o tym czy przedsiębiorca uczestniczy w syste-

mie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z 

doświadczenia Centrum wynika, że owo kryterium odgrywa 

znaczącą rolę w przypadku podejmowania decyzji o skorzystaniu 

z usług profesjonalisty na rynku usług turystycznych. Potencjal-

ny klient przedsiębiorcy mógłby w sposób jawny oraz prosty 

sprawdzić czy ewentualny spór będzie mógł rozwiązać pozasą-

dowo oraz co więcej – gdzie można to zrobić.  

2. Obowiązujące przepisy ADR. Centrum wskazuje, że Dyrektywa 

2013/11/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 

2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 

konsumenckich nie wyłącza swojego zastosowania dla przedsię-

biorców  na rynku usług turystycznych. Na mocy art. 13 ust. 1 

w/w dyrektywy Państwa członkowskie winny zapewnić, aby 

przedsiębiorcy informowali  konsumentów w sposób jawny i 

zrozumiały o właściwych podmiotach ADR. Ponadto, motyw 39 

w/w dyrektywy wskazuje, że podmioty ADR powinny być do-

stępne i przejrzyste. W ocenie Centrum, informacje takie mogą 

być zatem przekazywane zarówno na stronach internetowych jak 

i w CEOTiPT. Może to, zdaniem ECK, stanowić istotny bodziec 

dla konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi istnienia al-

ternatywnego systemu rozwiązywania sporów.  

styki, w tym informację na temat dostęp-

nych wewnętrznych procedur rozpatry-

wania skarg oraz metod pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, o 

których mowa w ustawie z dnia 23 wrze-

śnia 2016 r. o pozasądowym rozwiązy-

waniu sporów konsumenckich (Dz. U. 

poz. 1823), oraz odpowiednio podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia postępo-

wania w sprawie pozasądowego rozwią-

zywania sporów konsumenckich, którym 

podlega przedsiębiorca turystyczny, oraz 

na temat platformy internetowego syste-

mu rozstrzygania sporów zgodnie z roz-

porządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 

2013 r. w sprawie internetowego systemu 

rozstrzygania sporów konsumenckich 

oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 

2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 

(rozporządzenie w sprawie ODR w spo-

rach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 

z 18.06.2013, str. 1). Wobec powyższego 

wydaje się niezasadnym dodatkowe uj-

mowanie tych kwestii w ramach CEOTi-

PUNPUT. 

Proponowana zmiana wykracza poza za-

kres upoważnienia ustawowego do wyda-

nia rozporządzenia. W ustawie z dnia 24 

listopada 2017 r. o imprezach turystycz-

nych i powiązanych usługach turystycz-

nych określony został katalog dokumen-

tów, na podstawie których marszałkowie 

województw będą wprowadzać dane do 

Ewidencji. Brak jest podstawy do ujęcia 

w Ewidencji informacji o tym, czy przed-

siębiorca turystyczny uczestniczy w sys-



temie rozwiązywania sporów na drodze 

pozasądowej. 

 

7 

 

 

§ 6 ust. 1 Urząd Marszałkowski 

Województwa  

Mazowieckiego 

Proponuje się dodać pkt 8 – 10 w brzmieniu: 

„8) imię, nazwisko i pesel członka zarządu, rady nadzorczej lub 

komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego; 

9) imię, nazwisko i pesel członka zarządu, rady nadzorczej lub ko-

misji rewizyjnej spółdzielni; 

10) imię, nazwisko i pesel członka zarządu fundacji lub stowarzy-

szenia.” 

Wypełniając dyspozycję art. 59 ust. 1 ustawy o imprezach tury-

stycznych i powiązanych usługach turystycznych należy w uzgad-

nianym rozporządzeniu dopisać dane osób, które nie mogą być po-

nownie wpisane  do rejestru z uwagi na wydane przez marszałków 

województw decyzje o zakazie. 

Uwaga nie może zostać uwzględniona. 

Należy zauważyć, że dane będą wprowa-

dzane do Centralnej Ewidencji Organiza-

torów Turystyki i Przedsiębiorców Uła-

twiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych przez marszałków 

województw na podstawie dokumentów, 

których katalog został określony w art. 27 

ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. 

2361). 

W ocenie MSiT wskazane informacje nie 

będą znajdować się w ww. dokumentach.  

Ponadto fakt, iż na osobę pełniącą funkcję 

członka zarządu, rady nadzorczej lub ko-

misji rewizyjnej zostanie nałożona kara 

grzywny, ograniczenia albo pozbawienia 

wolności, nie ma bezpośredniego związku 

z ewentualną możliwością uzyskania 

wpisu do rejestru organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywa-

nie powiązanych usług turystycznych. 

Należy podkreślić, że przepis art. 59 ust. 

1 ww. ustawy dotyczy kary grzywny, 

kary ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do lat 3, przy czym kary 

te nie są nakładane przez właściwego 

marszałka województwa. 

 

8 § 6 ust. 2 Urząd Marszałkowski 

Województwa  

Mazowieckiego 

Proponuje się dodać pkt 7 -9 w brzmieniu: 

„7) imię, nazwisko i pesel członka zarządu, rady nadzorczej lub 

komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego; 

8) imię, nazwisko i pesel członka zarządu, rady nadzorczej lub ko-

Uwaga nie może zostać uwzględniona. 

Należy zauważyć, że dane będą wprowa-

dzane do Centralnej Ewidencji Organiza-

torów Turystyki i Przedsiębiorców Uła-



misji rewizyjnej spółdzielni; 

9) imię, nazwisko i pesel członka zarządu fundacji lub stowarzy-

szenia.” 

Uzasadnienie jak wyżej 

twiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych przez marszałków 

województw na podstawie dokumentów, 

których katalog został określony w art. 27 

ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. 

2361). 

W ocenie MSiT wskazane informacje nie 

będą znajdować się w ww. dokumentach.  

Ponadto fakt, iż na osobę pełniącą funkcję 

członka zarządu, rady nadzorczej lub ko-

misji rewizyjnej zostanie nałożona kara 

grzywny, ograniczenia albo pozbawienia 

wolności, nie ma bezpośredniego związku 

z ewentualną możliwością uzyskania 

wpisu do rejestru organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywa-

nie powiązanych usług turystycznych. 

Należy podkreślić, że przepis art. 59 ust. 

1 ww. ustawy dotyczy kary grzywny, 

kary ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do lat 3, przy czym kary 

te nie są nakładane przez właściwego 

marszałka województwa. 

9 § 6 ust. 3 Urząd Marszałkowski 

Województwa  

Mazowieckiego 

Proponuje się dodać pkt 7 -9 w brzmieniu: 

„7) imię, nazwisko i pesel członka zarządu, rady nadzorczej lub 

komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego; 

8) imię, nazwisko i pesel członka zarządu, rady nadzorczej lub ko-

misji rewizyjnej spółdzielni; 

 9) imię, nazwisko i pesel członka zarządu fundacji lub stowarzy-

szenia.” 

Uzasadnienie jak wyżej. 

Uwaga nie może zostać uwzględniona. 

Należy zauważyć, że dane będą wprowa-

dzane do Centralnej Ewidencji Organiza-

torów Turystyki i Przedsiębiorców Uła-

twiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych przez marszałków 

województw na podstawie dokumentów, 

których katalog został określony w art. 27 

ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. 

2361). 



W ocenie MSiT wskazane informacje nie 

będą znajdować się w ww. dokumentach.  

Ponadto fakt, iż na osobę pełniącą funkcję 

członka zarządu, rady nadzorczej lub ko-

misji rewizyjnej zostanie nałożona kara 

grzywny, ograniczenia albo pozbawienia 

wolności, nie ma bezpośredniego związku 

z ewentualną możliwością uzyskania 

wpisu do rejestru organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywa-

nie powiązanych usług turystycznych. 

Należy podkreślić, że przepis art. 59 ust. 

1 ww. ustawy dotyczy kary grzywny, 

kary ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do lat 3, przy czym kary 

te nie są nakładane przez właściwego 

marszałka województwa. 

 

10 § 8 Urząd Marszałkowski 

Województwa  

Lubuskiego 

Propozycja zmiany: 

„§ 8. Dane zawarte w Ewidencji są jawne z wyjątkiem adresu 

zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres pod którym jest 

wykonywana działalność gospodarcza.” 

W odniesieniu do art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

obecny zapis w rozporządzeniu Ministra Sportu i turystyki w 

sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 

Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych stoi w sprzeczności z ww. treścią ustawy. 

Z projektu rozporządzenia wynika, iż osoba nieupoważniona nie ma 

możliwości kontaktu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność 

pod adresem zamieszkania, gdyż zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. d, g i 

h wykluczone zostały wszelkie dane umożliwiające skuteczną 

komunikację. 

 

Uwaga nie może zostać uwzględniona. 

Osoba nieupoważniona nie będzie miała 

dostępu do adresu zamieszkania przed-

siębiorcy turystycznego. Wynika to z 

ochrony uzasadnionych interesów osoby 

fizycznej prowadzącej jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

 

 


