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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

DP-III.0210.789.2017

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Pan
Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do przekazanego w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu 
teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, 
przedstawiam poniższe uwagi. 

1. W odniesieniu do § 4 pkt 1 projektu proponuję rozważyć zastąpienie fragmentu „pełną 
obsługę danych zawartych w Ewidencji w zakresie edycji”, który może budzić wątpliwości 
interpretacyjne, w szczególności w odniesieniu do kwestii, kiedy będzie spełniony wymóg 
„pełnej obsługi danych”, poniższym zapisem: 
„1) możliwość wprowadzania danych w formie ksiąg ewidencyjnych oraz edycji danych 
Ewidencji w zakresie przewidzianym dla marszałków województw w ustawie;”.

2. Odnosząc się do § 4 pkt 2 projektu wydaje się, że jest on powtórzeniem przepisu § 3 pkt 1 
i lit. c. 

3. Jeśli chodzi o treść § 4 pkt 4, wątpliwości budzi fragment przepisu mówiący o zapewnieniu 
„możliwości monitorowania danych”. Czy chodzi tu o monitorowanie dostępu do danych 
(kto go uzyskuje itp.) oraz wprowadzanych w nim zmian (przez kogo, kiedy itp.)? Jeśli tak, 
przepisowi proponuję nadać następujące brzmienie:
„4) możliwość monitorowania dostępu do danych oraz zmian wprowadzanych do Ewidencji, 
w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych;”.

4. W § 4 pkt 6 projektu mowa jest o indywidualnym identyfikatorze. Indywidualny 
identyfikator co do zasady służy użytkownikowi systemu informatycznego przede wszystkim 
do identyfikacji w tym systemie, a na podstawie tego identyfikatora, oraz zazwyczaj hasła, 
dokonywane jest uwierzytelnienie użytkownika w systemie. Autoryzacja zaś, to przydzielenie 
osobie fizycznej lub prawnej uprawnień do wykonania określonych czynności w systemie 
teleinformatycznym po jej pozytywnym uwierzytelnieniu lub potwierdzenie woli realizacji 
czynności w postaci elektronicznej przez uwierzytelnionego użytkownika za pomocą 
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dodatkowych danych. W związku z powyższym, o ile jest to zgodne z intencją projektodawcy, 
proponuję nadanie przedmiotowej jednostce ogólnego brzmienia:
„6) mechanizmy uwierzytelnienia użytkowników i autoryzacji.”

5. Co do treści § 4 pkt 8 – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy upoważniającej do wydania 
rozporządzenia, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązany został przez 
ustawodawcę do utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego, obsługującego 
Ewidencję. Z powyższego wynika oczywisty wymóg zapewnienia w tym systemie 
teleinformatycznym funkcjonalności, pozwalającej na gromadzenie danych tej Ewidencji. 
W kontekście powyższego wskazywanie konieczności zapewnienia marszałkom 
województwa, zobowiązanym przez ustawę do wprowadzania danych do Ewidencji, 
dedykowanej funkcjonalności „ewidencjonowania wszystkich danych wprowadzanych do 
Ewidencji” wydaje się zbyteczne.

6. Jeśli chodzi o przepis z § 4 pkt 10 projektu, jak wynika z treści § 4 pkt 1 wpisy do ewidencji 
wprowadzane będą „w formie ksiąg ewidencyjnych”, a jednocześnie zgodnie z § 4 pkt 3 
wymaganym jest zapewnienie warunków spójności „między wszystkimi katalogami 
i księgami ewidencyjnymi prowadzonymi w ramach Ewidencji”. W związku z powyższym 
sformułowany w przedmiotowej jednostce wymóg zapewnienia „mechanizmów zachowania 
spójności (…) wpisów w Ewidencji” wydaje się być powtórzeniem wymogu sformułowanego 
już wcześniej, w pkt 3. 

7. W nawiązaniu do treści przepisu § 4 pkt 11 projektu rozważenia wymaga, czy w sytuacji, w 
której projektodawca stawia wymaganie, aby system teleinformatyczny zapewniał 
funkcjonalność obsługi zgłoszeń, usterek i błędów zasadnym jest ograniczanie się w 
brzmieniu przedmiotowej jednostki redakcyjnej wyłącznie do środka komunikacji 
elektronicznej, jakim jest poczta elektroniczna. Trzeba wyjaśnić, że istnieją bowiem inne, 
dedykowane narzędzia do sprawnego zarządzania zgłoszeniami błędów i wydaje się, że 
poszerzenie katalogu tych środków byłoby z korzyścią dla operatora i użytkowników 
systemu.

8. W odniesieniu do przepisu z § 6 projektu należy wskazać, że zgodnie z upoważnieniem 
ustawowym w projektowanym rozporządzeniu należy określić „minimalną funkcjonalność 
systemu teleinformatycznego”. W zakres powyższego nie wpisuje się, sformułowany w § 6, 
obowiązek nakładany na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wprowadzenie takiego 
przepisu wydaje się zbędne, ponieważ, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy upoważniającej, 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został zobowiązany do stworzenia i prowadzenia 
systemu teleinformatycznego obsługującego Ewidencję, przez co należy rozumieć także 
obowiązek zapewnienia prawidłowego działania przedmiotowego systemu 
teleinformatycznego, które pozwoli na sprawną obsługę Ewidencji. Ponadto, zgodnie z art. 
27 ust. 2 ustawy, system teleinformatyczny, którego dotyczyło będzie projektowane 
rozporządzenie, musi spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, 
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 



Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. Stosownie zaś do § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, system 
teleinformatyczny należy eksploatować z uwzględnieniem jego funkcjonalności, 
niezawodności, używalności, wydajności i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz 
uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk. Oznacza to obowiązek dbania 
o to, aby system działał prawidłowo, odpowiednio do potrzeb wynikających z prowadzenia 
ewidencji, oraz obowiązek dokonywania w nim poprawek, jeżeli zostaną wykryte usterki lub 
błędy.

Z poważaniem,

z up. Marek Zagórski
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji

/podpisano elektronicznie/
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