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Pan
Leszek Skiba 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

w odpowiedzi na pismo znak: PG5.021.73.2017, w którym zgłoszono uwagi do projektu 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu 
teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, dotyczące 
rozszerzenia katalogu użytkowników tego systemu o wojewodę i pracowników realizujących 
zadania wojewody, przedstawiam poniższe stanowisko.

Zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia system teleinformatyczny obsługujący 
Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych, zwaną dalej „Ewidencją” będzie umożliwiał wszystkim 
zainteresowanym odbiorcom bez konieczności logowania się czy też uwierzytelniania 
w jakikolwiek sposób m.in. możliwość generowania statystyk w zakresie dotyczącym danych 
zgromadzonych w Ewidencji oraz raportów w zakresie dotyczącym katalogów prowadzonych 
w ramach Ewidencji.

Szczegółowo zakres danych, które będą zawarte w statystykach i raportach zostanie 
określony na etapie budowy przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny systemu 
teleinformatycznego do obsługi Ewidencji. Zakłada się, że podobnie jak w obecnie 
funkcjonującym systemie, będą to statystyki dotyczące np. liczby dokonanych wpisów 
w danym okresie, liczby wykreślonych wpisów, liczby przedsiębiorców objętych zakazem 
wykonywania działalności, liczby przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie 
administracyjne w sprawie wykreślenia i wiele innych. Podczas definiowania zakresu danych 
objętych statystykami i raportami zostanie wzięte pod uwagę jak najszersze i najbardziej 
przydatne ich wykorzystanie zarówno przez organy administracji publicznej (w tym 
wojewodów), jak również przed odbiorców indywidualnych.

W ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwość generowania statystyk i raportów, 
która będzie dostępna dla użytkowników bez konieczności logowania się, będzie wystarczająca 
również do podejmowania przez wojewodów i pracowników urzędów wojewódzkich działań 
w zakresie przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej. Wobec powyższego grupa użytkowników



zdefiniowanych w § 2 przedmiotowego projektu rozporządzenia nie wymaga rozszerzenia 
o wojewodów i pracowników realizujących zadania wojewody.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem:
https://leRislacia.rcl.gov.pl/proiekt/123Q6053
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Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
tel.:(22) 24 43 265
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