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Pan
Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji

odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2018 r. znak DP-III.0210.789.2017, 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, przestawiam poniższe stanowisko.

Z uwagi na to, że w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2018 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wymieniono enumeratywnie dokumenty, 
na podstawie których marszałek województwa wprowadza dane, dokonuje ich modyfikacji lub 
wykreślenia w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym, zbędne wydaje się rozszerzanie treści § 4 pkt 1 projektu w zaproponowany 
sposób.

W związku ze wskazaną wątpliwością odnośnie interpretacji sformułowania „pełną 
obsługę danych zawartych w Ewidencji w zakresie edycji”, informujemy, że § 4 pkt 1 projektu 
zostanie zmodyfikowany następująco:

„1) możliwość wprowadzania danych w formie ksiąg ewidencyjnych oraz edycji danych 
zawartych w Ewidencji;”

Ad. 2
Uwaga zostanie uwzględniona.
Ad. 3
Uwaga zostanie uwzględniona, jednakże po uchyleniu § 4 pkt 2 zmieni się numeracja 

jednostek redakcyjnych i uwaga znajdzie swoje odzwierciedlenie w pkt 2.

Ad. 1

Ad. 4



Uwaga zostanie uwzględniona, jednakże po uchyleniu § 4 pkt 2 zmieni się numeracja 
jednostek redakcyjnych i uwaga znajdzie swoje odzwierciedlenie w pkt 5.

Ad. 5
W ocenie MSiT treść zawarta w § 4 pkt 8 projektu jest zasadna. Dane zawarte 

w systemie będą ewidencjonowane poprzez nadanie numeru ewidencyjnego. Jednocześnie 
system teleinformatyczny ma zapewniać możliwość wyszukiwania danych m.in. według 
numeru ewidencyjnego. Wobec powyższego uwaga nie zostanie uwzględniona.

Ad. 6
Uwaga zostanie uwzględniona. Treść § 4 pkt 10 projektu zostanie sformułowana 

następująco:
„9) zapewnienie na każdym etapie mechanizmów zachowania nienaruszalności wpisów 

w Ewidencji;”.
Uchylenie § 4 pkt 2 spowodowało zmianę numeracji jednostek redakcyjnych, dlatego 

uwaga znajdzie swoje odzwierciedlenie w pkt 9.
Ad. 7
Należy zauważyć, że w przedmiotowym projekcie określono minimalną funkcjonalność 

systemu teleinformatycznego. Wskazanie, iż system ma umożliwiać zgłaszanie usterek 
i błędów dotyczących funkcjonowania systemu Ewidencji na wskazany adres e-mail nie 
wyklucza wprowadzenia również innych narzędzi do zgłaszania usterek.

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez następującą modyfikację § 4 pkt 10 (po zmianie 
numeracji jednostek redakcyjnych):

„10) możliwość zgłaszania usterek i błędów dotyczących funkcjonowania systemu 
Ewidencji minimum na wskazany adres e-mail oraz ich usuwania lub korygowania.”

Ad. 8
Dokonano korekty § 6 projektu rozporządzenia w taki sposób, że kwestia dotycząca 

usuwania zgłoszonych usterek lub błędów dotyczących funkcjonowania systemu zostanie 
odpowiednio zmodyfikowana i ujęta w § 4 pkt 11 przedmiotowego rozporządzenia 
w następującym brzmieniu:

„10) możliwość zgłaszania usterek i błędów dotyczących funkcjonowania systemu 
Ewidencji minimum na wskazany adres e-mail oraz ich usuwania lub korygowania.”. Ze 
względu na wagę i istotność usuwania ewentualnych usterek i błędów, zaproponowano 
modyfikację przedmiotowego przepisu nie zaś całkowitą rezygnację z zaproponowanej 
pierwotnie jednostki redakcyjnej. Uchylenie § 4 pkt 2 spowodowało zmianę numeracji 
jednostek redakcyjnych, dlatego uwaga znajdzie swoje odzwierciedlenie w pkt 10.

Poprawiony projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w zakładce Projekty aktów prawnych / Projekty rozporządzeń.


