
Warszawa, lutego 2018 r.

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

DP-WPL.0201.3 8.2017.PM.20 
UNP:2018-15478

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów do spraw 
Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji

na podstawie § 54 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -  Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114), przesyłam 
w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej 
funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych, z prośbą o zaopiniowanie w trybie obiegowym.

Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom publicznym, uzgodnieniom 
i opiniowaniu. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione lub wyjaśnione. Projekt 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie 
informuję, że projekt nie był opiniowany przez Radę Legislacyjną.

Projekt rozporządzenia reguluje minimalną funkcjonalność systemu 
teleinformatycznego obsługującego Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Ewidencja ta 
będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym stworzonym przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny i będzie udostępniona na stronie internetowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw turystyki.

Załączniki:
1) projekt z uzasadnieniem i OSR;
2) raport z konsultacji;
3) opinia o zgodności projektu z prawem UE;
4) lista kontrolna;
5) tabela legislacyjna.

Prowadzący sprawę: 
Paweł Matej 
tel.:(22) 24 43 265



Projekt z dnia 16 stycznia 2018 r. 

R O Z P O R Z D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P O R T U  I  T U R Y S T Y K I 1) 

z dnia ............................ 2018 r. 

w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługuj cego 

Centraln  Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiaj cych 

Nabywanie Powi zanych Usług Turystycznych 

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 

i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność systemu teleinformatycznego 

utworzonego i prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewniającego 

możliwość funkcjonowania Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o użytkowniku należy przez to rozumieć 

marszałka województwa, ministra właściwego do spraw turystyki, Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, a także pracowników urzędów zapewniających ich obsługę. 

§ 3. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 1 zapewnia następującą minimalną 

funkcjonalność: 

1) przeglądanie danych zgromadzonych w Ewidencji oraz ich wyszukiwanie według 

następujących kryteriów: 

a) firma lub nazwa przedsiębiorcy turystycznego, 

b) siedziba przedsiębiorcy turystycznego, 

c) adres przedsiębiorcy turystycznego, 

d) województwo, 

e) forma prawna prowadzonej działalności, 

f) numer ewidencyjny, 

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

                                                 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911). 
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h) numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

2) możliwość generowania predefiniowanych statystyk w zakresie dotyczącym danych 

zgromadzonych w Ewidencji oraz raportów w zakresie dotyczącym katalogów 

prowadzonych w ramach Ewidencji; 

3) wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji 

zawierający adres strony internetowej, na której zamieszczane są te informacje, oraz 

identyfikator pozwalający na potwierdzenie faktu sporządzenia tego wydruku w systemie 

teleinformatycznym obsługującym Ewidencję oraz prawdziwości danych zawartych 

w tym wydruku w czasie jego sporządzenia. 

§ 4. System teleinformatyczny zapewnia marszałkom województw następującą 

minimalną funkcjonalność: 

1) możliwość wprowadzania danych w formie ksiąg ewidencyjnych oraz edycji danych 

zawartych w Ewidencji; 

2) wewnętrzną spójność między wszystkimi katalogami i księgami ewidencyjnymi 

prowadzonymi w ramach Ewidencji; 

3) możliwość monitorowania dostępu do danych oraz zmian wprowadzanych do Ewidencji 

w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych; 

4) możliwość generowania raportów i statystyk w pełnym zakresie dotyczącym danych 

zgromadzonych w Ewidencji za pomocą wbudowanego narzędzia do generowania 

raportów i statystyk, w tym również danych usuniętych z Ewidencji zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy; 

5) mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji; 

6) zaimplementowanie środowiska szkoleniowo-testowego na potrzeby szkoleń i testów 

użytkowników; 

7) ewidencjonowanie wszystkich danych wprowadzanych do Ewidencji; 

8) mechanizm monitoringu umożliwiający rejestrację prób logowań do systemu 

teleinformatycznego oraz zdefiniowanie zestawu śledzonych czynności wykonywanych 

przez użytkowników; 

9) zapewnienie na każdym etapie mechanizmów zachowania nienaruszalności wpisów 

w Ewidencji; 

10) możliwość zgłaszania usterek i błędów dotyczących funkcjonowania systemu Ewidencji 

minimum na wskazany adres e-mail oraz ich usuwania lub korygowania. 
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§ 5. System teleinformatyczny zapewnia ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz 

Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu minimalną funkcjonalność, o której mowa 

w § 4 pkt 2–10. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 

w porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW 



UZASADNIENIE 

 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia 

 

Rozporządzenie zawarte w przedmiotowym projekcie będzie stanowić realizację upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Ustawa ta wdraża do 

krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, 

zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, 

str. 1). Zastąpi ona obowiązującą obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) w zakresie działalności organizatorów turystyki, 

pośredników turystycznych i agentów turystycznych. Na mocy niniejszego rozporządzenia 

Minister Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określa minimalną funkcjonalność systemu 

teleinformatycznego tworzonego i prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, zapewniającego możliwość funkcjonowania Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”, mając na względzie konieczność zapewnienia 

sprawnego procesu gromadzenia i aktualizacji oraz analizy danych zawartych w Ewidencji, a 

także konieczność zapewnienia bezpiecznego przesyłu i weryfikacji danych i informacji drogą 

teletransmisji danych, co stanowi realizację wytycznych ustawowych zawartych 

w upoważnieniu do wydania tego rozporządzenia.  

 

II. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana 

 

W aktualnym stanie prawnym system teleinformatyczny obsługujący obecną Centralną 

Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nie jest prowadzony 

przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie istnieją więc regulacje, które zostaną 

zastąpione niniejszym rozporządzeniem.   

 

  



III. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

 

Rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego 

obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, będzie określać minimalną funkcjonalność 

systemu, zróżnicowaną w odniesieniu do różnych kategorii użytkowników, w tym marszałków 

województw, ministra właściwego ds. turystyki oraz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. System będzie m.in. zapewniał: 

1) przeglądanie danych zgromadzonych w Ewidencji oraz ich wyszukiwanie według 

następujących kryteriów: firmy przedsiębiorcy turystycznego, siedziby i adresu 

przedsiębiorcy turystycznego oraz województwa, formy prawnej prowadzonej 

działalności, numeru ewidencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 

numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

2) możliwość generowania predefiniowanych statystyk w zakresie dotyczącym danych 

zgromadzonych w Ewidencji oraz raportów w zakresie dotyczącym katalogów 

prowadzonych w ramach Ewidencji; 

3) wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji 

zawierający adres strony internetowej, na której zamieszczane są te informacje, oraz 

identyfikator pozwalający na potwierdzenie faktu sporządzenia tego wydruku w systemie 

teleinformatycznym obsługującym Ewidencję oraz prawdziwości danych zawartych w tym 

wydruku w czasie jego sporządzenia; 

4) możliwość wprowadzania danych w formie ksiąg ewidencyjnych oraz pełną obsługę 

danych zawartych w Ewidencji w zakresie edycji; 

5) możliwość monitorowania danych oraz zmian wprowadzanych do Ewidencji 

w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych; 

6) utworzenie dla każdego użytkownika systemu teleinformatycznego indywidualnego 

identyfikatora służącego do autoryzacji oraz mechanizmy umożliwiające jego 

uwierzytelnianie i autoryzację podczas korzystania z systemu; 

7) zaimplementowanie środowiska szkoleniowo-testowego na potrzeby szkoleń i testów 

użytkowników; 

8) mechanizm monitoringu umożliwiający rejestrację prób logowań do systemu 

teleinformatycznego oraz zdefiniowanie zestawu śledzonych czynności wykonywanych 

przez użytkowników. 



Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. znak 

DOLIS-023-561/17/NS/91551/17 poinformował, że nie zgłasza uwag do niniejszego projektu.  

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597). 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów. 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Zagranicznych wyrażonym w piśmie z dnia 

14 grudnia 2017 r. znak: DPUE.920.1891.2017/2/dl projekt rozporządzenia jest zgodny 

z prawem Unii Europejskiej. 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
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Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej 

funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną 

Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. 
 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Sportu i Turystyki – wiodące 

Ministerstwo Finansów – współpracujące 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Joanna Jędrzejewska-Debortoli, Dyrektor Departamentu Turystyki, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Tel.: (22) 24 43 172; Fax: (22) 24 47 301 

joanna.jedrzejewska-debortoli@msit.gov.pl  

Źata sporządzenia: 10 stycznia 2018 r.  

 

ródło:  
Upoważnienie ustawowe art. 29 ust. 7 ustawy 

z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz. U. poz.  2361)  

 

Nr w wykazie prac …………… 

 

Lp.: 36 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Sportu i Turystyki  

 

  

OCźNA SKUTKÓW RźGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

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 opracowany w związku z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Ustawa ta 

zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) w zakresie dotyczącym 
organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.  
Projekt rozporządzenia określa minimalną funkcjonalność, którą ma zapewniać system teleinformatyczny obsługujący 

Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych, zwaną dalej „Ewidencją”. System teleinformatyczny będzie stworzony i prowadzony przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w związku z realizacją zadań dotyczących Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt 
 

Projektowany system teleinformatyczny zapewni minimalną funkcjonalność, zróżnicowaną w odniesieniu do 
użytkowników, marszałków województw, ministra właściwego ds. turystyki oraz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Będzie ona umożliwiać m.in.: 

 przeglądanie danych zgromadzonych w Ewidencji oraz ich wyszukiwanie według następujących kryteriów: firmy 
przedsiębiorcy turystycznego, siedziby i adresu przedsiębiorcy turystycznego oraz województwa, formy prawnej 
prowadzonej działalności, numeru ewidencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru wpisu do rejestru 

organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; 
 możliwość generowania predefiniowanych statystyk w zakresie dotyczącym danych zgromadzonych w Ewidencji oraz 

raportów w zakresie dotyczącym katalogów prowadzonych w ramach Ewidencji; 
 wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji zawierający adres strony 

internetowej, na której zamieszczane są te informacje, oraz identyfikator pozwalający na potwierdzenie faktu 
sporządzenia tego wydruku w systemie teleinformatycznym obsługującym Ewidencję oraz prawdziwości danych 
zawartych w tym wydruku w czasie jego sporządzenia; 

 możliwość wprowadzania danych w formie ksiąg ewidencyjnych oraz pełną obsługę danych zawartych w Ewidencji 
w zakresie edycji; 

 możliwość monitorowania danych oraz zmian wprowadzanych do Ewidencji w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych; 
 utworzenie dla każdego użytkownika systemu teleinformatycznego indywidualnego identyfikatora służącego 

do autoryzacji oraz mechanizmy umożliwiające jego uwierzytelnianie i autoryzację podczas korzystania z systemu; 
 zaimplementowanie środowiska szkoleniowo-testowego na potrzeby szkoleń i testów użytkowników; 
 mechanizm monitoringu umożliwiający rejestrację prób logowań do systemu teleinformatycznego oraz zdefiniowanie 

zestawu śledzonych czynności wykonywanych przez użytkowników. 

mailto:joanna.jedrzejewska-debortoli@msit.gov.pl
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Powyższe funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Ewidencję mają zapewnić sprawny proces 

gromadzenia i aktualizacji oraz analizy danych zawartych w Ewidencji, a także bezpieczny przesył i weryfikację danych 

i informacji drogą teletransmisji danych. 
 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OźCŹ/Uź?  

W państwach Unii Europejskiej występują różne sposoby i systemy monitorowania oraz weryfikacji działalności podmiotów 
wykonujących działalność organizatorów turystyki i w zakresie ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, 

w szczególności umożliwiające sprawdzenie legalności wykonywanej działalności oraz spełnianie obowiązku w zakresie 
posiadania przez te podmioty zabezpieczenia finansowego na rzecz podróżnych na wypadek niewypłacalności. Powyższe 
może być realizowane przez organy administracji państwowej lub przez samorząd branżowy. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizatorzy 

turystyki i pośrednicy 
turystyczni 

(pośrednicy 
turystyczni staną się 
organizatorami 

turystyki) 

 

4 458 

 

 

Centralna Ewidencja 

Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych 

(stan na dzień 19.10.2017 r.) 

 

Bezpośrednie 

Szybka publikacja wpisów 
i zmian we wpisach w związku 
z uproszczeniem trybu 

wprowadzania i publikacji 

danych. 

Możliwość samodzielnego 
dokonywania wydruków 
z Ewidencji o mocy równej 
zaświadczeniu wydanemu 
przez marszałka województwa. 

Podmioty oferujące 
pakiety dynamiczne, 

nieobjęte 
dotychczasowa 

regulacją (nowi 
organizatorzy 

turystyki) 

468 

w tym: turystyczne obiekty 

noclegowe, linie lotnicze, 

wypożyczalnie 
samochodów, podmioty 
świadczące usługi 
transportu pasażerskiego 
lądowego, agenci 
turystyczni  

wyliczenie w załączniku nr 1. 

Wyliczenie liczby podmiotów 
oferujących pakiety dynamiczne  

Bezpośrednie 

Szybka publikacja wpisów 
i zmian we wpisach w związku 
z uproszczeniem trybu 

wprowadzania i publikacji 

danych. 

Możliwość samodzielnego 
dokonywania wydruków 
z Ewidencji o mocy równej 
zaświadczeniu wydanemu 
przez marszałka województwa. 

Podmioty niebędące 
przedsiębiorcami, 
a zajmujące się 
nieokazjonalnie 

(w sposób ciągły, 
częściej niż kilka razy 
w roku) 

organizowaniem 

imprez turystycznych 

dla dużej grupy 
podróżnych 

 

Liczebność grupy 
niemożliwa do 
oszacowania. Wśród grupy 
tej możemy wyróżnić: 
jednostki organizacyjne 

kościołów i związków 
wyznaniowych, 

stowarzyszenia i fundacje, 

szkoły, kluby sportowe. 

Potencjalna grupa spośród 
której wielce prawdopodobne 
jest to, że będą znajdowały się 
podmioty organizujące 
imprezy turystyczne znajduje 

się w załączniku nr 2: Dane 

statystyczne dotyczące 
podmiotów niebędących 
przedsiębiorcami 

Bezpośrednie 

Szybka publikacja wpisów 
i zmian we wpisach w związku 
z uproszczeniem trybu 

wprowadzania i publikacji 

danych. 

Możliwość samodzielnego 
dokonywania wydruków 
z Ewidencji o mocy równej 
zaświadczeniu wydanemu 
przez marszałka województwa. 

Przedsiębiorcy 
ułatwiający nabywanie 

powiązanych usług 
turystycznych 

1 164 wyliczenie w załączniku nr 1: 

Wyliczenie liczby podmiotów 
oferujących pakiety 
dynamiczne 

Bezpośrednie 

Szybka publikacja wpisów 
i zmian we wpisach w związku 
z uproszczeniem trybu 

wprowadzania i publikacji 

danych. 
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Możliwość samodzielnego 
dokonywania wydruków 
z Ewidencji o mocy równej 
zaświadczeniu wydanemu 
przez marszałka województwa. 

Obywatele: 

1) korzystający z 
imprez 

turystycznych 

dotychczas objęci 
ochroną 

2) korzystający z 
pakietów 
dynamicznych 

(imprez 

turystycznych i 

powiązanych usług 
turystycznych ) 

dotychczas nieobjęci 
ochroną 

3) korzystający z 
imprez 

turystycznych i 

powiązanych usług 
turystycznych  

oferowanych przez 

podmioty niebędące 
przedsiębiorcami, a 
zajmujące się 
nieokazjonalnie 

organizowaniem 

imprez 

turystycznych dla 

dużej grupy 
podróżnych  

1) Liczba turystów 
korzystających z 
imprez 

turystycznych 

organizowanych 

przez biura 

podróży: 3,01 mln 

2) Liczba pakietów 
dynamicznych 

zakupionych przez 

obywateli, którzy 
nie są dotychczas 
objęci regulacją: 
5,38 mln 

3) Liczebność grupy 
niemożliwa do 
oszacowania 

  

1) Szacując liczebność grupy 
wzięto pod uwagę wyjazdy 
zagraniczne oraz wyjazdy 

krajowe długoterminowe 
i krajowe krótkoterminowe,      
w przypadku których 
konsumenci korzystają 
z usług biur podróży. MSiT, 
na podstawie badań GUS, 
szacuje, że w 2016 r. Polacy 

w wieku 15 i więcej lat 
uczestniczyli w 11,3 mln 

turystycznych podróży za 

granicę (w tym 22,0% 

korzystało z usług biur 
podróży) oraz w 17 mln 

krajowych podróży 
długoterminowych (w tym 
2,0% korzystało z usług biur 
podróży) i w 26,5 mln 

krajowych podróży 
krótkoterminowych (w tym 
0,7% korzystało z usług biur 
podróży). 

2) Szacując liczebność grupy 
wzięto pod uwagę wyjazdy 

zagraniczne (11,3 mln) oraz 

wyjazdy krajowe 

długoterminowe (17,0 mln). 

Komisja Europejska podaje, 

że w Polsce 19% rynku 
turystycznego stanowią 
pakiety dynamiczne - czyli 

ok. 5,38 mln podróży 
realizowanych jest w Polsce 

jako pakiety dynamiczne 

(imprezy turystyczne i PUT). 

3) patrz załącznik nr 2 Dane 

statystyczne dotyczące 
podmiotów niebędących 
przedsiębiorcami 

Bezpośrednie 

Zapewnienie możliwości 
samodzielnego sprawdzenia 

legalności wykonywanej 
działalności przez podmioty 
zajmujące się organizowaniem 
imprez turystycznych i 

ułatwianiem nabywania 
powiązanych usług 
turystycznych, sprawdzenia 

spełniania obowiązku w 
zakresie posiadania przez te 

podmioty zabezpieczenia 

finansowego    na rzecz 

podróżnych na wypadek 

niewypłacalności oraz                      
ewentualnych informacji           

o wszczęciu postępowania        
w sprawie wykreślenia               
z rejestru, o wykreśleniu            
z rejestru i zakazie 

wykonywania działalności,       
o zawieszeniu wykonywania 

działalności lub o 
niewypłacalności 
przedsiębiorcy. 

Marszałkowie 
województw  

16 - Bezpośrednie  

1) Uproszczenie trybu 

publikacji danych poprzez 

wprowadzanie danych 

dotyczących przedsiębiorców 
posiadających siedzibę             
w danym województwie          
do systemu 

teleinformatycznego 

Ewidencji, bez konieczności 
przesyłania kopii 

dokumentów do MSiT oraz 
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konieczności akceptacji przez 
MSiT. 

2) Objęcie regulacją szerszego 

grona podmiotów, w tym  
przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych 

3) Umożliwienie prowadzenia 
rejestru organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych w ramach 

systemu teleinformatycznego 

Ewidencji. 

Minister właściwy ds. 
turystyki  

1 -  Bezpośrednie 

1) Uproszczenie trybu 

publikacji danych , poprzez 

wprowadzanie danych 

dotyczących przedsiębiorców 
posiadających siedzibę             
w danym województwie          
do systemu 

teleinformatycznego 

Ewidencji bez konieczności 
przesyłania kopii 
dokumentów do MSiT oraz 
konieczności akceptacji przez 
MSiT. 

2) Udostępnianie na stronie 

internetowej urzędu 
obsługującego ministra 

właściwego ds. turystyki  
Ewidencji, prowadzonej 

przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny. 

Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny 

prowadzący 
Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 

1 - Bezpośrednie 

1) Stworzenie i obsługa nowego 

systemu teleinformatycznego 

obsługującego Ewidencję. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia w IV kwartale 2017 r. został przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika, w którym 
znajdują się: podmioty z branży turystycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji konsumenckich, kościołów 
i związków wyznaniowych oraz marszałkowie województw.  
Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.  
Konsultacje publiczne odbyły się w dniach 12-22 grudnia 2017 r. Projekt został przekazany do szerokiej grupy 164 
podmiotów z branży turystycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji konsumenckich, kościołów 
i związków wyznaniowych oraz marszałków województw. Pozwoliło to na modyfikację i ostateczne uzgodnienie projektu. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Źochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



5 

 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 

budżet państwa 0  0    0  0  0  0  0  0  0  0   0 

JST (finansowanie 

z budżetu państwa 

0  0  0  0  0 0  0 0  0  0  0   0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0  0  0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 

budżet państwa 0  0   0  0  0   0   0   0   0   0   0   0 

JST (finansowanie 

z budżetu państwa 

0  0  0  0   0   0  0   0   0   0   0   0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

Za utworzenie oraz pó niejsze utrzymanie systemu teleinformatycznego obsługującego 
Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

W ramach wykonywania działań związanych z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ponosi również całkowity koszt związany z realizacją 
tego zadania. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

pokrywane są także koszty jego obsługi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak 

wynika z kwartalnych informacji o wykorzystaniu środków TFG, przekazywanych przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki, jak 
również ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, do końca III kwartału 2017 r. 
na TFG zgromadzono ponad 32,4 mln zł, pochodzących z wpłat składek przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych. Dotychczas nie wystąpiła konieczność uruchamiania 
środków. Mając na względzie konieczność zapewnienia w ramach TFG odpowiednich środków 
również na pokrycie kosztów stworzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny systemu 
teleinformatycznego do obsługi Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, co jest 
związane z obsługą TFG, utrzymano na dotychczasowym poziomie wysokość składek na TFG 

z jednoczesną modyfikacją wynikającą z przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wyliczenia kosztów systemu 

znajdują się w załączniku nr 3 - Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – materiał UFG. W związku z powyższym nie ma 

konieczności zabezpieczania na ten cel dodatkowych środków w budżecie państwa.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie ródeł 
danych i przyjętych    
do obliczeń założeń. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, 
w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 
pieniężnym 

(w mln zł,  
ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa       0       0       0       0       0        0           0 

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 
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Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny  

0,2 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Regulacja pozytywnie wpłynie na ochronę interesów podróżnych, poprzez 

zapewnienie sprawnego procesu gromadzenia i aktualizacji danych zawartych 

w Ewidencji. 

 

budżet państwa - 

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 

- 

Niemierzalne Budżet państwa, 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

- 

Organizatorzy 

turystyki i 

przedsiębiorcy 
ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług 
turystycznych  

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania do organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych do Ewidencji dzięki zapewnieniu sprawnego procesu 

gromadzenia i aktualizacji oraz analizy danych zawartych w Ewidencji, 

a także zapewnieniu bezpiecznego przesyłu i weryfikacji danych i informacji 

drogą teletransmisji danych. 
Usprawnienie w zakresie uzyskiwania zaświadczeń o wpisie do rejestru 

organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych – wydruk pobrany z Ewidencji będzie miał 
moc równą dokumentowi wydanemu przez marszałka województwa. 
 

 Obywatele 

korzystający z imprez 
turystycznych i 

powiązanych usług 
turystycznych  

Regulacja pozytywnie wpłynie na zwiększenie zaufania podróżnych do 

organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych oraz na wzrost poziomu ochrony podróżnych 

korzystających z usług tych podmiotów z uwagi na zapewnieniu sprawnego 

procesu gromadzenia i aktualizacji oraz analizy danych zawartych 

w Ewidencji, a także zapewnieniu bezpiecznego przesyłu i weryfikacji danych 

i informacji drogą teletransmisji danych. 
 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie ródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

- 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

   nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 

 nie 

  nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

  nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

             ochrona klienta 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych będzie prowadzona w postaci elektronicznej w oparciu 

o system teleinformatyczny. 

Projektowane rozporządzenie służyć ma zapewnieniu sprawnego procesu gromadzenia 

i aktualizacji oraz analizy danych zawartych w Ewidencji, a także zapewnieniu bezpiecznego 

przesyłu i weryfikacji danych i informacji drogą teletransmisji danych.  
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.   

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 Z uwagi na zakres projektowanego rozporządzenia brak jest konieczności ewaluacji efektów zaproponowanych rozwiązań. 

13. Załączniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)  
Załącznik nr 1. Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne 

Załącznik nr 2. Dane statystyczne dotyczące podmiotów niebędących przedsiębiorcami 
Załącznik nr 3. Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – materiał 
UFG 
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Załącznik nr 1 do OSR projektu rozporządzenia 

 

Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne – imprezy turystyczne oraz 

powiązane usługi turystyczne 

 

1. Podmioty oferujące pakiety dynamiczne poprzez swoje strony internetowe 

 
% 

zakładany 

Liczba 

podmiotów 

Turystyczne obiekty noclegowe 

Liczba obiektów noclegowych w Polsce (wg stanu na 31.07.2015 r., dane 

GUS)  
 10 509 

Liczba obiektów posiadających strony internetowe 50% 5 255 

Liczba obiektów posiadających strony internetowe, które jednocześnie 
posiadają odnośniki do innych stron (25% z 50%) 

25% 1 314 

Liczba powyższych obiektów, które mogą sprzedawać pakiety 
dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 

powiązane usługi turystyczne 

20% 263 

Wypożyczalnie samochodów  

Liczba wypożyczalni samochodów w Polsce zatrudniających powyżej 9 osób 
(wg stanu na 30.06.2016 r., dane GUS, grupa 77.1 wg PKD 2007)  

  118 

Liczba wypożyczalni samochodów posiadających strony internetowe 50% 59 

Liczba wypożyczalni samochodów, które jednocześnie posiadają strony 

internetowe z odnośnikami do innych stron (25% z 50%) 
25% 15 

Liczba powyższych wypożyczalni samochodów, które mogą sprzedawać 
pakiety dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
powiązane usługi turystyczne 

5% 1 

Linie lotnicze 

Liczba linii lotniczych w Polsce (wg stanu na 10.08.2016 r., na podstawie 

danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego)  
 17 

Liczba linii lotniczych posiadających strony internetowe 80% 14 

Liczba linii lotniczych, które jednocześnie posiadając strony internetowe 

z odnośnikami do innych stron (75% z 80%) 
75% 10 

Liczba powyższych linii lotniczych, które mogą sprzedawać pakiety 
dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
powiązane usługi turystyczne 

20% 2 
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Inny transport lądowy pasażerski 

Liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób świadczących usługi 
transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego oraz pozostałego 
transportu lądowego pasażerskiego w Polsce (wg stanu na 30.06.2016 r., dane 

GUS, podklasa 49.10Z oraz grupa 49.3 wg PKD 2007)  

 761 

Liczba przedsiębiorstw posiadających strony internetowe 50% 381 

Liczba przedsiębiorstw posiadających strony internetowe, które jednoczesnie 
posiadają odnośniki do innych stron (25% z 50%) 

25% 95 

Liczba powyższych przedsiębiorstw, które mogą sprzedawać pakiety 
dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 
traktowane jako organizatorzy turystyki i tym samym być traktowane 
jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący powiązane 
usługi turystyczne 

20% 19 

Łączna liczba podmiotów, które mogą sprzedawać pakiety dynamiczne 

poprzez swoje strony internetowe  i tym samym być traktowane jako 
organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi 
turystyczne 
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Przyjęto założenie, że z powyższej liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne poprzez 

swoje strony internetowe: 

 70% będzie oferować imprezy turystyczne i tym samym będą traktowani jak organizatorzy 
turystyki; 

 30% będzie oferować powiązane usługi turystyczne.  

 

Organizatorzy turystyki 70% 199 

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne 30% 86 

 

Powyższe wyliczenia oparto na analizie dokonanej w dokumencie: DOKUMENT ROBOCZY SŁU B 
KOMISJI OCENA SKUTKÓW dokumentu w sprawie imprez turystycznych i aran owanych usług 
turystycznych, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 i 

dyrektywę 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWż; 9.7.2013 r. Bruksela, s. 145-

146.  

Wyliczenia w zakresie wypożyczalni samochodów oraz innego transportu lądowego pasażerskiego 
nie uwzględniają przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 9 osób (odpowiednio byłoby to: 3 764 

oraz 70 723), ponieważ przyjęto, że na tym etapie przedsiębiorstwa te nie posiadają potencjału do 
oferowania pakietów dynamicznych.  

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia tzw. portali rezerwacyjnych, które będą tworzone od początku 
w celu oferowania pakietów dynamicznych. Nie można przewidzieć ile tego typu portali powstanie.  
 

2. Agenci turystyczni oferujący pakiety dynamiczne 

Przyjęto założenie, że część agentów turystycznych będzie oferowała pakiety dynamiczne poprzez 

sprzedaż online lub poprzez sprzedaż w biurach stacjonarnych.  



Strona 3 z 3 

 

Przyjęto założenie, że łącznie 50% agentów turystycznych może sprzedawać pakiety dynamiczne 
i tym samym mogą być traktowani jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
powiązane usługi turystyczne.  

Agenci turystyczni   

Liczba agentów turystycznych (wg stanu na 30.06.2016 r., dane GUS, 

podklasa 79.11.A wg PKD 2007 – przeważająca działalność) 
  2 693 

Liczba powyższych agentów turystycznych, którzy mogą sprzedawać 
pakiety dynamiczne i tym samym być traktowani jako organizatorzy 

turystyki 

50%  1 347 

 

Założono, że z ww. liczby zdecydowana większość agentów turystycznych będzie chciała oferować 
powiązane usługi turystyczne (brak odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych usług, 

doradztwo klientom), a jedynie niektórzy agenci zdecydują się na pełnienie roli organizatora 

turystyki. 

 

Organizatorzy turystyki 20% 269 

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne 80% 1 078 

 

3. Podsumowanie 

Liczba podmiotów, które mogą sprzedawać pakiety dynamiczne poprzez swoje strony 

internetowe  i tym samym być traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy 
oferujący powiązane usługi turystyczne 
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Liczba agentów turystycznych, którzy mogą sprzedawać pakiety dynamiczne i tym samym 

być traktowani jako organizatorzy turystyki 1 347 

SUMA, w tym:  1 632 

Organizatorzy turystyki (łączna liczba z pkt 1 i 2) 468 

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne (łączna liczba z pkt 1 i 2) 1 164 

 

 

Źródła danych: 

1. Dane GUS, rejestr REGON (wg stanu  na 30.06.2016 r.) 

2. GUS, Bank Danych Lokalnych (wg stanu na 31.07.2016 r.) 

3. Podmioty posiadające wydaną przez Prezesa ULC koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie przewozu lotniczego, http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/koncesja-na-wykonywanie-

przewozu-lotniczego (10.08.2016 r.) 



10.11.2017 r. 

 

Załącznik nr 2 do OSR projektu rozporządzenia  

 

Dane statystyczne dotyczące podmiotów niebędących przedsiębiorcami oraz stowarzyszeń 
i fundacji mających zarejestrowaną działalność gospodarczą 

 

 13 158  jednostek kościelnych (parafie, zbory, gminy wyznaniowe, ośrodki)  
w 2014 r. (stan na koniec roku), w tym1: 

 kościół katolicki – 10 343, 

 starokatolickie – 140, 

 prawosławne – 247, 

 protestanckie i tradycji protestanckiej – 1 034, 

 inne – 1 394; 

 

 14 009 klubów sportowych2 (w tym uczniowskie kluby sportowe i kluby wyznaniowe, 

których jest 6 447. Wcześniej UKS i kluby wyznaniowe ujmowane były jako organizacje 
kultury fizycznej) w 2014 r.; 

 

 83 500 organizacji społecznych i politycznych w 2012 r. (stan na koniec roku),  

w tym3: 

 stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne – 69 500, 

 fundacje – 8 500, 

 społeczne podmioty wyznaniowe – 1 800, 

 samorządy gospodarcze i zawodowe – 3 300, 

 organizacje pracodawców – 300, 

 partie polityczne – 100; 

 

 9 300 stowarzyszeń i fundacji na koniec 2012 r. mających zarejestrowaną działalność 
gospodarczą;  

 

 29 912 szkół w roku szkolnym 2014/2015, w tym4: 

 szkoły podstawowe – 13 528, 

 szkoły gimnazjalne – 7 635, 

 szkoły ponadgimnazjalne – 8 749 (w tym 6 557 dla młodzieży i 2 192 dla dorosłych): 

 licea ogólnokształcące - 3 991, 

 technika i technika uzupełniające – 2 424, 

 zasadnicze szkoły zawodowe – 1 721, 

 specjalne szkoły przysposabiające do pracy – 480, 

 ogólnokształcące szkoły artystyczne – 122, 

 licea profilowane – 11. 

                                                 
1 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa  
2 Kultura fizyczna w Polsce w latach 2013-2014, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa 
3 Rocznik Statystyczny 2015, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa  
4 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Główny Urząd Statystyczny 2015, Warszawa 



Załącznik nr 3 do OSR projektu rozporządzenia 

 

 
Centrum Obsługi Klienta      tel.: + 48 22 53 96 100 

NIP 526-10-51-849 
Regon 010000400 

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 
 

ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, tel.: +48 22 53 96 100 
fax: +48 22 53 96 261, www.ufg.pl, e-mail: ufg@ufg.pl 

 

 

Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
 

Realizacja systemu teleinformatycznego do obsługi Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych została przewidziana do 
opracowania w oparciu o funkcjonujący Portal UFG oraz nowo powstały 
moduł w obrębie istniejącego systemu TFG. 

 

Opracowanie rozwiązania zakłada: 
 Stworzenie na Portalu UFG profilów dla marszałków województw. 

 Przygotowanie interfejsu użytkownika - na Portalu UFG zostaną 
przygotowane formularze umożliwiające dodanie/edycję danych 
touroperatorów oraz generowanie raportów. 

 Zaprojektowanie i implementację architektury bazodanowej.  

 Przygotowanie mechanizmów integracji - zmiany wprowadzane na 

Portalu UFG będą zapisywane w nowej bazie CEOTiPT. Integracja 
w tym zakresie będzie realizowana przez web service. Edycja 
danych będzie zapisywana w strukturach historycznych tak aby 

można było wyświetlić pełną listę historii zmian atrybutów. 
 Integrację z rejestrami CEIDG, KRS oraz REGON – na etapie 

analizy zostanie zweryfikowana możliwość integracji z powyższymi 
ewidencjami.  

 Opracowanie interfejsu publicznego – na Portalu UFG dla 

niezalogowanych użytkowników powstanie: 
o formularz podglądu wyselekcjonowanych danych 

touroperatorów (bez możliwości ich edycji),   
o moduł raportowy z możliwością generowania raportów.  

Koszty opracowania 
 

Lp Pozycja Koszt 

1 Analiza 30 500,00 

2 Projekt techniczny 9 500,00 

3 Scenariusze testowe 4 000,00 

4 Realizacja DEV 125 000,00 

5 Testy wewnętrzne 8 000,00 

6 Testy UAT 13 000,00 

7 Wdrożenie 10 000,00 

 SUMA 200 000,00 

 



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. 
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Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w 
sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną 
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Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłożonym projektem rozporządzenia pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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LISTA KONTROLNA 

OSIĄGANIA INTEROPERACYJNOŚCI PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY REGULOWANY 

PRZEZ PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO 

 

Tytuł projektowa ego doku e tu rządowego: projekt rozporządze ia Mi istra Sportu i Turystyki 
w sprawie i i al ej fu k jo al oś i syste u telei for aty z ego o sługują ego Ce tral ą 
Ewide ję Orga izatorów Turystyki i Przedsię ior ów Ułatwiają y h Na ywa ie Powiąza y h 
Usług Turysty z y h 

1.  Czy projektowa y doku e t rządowy reguluje fu k jo owa ie owego syste u 
teleinformatycznego al o syste u ist ieją ego? 

TAK ☒ NIE ☐ 

Jeżeli TAK, proszę wypeł ić dalsze pozy je. 
2.  Proszę podać azwę syste u, którego fu k jo owa ie reguluje projektowa y doku e t: 

System telei for aty z y o sługują y Ce tral ą Ewide ję Orga izatorów Turystyki 
i Przedsię ior ów Ułatwiają y h Na ywa ie Powiąza y h Usług Turysty z y h 

3.  Czy syste  zapew ia lu  ędzie zapew iał działa ie rejestru pu li z ego?  
TAK ☒ NIE ☐ 

Jeżeli TAK, proszę podać azwę rejestru: 
Centralna Ewidencja Orga izatorów Turystyki i Przedsię ior ów Ułatwiają y h Na ywa ie 
Powiąza y h Usług Turysty z y h 

4.  Czy syste  speł ia wy óg osiąga ia i teropera yj oś i? 

TAK ☒ NIE ☐  

Jeżeli NIE, proszę uzasad ić dla zego: 
 

5.  Czy w syste ie prze howywa e są lu  ędą da e refere yj e?  
TAK ☒ NIE ☐ 

Jeżeli TAK, proszę wy ie ić prze howywa e da e refere yj e: 
 u er wpisu do Ce tral ej Ewide ji Orga izatorów Turystyki i Przedsię ior ów 

Ułatwiają y h Na ywa ie Powiąza y h Usług Turysty z y h, 

 u er wpisu do Rejestru Orga izatorów Turystyki i Przedsię ior ów Ułatwiają y h 
Na ywa ie Powiąza y h Usług Turysty z y h, 

 firma lub nazwa przedsię ior y turysty z ego, 

 siedziba i adres przedsię ior y turysty z ego, a także województwo i nazwa kraju, 

 głów e iejs e i adres wyko ywa ia działal oś i wraz z województwe  i azwą kraju, 

 adres do dorę zeń wraz z województwe  i azwą kraju, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

6.  Czy syste  u ożliwia udostęp ia ie da y h refere yj y h z rejestru? 

TAK ☒ NIE ☐ 

Proszę wy ie ić udostęp ia e da e refere yj e lu  wskazać przy zy ę i h ieudostęp ia ia: 
 u er wpisu do Ce tral ej Ewide ji Orga izatorów Turystyki i Przedsię ior ów 

Ułatwiają y h Na ywa ie Powiąza y h Usług Turysty z y h, 

 u er wpisu do Rejestru Orga izatorów Turystyki i Przedsię ior ów Ułatwiają y h 
Na ywa ie Powiąza y h Usług Turysty z y h. 



7.  Czy syste  korzysta lu  ędzie korzystał z da y h refere yj y h prze howywa y h  
w rejestrach prowadzonych w innych systemach teleinformatycznych? 

TAK ☒ NIE ☐ 

Jeżeli TAK, proszę wy ie ić rejestry, z który h ają po hodzić/po hodzą da e refere yj e  
i wskazać jakie są to da e: 
 Ce tral a Ewide ja i I for a ja o Działal oś i Gospodar zej, 
 rejestr REGON. 

8.  Czy format danych stosowanych przy wymianie informacji z innymi systemami  

są zgod e z wy ie io y i w załą z iku r 2 do rozporządze ia Rady Mi istrów z d ia  
 kwiet ia  r. w sprawie Krajowy h Ra  I teropera yj oś i, i i al y h wy agań dla 

rejestrów pu li z y h i wy ia y i for a ji w posta i elektro i z ej oraz i i al y h wy agań 
dla syste ów telei for aty z y h (Dz. U. z 2016, poz. 113)? 

TAK ☒ NIE ☐ 

W przypadku iezgod oś i proszę podać zastosowa e for aty da y h wraz  
z uzasad ie ie  odstępstwa od wy agań przed iotowego rozporządze ia: 
 

9.  Czy w ra a h udostęp ia ia usług typu A A współdziała ie jed ostek orga iza yj y h 
administracji), A2B współdziała ie jed ostek orga iza yj y h ad i istra ji i iz esu , A C 
współdziała ie jed ostek orga iza yj y h ad i istra ji i o ywateli , syste  ędzie służył 

preze ta ji zaso ów i for a ji? 

TAK ☒ NIE ☐ 

Jeżeli TAK, to zy zad a o o dostęp ość syste u dla osó  iepeł ospraw y h zgod ie  
z WCAG 2.0 na poziomie AA? 

TAK ☒ NIE ☐ 

Jeżeli NIE, proszę uzasad ić dla zego: 
 

10.  Czy przewidzia o złoże ie pu lika ję  w repozytoriu  i teropera yj oś i opisów struktur 

da y h i protokołów usług sie iowy h? 

TAK ☒ NIE ☐ 

Jeżeli NIE, proszę uzasad ić dla zego: 

O jaś ie ia: 

1. dane referencyjne – da e opisują e e hę i for a yj ą o iektu pierwot ie wprowadzo e do rejestru 
pu li z ego w wy iku określo ego zdarze ia, z do ie a ia opatrzo e atry ute  aute ty z oś i  
i iezaprze zal oś i, przykład: 
numer regon 

numer pesel 

ide tyfikatory o iektów przestrze y h tj. pu kt adresowy, działka ewide yj a, o rę  ewide yj y 

kwota podatku podlegają a wpła ie do urzędu skar owego za 4 r. 
2. format danych – reguły określają e strukturę fizy z ą, sposó  roz iesz ze ia, zapisu informacji danego typu 

3. i teropera yj ość – zdol ość róż y h pod iotów oraz używa y h przez ie syste ów telei for aty z ych  

i rejestrów pu li z y h do współdziała ia a rze z osiąg ię ia wzaje ie korzyst y h i uzgod io y h elów,  
z uwzględ ie ie  współdziele ia i for a ji i wiedzy przez wspiera e przez ie pro esy iz esowe realizowa e 
za po o ą wy ia y da y h za pośred i twe  wykorzystywa y h przez te pod ioty syste ów 
teleinformatycznych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja


4. protokoły sieciowe / komunikacyjne – z iór reguł, zgod ie z który i urządze ia tworzą e sieć ogą łą zyć się  
i wy ie iać iędzy so ą da e 

5. repozytoriu  i teropera yj oś i – zęść zaso ów ePUAP przez a zo a do udostęp ia ia i for a ji służą y h 
osiąga iu i teropera yj oś i 

6. rejestr publiczny – ewide ja, wykaz, lista, spis al o i a for a ewide ji, służą a do realiza ji zadań 
publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrę y h przepisów ustawowy h, przykład: 
Ce tral a Ewide ja Działal oś i Gospodar zej CEiDG  

Powsze h y Elektro i z y Syste  Ewide ji Lud oś i PESEL  



 

Nazwa projektu dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w 
sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego 
Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

 

1. 
Projekt opracowany na podstawie założeń projektu ustawy 
(w przypadku projektu ustawy). 

TAK/NIE 

2. 

Pozycja projektu dokumentu rządowego w wykazie prac 
legislacyjnych Rady Ministrów albo w wykazie prac Rady 
Ministrów dotyczącym innych projektów dokumentów 
rządowych. Termin planowanego przyjęcia projektu przez 
Radę Ministrów (jeżeli został określony).  

Wykaz prac legislacyjnych 

Ministra Sportu i Turystyki: 36 

3. Przeprowadzono konferencję uzgodnieniową. TAK/NIE 

4. 
Protokół rozbieżności – w przypadku nieusunięcia 
rozbieżności stanowisk w toku uzgodnień. 

TAK1)/NIE 

5. 

Zestawienie uwag oraz raport z konsultacji, o których mowa 
w § 50 ust. 3 i § 51 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M.P. poz. 979).  

TAK2)/NIE 

5.1.  
Projekt wymaga opinii Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. 

TAK3)/NIE 

6. Projekt implementuje prawo Unii Europejskiej. TAK/NIE 

7. 
Projekt wymaga rozpatrzenia przez Komitet do Spraw 

Europejskich. 
TAK4)NIE 

8.  Projekt rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów. TAK5)NIE 

9.  

Projekt posiada opinię o zgodności projektu z prawem UE 
i stanowisko organu wnioskującego w przypadku 
nieuwzględniania uwag przedstawionych w tej opinii.  

TAK6)NIE 

10.  

Projekt posiada opinie Rady Legislacyjnej przy Prezesie 

Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu 
wnioskującego. 

TAK7)NIE 

11.  
Projekt posiada opinie, analizy i inne materiały wymagane 
lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.  

TAK8)NIE 

Załączniki do OSR 

 
1) Proszę dołączyć protokół rozbieżności.  
2) Proszę dołączyć zestawienie uwag, raport z konsultacji lub stanowisko organu wnioskującego do wniesionych uwag lub opinii. 
3) Proszę dołączyć stanowisko wobec opinii KWRiST 

4) Proszę dołączyć informację na temat ustaleń Komitetu.  

5) Proszę dołączyć informację na temat ustaleń Komitetu. 
6) Proszę załączyć odpowiednią dokumentację.  
7) Proszę załączyć odpowiednią dokumentację. 
8) Proszę załączyć odpowiednią dokumentację. 


