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w nawiązaniu do pisma Ministra Cyfryzacji z 12 stycznia 2018 r.

znak: DP-III.0210.789.2017, przy którym przekazano 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 

(zwanego dalej: „projektem rozporządzenia”), przestawiam poniższe stanowisko.

Ad. 1 -  uwaga nie może być uwzględniona

Kwestia dotycząca usuwania zgłoszonych usterek lub błędów dotyczących 

funkcjonowania systemu została zmodyfikowana względem pierwotnego projektu i ujęta 

w § 4 pkt 10 projektu rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2018 r. Obecnie ww. przepis brzmi:

„§ 4. System teleinformatyczny zapewnia marszałkom województw następującą 

minimalną funkcjonalność: [...] 10) możliwość zgłaszania usterek i błędów dotyczących 

funkcjonowania systemu Ewidencji na wskazany adres e-mail oraz ich usuwania lub 

korygowania.”

W piśmie z 22 grudnia 2017 r. znak: RCL.DPA.555.269/2017, RCL wskazał, 

że § 6 projektu rozporządzenia w brzmieniu z 8 grudnia 2017 r. (tj. w brzmieniu przytaczanym 

przez Ministra Cyfryzacji w piśmie z 9 lutego br.) wykraczał poza upoważnienie ustawowe. 

Wydaje się oczywiste, że to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który stworzy i będzie 

prowadzić system teleinformatyczny będzie usuwać i korygować błędy systemu. Gdyby taki 

obowiązek nałożono na marszałków, bezcelowa byłaby funkcjonalność określona w § 4 pkt 10



projektu rozporządzenia, tj. możliwość zgłaszania usterek i błędów. Nie istnieje tutaj obawa, 

na którą zwraca uwagę Minister Cyfryzacji, ponieważ system ma zapewniać funkcjonalność 

usuwania błędów przez UFG, po zgłoszeniu dokonanym przez marszałka województwa.

Ad. 2 -  uwaga nie może być uwzględniona

System teleinformatyczny ma zapewniać utworzenie dla każdego użytkownika 

indywidualnego identyfikatora służącego do autoryzacji oraz mechanizmy umożliwiające jego 

uwierzytelnianie i autoryzację podczas korzystania z systemu. Projektowany system 

teleinformatyczny zapewni minimalną funkcjonalność, zróżnicowaną w odniesieniu do 

użytkowników jakimi są: marszałkowie województw, minister właściwy ds. turystyki oraz 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a także pracownicy urzędów zapewniających ich 

obsługę. Tylko te osoby będą użytkowały system w sposób określony w § 4 i 5 projektu 

rozporządzenia. Inne osoby, w szczególności te, na które uwagę zwrócił Minister Cyfryzacji, 

będą mogły korzystać z systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję 

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych, przy wykorzystaniu funkcjonalności wymienionej w § 3, lecz nie będą miały 

przypisanego statusu użytkownika systemu.

Odnosząc się do propozycji rozszerzenia § 3 projektu rozporządzenia o wskazanie grup 

użytkowników oraz przypisanie im docelowych funkcjonalności, należy zauważyć, że takie 

rozwiązanie zostało zastosowane w przedmiotowym projekcie, gdyż funkcjonalności 

wymienione w § 3 są adresowane do wszystkich osób, które będą chciały zapoznać się 

z informacjami zawartymi w systemie, w § 4 -  do marszałków województw, a w § 5 -  do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra właściwego ds. turystyki.

Ad. 3 -  uwaga nie może być uwzględniona

Odnosząc się do propozycji uszczegółowienia wymagań wskazanych w § 3 projektu 

rozporządzenia, należy wyjaśnić, że w przepisie tym uregulowano, zgodnie z upoważnieniem 

ustawowym, jedynie minimalną funkcjonalność systemu teleinformatycznego 

zapewniającego możliwość funkcjonowania Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 

i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Propozycje 

uszczegółowienia § 3 projektu rozporządzenia, o których mowa w pkt. 3 pisma Ministra 

Cyfryzacji z 9 lutego 2017 r. dotyczą de facto szczegółów funkcjonowania Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych, tj. zagadnień uregulowanych w równolegle
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procedowanym projekcie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych.

Niemniej jednak należy wskazać, że minimalne funkcjonalności wymienione 

w § 3 projektu rozporządzenia są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych 

zapoznaniem się z danymi zgromadzonymi w systemie, w związku z czym:

a) system teleinformatyczny, o którym mowa w § 1 projektu rozporządzenia, zapewni 

minimalną funkcjonalność przeglądania danych zgromadzonych w Ewidencji oraz ich 

wyszukiwanie według wskazanych w projekcie kryteriów, bez konieczności uwierzytelniania 

w systemie, ponieważ z tej funkcjonalności będzie mógł skorzystać każdy;

b) możliwość generowania predefiniowanych statystyk w zakresie dotyczącym danych 

zgromadzonych w Ewidencji oraz raportów w zakresie dotyczącym katalogów prowadzonych 

w ramach Ewidencji, będzie też dostępna dla wszystkich zainteresowanych odbiorców 

(bez konieczności uwierzytelniania) i nie będzie wymagała składania formalnego wniosku;

c) 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, będzie dedykowany każdemu korzystającemu. 

W praktyce będzie to funkcjonowało analogicznie jak w przypadku wydruku z CEIDG czy 

KRS. Nie będzie zatem konieczności składania wniosku, czy też zapytania w tym zakresie.

Z uwagi na fakt, iż wskazane powyżej funkcjonalności będą ogólnodostępne i nie będą 

wymagać uwierzytelnienia ani złożenia wniosku, wydaje się bezcelowe ich doszczegółowienie 

w zaproponowany sposób. Oczywiste jest, że gdyby uwierzytelnienie lub złożenie wniosku 

było konieczne, wymóg ten zostałby wskazany.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
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teł.:(22) 24 43 265
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