
MINISTERSTWO Warszawa, S> marca 2018 r.

SPORTU I TURYSTYKI 
Departament Prawny

Pan
Stanisław Małecki 
Dyrektor
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Stosownie do przepisu § 71 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) zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję 

Prawniczą projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej 

funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję 

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 

Usług Turystycznych.

Projekt rozporządzenia został uzgodniony międzyresortowo. Ponadto Rządowe 

Centrum Legislacji pismem z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: RCL.DPA.555.269/2017, 

poinformowało Ministra Sportu i Turystyki, że nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia, 

w wersji z dnia 16 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że załączony do niniejszego pisma projekt rozporządzenia, 

w odniesieniu do zaakceptowanego projektu z dnia 16 stycznia 2016 r. zawiera jedynie korektę 

odnośnika, w którym zaktualizowano podstawę kierowania przez Ministra Sportu i Turystyki, 

działem administracji rządowej -  turystyka, tj. wskazano odpowiednie przepisy obecnie 

obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Ponadto uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia w dniu 31 stycznia 2018 r. 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Natomiast
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w dniu 23 lutego 2018 r. projekt rozporządzenia został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów 

do spraw Cyfryzacji. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Zagranicznych 

wyrażonym w piśmie z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: DPUE.920.1891.2017/2/dl, projektowane 

rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Zał. 2:

1) projekt rozporządzenia z dnia 02 marca 2018 r. wraz z uzasadnieniem i OSR;

2) Opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej, pismo 
z dnia 31 stycznia 2018 r.
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Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk 

tel.:(22) 24 43 221
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Projekt z dnia 02 marca 2018 r.

R O Z P O R Z Ą 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  !)

z d n ia ............................. 2018 r.

w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego 

Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych 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),

u Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej -  turystyka, na podstawie $ 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Sportu i Tuiystyki (Dz. U. poz. 2318).
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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 podstawcie art. 29 ust. 5 ustawmy;

5) mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji;

6) zaimplementowanie środowiska szkoleniow7o-testowego na potrzeby szkoleń i testów 

użytkowników7;

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 Ewudencji 

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 lub nazwy 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 edycji danych 

zawartych w Ewidencji;

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

w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych;

6) mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji;

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.





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.

Ministerstw o w iodące 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
Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Tek: (22) 24 43 172; Fax: (22) 24 47 301
ewa.pawlak-lewandowska@msit.gov.pl_____________________________

Data sporządzenia: 02 marca 2018 r.

Źródło:
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

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozw iązywany?

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego 
obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Tuiystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Tury stycznych 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 tuiystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.
Projekt rozporządzenia określa minimalną funkcjonalność, którą ma zapewniać system teleinformatyczny obsługujący 
Centralną Ewidencję Organizatorów Tuiystyki 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. tuiystyki oraz Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Będzie ona umożliwiać m.in.:
-  przeglądanie danych zgromadzonych w Ewidencji oraz ich wyszukiwanie według następujących kryteriów: firmy lub 

nazwy przedsiębiorcy turystycznego, siedziby i adresu przedsiębiorcy turystycznego oraz województwa, formy 
prawnej prowadzonej działalności, numeru ewidencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru wpisu do 
rejestru organizatorów tuiystyki 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 edycji danych zawartych w Ewidencji;
-  możliwość monitorowania dostępu do danych oraz zmian wprowadzanych do Ewidencji w odniesieniu do ksiąg 

ewidencyjnych;
-  mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji;
-  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.___________________________________________
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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 OF.CD/UE?

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 
o ferujących 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 tiybu 
wprowadzania i publikacji 
danych.

Możliwość samodzielnego 
dokonywania wydruków 
z Ewidencji o mocy równej 
zaś w i adczen i u wy dan em u 
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 min

2) Liczba pakietów 
dynamicznych 
zakupionych przez 
obywateli, którzy 
nie są dotychczas 
objęci regulacją: 
5,38 min

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 min 
turystycznych podróży za 
granicę (w tym 22,0% 
korzystało z usług biur 
podróży) oraz w 17 min 
krajowych podróży 
długoterminowych (w tym 
2,0% korzystało z usług biur 
podróży) i w 26,5 min 
krajowych podróży 
krótkoterminowych (w tym 
0,7% korzystało z usług biur 
podróży).

2) Szacując liczebność grupy 
wzięto pod uwagę wyjazdy 
zagraniczne (11,3 min) oraz 
wyjazdy krajowe 
długoterminowe (17,0 min). 
Komisja Europejska podaje, 
że w Polsce 19% rynku 
turystycznego stanowią 
pakiety dynamiczne - czyli 
ok. 5,38 min podróży 
realizowanych jest w Polsce 
jako pakiety dynamiczne 
(imprezy turystyczne i PUT).

3) patrz załącznik nr 2 Dane 
statystyczne dotyczące 
podmiotów niehędących 
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 tiybu
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. tuiystyki 
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 tury stycznej, sportowej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji konsumenckich, kościołów 
i związków wyznaniowych oraz marszałkowie województw.
Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Tuiystyki 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 [min zł]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 późniejsze utrzymanie systemu teleinformatycznego obsługującego 
Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Tury stycznych 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 min 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 pobycie 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 tury stycznych. 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 źródeł 
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 min zł. 
ceny stałe z
.......r.)

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0
sektor mikro-, mały cli i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0
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Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny

0,2

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 infonnacji 
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 źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

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

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

□  tak 
H nie

K  nie dotyczy

1x1 zmniejszenie liczby dokumentów 
K  zmniejszenie liczby procedur 
K  skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

K  zwiększenie liczby dokumentów 
I I zwiększenie liczby procedur 
~| wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

~D inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

□  tak 
I I nie
K  nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6



10. Wpływ na pozostałe obszary

0  środowisko naturalne
1 1 sytuacja i rozwój regionalny 
K  inne:

ochrona klienta

f i  demografia 
1 1 mienie państwowe

K  informatyzacja 
1 1 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 praw nego

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

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

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

13.Zaląezniki (istotne dokumenty źródłowe, 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 Tuiystycznego Funduszu Gwarancyjnego -  materiał 
UFG
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