
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 0

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

w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformaty cznego obsługującego 

Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

N a podstaw ie art. 29 ust. 7 ustaw y z dnia 24 listopada 2017 r. o im prezach turystycznych 

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

§ 1. Rozporządzenie określa m inim alną funkcjonalność system u teleinform atycznego 

utw orzonego i prowadzonego przez U bezpieczeniow y Fundusz Gw arancyjny zapew niającego 

m ożliw ość funkcjonowania Centralnej Ewidencji Organizatorów  Turystyki i Przedsiębiorców  

U łatw iających N abyw anie Pow iązanych Usług Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją'*.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest m ow a o użytkow niku, należy przez to rozum ieć 

m arszałka województwa, m inistra w łaściwego do spraw turystyki, U bezpieczeniow y Fundusz 

Gw arancyjny, a także pracow ników  urzędów  zapew niających ich obsługę.

§ 3. System teleinform atyczny, o którym  m ow a w § 1, zapew nia następującą m inim alną 

funkcjonalność:

1) przeglądanie danych zgrom adzonych w Ewidencji oraz ich w yszukiw anie w edług

następujących kryteriów:

a) firma lub nazw a przedsiębiorcy turystycznego,

b) siedziba przedsiębiorcy turystycznego.

c) adres przedsiębiorcy turystycznego,

d) województwo,

e) forma praw na prow adzonej działalności,

f) num er ewidencyjny,

g) num er identyfikacji podatkow ej (NIP),

11 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 Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
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h) num er wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców  ułatwiających 

nabywanie pow iązanych usług turystycznych;

2) m ożliwość generow ania predefiniowanych statystyk w zakresie dotyczącym  danych 

zgrom adzonych w Ew idencji oraz raportów w zakresie dotyczącym  katalogów 

prowadzonych w ram ach Ewidencji;

3) wydruk aktualnych infonnacji o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji 

zawierający adres strony internetowej, na której zam ieszczane są te inform acje, oraz 

identyfikator pozwalający na potwierdzenie faktu sporządzenia tego w ydruku w system ie 

teleinform atycznym  obsługującym  Ewidencję oraz praw dziw ości danych zawartych 

w tym wydruku w  czasie jego  sporządzenia.

§ 4. System teleinfonnatyczny zapew nia m arszałkom  w ojew ództw  następującą

m inim alną funkcjonalność:

1) m ożliwość w prow adzania danych w form ie ksiąg ew idencyjnych oraz edycji danych 

zawartych w  Ewidencji;

2) wew nętrzną spójność między w szystkim i katalogam i i księgami ewidencyjnym i 

prowadzonym i w ram ach Ewidencji;

3) m ożliwość m onitorow ania dostępu do danych oraz zmian w prow adzanych do Ewidencji 

w  odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych;

4) m ożliwość generow ania raportów i statystyk, za pom ocą w budow anego narzędzia do ich 

generowania, w pełnym  zakresie dotyczącym  danych zgrom adzonych w Ewidencji, 

w tym rów nież danych usuniętych z Ewidencji zgodnie z przepisam i wydanym i na 

podstaw ie art. 29 ust. 5 ustawy;

5) m echanizm y uwierzytelniania użytkow ników  i autoryzacji;

6) zaim plem entow anie środowiska szkoleniowo-testow ego na potrzeby szkoleń i testów 

użytkowników;

7) ewidencjonow anie wszystkich danych wprowadzanych do Ew idencji;

8) mechanizm m onitoringu um ożliw iający rejestrację prób logowań do systemu 

teleinform atycznego oraz zdefiniow anie zestawu śledzonych czynności w ykonyw anych 

przez użytkow ników ;

9) zapew nienie na każdym etapie mechanizmów'' zachow ania nienaruszalności wpisów 

w Ewidencji;

10) m ożliw ość zgłaszania usterek i błędów dotyczących funkcjonow ania system u Ewidencji 

co najmniej na wskazany adres e-mail oraz ich usuwania lub korygowania.
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§ 5. System teleinform atyczny zapew nia m inistrowi właściwem u do spraw turystyki oraz 

U bezpieczeniow em u Funduszowi G w arancyjnem u m inim alną funkcjonalność, o której m owa 

w § 4 pkt 2-10.

§ 6. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem 1 lipea 2018 r.

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

w porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW





UZASADNIENIE

I. W yjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia

Rozporządzenie zaw arte w  przedm iotow ym  projekcie będzie stanow ić realizację upow ażnienia 

ustaw owego zaw artego w  art. 29 ust. 7 ustaw y z dnia 24 listopada 2017 r. o im prezach 

turystycznych i pow iązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). U staw a ta  w draża do 

krajowego porządku praw nego dyrektyw ę Parlam entu Europejskiego i R ady (UE) 2015/2302 

z dnia 25 listopada 2015 r. w  spraw ie im prez turystycznych i pow iązanych usług turystycznych, 

zm ieniającą rozporządzenie (W E) nr 2006/2004 i dyrektyw ę Parlam entu  Europejskiego i Rady 

2 0 1 1/83/UE oraz uchylającą dyrektyw ę Rady 9 0 /3 14/EW G (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, 

str. 1). Zastąpi ona obow iązującą obecnie ustaw ę 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. N a m ocy niniejszego rozporządzenia 

M inister Sportu i Turystyki w  porozum ieniu z M inistrem  Finansów , po zasięgnięciu opinii 

U bezpieczeniow ego Funduszu G w arancyjnego, określa m inim alną funkcjonalność system u 

teleinform atycznego tw orzonego i prow adzonego przez U bezpieczeniow y Fundusz 

G w arancyjny, zapew niającego m ożliw ość funkcjonow ania Centralnej Ew idencji 

O rganizatorów  Turystyki i Przedsiębiorców  U łatw iających N abyw anie Pow iązanych Usług 

Turystycznych, zwanej dalej „E w idencją”, m ając na w zględzie konieczność zapew nienia 

spraw nego procesu grom adzenia i aktualizacji oraz analizy danych zaw artych w  Ew idencji, a 

także konieczność zapew nienia bezpiecznego przesyłu  i w eryfikacji danych i inform acji drogą 

teletransm isji danych, co stanow i realizację w ytycznych ustaw ow ych zaw artych 

w  upow ażnieniu do w ydania tego rozporządzenia.

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

W  aktualnym  stanie praw nym  system  teleinform atyczny obsługujący obecną Centralną 

Ew idencję O rganizatorów  Turystyki i Pośredników  Turystycznych nie jes t prow adzony 

przez U bezpieczeniow y Fundusz Gw arancyjny. N ie istnieją w ięc regulacje, które zostaną 

zastąpione niniejszym  rozporządzeniem .



III. W ykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Rozporządzenie w  sprawie m inim alnej funkcjonalności system u teleinform atycznego 

obsługującego C entralną Ew idencję O rganizatorów  Turystyki i Przedsiębiorców  U łatw iających 

N abyw anie Pow iązanych U sług Turystycznych, będzie określać m inim alną funkcjonalność 

system u, zróżnicow aną w  odniesieniu do różnych kategorii użytkow ników , w  tym m arszałków  

wojew ództw , m inistra w łaściw ego ds. turystyki oraz U bezpieczeniow ego Funduszu 

G w arancyjnego. System  będzie m .in. zapew niał:

1) przeglądanie danych zgrom adzonych w  Ew idencji oraz ich  w yszukiw anie w edług 

następujących kryteriów : firm y lub nazw y przedsiębiorcy turystycznego, siedziby i adresu 

przedsiębiorcy turystycznego oraz w ojew ództw a, form y praw nej prowadzonej 

działalności, num eru ew idencyjnego, num eru identyfikacji podatkow ej (NIP), 

num eru w pisu  do rejestru organizatorów  turystyki i przedsiębiorców  ułatw iających 

nabyw anie pow iązanych usług turystycznych;

2) m ożliw ość generow ania predefiniow anych statystyk w  zakresie dotyczącym  danych 

zgrom adzonych w  Ew idencji oraz raportów  w zakresie dotyczącym  katalogów  

prow adzonych w  ram ach Ew idencji;

3) w ydruk aktualnych inform acji o przedsiębiorcach turystycznych w pisanych do Ew idencji 

zaw ierający adres strony internetow ej, na której zam ieszczane są te informacje, oraz 

identyfikator pozw alający na potw ierdzenie faktu sporządzenia tego w ydruku w  system ie 

teleinform atycznym  obsługującym  Ew idencję oraz praw dziw ości danych zaw artych w  tym  

w ydruku w  czasie jego sporządzenia;

4) m ożliw ość w prow adzania danych w  form ie ksiąg ew idencyjnych oraz edycji danych 

zaw artych w  Ew idencji;

5) m ożliw ość m onitorow ania dostępu do danych oraz zm ian w prow adzanych do Ewidencji 

w  odniesieniu do ksiąg ew idencyjnych;

6) m echanizm y uw ierzytelniania użytkow ników  i autoryzacji;

7) zaim plem entow anie środow iska szkoleniow o-testow ego na po trzeby  szkoleń i testów  

użytkow ników ;

8) m echanizm  m onitoringu um ożliw iający rejestrację prób  logow ań do system u 

teleinform atycznego oraz zdefiniow anie zestaw u śledzonych czynności w ykonyw anych 

przez użytkow ników .

Generalny Inspektor O chrony D anych O sobow ych pism em  z dnia  20 grudnia 2017 r. znak 

D O LIS-023-561/17 /N S /91551/17 poinform ow ał, że nie zgłasza uw ag do niniejszego projektu.



Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w  rozum ieniu przepisów  

rozporządzenia Rady M inistrów  z dnia 23 grudnia 2002 r. w  spraw ie sposobu funkcjonowania 

krajowego system u notyfikacji norm  i aktów  praw nych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597).

Projekt nie w ym aga przedstaw ienia w łaściw ym  organom  i instytucjom  Unii Europejskiej, 

w  tym Europejskiem u Bankow i Centralnem u, w  celu uzyskania opinii, dokonania 

pow iadom ienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Stosownie do postanow ień art. 5 ustaw y z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanow ienia praw a (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady 

M inistrów  z dnia 29 października 2013 r. -  Regulam in pracy Rady M inistrów  (M .P. z 2016 r. 

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

Rządowego Centrum  Legislacji, w serw isie Rządow y Proces Legislacyjny oraz w  Biuletynie 

Inform acji Publicznej M inisterstw a Sportu i Turystyki.

Nie dokonyw ano oceny O SR w trybie § 32 R egulam inu Pracy R ady M inistrów .

Zgodnie ze stanow iskiem  M inistra Spraw Zagranicznych w yrażonym  w  piśm ie z dnia 

14 grudnia 2017 r. znak: D P U E .920.1891.2017/2/dl projekt rozporządzenia je s t zgodny 

z praw em  U nii Europejskiej.

Rozporządzenie w ejdzie 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.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Sportu i Turystyki -  wiodące 
Ministerstwo Finansów -  współpracujące

Data sporządzenia: 12 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....................

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu Lp.: 36 w wykazie prac legislacyjnych 
lub Podsekretarza Stanu Ministra Sportu i Turystyki
Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Tel.: (22) 24 43 172; Fax: (22) 24 47 301 
ewa.pawlak-lewandowska@msit.gov.pl_____________________

OCENA SKUTKÓW  REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiąz;

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego 
obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki 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 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 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;

-  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 szkol en iowo-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 członkow skich OECD/UE?

W państwach Unii Europejskiej w stępują różne sposoby i systemy monitorowania oraz weryfikacji działalności podmiotów 
wykonujących działalność organizatorów turystyki i w zakresie ułatwiania nabywania powiązanych usług tuiystycznych, 
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 Ewddencji o mocy rówmej 
zaświadczeniu wydanemu 
przez marszałka województwa.

Podmioty oferujące
pakiety dynamiczne,
nieobjęte
dotychczasowa
regulacją (nowi
organizatorzy
turystyki)
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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 w'e wpisach w związku 
z uproszczeniem trybu 
wprowadzania i publikacji 
danych.

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

Podmioty niebędące 
przedsiębiorcami, 
a zajmujące się 
nieokazjonalnie 
(w sposób ciągły, 
częściej niż kilka razy 
w roku)
organizowaniem 
imprez tuiystycznych 
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 tury styczne 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 Ewddencji 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 w'pisów' 
i zmian we wpisach w związku 
z uproszczeniem tiybu 
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 uw^agę 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 tuiystyczne 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 obowdązku 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 
wy konywania 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. 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 turystycznej, 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 mody fikację 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 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 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 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 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-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0
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Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny

oooooo

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 źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

-

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
I I nie dotyczy_____________________________________________________________________________
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□  tak
□  nie
K  nie dotyczy

[X] zmniejszenie liczby dokumentów 1 zwiększenie liczby dokumentów
KI zmniejszenie liczby procedur 1 1 zwiększenie liczby procedur
K  skrócenie czasu na załatwienie sprawy 1 1 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
1 1 inne: 1 1 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich □  tak
elektron izacj i. □  nie

K  nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

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

J  środowisko naturalne 
O  sytuacja i rozwój regionalny 
1X1 inne:

ochrona klienta

U demografia 
1 1 mienie państwowe

[Xj informatyzacja 
1 I zdrowie

Omówienie wpływu

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

Projektowane rozporządzenie służyć ma zapewnieniu sprawnego procesu gromadzenia
1 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 zastosow ane?

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

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Załącznik nr 1. Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne 
Załącznik nr 2. Dane statystyczne dotyczące podmiotów niehędących 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

W yliczenie 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 łub 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 49.1 OZ oraz grupa 49.3 wg PKD 2007)

761

Liczba przedsiębiorstw' posiadających strony internetowa 50% 381

Liczba przedsiębiorstw posiadających strony internetowa, które jednocześnie 
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

Przyjęto założenie, że z powyższej liczby podm iotów  oferujących pakiety dynam iczne poprzez 
sw oje strony internetowe:

• 70% będzie oferować im prezy turystyczne i tym samym będą traktow ani jak  organizatorzy 
turystyki;

• 30%  będzie oferować pow iązane usługi turystyczne.

Organizatorzy turystyki 70% 199

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi tury styczne 30% 86

Powyższe wyliczenia oparto na analizie dokonanej w  dokum encie: DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB 
KOMISJI OCENA SKUTKÓW dokumentu w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług 
turystycznych. zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 i 
dyrektywę 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG: 9.7.2013 r. Bruksela, s. 145- 
146.

W yliczenia w zakresie wypożyczalni sam ochodów  oraz innego transportu lądowego pasażerskiego 
nie uw zględniają przedsiębiorstw  zatrudniających poniżej 9 osób (odpow iednio byłoby to: 3 764 
oraz 70 723), poniew aż przyjęto, że na tym etapie przedsiębiorstw a te nie posiadają potencjału do 
oferowania pakietów  dynamicznych.

Pow yższe wyliczenie nie uwzględnia tzwr. portali rezerwacyjnych, które będą tworzone od początku 
w celu oferowania pakietów  dynam icznych. Nie m ożna przew idzieć ile tego typu portali powstanie.

2. Agenci turystyczni oferujący pakiety dynamiczne

Przyjęto założenie, że część agentów turystycznych będzie oferowała pakiety dynam iczne poprzez 
sprzedaż Online lub poprzez sprzedaż w  biurach stacjonarnych.
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Przyjęto założenie, że łącznie 50% agentów turystycznych m oże sprzedawać pakiety dynam iczne 
i tym samym m ogą być traktowani jako  organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 
pow iązane usługi turystyczne.

Agenci turysty czni

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% 1347

Założono, że z ww. liczby zdecydow ana 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 turysty czne 80% 1 078

3. Podsumow anie

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

285

Liczba agentów turystycznych, którzy mogą sprzedawać pakiety dynamiczne i tym samym 
być traktowani jako organizatorzy turystyki 1 347

SUMA, w tym: 1 632

O rganizatorzy turystyki (łączna liczba z pkt 1 i 2) 468

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi tury styczne (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.)
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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, gm iny wyznaniow e, ośrodki)
w 2014 r. (stan na koniec roku), w ty m 1:
S  kościół katolicki -  10 343,
S  starokatolickie -  140,
S  praw osławne -  247,
S  protestanckie i tradycji protestanckiej -  1 034,
S  i n n e -  1 394;

❖  14 009 klubów sportowych2 (w tym uczniow skie kluby sportowe i kluby wyznaniowe, 
których jest 6 447. W cześniej UKS i kluby wyznaniowe ujm ow ane były jako  organizacje 
kultury fizycznej) w 2014 r.;

♦> 83 500 organizacji społecznych i politycznych w 2012 r. (stan na koniec roku), 
w tym 3:
>4 stow arzyszenia i podobne organizacje społeczne -  69 500,
S  fundacje -  8 500,
S  społeczne podm ioty wyznaniowe -  1 800,
S  samorządy gospodarcze i zawodowe -  3 300,
S  organizacje pracodaw ców  -  300,
S  partie polityczne -  100;

♦♦♦ 9 300 stowarzyszeń i fundacji na koniec 2012 r. m ających zarejestrow aną działalność 
gospodarczą;

♦♦♦ 29 912 szkól w roku szkolnym  2014/2015, w tym 4:
S  szkoły podstaw owe -  13 528,
S  szkoły gim nazjalne -  7 635,
S  szkoły ponadgim nazjalne -  8 749 (w tym 6 557 dla m łodzieży 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 profilow ane - 1 1 .

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
* 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

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

ul. Płocka 9/11, 01-231 W arszawa, te l.: +48 22 53 96 100 
fax: +48 22 53 96 261, w w w .ufg.p l, e-mail: ufg@ ufg.pl

Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Realizacja system u teleinform atycznego do obsługi Centralnej 
Ewidencji O rganizatorów  Turystyki i Przedsiębiorców  Ułatw iających 
N abyw anie Pow iązanych Usług Turystycznych została przew idziana do 
opracow ania w oparciu o funkcjonujący Portal UFG oraz nowo powstały 
m oduł w obrębie istniejącego system u TFG.

Opracowanie rozw iązania zakłada:
• Stworzenie na Portalu UFG profilów  dla m arszałków  województw.
• Przygotow anie interfejsu użytkow nika - na Portalu UFG zostaną 

przygotowane form ularze um ożliw iające dodanie/edycję danych 
touroperatorów oraz generow anie raportów.

•  Zaprojektow anie i im plem entację architektury bazodanowej.
•  Przygotow anie m echanizm ów  integracji - zm iany wprowadzane na 

Portalu UFG będą zapisywane w  nowej bazie CEOTiPT. Integracja 
w tym zakresie będzie realizow ana przez web service. Edycja 
danych będzie zapisyw ana w strukturach historycznych tak aby 
m ożna było wyśw ietlić pełną listę historii zm ian atrybutów.

• Integrację z rejestram i CEIDG, KRS oraz REGON -  na etapie 
analizy zostanie zw eryfikow ana m ożliwość integracji z powyższym i 
ewidencjami.

• Opracowanie interfejsu publicznego -  na Portalu UFG dla 
niezalogowanych użytkow ników  powstanie:

o  form ularz podglądu wyselekcjonow anych danych 
touroperatorów  (bez m ożliw ości ich edycji), 

o  m oduł raportowy z m ożliw ością generow ania raportów''.

Koszty opracowania

Lp Pozycja Koszt
1 Analiza 30 500,00
2 Projekt techniczny 9 500,00

3 Scenariusze testowa 4 000,00
4 Realizacja DEV 125 000,00

5 Testy w ew nętrzne 8 000,00

6 Testy UAT 13 000,00
7 W drożenie 10 000,00

SUMA 200 000,00

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

NIP 526-10-51-849 
Regon 010000400

http://www.ufg.pl
mailto:ufg@ufg.pl



