
MINISTERSTWO
SPORTU I TURYSTYKI Warszawa,^-dnarca 2018 r.

Departament Prawny

DP-WPL.0201.38.2017.PM.24 
U N P: 2018 - 27369

Pani
Aleksandra Ostapiuk
Dyrektor Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Finansów

Szanowna Pani Dyrektor,

w załączeniu przekazuję do podpisania w porozumieniu przez Ministra Finansów rozporządzenie 

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego 

obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (przesłane w formie elektronicznej na adres 

sekretariat.PR@jTif.gov.pl').

Projektowane rozporządzenie 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. 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/EW G 

(Dz. Urz. UEL 326 z 11.12.2015, str. 1).

Przedłożony projekt został poddany procedurze konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia 

został uzgodniony międzyresortowo. Uwagi Ministra Finansów zostały wyjaśnione. 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.

W piśmie z dnia 12 marca 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji poinform owało, 

że projekt rozporządzenia został zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Praw niczą,

mailto:sekretariat.PR@jTif.gov.pl


z zastrzeżeniem dokonania wskazanych poprawek redakcyjnych. Uprzejmie informuję, że przekazany do 

podpisania w porozumieniu z Ministrem Finansów projekt rozporządzenia, uwzględnia ww. poprawki.

- pismo z RCL informujące o zwolnieniu projektu rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Prowadząca sprawę:
Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk 
tek: (22) 24 43 221

z poważaniem

Zał. 1:
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Warszawa, dnia 12 marca 2018 r.

R z ą d o w e  C e n t r u m  L e g is l a c ji

Depa rta m en t  Praw a  Ad m inistracyjnego

RCL.DPA.555.269/2017 
Dot.: DP-WPL.0201.38.2017.PM.23

Pan

Piotr Kudelski 

Dyrektor 

Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Sportu i Turystyki
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Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 2018 r. dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu 

teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki

i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, Rządowe 

Centrum Legislacji informuje, że projekt ten zostaje zwolniony z obowiązku rozpatrzenia 

przez komisję prawniczą z zastrzeżeniem uwag redakcyjnych naniesionych na tekst projektu,

Z poważaniem,
Stanisław Małecki 

Dyrektor
Departamentu Prawa Administracyjnego 

w Rządowym Centrum Legislacji

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/

Załącznik; projekt z naniesionymi uwagami redakcyjnymi

Sprawę prowadzi: Jerzy Dąbrowski
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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 0

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

w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego 

Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Pow iązanych Usług Turystycznych

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

i powiązanych usługach lun stycznych (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 

Ułatwiając)ch 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 /.gromadzonych w Ewidencji oraz ich wyszukiwanie według

następując) eh kn teriów:

a) Firma lub nazwa przedsiębiorę) turystycznego,

b) siedziba przedsiębiorę) turystycznego.

e) adres przedsiębiorę) turystycznego.

d) województwo.

e) forma prawna prowadzonej działalności.

f) numer ewidencyjny,

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Minister Spoił u i Turystyki kieruje d/inlem administracji rządowej turystyka, na podstawie £ 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rad) Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).



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 pozwalając) 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 

mi n i m a I ną I unkej on a Iność :

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
, za pomocą wbudowanego narzędzia do

w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych;
,V

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

zgromadzonych w Ewidencji, wi—pumocą wlnidwrttnego narzędziu du goiw-swaniu V  V  
raportów-i matyst-yto w t> m również danych usuniętych z Ew idencji zgodnie / przepisami 

wydanymi na podstawie art. 29 ust. 5 ustaw>:

5) mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji;

6) zaimpicmenknvanie 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 uży tkow ników;

9) zapewnienie na każdym etapie mechanizmów' zachowania nienaruszalności wpisów 

w Ew idencji;

10) możliwość zgłaszania usterek i błędów dotyczących funkcjonowania systemu Ewidencji
co najmniej
■mmmmm 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


