
Projekt z dnia 15 stycznia 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 1) 

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

w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

Na podstawie art. 29 ust. 5 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 organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją” oraz tryb udzielania informacji 

o danych objętych wpisem do Ewidencji. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rejestrze oznacza to rejestr organizatorów 

turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, 

o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

§ 3. Marszałek województwa wprowadza dane do Ewidencji prowadzonej w systemie 

teleinformatycznym, w którym dane są gromadzone i prezentowane w formie ksiąg 

ewidencyjnych, zwanych dalej „księgami ewidencyjnymi”. 

§ 4. 1. Księgę ewidencyjną prowadzi się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy 

turystycznego wpisanego do Ewidencji oraz opatruje się indywidualnym numerem. 

2. Księga ewidencyjna składa się z trzech działów. 

3. W księdze ewidencyjnej zamieszcza się następujące dane: 

1) w dziale pierwszym: 

a) numer ewidencyjny, 

b) datę wpisu do Ewidencji, 

c) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, 

                                                 
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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d) siedzibę i adres przedsiębiorcy turystycznego, a także województwo i nazwę kraju,  

e) główne miejsce i adres wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz 

oddziałów i ich adresów wraz z województwem i nazwą kraju, 

f) adres do doręczeń wraz z województwem i nazwą kraju, 

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny 

go posiada, 

h) formę prawną przedsiębiorcy turystycznego, 

i) rodzaj działalności objętej wpisem do rejestru, 

j) zakres terytorialny wykonywanej działalności objętej wpisem do rejestru, 

k) organ dokonujący wpisu do rejestru oraz numer wpisu i datę jego dokonania, 

l) poprzednie numery ewidencyjne, także jeżeli przedsiębiorca turystyczny wpisany 

do Ewidencji został utworzony w wyniku przekształcenia lub połączenia; 

2) w dziale drugim: 

a) informacje o formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym 

zabezpieczenia finansowego, a w przypadku korzystania z turystycznego rachunku 

powierniczego - o banku prowadzącym ten rachunek, 

b) w przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz 

podróżnych, informacje o wysokości sumy zabezpieczenia finansowego w walucie, 

w której to zabezpieczenie finansowe zostało udzielone, wraz z podaniem jej 

równowartości w euro, przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłaszanego  przez 

Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zostało ono udzielone 

oraz okresie obowiązywania zabezpieczenia finansowego, lub 

c) w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę turystycznego wpłat podróżnych 

wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy, informację o dacie złożenia przez 

przedsiębiorcę turystycznego oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy 

oraz o okresie obowiązywania umowy o turystyczny rachunek powierniczy, 

d) termin i wysokość przedpłat przyjmowanych przez przedsiębiorców turystycznych 

od podróżnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 

12 ustawy, a w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę turystycznego wpłat 

podróżnych na turystyczny rachunek powierniczy, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3 

ustawy, wskazanie, że działalność prowadzona jest wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 



– 3 – 

3) w dziale trzecim, informacje dotyczące: 

a) decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru 

i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat, 

wraz z datą wykreślenia i terminem obowiązywania zakazu, 

b) decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru 

i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat na 

wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wraz z datą wykreślenia 

i terminem obowiązywania zakazu, 

c) decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru 

na jego wniosek w związku z zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności 

objętej wpisem do rejestru wraz z datą wykreślenia, 

d) decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru 

po uzyskaniu informacji o śmierci przedsiębiorcy turystycznego lub po uzyskaniu 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego, wraz 

z datą wykreślenia, 

e) decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru 

w przypadku braku zawiadomienia o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu 

wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia, 

f) decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorcy turystycznego 

posiadającego siedzibę w państwie, które na podstawie umowy z Unią Europejską i 

jej państwami członkowskimi wdrożyło postanowienia dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej 

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

2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 

z 11.12.2015r., str. 1) do krajowego porządku prawnego, 

g) wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru wraz z jego datą, 

h) zawieszenia lub przedłużenia zawieszenia wykonywania działalności objętej 

wpisem do rejestru wraz z ich datami, 
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i) oświadczeń o niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego lub wystąpień 

marszałka województwa o wypłatę środków bezpośrednio podróżnym bez 

uzyskania tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazywały, 

że organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych 

usług turystycznych nie był w stanie wywiązać się z umów zawartych 

z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej 

lub kosztów powrotu podróżnych do kraju, lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat 

lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane 

usługi turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane. 

4. W przypadku, gdy w systemie teleinformatycznym obsługującym Ewidencję jest 

prowadzony rejestr, dodatkowo wprowadza się następujące dane: 

1) adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego, jeżeli jest on osobą fizyczną oraz 

województwo i nazwę kraju,  

2) numer telefonu, jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada, 

3) adres e-mail, jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada. 

5. Wpisowi do Ewidencji podlegają zmiany lub uzupełnienia danych zamieszczonych 

w rejestrze. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g usuwa się z Ewidencji z dniem, 

w którym: 

1) decyzja administracyjna o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru lub 

o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, z jednoczesnym 

wpisaniem informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a lub b - została skutecznie 

doręczona stronie, albo 

2) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru - 

stała się ostateczna. 

7. Informacje o zawieszeniu lub przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h, usuwa się z Ewidencji 

po powiadomieniu przez przedsiębiorcę turystycznego o wznowieniu wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru. 

8. Księgę ewidencyjną przedsiębiorcy turystycznego usuwa się z Ewidencji: 

1) po upływie terminu obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem 

do rejestru; 
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2) z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja administracyjna, o której mowa 

w ust. 3 pkt 3 lit. c-f. 

§ 5. 1.  Katalog przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru z urzędu lub 

na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i objętych zakazem wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru zawiera następujące dane: 

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy turystycznego; 

2) numer wpisu do rejestru; 

3) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, wraz 

z województwem oraz krajem; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada; 

5) formę prawną przedsiębiorcy turystycznego; 

6) termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 

7) informację, czy wykreślenie z rejestru nastąpiło z urzędu czy na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

2.  Katalog przedsiębiorców turystycznych, wobec których stwierdzono wykonywanie 

działalności bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania działalności 

organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 

turystycznych przez okres 3 lat zawiera następujące dane: 

1) numer katalogowy przedsiębiorcy turystycznego; 

2) datę wpisu do katalogu; 

3) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, wraz 

z województwem oraz krajem; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada; 

5) formę prawną przedsiębiorcy turystycznego; 

6) termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. 

3.  Katalog przedsiębiorców turystycznych, wobec których wszczęto postępowanie 

w sprawie wykreślenia z rejestru zawiera następujące dane: 

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy turystycznego; 

2) numer wpisu do rejestru; 

3) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, wraz 

z województwem oraz krajem; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada; 

5) formę prawną przedsiębiorcy turystycznego; 
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6) datę wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru. 

4. Katalog przedsiębiorców turystycznych, którzy złożyli oświadczenie 

o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek województwa wystąpił na piśmie do 

podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego o wypłatę środków bezpośrednio 

podróżnym bez uzyskania tego oświadczenia zawiera następujące dane: 

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy turystycznego; 

2) numer wpisu  do rejestru; 

3) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres wraz 

z województwem oraz krajem; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada; 

5) formę prawną przedsiębiorcy turystycznego; 

6) datę złożenia przez przedsiębiorcę turystycznego oświadczenia o niewypłacalności lub 

datę wystąpienia marszałka województwa o wypłatę środków bezpośrednio podróżnym 

bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazywały, 

że organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 

turystycznych nie był w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi oraz 

zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu 

podróżnych do kraju, lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych 

tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, które nie 

zostały lub nie zostaną zrealizowane. 

§ 6. Dane zawarte w Ewidencji są udostępniane w postaci wydruku aktualnych 

informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Ewidencji, o którym mowa w art. 24 

ust. 10 ustawy, zawierającego w szczególności dane, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 

ustawy. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 2) 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 

 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 

2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. 
poz. 1861), które traci moc z dniem 1 lipca 2018 r. 

 


