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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych
Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organizacj´, szczegó∏owy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych,
zwanej dalej „Ewidencjà”, oraz tryb udzielania informacji o danych obj´tych wpisem do Ewidencji.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) organie ewidencyjnym — oznacza to ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki;
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) zabezpieczeniu finansowym — oznacza to form´
zapewnienia pokrycia kosztów powrotu klienta do
kraju oraz zwrotu wp∏at wniesionych przez klientów w postaci umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów okreÊlonych w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o us∏ugach turystycznych;
3) przedsi´biorcy — oznacza to organizatora turystyki
i poÊrednika turystycznego prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊlonà w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych.
§ 3. 1. Wpisu do Ewidencji dokonuje si´ na podstawie przekazanych przez marsza∏ka województwa:
1) kopii zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych;
2) kopii dokumentów potwierdzajàcych posiadanie zabezpieczenia finansowego wraz z za∏àcznikami.
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, oraz decyzje, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych, sà przekazywane organowi ewidencyjnemu przez marsza∏ków województwa w formie elektronicznej, a nast´pnie niezw∏ocznie przesy∏ane w formie kopii dokumentów.
§ 4. 1. Ewidencja jest prowadzona w postaci ksiàg
ewidencyjnych w formie elektronicznej.
2. Ka˝dego wpisu do ksi´gi ewidencyjnej dokonuje si´ na odr´bnej karcie, przy czym ka˝dy wpis oznacza si´ numerem wynikajàcym z kolejnoÊci wpisów
oraz zaopatruje si´ w dat´ jego dokonania.
3. Dla ka˝dego przedsi´biorcy wpisanego do Ewidencji sporzàdza si´ odr´bnà ksi´g´ ewidencyjnà,
opatrujàc jà osobnym numerem. Je˝eli przedsi´biorca
wpisany do Ewidencji zosta∏ utworzony w wyniku
przekszta∏cenia innego podmiotu lub po∏àczenia innych podmiotów, w Ewidencji zamieszcza si´ tak˝e
oznaczenia poprzednich numerów ewidencyjnych tego podmiotu lub podmiotów, które uleg∏y przekszta∏ceniu lub po∏àczeniu.
4. Ksi´ga ewidencyjna sk∏ada si´ z czterech dzia∏ów:
1) w dziale pierwszym Ewidencji zamieszcza si´ nast´pujàce dane:
a) numer ewidencyjny,
b) numer rejestrowy,
c) dat´ wpisu do Ewidencji,
d) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´, adres i numery telefonów oraz adres do dor´czeƒ, w przypadku gdy przedsi´biorca jest osobà fizycznà —
adres zamieszkania,
e) numer identyfikacji podatkowej NIP, je˝eli
przedsi´biorca go posiada,
f) oznaczenie formy prawnej przedsi´biorcy,
g) okreÊlenie przedmiotu dzia∏alnoÊci,
h) okreÊlenie zasi´gu terytorialnego wykonywanej
dzia∏alnoÊci (obszar kraju, kraje europejskie,
kraje pozaeuropejskie),
i) wskazanie g∏ównego miejsca i adresu wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru
organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych oraz oddzia∏ów i ich adresów,
j) oznaczenie organu dokonujàcego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych oraz numer i dat´ dokonania wpisu,
k) poprzedni numer ewidencyjny, o którym mowa
w ust. 3,
l) imiona i nazwiska osób upowa˝nionych do kierowania dzia∏alnoÊcià przedsi´biorcy oraz dzia∏alnoÊcià jego oddzia∏ów;
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2) w dziale drugim Ewidencji zamieszcza si´ informacje o formie zabezpieczenia finansowego oraz
o podmiocie udzielajàcym zabezpieczenia finansowego;
3) w dziale trzecim Ewidencji zamieszcza si´ informacje o wysokoÊci sumy zabezpieczenia finansowego, dacie up∏ywu wa˝noÊci zabezpieczenia finansowego; informacje odnoszàce si´ do sumy
zabezpieczenia finansowego podaje si´ w z∏otych
lub w euro, w zale˝noÊci od waluty zabezpieczenia
finansowego;
4) w dziale czwartym Ewidencji zamieszcza si´ informacj´ o zakazie prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej
wpisem oraz informacj´ o wykreÊleniu wpisu z rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych na wniosek przedsi´biorcy.
5. Wpisowi do Ewidencji podlegajà równie˝ zmiany i uzupe∏nienia danych zamieszczonych w rejestrze
organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych.
§ 5. 1. Wpis do Ewidencji potwierdza si´ odpisem
ksi´gi ewidencyjnej w formie wydruku komputerowego, przesy∏anym w∏aÊciwemu marsza∏kowi województwa prowadzàcemu rejestr organizatorów turystyki
i poÊredników turystycznych oraz zainteresowanemu
przedsi´biorcy.
2. Organ ewidencyjny prostuje z urz´du wpis do
Ewidencji, je˝eli zawiera on oczywiste b∏´dy lub niezgodnoÊci ze stanem faktycznym.
§ 6. 1. Dla ka˝dego przedsi´biorcy podlegajàcego
wpisowi prowadzi si´ akta ewidencyjne obejmujàce
dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu do Ewidencji.
2. Akta ewidencyjne nie mogà byç udost´pniane
osobom trzecim.
§ 7. 1. Ewidencja jest jawna. Ka˝dy mo˝e ˝àdaç
udzielenia informacji obj´tych wpisem do Ewidencji
przez z∏o˝enie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsi´biorców.
2. Informacje zawarte w Ewidencji mogà byç udost´pniane tak˝e w formie elektronicznej.
3. Marsza∏ek województwa ma prawo dost´pu do
danych ewidencyjnych oraz do tworzonych na ich
podstawie wykazów, niezale˝nie od miejsca siedziby
przedsi´biorcy, a w przypadku gdy przedsi´biorca jest
osobà fizycznà — miejsca jego zamieszkania.
4. Dane ewidencyjne mogà byç udost´pniane jednostkom turystycznego samorzàdu gospodarczego
oraz organizacjom zajmujàcym si´ ochronà praw konsumenta.
5. Dopuszcza si´ udzielanie informacji zbiorczych
dla celów naukowo-badawczych, pod warunkiem zachowania ich anonimowoÊci.
§ 8. 1. W ramach Ewidencji prowadzi si´ wykaz
przedsi´biorców, których wykreÊlono z rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, oraz
wykaz przedsi´biorców, którzy wykonywali dzia∏al-
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noÊç organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych.
2. Podstaw´ umieszczenia informacji w wykazach,
o których mowa w ust. 1, dane w nich zawarte oraz
termin, po up∏ywie którego wykreÊla si´ przedsi´biorc´ z tych wykazów, okreÊla art. 8 ust. 5—7 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych.
§ 9. Wys∏ane do dnia 31 grudnia 2005 r. przez wojewod´ kopie zaÊwiadczeƒ oraz dokumentów, o któ-
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rych mowa w § 3, stanowià podstaw´ do wpisu do
Ewidencji.
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników
Turystycznych (Dz. U. Nr 226, poz. 2290).
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

