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Na podstawie art. 38 ust. 4c ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagro-
dzenia członków zespołów oceniających obiekty hote-
larskie, o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, 
zwanych dalej „członkami zespołu”, oraz sposób i ter-
min wypłaty tego wynagrodzenia.

§ 2. 1. Członkowi zespołu przysługuje wynagrodze-
nie za przeprowadzenie oceny spełniania przez obiekt 
hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania 
go do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektów ho-
telarskich w wysokości 100 zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wy-
płaca marszałek województwa. 

§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
jest wypłacane na rachunek wskazany przez członka 
zespołu lub w kasie urzędu marszałkowskiego, w ter-
minie 30 dni od przeprowadzenia oceny spełniania 
przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do za-
szeregowania go do odpowiedniego rodzaju i katego-
rii obiektów hotelarskich. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie

1)  Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji 
rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz 
z 2008 r. Nr 24, poz. 146). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. 
Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1112 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 672.
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