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Warszawa,   18 lutego  2015r.  

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH   

PROJEKTU   ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 

ZMIENIAJĄCEGO  ROZPORZĄDZENIE  W SPRAWIE OBIEKTÓW 

HOTELARSKICH  I  INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE 

USŁUGI HOTELARSKIE 

Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom publicznym z organizacjami 

zrzeszającymi przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. 

 W procesie konsultacji publicznych będą uwzględnione następujące organizacje: 

1) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, 

2) Polska Izba Hotelarstwa, 

3) Polska Federacja Campingu i Caravaningu, 

4) Fundacja „Warsaw Destination Alliance”, 

5) Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, 

6) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 

7) Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, 

8) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 

9) Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”, 

10) Fundacja „Polish Prestige Hotels”, 

11) Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych, 

12) Związek Miast Polskich, 

13) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

14) Unia Metropolii Polskich, 

15) Unia Miasteczek Polskich, 

16) Związek Powiatów Polskich, 

17) Związek Województw  Rzeczypospolitej Polskiej, 

18) Marszałkowie Województw (16), 

19) Federacja Konsumentów, 

20) Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 

21) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. 
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Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został 

zamieszczony także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Ponadto, zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w 

zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Do projektu  odniosło się na piśmie 15 podmiotów, w tym:  

-  3 organizacje branżowe i hotelarskiego samorządu gospodarczego tj. :  

1. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, 

2. Polska Federacja Campingu i Caravaningu, 

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 

- 8 urzędów marszałkowskich, tj. :  

1. Urząd Marszałkowski Województwa  Kujawsko- Pomorskiego, 

2. Urząd Marszałkowski Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,   

3. Urząd Marszałkowski Województwa  Lubuskiego, 

4. Urząd Marszałkowski Województwa  Mazowieckiego, 

5. Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego, 

6. Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego, 

7. Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego, 

8. Urząd Marszałkowski Województwa  Podlaskiego, 

9. Urząd Marszałkowski Województwa  Śląskiego. 

- Związek Województw  Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazał opnie otrzymane z 

województw: małopolskiego, podlaskiego, lubuskiego, waramińsko-mazurskiego i śląskiego.  

 Ponadto uwagi zgłosili:  

1. Urząd Miasta Krakowa, 

2. B&D Hotels S.A.  

Spośród trzech organizacji branżowych i hotelarskiego samorządu gospodarczego, które    

odniosły się na piśmie do projektu jedna organizacja tj.: Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze nie zgłosiła uwag do przedłożonego projektu. Natomiast Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego i Polska Federacja Campingu i Caravaningu, zaakceptowały większość 

zmian zawartych w projekcie rozporządzenia. Ponadto organizacje te zaproponowały  

wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu.  

Spośród dziewięciu urzędów marszałkowskich jeden urząd tj.: Urząd Marszałkowski 

Województwa  Warmińsko-Mazurskiego nie zgłosił uwag do projektu. Natomiast pozostałych 

8 urzędów marszałkowskich zaakceptowało większość zmian zawartych w projekcie 
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rozporządzenia bądź zaproponowało modyfikacje projektu. Ponadto urzędy  marszałkowskie    

zaproponowały  wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu.  

Urząd Miasta Krakowa odniósł się pozytywnie do projektu. Natomiast B&D Hotels S.A. 

wniosła propozycje zmian w projekcie, która nie zostały uwzględnione w projekcie przez 

projektodawcę.  

Szczegółowe zestawienie zgłoszonych uwag, podmiotów zgłaszających uwagi i stanowiska 

Ministerstwa Sportu i Turystyki do tych uwag zawarte jest w załączonej tabeli pt. 

„Zestawienie uwag zgłoszonych na piśmie w toku konsultacji publicznych do projektu 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie 

obiektów hotelarskich  i  innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”. 

Ponadto Minister Sportu i Turystyki w ramach konsultacji publicznych w dniu 29 stycznia   

2015 r. zorganizował spotkanie konsultacyjne na które zaprosił wszystkie podmioty, do 

których  w ramach konsultacji publicznych projekt ustawy  został przekazany oraz Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców.  Spotkanie to poświęcone było  omówieniu i dyskusji nad 

uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji publicznych.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 podmiotów, w tym 11 urzędów 

marszałkowskich (warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, 

podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, opolskiego, śląskiego, 

kujawsko-pomorskiego) oraz jedna organizacja hotelarskiego samorządu gospodarczego   

(Polska Izby Hotelarstwa).    

 W tracie spotkania omówiono i przedyskutowano uwagi do ww. projektu zgłoszone w 

ramach konsultacji publicznych. Uczestnicy zgłosili także szereg dodatkowych postulatów 

dotyczących zmian w przepisach ww. rozporządzenia, które nie były zgłaszane wcześniej 

drogą pisemną, odnoszących się do obowiązującego projektu rozporządzenia. Postulaty te 

dotyczyły w szczególności :  

- utrzymania obowiązujących aktualnie przepisów dot. sposobu dokumentowania przez 

obiekty hotelarskie  spełniania przepisów przeciwpożarowych przy jednoczesnym 

dopuszczeniu liberalizacji dokumentowania ww. przepisów przez tzw. inne obiekty, w 

których są świadczone usługi hotelarskie poprzez dopuszczenie jako sposób ich   

dokumentowania oprócz opinii Państwowej  Straży Pożarnej także opinii osób   

wykonujących  czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 

2a lub 2b  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), 

- określenia na nowo niektórych szczegółowych wymagań co do wyposażenia i zakresu 

świadczonych usług dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich. 

Szczegółowe zestawienie zgłoszonych uwag, podmiotów zgłaszających uwagi i stanowiska 

Ministerstwa Sportu i Turystyki do tych uwag zawarte jest w załączonej tabeli pt.  

„Zestawienie uwag zgłoszonych na piśmie w toku konsultacji publicznych do projektu 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie 

obiektów hotelarskich  i  innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”. 

 

Załącznik: Zestawienie uwag zgłoszonych na piśmie w toku konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie obiektów hotelarskich  i  innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.  


