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Uzasadnienie 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu 

Wprowadzane zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 

2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, 

wynikają w większości z potrzeby ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej 

polegającej na świadczeniu usług hotelarskich poprzez wskazanie dodatkowego sposobu 

dokumentowania spełniania przez inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie 

wymagań przeciwpożarowych oraz złagodzenia minimalnych wymagań co do wyposażenia 

oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych przez obiekty hotelarskie. 

W kilku przypadkach zmiany zawarte w projekcie zaostrzają wyżej wymienione wymagania. 

Proponowane zmiany, zmierzają do ograniczenia barier administracyjnych przy 

wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich. Równie 

istotne znaczenie ma zmiana w zakresie wskazania dodatkowego sposobu dokumentowania 

spełniania przez inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań 

przeciwpożarowych. Zmiana ta wynika z ograniczonej możliwości wydawania opinii 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez organy Państwowej Straży Pożarnej.  

II. Wyjaśnienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822), zwanej dalej „ustawą o usługach turystycznych”: 

usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają: 

1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, 

ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany; 

2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty 

te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz 

wymagania określone w ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych. 

 

W aktualnym stanie prawnym w zakresie sposobu dokumentowania przepisów odrębnych: 

 

1) zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań 

określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych dokumentuje się 

w zakresie wymagań budowlanych przez wszystkie obiekty - książką obiektu 

budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi 

dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów 

budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu 

budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy oraz przez obiekty hotelarskie należące 

odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt 

budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana 

do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz 

z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej 

o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną 

decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów 

budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione 
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dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo 

użytkowania obiektu budowlanego;  

 2) zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia spełnianie w innych obiektach, w których 

są świadczone usługi hotelarskie, wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o usługach turystycznych wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach 

turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań przeciwpożarowych - opinią 

właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej; 

3) brak jest precyzyjnej regulacji dotyczącej określenia obowiązku organu w zakresie 

zawiadamiania przedsiębiorcy o wykreśleniu  obiektu z wykazu promes; 

 

Szczegółowe wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług 

gastronomicznych ustalone dla rodzaju i kategorii określają załączniki do rozporządzenia.  

III. Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym 

(przewidywane skutki prawne wejścia w życie aktu) 

Różnice między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym w zakresie regulacji, 

które mają na celu ułatwienie procedury kategoryzacji i liberalizację minimalnych wymagań 

co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych: 

1) dopuszczenie dokumentowania spełniania przepisów prawa budowlanego przez obiekty 

hotelarskie w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 

1995 r., decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu 

o przystąpieniu do użytkowania dla obiektów posługujących się ww. dokumentami 

wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane;  

2) rozszerzenie sposobu dokumentowania spełniania przez inne obiekty, w których 

są świadczone usługi hotelarskie wymagań przeciwpożarowych o opinię osoby 

wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 

2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej; 

3) doprecyzowanie przepisów dotyczących promes poprzez wprowadzenie regulacji 

dotyczącej wykreślenia obiektu z wykazu promes na wniosek przedsiębiorcy oraz 

wprowadzenie dla marszałka województwa, jako organu prowadzącego ewidencję 

promes, obowiązku zawiadamiania przedsiębiorcy o wykreśleniu obiektu z wykazu 

promes, a także doprecyzowanie przepisów w zakresie dotyczącym określenia charakteru 

prawnego wykazu promes, poprzez niewskazywanie ww. wykazu, jako elementu 

składowego ewidencji obiektów hotelarskich; 

4) zastąpienie w hotelach, motelach, pensjonatach i domach wycieczkowych wymogu 

w postaci wyposażenia jednostki mieszkalnej/pokoju w wieszak ścienny na wierzchnią 

odzież, wymogiem wyposażenia w wieszak ścienny lub stojący na odzież wierzchnią; 

5) zastąpienie we wszystkich kategoriach hoteli i moteli oraz pensjonatów wymogu 

wyposażenia węzła higieniczno-sanitarnego przy j.m. w szklankę, wymogiem 

wyposażenia w szklankę lub kubek jednorazowy konfekcjonowany; 

6) wprowadzenie w hotelach i motelach **** i *****, zamiennego w stosunku 

do posiadania dźwigu towarowo – osobowego, wymogu posiadania dźwigu towarowego, 
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o ile wymagany jest dźwig osobowy (nie dotyczy hoteli/moteli **** posiadających do 50 

j.m.); 

7) zastąpienie we wszystkich kategoriach hoteli i moteli, odnoszenia do pokoi procentowego 

wymogu wyposażenia w pełny węzeł higieniczno-sanitarny, odniesieniem tego wymogu 

do j.m.; 

8) odstąpienie w hotelach **** i ***** od wymogu dotyczącego posiadania kwiaciarni 

lub możliwości dostarczania kwiatów; 

9) zastąpienie w hotelach i motelach ***-***** wymogu sprzedaży kosmetyków i środków 

higieny osobistej, wymogiem sprzedaży kosmetyków i środków higieny osobistej 

zamiennej z zapewnieniem gościom hotelowym kosmetyków i środków higieny osobistej 

(co najmniej szczoteczka do zębów, pasta do zębów, krem do golenia i maszynka 

do golenia); 

10) zmiana w hotelach i motelach * i **, warunku odstąpienia od możliwości oglądania 

telewizji w miejscu ogólnodostępnym, z posiadania możliwości odbioru programów 

telewizyjnych we wszystkich j.m., na warunek posiadania instalacji umożliwiającej 

odbiór programów telewizyjnych we wszystkich j.m.; 

11) wprowadzenie możliwości zaszeregowania obiektu do rodzaju pensjonat, przez obiekty, 

które stanowią zespół budynków; 

12) zmiana we wszystkich kategoriach pensjonatów wymogu udostępniania dla gości 

w recepcji faksu, na wymóg udostępniania faksu jedynie w przypadku wyposażenia 

recepcji w faks; 

 

13) zastąpienie we wszystkich kategoriach pensjonatów w zespole higieniczno-sanitarnym 

przy zespole ogólnodostępnym, wymogu wyposażenia w pojemnik niepalny na papier 

i odpady, wymogiem wyposażenia w pojemnik na śmieci co najmniej trudno zapalny; 

 

14) zastąpienie w pensjonatach ***-***** wymogu wyposażenia w telewizor, wymogiem 

posiadania instalacji umożliwiającej odbiór programów telewizyjnych; 

 

15) zastąpienie w pensjonatach **-***** możliwości odbioru programów radiowych 

wymogiem posiadania instalacji umożliwiającej odbiór programów radiowych; 

 

16) odstąpienie od wymogu wyposażenia j.m. w pensjonatach **-***** w elementy 

dekoracyjne; 

17) zastąpienie wymogu wyposażenia j.m. w pensjonatach w popielniczkę w pokojach 

dla palących, wymogiem wyposażenia w popielniczkę, w przypadku gdy przedsiębiorca 

wyznaczy daną j.m. jako j.m. dla palących; 

18) zastąpienie wymogu wyposażenia j.m. w pensjonatach *-*** bez węzła higieniczno-

sanitarnego w kosz niepalny na śmieci, wymogiem wyposażenia w kosz na śmieci 

co najmniej trudno zapalny; 

19) zastąpienie we wszystkich kategoriach pensjonatów, odnoszenia do pokoi procentowego 

wymogu wyposażenia w pełny węzeł higieniczno-sanitarny, odniesieniem tego wymogu 

do j.m.; 
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20) odstąpienie od wymogu usługi bagażowej dla pensjonatów ***; 

21) zastąpienie w pensjonatach **** i ***** wymogu podawania posiłków do j.m., room-

service czynny przez całą dobę, wymogiem podawania posiłków do j.m., room-service 

czynny przez co najmniej 18 godz. na dobę; 

22) odstąpienie od wymogu wyposażenia pensjonatów *** w zespół odnowy biologicznej 

(np. basen, sauna, siłownia, solarium, masaże - minimum dwa rodzaje usług); 

23) wprowadzenie odstępstwa od wymogu możliwości oglądania telewizji w miejscu 

ogólnodostępnym w pensjonatach * i ** w przypadku posiadania instalacji 

umożliwiającej odbiór programów telewizyjnych we wszystkich j.m.; 

24) odstąpienie od wymogu dla kempingów (campingów) * w zakresie posiadania 

przechowalni bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości; 

25) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) 

I PÓL BIWAKOWYCH zmiana brzmienia odnośnika dotyczącego definicji świetlicy 

na kempingach (campingach) *** i **** z: „wyposażona w telewizor i prasę” 

na: „pomieszczenie w budynku wyposażone w telewizor”; 

26) odstąpienie od wymogu dla kempingów (campingów) ***-**** w zakresie zapewnienia 

zieleni odgradzającej stanowiska lub grupy stanowisk; 

27) odstąpienie od wymogu dla kempingów (campingów) *** w zakresie zapewnienia 

pomieszczenia dla suszenia bielizny; 

28) odstąpienie od wymogu dla kempingów (campingów) **** w zakresie  posiadania 

zakładu gastronomicznego, w przypadku gdy zakład gastronomiczny znajduje się 

w odległości nie większej niż 500 m od kempingu (campingu); 

29) odstąpienie od wymogu dla kempingów (campingów) ** i *** w zakresie wymagań 

co do wyposażenia stałej bazy noclegowej pokoju lub domku składającego się z więcej 

niż jednego pokoju w dywan lub wykładzinę; 

30) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA 

DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA KEMPINGACH (CAMPINGACH) 

zastąpienie w campingach **** wymogu wyposażenia w telewizor i możliwości odbioru 

programów radiowych wymogiem posiadania instalacji umożliwiającej odbiór 

programów telewizyjnych i radiowych; 

31) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA 

DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA KEMPINGACH (CAMPINGACH) 

zastąpienie w campingach *** możliwości odbioru programów radiowych wymogiem 

posiadania instalacji umożliwiającej odbiór programów radiowych;  

32) odstąpienie od wymogu wyposażenia w kabiny telefoniczne domów wycieczkowych kat. 

I; 

33) zastąpienie w domach wycieczkowych kat. I i II w pokojach 1- i 2-osobowych wymogu 

wyposażenia w radio, wymogiem posiadania instalacji umożliwiającej odbiór programów 

radiowych; 
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34) zmiana brzmienia odnośnika dotyczącego wyposażenia świetlicy w schroniskach 

młodzieżowych kat. I z: „wyposażona w telewizor oraz jedno z urządzeń typu 

magnetofon, rzutniki, aparat projekcyjny lub wideo, a także inny sprzęt do gier i zabaw” 

na: „wyposażona w telewizor oraz jedno z urządzeń multimedialnych, a także inny sprzęt 

do gier i zabaw”; 

Różnice między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym w zakresie regulacji, 

które wiążą się z podwyższeniem poziomu wymagań co do wyposażenia oraz zakresu 

świadczonych usług: 

1) wprowadzenie w hotelach i motelach ***-*****, wymogu posiadania recepcji czynnej 

przez całą dobę; 

2) wprowadzenie w hotelach, motelach i pensjonatach, które posiadają basen kąpielowy, 

wymogu, aby woda w nieckach basenowych wykorzystywanych do sportu, rekreacji oraz 

w zespołach odnowy biologicznej spełniała wymagania takie jak woda w pływalniach, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 

1240, z późn. zm.); 

3) zastąpienie wymogu dla kempingów (campingów) *** w zakresie zaopatrzenia w ciepłą 

wodę bieżącą, co najmniej trzy razy dziennie, o ustalonych godzinach, wymogiem 

w zakresie zaopatrzenia w ciepłą wodę bieżącą przez całą dobę;  

4) zastąpienie wymogu dla kempingów (campingów) ** w zakresie zaopatrzenia w ciepłą 

wodę bieżącą, co najmniej dwa razy dziennie, o ustalonych godzinach, wymogiem 

w zakresie zaopatrzenia w ciepłą wodę bieżącą co najmniej trzy razy dziennie, 

o ustalonych godzinach; 

5) wprowadzenie wymogu dla kempingów (campingów) * w zakresie zaopatrzenia w ciepłą 

wodę bieżącą, co najmniej dwa razy dziennie, o ustalonych godzinach; 

6) wprowadzenie wymogu dla schronisk w zakresie zabezpieczenia łóżek piętrowych 

barierką zabezpieczającą przed upadkiem. 

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców 

świadczących usługi hotelarskie, poprzez m.in. ułatwienie dokumentowania spełniania przez 

inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań przeciwpożarowych oraz 

w dużej części ułatwi spełnianie wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych 

usług, w tym usług gastronomicznych.  

W przypadkach podwyższenia poziomu wymagań co do wyposażenia oraz zakresu 

świadczonych usług, zmiany wynikają z zamiaru projektodawcy co do zapewnienia wyższego 

poziomu świadczonych usług. 

Ponadto projekt rozporządzenia dostosowuje wymagania do nowych technologii i trendów 

w hotelarstwie. Jednocześnie, zmiany te nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług 

hotelarskich. Projekt rozporządzenia będzie oddziaływać na marszałków województw oraz na 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy bezpośrednio wdrażają przepisy 

rozporządzenia, na ministra właściwego do spraw turystyki, który łącznie z ww. organami 

jednostek samorządu terytorialnego posiada uprawnienia do kontroli obiektów świadczących 

usługi hotelarskie, a także na klientów, korzystających z usług hotelarskich w Polsce. 
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Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z opinią 

Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 kwietnia 2015 r. nr: DPUE.920.409.2015/2/mp. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 

r. Nr 65, poz. 597), i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów tego rozporządzenia. 

 

 


