
1 

 

RAPORT Z KONSULTACJI PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 

OBIEKTÓW HOTELARSKICH I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH 

KONSULTACJI PUBLICZNYCH 

 

I. UWAGI ODNOSZĄCE SIĘ DO PROJEKTU PRZEKAZANEGO W RAMACH KONSULTACJI PUBLICZNYCH 

 Pkt  

w § 1 

proj. 

rozpo- 

rządze-  

nia  

Przepis rozporządzenia  

którego, zmiany 

brzmienia, dodania 

albo skreślenia dotyczy 

uwaga 

 

Tekst uwagi 

Podmiot zgłaszający uwagę Stanowisko MSiT 

(informacja o 

uwzględnieniu uwagi/ 

uzasadnienie w 

przypadku 

nieuwzględnienia 

uwagi) 

1 2 3 4 5 

1a) dot. zmiany brzmienia lit 

b  

w § 4 ust. 1 pkt 1 

Akceptujemy zmianę 

Proponuje się aby przepisowi temu nadać poniższe brzmienie: 

„b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub 

IX 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 dokumenty - opinią 

rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania 

obiektu budowlanego lub ostateczną 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 Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze 

zm.)”  

 

Należy dostosować zapis do obowiązujących obecnie przepisów Prawa 

budowlanego (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego 

- 

 

 

Uwaga  uwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 

nieuwzględniona 

- aktualny zapis jest 

prawidłowy 

1b) dot. zmiany brzmienia Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza - 
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pkt 2 w § 4 ust. 1  

Wątpliwości budzi wydawanie opinii o spełnianiu wymagań 

przeciwpożarowych przez osoby wykonujące czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a lub 2b 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wykształcenie tych osób jest 

bardzo zróżnicowane i wskazuje to na bardzo różny poziom wiedzy z 

dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Nie wydaje się za wskazane aby 

taka opinia mogła być traktowana równorzędnie z opinią komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej. Część przedsiębiorców świadczących 

usługi hotelarskie zatrudnia osoby wykonujące czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a lub 2b 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W takiej sytuacji trudno jest mówi 

o bezstronności takiej opinii 

Hotelarstwa Polskiego 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

 

Uwaga uwzględniona 

- poprzez ograniczenie 

liberalizacji sposobu 

dokumentowania 

spełniania wymagań 

przeciwpożarowych do 

innych obiektów, w 

których są  świadczone 

usługi hotelarskie 

1c) dot. zmiany brzmienia 

pkt 2 

w § 4 ust. 2 

Akceptujemy zmianę 

 

Wątpliwości budzi wydawanie opinii o spełnianiu wymagań 

przeciwpożarowych przez osoby wykonujące czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a lub 2b 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wykształcenie tych osób jest 

bardzo zróżnicowane i wskazuje to na bardzo różny poziom wiedzy z 

dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Nie wydaje się za wskazane aby 

taka opinia mogła być traktowana równorzędnie z opinią komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej. Część przedsiębiorców świadczących 

usługi hotelarskie zatrudnia osoby wykonujące czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a lub 2b 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W takiej sytuacji trudno jest mówi 

o bezstronności takiej opinii   

 

Rozszerzenie uprawnień do wydawania opinii o spełnianiu wymagań 

przeciwpożarowych przez osoby wykonujące czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej- zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 

- jest zmianą oczekiwaną, która będzie miała wpływ na poziom 

bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów innych niż hotelarskie  

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Krakowa 

 - 

 

 

Uwaga uwzględniona 

- poprzez ograniczenie 

liberalizacji sposobu 

dokumentowania 

spełniania wymagań 

przeciwpożarowych do 

innych obiektów, w 

których są  świadczone 

usługi hotelarskie 

 

 

 

- 

 

3b) dot. skreślenia  

pkt 3 

w § 18 ust. 3 

Akceptujemy zmianę 

 

W § 18 w ust. 3 został wykreślony pkt 3, jednak ten sam zapis pojawił 

się w projekcie rozporządzenia jako § 18 ust. 4 i 5. W praktyce nie 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

- 

 

 

Uwaga 
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zdarza się, żeby przedsiębiorca składał wniosek o wykreślenie obiektu z 

wykazu obiektów, które uzyskały promesę lub po zakończeniu terminu 

ważności trwania promesy 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

nieuwzględniona 

- w ocenie 

projektodawcy konieczne 

jest uregulowanie 

dotyczące postępowania 

w sprawie wniosku o 

wykreślenie obiektu z 

wykazu obiektów, które 

uzyskały promesę 

3b) dotyczy dodania ust. 4 i 

5  

w § 18 

Akceptujemy zmianę 

 

Nie jest zasadnym wprowadzanie zapisu § 18 ust. 5, gdyż prowadzący 

ewidencję obiektów hotelarskich zawiadamia przedsiębiorcę o 

wykreśleniu obiektu z wykazu promes zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o 

usługach turystycznych – wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich 

następuje w formie decyzji administracyjnej 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

 - 

 

Uwaga 

nieuwzględniona 
- ustawa o usługach 

turystycznych nie 

określa, że wykreślenie 

obiektu z wykazu promes 

wymaga decyzji 

administracyjnej; w 

ocenie projektodawcy 

wystarczające jest 

zawiadomienie 

przedsiębiorcy o 

wykreśleniu obiektu z 

wykazu promes 

4a) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 19 

w załączniku Nr 1 

Nie akceptujemy zmiany - pozostawić bez zmian 

 

Wymaganie oddzielnego dźwigu towarowo - osobowego wynika z 

potrzeby zapewnienia komfortu gościom hoteli **** i ***** - 

dostępność windy nie blokowanej przez obsługę hotelu (pokojowe, 

room-service, przewóz wyposażenia itp.). Proponowany zapis nie 

rozwiązuje tego problemu, stwarza też wątpliwości interpretacyjne 

podczas kontroli obiektu - nie ma określonej funkcji tego dźwigu a 

jedynie wskazana jest jego obecność. Czy mały dźwig towarowy do 

przewozu tacy z room-service spełnia to wymaganie? Ile kondygnacji 

ma obsługiwać?  

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga 

nieuwzględniona 
- zaproponowana przez 

projektodawcę zmiana 

łagodzi dotychczasowe 

wymagania 

 

4b) dot. zmiany brzmienia Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza - 
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Lp. 31 

w załączniku Nr 1 

 

 

Wnosi się o doprecyzowanie określenia: w obiektach nowo 

budowanych” przez zastosowanie przedziału czasowego wybudowanego 

budynku 

Hotelarstwa Polskiego 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 

 

Uwaga 

nieuwzględniona 
- zaproponowana zmiana 

jest niezasadna, nowo- 

budowany oznacza 

wybudowany po wejściu 

w życie przepisu 

4c) dot. dodania  

Lp. 32 a) 

w załączniku Nr 1 

Akceptujemy zmianę 

 

 

Wprowadzenie nowego wymogu dotyczącego recepcji czynnej całą dobę 

jest bardzo potrzebne 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

- 

 

 

- 

 

4d) dot. skreślenia  

Lp. 39 

w załączniku Nr 1 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

- 

 

4e) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 42 

w załączniku Nr 1 

Nie akceptujemy zmiany - pozostawić bez zmian lub rozszerzyć zapis 

do:  

„42. Sprzedaż lub zapewnienie kosmetyków, środków higieny osobistej 

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

Uważamy, że dostępność podstawowych artykułów tego typu jest 

niezbędna. Nie wszystkie hotele (a zwłaszcza motele) są w pobliżu 

sklepów całodobowych gdzie i tak kupienie szczoteczki do zębów czy 

maszynki do golenia nie zawsze jest możliwa 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga uwzględniona 

4f) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 48 

w załączniku Nr 1 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

- 

5a) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 1 w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę 

Należy doprecyzować zapis Lp. 1 (także w załączniku nr 1) dotyczący 

dopuszczenia zespołu budynków wraz z infrastruktura towarzyszącą – 

czy budynki muszą być połączone podziemnym lub nadziemnym 

łącznikiem? Zdarzają się hotele stanowiące odrębne budynki bez 

łączników, w których np. usługi gastronomiczne są świadczone w 

jednym z budynków. Goście przebywający w budynku bez restauracji 

zmuszeni są do wyjścia na zewnątrz i przejścia do drugiego budynku w 

celu np.  spożycia śniadania 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

 - 
 

 

Uwaga 

nieuwzględniona 

- zaproponowana przez 

projektodawcę zmiana 

łagodzi dotychczasowe 

wymagania 
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5b) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 8 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

- 

 

5c) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 12 i 13 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

- 

5d) dot. zmiany brzmienia 

pkt 2, 3 Lp. 22 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

- 

 

5e) dot. zmiany brzmienia lit 

e) w Lp. 24 pkt 9 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

- 

 

5f) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 25 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę 

 

 

Wnosi się o doprecyzowanie określenia: „…w obiektach 

nowobudowanych ..” przez zastosowanie konkretnego przedziału 

czasowego budynku  

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

- 

 

 

Uwaga 

nieuwzględniona 
- zaproponowana zmiana 

jest niezasadna, 

nowobudowany oznacza 

wybudowany po wejściu 

w życie przepisu 

5g) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 35 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

- 

5h) dot. zmiany brzmienia 

pkt 2 w Lp. 37 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 
- 

5i) dot. zmiany brzmienia 

Lp. 38 

w załączniku Nr 2 

Akceptujemy zmianę Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 
- 

6a) dot. zmiany brzmienia 

odnośnika 4 w tabeli 

WYMAGANIA CO DO 

WYPOSAŻENIA I 

ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

Akceptujemy zmianę  Polska Federacja Campingu 

i Caravaningu   
- 
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 USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) i PÓL 

BIWAKOWYCH w 

załączniku Nr 3 

6b) dot. skreślenia Lp. 8 oraz 

zmiany brzmienia Lp. 13     

i 14 w tabeli 

WYMAGANIA CO DO 

WYPOSAŻENIA DLA 

STAŁEJ BAZY 

NOCLEGOWEJ NA 

KEMPINGACH 

(CAMPINGACH) 

w załączniku Nr 3 

Wymaganie „Dywan lub wykładzina” pozostawić tylko dla kat. **** 

 

Lp. 13 i Lp. 14 - akceptacja dla projektu  

Polska Federacja Campingu 

i Caravaningu   

 

Polska Federacja Campingu 

i Caravaningu   

Uwaga uwzględniona 

 

  

 

 

  

7a) dot. skreślenia  

Lp. 6 w załączniku Nr 4 

  Brak uwag do projektu w 

tym punkcie 

7c) dot. zmiany brzmienia 

pkt 1 w Lp. 20 w 

załączniku Nr 4 

  Brak uwag do projektu w 

tym punkcie 

8) dot. zmiany brzmienia 

odnośnika 1w załączniku 

Nr 5 

  Brak uwag do projektu w 

tym punkcie 

 

 

II. UWAGI WYKRACZAJĄCE POZA ZAKRES ZMIAN PROJEKTU PRZEKAZANEGO DO KONSULTACJI PUBLICZNYCH 

Przepis 

obowiązującego 

rozporządzenia, 

którego dotyczy 

uwaga  

Treść uwagi Podmiot zgłaszający uwagę  Stanowisko MSiT 

Uwaga ogólna  

dot. § 4 

Propozycja wprowadzenia ograniczeń czasowych ważności dokumentów 

stanowiących udokumentowanie spełniania wymagań przepisów przeciwpożarowych 

i sanitarnych 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona 

- z przepisów odrębnych 

przeciwpożarowych i 

sanitarnych nie wynika 

termin ważności 

wymaganych opinii 
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Doprecyzować należy termin wydanych opinii, np. wydana nie później niż 6 miesięcy 

przed złożeniem wniosku o zaszeregowanie  

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 
- z przepisów odrębnych 

przeciwpożarowych i 

sanitarnych nie wynika 

termin ważności 

wymaganych opinii 

§ 5 ust. 3 pkt 2 Propozycja nowego brzmienia: „dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za 

dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski, wymagań o których mowa w § 2 

ust. 1, 2 i 4 oraz w § 3” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego  

Uwaga nieuwzględniona 

- ocena obiektu obejmuje 

także ocenę dokumentów 

potwierdzających 

spełnienie przepisów 

odrębnych  

dot. dodania w § 6 

nowego pkt 4  

Propozycja brzmienia w § 6 nowego pkt 4: „zmianie kategorii zaszeregowanego 

obiektu hotelarskiego do określonej kategorii” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego  

Uwaga nieuwzględniona 

- obowiązujące przepisy 

w tym zakresie są 

wystarczająco precyzyjne 

§ 9 ust. 1  Skreślenie nieaktualnego Dziennika Ustaw w odniesieniu do przywołanej ustawy z 

dnia 2 lipca 2004. o swobodzie działalności gospodarczej 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego  

Uwaga nieuwzględniona 

- ze względu na jej 

bezzasadność 

§ 10 ust. 1 Propozycja nowego brzmienia ust. 1 w § 10:  

Nie uważa się za spełnione wymagań, o których mowa w § 2, w odniesieniu do 

elementów wyposażenia sprawnych, uszkodzonych, niedostępnych lub nadmiernie 

zużytych lub zabrudzonych, a także w odniesieniu do usług, których uzyskanie w 

chwili kontroli lub oceny nie jest możliwe. Wszystkie elementy wyposażenia i 

instalacje powinny być funkcjonalne i spełniać rolę do których zostały przeznaczone 

 

Dopisanie „zabrudzonych” odnosi się przede wszystkim do ścian na które zwracają 

uwagę zespoły oceniające i goście a gestorzy obiektów niekoniecznie.  

Co do drugiego zdania generalnie chodzi o to, że zespoły oceniające mają problem z 

interpretacją dotychczasowego zapisu i decyzją co robić gdy formalnie jest sztuka ale 

niefunkcjonalna i/lub nie spełnia roli, do której jest przeznaczona. 

 

Dopisać po nadmiernie zużytych: „i zabrudzonych” 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Uwaga nieuwzględnione   
- zaproponowane 

określenie jest nieostre i 

może rodzić daleko idącą 

uznaniowość 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona 

- zaproponowane 

określenie jest nieostre i 

może rodzić daleko idącą 
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uznaniowość 

§ 11  Czy ten zapis nadal obowiązuje. Czy dla każdego nowego obiektu zaszeregowanego 

do danego rodzaju i kategorii należy wydać decyzje potwierdzającą zaszeregowanie, 

zmieniającą je lub uchylającą po przeprowadzeniu pierwszej kontrolo obiektu.  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego  

Sformułowanie stanowi 

pytanie, a nie konkretną 

uwagę 

§ 18 ust 1 pkt 1 Propozycja nowego brzmienia pkt 1 w § 18 ust. 1:  

„1) przedsiębiorca wpisany do ewidencji zakończył lub zaprzestał na okres dłuższy 

niż rok świadczenia usług hotelarskich;” 

 

 

 

 

 

 

 

Dopisanie „zakończył„ pozwoli uniknąć sytuacji, w której nowy przedsiębiorca ma 

wpis a równocześnie na tym samym obiekcie jest jeszcze wpis na poprzedniego 

przedsiębiorcę (wygaśnie on dopiero po roku). Trzeba przyjąć, że tylko jeden 

przedsiębiorca może działać w tym samym obiekcie. 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Uwaga nieuwzględniona 

- w ocenie projektodawcy 

nie ma potrzeby 

wprowadzania 

zaproponowanej 

dodatkowej regulacji, 

kwestie 

bezprzedmiotowości 

decyzji reguluje Kpa  

 

Uwaga nieuwzględniona 
- w ocenie projektodawcy 

nie ma potrzeby 

wprowadzania 

zaproponowanej 

dodatkowej regulacji; 

poruszone zagadnie 

regulują przepisy ustawy 

o usługach turystycznych 

i obowiązującego 

rozporządzenia dotyczące 

potwierdzenia 

zaszeregowania   

§ 18 ust. 3  Utrzymać zapis pkt 2 w zmienionym brzmieniu: „Przedsiębiorca któremu udzielono 

promesy, uzyskał decyzje o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii 

przed upływem terminu ważności promesy.”. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga nieuwzględniona 

- z brzmienia 

obowiązującego przepisu 

wynika, iż wykreślenie z 

wykazu promes, po 

zaszeregowaniu obiektu 

do rodzaju i nadaniu 

kategorii, dotyczy 

przedsiębiorcy, któremu 

udzielono promesy 
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§ 18 ust. 3 Propozycja doprecyzowania w formie: „Organ prowadzący ewidencję obiektów 

hotelarskich w ramach której prowadzony jest wykaz promes, wykreśla z urzędu 

obiekt z wykazu obiektów, które uzyskały promesę, jeżeli…” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Uwaga nieuwzględniona 
- projekt rozporządzenia 

uchyla przepis 

stanowiący, że ewidencja 

promes jest częścią 

ewidencji obiektów 

hotelarskich 

§ 18 Do listy dopisać: „przedsiębiorca poinformował marszałka województwa o 

zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie”. 

 

Dla uporządkowania proponuję rezygnację z potwierdzania zaszeregowania w 

przypadku obiektów posiadających decyzję o zaszeregowaniu, gdyż potwierdzanie i 

tak odbywa się w trybie zwykłej procedury jakiej poddawane są obiekty 

nieposiadające decyzji, na rzecz nowej procedury zaszeregowującej po uprzednim 

uchyleniu decyzji o zaszeregowaniu będącej w posiadaniu przedsiębiorcy, który 

zaprzestał świadczenia usług  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- obowiązek 

potwierdzenia 

zaszeregowania reguluje 

ustawa o usługach 

turystycznych 

 

 

Zał. 1 i 2 Lp. 1  W zał. 1 i 2 należy doprecyzować zapis Lp. 1 dotyczący dopuszczenia zespołu 

budynków wraz infrastruktura towarzyszącą – czy budynki muszą być połączone 

łącznikiem podziemnym lub nadziemnym. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga nieuwzględniona 
- rozporządzanie jest 

precyzyjne, nie 

wprowadza obowiązku 

połączenia łącznikiem 

budynków 

Załącznik nr 1  

Lp. 5 

Wykreślić obowiązek w hotelach i motelach ***** oddzielnego wejścia i 

wydzielonej drogi dla bagażu gości  

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 
- w hotelach i motelach 

***** należy zapewni 

najwyższy standard usług 

Załącznik nr 1  

Lp. 18 

Proponuję doprecyzować kwestię sposobu liczenia kondygnacji i jak odnieść się do 

konieczności posiadania dźwigów, gdy pomieszczenia usługowe poniżej kondygnacji 

0 znajdują się w hotelach kat. *-**** 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- kwestie te reguluje 

ustawa - Prawo 

budowlane 

Załącznik nr 1  

Lp. 22 pkt 1 

Proponuje się rezygnację z półek nad umywalką na rzecz blatów ewentualnie 

dookreślić wielkość półek, gdyż często ich wielkość nie spełnia de facto swojej 

funkcji 

 

 

Propozycja brzmienia: „umywalka z blatem dla kategorii ***-*****.” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Uwaga nieuwzględniona 
- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca  

Uwaga nieuwzględniona 
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Województwa 

Wielkopolskiego  

- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1  

Lp. 22, propozycja 

dodania pkt 9 

Proponowane brzmienie: 

 „9. umywalka z blatem lub półka dla kategorii: * i **.”  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego  

Uwaga nieuwzględniona 
- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 26  

Dodać nowy pkt 5a w brzmieniu:  

„5a) obowiązek wyposażenia hoteli i moteli ***-*****w biurko lub stół z wolnym 

miejscem do pracy (min. 0,5 m²)” 

W hotelach o wyższej kategorii powinno być miejsce do pracy, choćby na 

postawienie laptopa bez przestawiania wyposażenia. 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 
- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 26 pkt 4  

Proponuje się zastąpić co najmniej 3 wieszaki na osobę na co najmniej 3 jednorodne 

wieszaki na osobę 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 26 pkt 5 

Proponuję w hotelach ***-***** wyłącznie biurko Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 26 pkt 7 b 

Wykreślić wymaganie dwóch krzeseł w pokoju jednoosobowym w hotelach i 

motelach *-*** 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 1 

Lp. 26 pkt 11 

Propozycja brzmienia:  

„11) wieszak ścienny lub stojący na odzież wierzchnią”. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona 

 

Załącznik nr 1 

Lp. 28 pkt 1 

Zmienić brzmienie na: „telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne” (w 

rozumieniu: telefon komórkowy, tablet) 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 28 pkt 2 i 3 

Usunąć zapis o obligatoryjnym wymogu wyposażenia pokoju hotelowego w 

instalację telewizyjno-radiową 

 

 

Ewentualnie rozważyć zapis alternatywny tzn. wyposażenia pokoju w TV lub Internet 

B& D Hotels S.A. Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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dużych szybkości  - obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 28 pkt 5 i 6 

Proponuje się zrezygnować z elementów dwufunkcyjnych, gdyż ani zasłona 

zaciemniająca ani firana przepuszczająca światło nie mogą pełnić jednocześnie 

dwóch przeciwstawnych funkcji 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 30 pkt 10  

 

Proponujemy dopisać w tym pkt szampon, balsam do ciała w hotelach i motelach 

***-***** 

Powyższe środki są już w standardowym wyposażeniu hoteli  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 30 pkt 10 b i c  

Proponuje się dodać słowo: biały ze względów estetyczno-higienicznych Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 30 pkt 10 e 

 

W hotelach i motelach wszystkich kategorii dookreślić, że kubeczek jednorazowy 

powinien być konfekcjonowany – np. w woreczku foliowym (co ma być gwarancją 

jego faktycznego uprzedniego nieużywania) 

 

Proponuje się skreślić szklanka i zastąpić kubeczek jednorazowy na kubek 

jednorazowy konfekcjonowany 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Uwaga uwzględniona 

 

 

 

Uwaga uwzględniona 

 

Załącznik nr 1 

 Lp. 32 pkt 1 

Zmienić brzmienie na: ”Liczba miejsc noclegowych w j.m. bez w.h.s na jedno 

urządzenie” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązujący przepis 

odnoszący liczbę 

wymaganych urządzeń 

do liczby miejsc 

noclegowych w pokojach 

bez w.h.s  jest 

wystarczająco jasny 

Załącznik nr 1 

Lp. 32 pkt 1 a 

Proponuje się rezygnację z półek nad umywalką na rzecz blatów ewentualnie 

dookreślić wielkość półek gdyż często ich wielkość nie pełni de facto swojej funkcji 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 38 

Proponuje się w obiektach ***-***** osobne zamykane pomieszczenie na 

przechowywany bagaż, a w przypadku wszystkich kategorii konieczność posiadania 

sejfu w bezpośredniej bliskości recepcji na przechowywanie pieniędzy i przedmiotów 

wartościowych. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 1 

Lp. 46 

Zmienić brzmienie na: Zespół odnowy biologicznej (np. basen, sauna, siłownia, 

solarium, masaże - minimum dwa rodzaje usług) 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 
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Załącznik nr 2  

Lp. 3 

Wydzielona droga dostaw – usunąć wymaganie Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest  istotna dla 

zapewnienia 

najwyższego standardu 

obsługi w pensjonatach 

najwyższych kategorii 

  

Załącznik nr 2  

Lp. 14 

  

Proponuje się wykreślić. Praktyka pokazuje, że pensjonaty są obiektami małymi 

prowadzonymi rodzinnie 

 

 

 

Usunąć wymaganie dźwigu osobowego dla pensjonatów *-*** 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

 

 

 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 
- windy w pensjonatach o 

wielu kondygnacjach są 

niezbędnym elementem 

wyposażenia  

Uwaga nieuwzględniona 
- windy w pensjonatach o 

wielu kondygnacjach są 

niezbędnym elementem 

wyposażenia 

Załącznik nr 2  

Lp. 16 

Usunąć wymaganie holu recepcyjnego dla pensjonatów *-** Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 

- zdaniem projektodawcy 

wymóg hallu 

recepcyjnego dla 

pensjonatów *-** jest 

uzasadniony; wymagana 

powierzchnia hallu 

recepcyjnego dla 

pensjonatów *-** jest 

niższa niż dla 

pensjonatów ***-***** 

Załącznik nr 2 

Lp. 17 pkt 1 

oraz jednocześnie 

propozycja dodania w 

Lp. 17 nowego pkt 9 

Propozycja brzmienia:  

„1.”umywalka z blatem” dla kategorii ***-*****” 

Propozycja brzmienia :  

„9.”umywalka z blatem lub półką” dla kategorii *-**.” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 
- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 2  

Lp. 17 pkt 4 

Pojemnik niepalny na odpady zamienić na:  

Pojemnik na papier i odpady 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 
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 została zmieniona na: 

„pojemnik na śmieci co 

najmniej trudno 

zapalny”- analogicznie 

jak w przypadku 

wymagań dla hoteli i 

moteli 

Załącznik nr 2  

Lp. 20 pkt 7 b  

Propozycja brzmienia: 

7b) krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę) 

 

Proponuję zrezygnować z konieczności dodatkowego krzesła w pokojach 1- 

osobowych  

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Uwaga uwzględniona 

 

Uwaga 

uwzględniona 

Załącznik nr 2  

Lp. 20 pkt 11 

Propozycja zmiany brzmienia na:  

„11. wieszak ścienny lub stojący na odzież wierzchnią”. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 2  

Lp. 22 pkt 1 

Zmienić brzmienie na: „telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne” (w 

rozumieniu: telefon komórkowy, tablet) 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga nieuwzględniona 

- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 2  

Lp. 22 pkt 6 i 7 

Proponuje się zrezygnować z elementów dwufunkcyjnych, gdyż ani zasłona 

zaciemniająca ani firana przepuszczająca światło nie mogą pełnić jednocześnie 

dwóch przeciwstawnych funkcji 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 2  

Lp. 22 pkt 8 

Elementy dekoracyjne - skreślić 

 

 

Proponuję wykreślić 

 

 

Wykreślić Elementy dekoracyjne 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga uwzględniona 

 

 

Uwaga uwzględniona 

 

 

Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 2  

Lp. 22 pkt 10 

Popielniczka w pokojach dla palących zamienić na: 

Popielniczka w j.m. w przypadku gdy przedsiębiorca wyznaczy daną j.m. jako j.m. 

dla palących 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 2 Lp. 22 

pkt 13 

Kosz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s zamienić na: 

Kosz na śmieci co najmniej trudno zapalny w j.m. bez w.h.s 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 2  

Lp. 24 pkt 8 

Pojemnik na śmieci niepalny zamienić na: 

Pojemnik na śmieci co najmniej trudno zapalny  

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 
Uwaga uwzględniona 
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Załącznik nr 2  

Lp. 24 pkt 9 lit. e 

Proponuję zastąpić słowo szklanka słowami: kubek jednorazowy konfekcjonowany Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 2  

Lp. 26  

Zmienić brzmienie na: „Urządzenia higieniczno-sanitarne w części pobytowej (liczba 

miejsc bez w.h.s na jedno urządzenie)”  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

Uwaga uwzględniona; 

wprowadzono korektę 

redakcji przepisu 

Załącznik nr 2  

Lp. 30  

Usunąć wymaganie usługi bagażowej 

 

 

Proponuję wykreślić 

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Uwaga uwzględniona 
dla pensjonatów *** 

 

Uwaga uwzględniona 

 dla pensjonatów *** 

Załącznik nr 2  

Lp. 31 

Proponuję wykreślić wymaganie przechowywania bagażu, pieniędzy i przedmiotów 

wartościowych gości w pensjonatach  

  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości 

Załącznik nr 2  

Lp. 33 

Usunąć wymaganie dostarczania prasy Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości  

Załącznik nr 2  

Lp. 35 

Proponuję wykreślić wymóg podawania posiłków w j.m., room-service 

 

 

Proponuję zmianę brzmienia Lp. 35 na:  

Podawanie posiłków w j.m. – room-service czynny przez  

1) co najmniej 18 godzin na dobę (dla kat. ****-*****) 

2) minimum 12 godzina dobę (dla kat.***) 

Spełnienie wymagania aby podawanie posiłków do j.m. – room service był 

zapewniony przez co najmniej 18 godzin na dobę będzie utrudnieniem dla wielu 

mniejszych obiektów kat. ***, które będą obowiązane wydłużyć prace kuchni. 

Proponuję pozostawić  dla pensjonatu kat. *** zapis: „minimum 12 godzin”.  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości 

Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 2  

Lp. 36 pkt 1 

Proponuje się podawanie śniadań i pozostałych posiłków wyłącznie w sytuacji gdy 

brak jest restauracji w odległości do 500 m. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 

- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości  
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Załącznik nr 2  

Lp. 36 pkt 2 i 3 

Usunąć wymaganie podawania napoi na życzenie gości/pozostaje Lp. 28 wymóg 

zapewnienia podawania gościom gorących napoi/ 

 

 

Usunąć wymaganie podawania  śniadań  do pokoi na życzenie gości 

 

  

Izba Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego 

 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Uwaga nieuwzględniona 

- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości 

Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości 

Załącznik nr 3 Tabela 

WYMAGANIA DO 

WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH Lp. 

18 

Wykreślić wymaganie przechowalni bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości, 

obowiązujące w kat. * 

Są to propozycje zalecane przez Międzynarodową Federację Campingu i 

Caravaningu 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu  
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 3  

Tabela 

WYMAGANIA DO 

WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH 

Lp. 20 

Ustalić dla stanowisk obozowania minimalną powierzchnię 1 stanowiska w m² dla 

kat. **** - 80 m², dla kat. *** - 70 m², dla kat. ** - 60 m², dla kat. * - 50 m² 

Są to propozycje zalecane przez Międzynarodową Federację Campingu i 

Caravaningu 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu  
Uwaga nieuwzględniona 

- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

 

Załącznik nr 3 

Tabela 

WYMAGANIA DO 

WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

Wymaganie „Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)”. Ustalić dla kat. 

**** - 80, dla kat. *** - 70, dla kat. ** - 50, dla kat. * - 40 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu  
Uwaga nieuwzględniona 

- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 
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(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH Lp. 

21 

Załącznik nr 3 

Tabela WYMAGANIA 

DO WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH Lp. 

24 

Skreślić Lp. 24, tj. dot. wymogu zieleni odgradzającej stanowiska lub grupy 

stanowisk 

 

 

Wykreślić wymóg zieleni odgradzającej stanowiska lub grupy stanowisk jako wymóg 

obowiązujący na campingach, ponieważ istnieją problemy z tworzeniem i 

utrzymywaniem takiej zieleni. Aktualnie na świecie odchodzi się od wygradzania 

stanowisk lub grup stanowisk zielenią pozostawiając turystom swobodny wybór 

miejsca. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego 

 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu  

Uwaga  

Uwzględniona 

 

 

Uwaga  

uwzględniona 

Załącznik nr 3 Tabela 

WYMAGANIA DO 

WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH Lp. 

28 

Rozszerzyć wymaganie stanowiska do zlewu ustępów caravaningowych na kat. *. Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu  
Uwaga nieuwzględniona 

- propozycja zaostrza 

wymagania, 

obowiązująca regulacja 

jest wystarczająca 

Załącznik nr 3  

Tabela WYMAGANIA 

DO WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH Lp. 

31 

Wykreślić wymaganie pomieszczenia do suszenia bielizny obowiązujące w kat. ***. Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu  
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 3  

Tabela 

WYMAGANIA DO 

WYPOSAŻENIA 

Dopisać, że wymaganie zakładu gastronomicznego nie obowiązuje, jeżeli znajduje się 

bliżej niż 500 m. 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu   
Uwaga uwzględniona 
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ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH Lp. 

35 

Załącznik nr 3  

Tabela WYMAGANIA 

DO WYPOSAŻENIA 

ORAZ ZAKRESU 

ŚWIADCZONYCH 

USŁUG DLA 

KEMPINGÓW 

(CAMPINGÓW) I PÓL 

BIWAKOWYCH Lp. 

39 

Przy wymaganiu dot. ciepłej wody bieżącej, zmienić oznaczniki: dla kat. **** i kat. 

*** - całą dobę, dla kat. ** - co najmniej trzy razy dziennie, o ustalonych godzinach.  

Wprowadzić obowiązek w kat. * z zapisem – co najmniej dwa razy dziennie, o 

ustalonych godzinach. 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu   
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 3  

Tabela 

WYMAGANIA DO 

WYPOSAŻENIA DLA 

STAŁEJ BAZY 

NOCLEGOWEJ NA 

KEMPINGACH 

(CAMPINGACH) 

Lp. 8 

Pozostawić wymaganie wymóg wyposażenia w dywan lub wykładzinę tylko dla 

kempingów (campingów) kat. **** 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu 
Uwaga uwzględniona 

Załącznik nr 4 

Lp. 7   

 

Proponuje się zrezygnować z konieczności przechowywania pieniędzy i przedmiotów 

wartościowych 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości 

Załącznik nr 4 

Lp. 10 

Proponuję wykreślić wymóg sprzedaży drobnych artykułów (kosmetyki, pamiątki 

turystyczne itp.) w kat I i II 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- obowiązująca regulacja 

odpowiada potrzebom 

gości 

Załącznik nr 4 

Lp. 19 pkt 9 

Propozycja nowego brzmienia:  

„4) wieszak ścienny lub stojący na okrycie wierzchnie” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Uwaga  

uwzględniona 
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Załącznik nr 6  Proponujemy nowe brzmienie odnośnika nr 3 do Zał. 6:  

3. Dopuszcza się łóżka piętrowe z barierką zabezpieczającą przed upadkiem przy 

wysokości pokoju min. 2,5 m; powierzchnia pokoju może być wówczas mniejsza o 

20 % 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego 
Uwaga  

uwzględniona 

Załącznik nr 8  Proponuje się rozważenie propozycji aby pełne dostosowanie obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych było obligatoryjne tylko wtedy, gdy wymóg ten był 

założony w projekcie budowlanym 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nieuwzględniona 
- w opinii projektodawcy 

dostosowanie obiektów 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych jest 

zasadne 

Załącznik nr 8 Wnosi się o dodanie lp. 1a w brzmieniu:  

„W obiektach bez posiadania j.m. dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

na podstawie określonej w Lp. 1, nie wymaga się dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w sposób wymieniony w Lp. 3 i 4.” 

W przypadku braku obowiązku posiadania j.m. dostosowanej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, najprawdopodobniej osoba niepełnosprawna zrezygnuje z usługi 

noclegowej w obiekcie. Rezygnacja będzie wiązała się z tym, iż taka osoba nie będzie 

korzystała z przywilejów wymienionych w Lp. 3 i 4, dotyczących osób 

niepełnosprawnych. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Uwaga nieuwzględniona 
- w opinii projektodawcy 

dostosowanie części 

ogólnodostępnych w 

obiekcie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych jest 

zasadne także w 

przypadku, gdy obiekt 

nie ma obowiązku 

posiadania j.m. 

dostosowanej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

Uwaga do ustawy  

 

 

 

 

 

Uregulowania wymaga także kwestia stosowania nazwy rodzajowej Hostel oraz 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Hostel w języku angielskim oznacza schronisko a 

te są w Polsce objęte nazwą chronioną, natomiast Szkolne Schroniska Młodzieżowe 

mimo, że świadczą usługi w oparciu o ustawę o usługach turystycznych nagminnie 

uchylają się od zaszeregowania 

Należy doprecyzować w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych definicję: „przedsiębiorca”, ponieważ zdarzenia z 2014 r. związane z 

kategoryzacją nowego kempingu w Suwałkach wykazały, że definicja jest różnie 

interpretowana przez marszałków różnych województw. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
Uwaga nie dotyczy 

rozporządzenia; 

proponowana zmiana 

wymagałaby 

wprowadzenia zmian w 

ustawie o usługach 

turystycznych; 

Szkolne Schroniska 

Młodzieżowe podlegają 

pod przepisy ustawy o 

systemie oświaty.  
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Uwaga do ustawy Zdaniem PFCC wszystkie podmioty, które prowadzą działalność w zakresie 

świadczenia usług hotelarskich w swoim obiekcie oraz konkurują na wolnym rynku z 

innymi tego typu obiektami, powinny mieć prawo do kategoryzacji swoich obiektów, 

jeśli są to „obiekty hotelarskie” lub do zgłoszenia „innego obiektu” do ewidencji w 

gminie, niezależnie od tego, czy formalnie rzecz biorąc podmioty te są przedsiębiorcą 

w rozumieniu przepisów, czy też nie. Decydujące znaczenie powinien mieć faktyczny 

charakter prowadzonej działalności, którą można zakwalifikować jako świadczenie 

usług hotelarskich w obiekcie, a nie treść wpisów w odpowiednich rejestrach 

ewidencjonujących przedsiębiorców lub rolników. 

Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu   
Uwaga nie dotyczy 

rozporządzenia; 

proponowana zmiana 

wymagałaby 

wprowadzenia zmian w 

ustawie o usługach 

turystycznych 

 


