
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł 
  Rozporzadzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia ……..2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiketów, w których są śwaidcvzone usługi hotelarskie    

Autor   Minister Sportu i Turystyki 

Projekt z dnia 13.05.2015 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu 
Rafał Cieślik 

e-mail 
rafal.cieslik@zwrp.pl ; biuro@zwrp.pl 

 

tel. (22) 831 14 41 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

 

w § 5 ust. 3  zmiana 
brzmienia pkt 2 

„dowód wniesienia opłaty przez 
przedsiębiorcę za dokonanie oceny 
spełnienia przez obiekt hotelarski 
wymagań, o których mowa w § 2 
ust. 1,2 i 4, § 3” 

 

Wykreślenie z tekstu § 4 ust. 1 nie 
powinno wiązać się z pobieraniem 
opłaty za ocenę dokumentów 
wymienionych w tymże paragrafie, 
gdyż ich weryfikacja nie wiąże się z 
takimi kosztami, jak ocena 
wyposażenia i świadczonych usług w 
obiekcie, przebiegająca w obiekcie 
hotelarskim (kosztami podróży 
służbowej, kosztami wynagrodzenia 
członków zespołu oceniającego).  

 

Uwaga nieuwzględniona  

 

- w opinii MSIT ocena obiektu 
obejmuje także ocenę dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez 
obiekt wymagań wynikających z 
przepisów odrębnych.  
Dokumenty dotyczące spełniania 
przez obiekt wymagań 
budowlanych, przeciwpożarowych i 
sanitarnych podlegają ocenie komisji 
oceniającej obiekt, dlatego też      
opłata wniesiona  przez 
przedsiębiorcę za dokonanie oceny 
spełnienia przez obiekt hotelarski  
wymagań dotyczy zarówno 
sprawdzenia wymagań co do 
wyposażenia i zakresu świadczonych 
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usług w obiekcie   jak i  spełnienia 
wymagań wynikających z przepisów 
odrębnych, sprawdzanych na 
podstawie dokumentów załączanych 
do wniosku o zaszeregowanie 
obiektu 

 

w § 6 dodanie pkt 4 Propozycja brzmienia: „zmianie 
kategorii zaszeregowanego obiektu 
hotelarskiego do określonego 
rodzaju”. 

 

Zmianie może ulec rodzaj obiektu, 
jak i jego kategoria lub tylko rodzaj 
lub tylko kategoria. 

Przepis powinien uwzględniać 
wszystkie możliwe zmiany w tym 
zakresie, stąd zasadnym jest jego 
doprecyzowanie. 

 

Uwaga nieuwzględniona  
- obowiązujące przepisy w tym 
zakresie są wystarczająco precyzyjne 
dotyczą bowiem zmiany 

zaszeregowania zarówno do rodzaju 

jak i nadanej kategorii 

 

 

§ 9 ust. 1 Skreślenie nieaktualnego Dziennika 
Ustaw w odniesieniu do 
przywołanej ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej 

Zasadnym jest zastosowanie 
aktualnych przepisów prawa. 

Uwaga nieuwzględniona  
-  z punku widzenia legislacyjnego 

nie wprowadza się zmiany tylko dla 

podania nowego Dziennika Ustaw,  

w którym jest opublikowany tekst 

jednolity ustawy.  

.  

 

Załącznik nr 1 Lp. 22 
pkt 1 

 

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

Zapewnienie wyższego standardu 
dla obiektów kategorii *** - *****. 

Uwaga nieuwzględniona  
- propozycja zaostrza aktualnie 
obowiązujące wymagania, poprzez 
niedopuszczenie możliwości 
wyposażenia  w postaci umywalki z 
półką, co będzie rodziło dodatkowe 
koszty dla dużej części gestorów 
hoteli i moteli ***-*****; 
obowiązująca regulacja, która 
dopuszcza wyposażenie w postaci 
umywalki z blatem lub półka jest 
zdaniem MSiT wystarczająca  

 

 

Załącznik nr 1 Lp. 22 
dodanie pkt 9 
 

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

Proponowana zmiana łagodzi 
dotychczasowe wymagania dla 
obiektów kat.  * - ** . 
 

Uwaga nieuwzględniona  
- propozycja  co prawda łagodzi 
wymagania, ale w opinii MSiT  nie 
jest zasadna;  
 Zniesienie w hotelach i motelach * - 
** obowiązku wyposażenia 
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umywalki w blat lub półkę ograniczy 
komfort klientów. 
 

 

Załącznik nr 1 Lp. 31 
 

Podtrzymanie nieuwzględnionej 
uwagi w zakresie doprecyzowania 
określenia: „…w obiektach nowo 
budowanych…”, przez zastosowanie 
konkretnego przedziału czasowego 
wybudowanego budynku. 
 
 
 

Określenie „nowo” jest określeniem 
dla każdego oznaczającym różny 
okres czasu. Zaproponowane ww. 
określenie może rodzić daleko idącą 
uznaniowość.  
 

Uwaga nieuwzględniona  

Przedmiotowy przepis który dotyczy  
nowobudowanych obiektów został 
wprowadzony   na podstawie 
nowelizacji przedmiotowego 
rozporządzenia w 2011r.  
 Oznacza on, że każdy obiekt,  
wybudowany   po wejściu w życiu 
tego  przepisu,  powinien spełniać 
przedmiotowy wymóg. 

  

 

Załącznik nr 2 Lp. 17 
pkt 1 

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

Zapewnienie wyższego standardu 
dla obiektów kategorii *** - *****. 

Uwaga nieuwzględniona  
 - propozycja zaostrza aktualnie 
obowiązujące wymagania, poprzez 
niedopuszczenie możliwości 
wyposażenia  w postaci umywalki z 
półką, co będzie rodziło dodatkowe 
koszty dla dużej części gestorów  
pensjonatów ***-*****; 
obowiązująca regulacja, która 
dopuszcza wyposażenie w postaci 
umywalki z blatem lub półka jest 
zdaniem MSiT wystarczająca 

 

 

Załącznik nr 2 Lp. 17 
dodanie pkt 9 
 

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

Proponowana zmiana łagodzi 
dotychczasowe wymagania dla 
obiektów kat.  * - ** . 
 

Uwaga nieuwzględniona  
 - propozycja  co prawda łagodzi 
wymagania, ale w opinii MSiT  nie 
jest zasadna;  
 Zniesienie w  pensjonatach  * - ** 
obowiązku wyposażenia umywalki w 
blat lub półkę ograniczy komfort 
klientów. 
  

 

 

Załącznik nr 2 Lp. 17 
pkt 8 

Pisuar w WC męskim obowiązkowo 
dla kategorii od *** do *****. 
 

Proponowana zmiana łagodzi 
dotychczasowe wymagania dla 
obiektów kat.  * - ** . 
Zachowanie tego wyposażenia dla 
obiektów kategorii *** - ***** w 
celu zapewnienia wyższego 

Uwaga jest nieaktualna 
Na wniosek Ministra Zdrowia 
zgłoszony w ramach uzgodnień 
międzyresortowych  projekt nie 
zawiera już przepisu, którego 
dotyczy uwaga. 
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standardu. 

 

Załącznik nr 8 – 
dodanie Lp. 1a 

Propozycja brzmienia: 
„W obiektach bez wymogu 
posiadania  j.m. dostosowanej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
na podstawie określonej  lp. 1, nie 
wymaga się dostosowania obiektu 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 się wiązała z tym, iż taka 
osoba nie będzie korzystała z 
przywilejów wymienionych w lp. 3 i 
4, dotyczących części 
ogólnodostępnej. 

Są obiekty, które nie posiadają sal 
konferencyjnych, w związku z czym 
do obiektu nie trafi osoba 
niepełnosprawna z grupy 
szkoleniowej  dla której musiałaby 
być dostosowana część 
ogólnodostępna.  

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.  
Wiele obiektów hotelarskich oprócz 

usług noclegowych świadczy 

różnorodne inne usługi, m.in. 

konferencje i imprezy dla   gości       

z zewnątrz, wśród których mogą być 

osoby niepełnosprawne.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


