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Lp. 12 w Wykazie prac legislacyjnych 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

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.) 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.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia przewiduje ułatwienie dokumentowania spełniania przez inne obiekty, w których są świadczone 

usługi hotelarskie wymagań przeciwpożarowych oraz złagodzenie wymagań co do wyposażenia oraz zakresu 

świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, w szczególności dla pensjonatów. Proponuje się także korektę 

dotychczas obowiązujących minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla części 

pozostałych rodzajów obiektów hotelarskich. 

W efekcie rozporządzenie ułatwi dokumentowanie spełniania przez inne obiekty, w których są świadczone usługi 

hotelarskie wymagań przeciwpożarowych oraz spełnianie wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, 

w tym usług gastronomicznych. Jednocześnie, zmiany te nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług hotelarskich. 

Proponowane regulacje ułatwią prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług hotelarskich. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Każdy kraj posługuje się innym systemem kategoryzacji obiektów hotelowych, co wynika w szczególności z różnic 

kulturowych, narodowych i historycznych. Standaryzacja tych obiektów jest też różnie regulowana – przez państwo lub 

przez organizacje branżowe.  

Raport „Classification of Hotel Establishments within the EU” przygotowany przez Sieć Europejskich Centrów 

Konsumenckich (ECC-Net), dostępny na stronie: 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/hotel_establishment_classification_EU_en.pdf  

dokonuje przeglądu systemów klasyfikacji obiektów hotelowych w 27 krajach UE oraz Islandii i Norwegii. Zawiera on 

szczegółowe informacje na temat rodzajów obiektów, ich kategorii i kryteriów kategoryzacji, wyposażenia, a także 

organizacji zajmujących się ich klasyfikowaniem. Systemy te funkcjonują prawie we wszystkich badanych krajach oprócz 

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/hotel_establishment_classification_EU_en.pdf
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Finlandii. W 18 krajach są one obowiązkowe. W większości przypadków systemy klasyfikacji są ustanawiane i 

wprowadzane przez organy państwowe, najczęściej przez Ministerstwo Turystyki, ewentualnie agencje ds. turystyki, bądź 

urzędy ochrony konsumenta; a w Hiszpanii i Włoszech, gdzie poszczególne regiony mają różne systemy, wprowadzane są 

przez władze samorządu terytorialnego.  
Branżowe organizacje nadzorują kategoryzację m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii, Szwecji, Norwegii i w Czechach. 

W przypadku, gdy państwo bierze na siebie odpowiedzialność za stworzenie systemu klasyfikacji, zazwyczaj jest ona 

obowiązkowa dla wszystkich obiektów hotelarskich, ale kryteria określone są w sposób bardziej ogólny. W przypadku, gdy   

zaangażowane są w to stowarzyszenia branżowe, kryteria są bardziej szczegółowe i zorientowane na wymagania w zakresie 

usług. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty świadczące 

usługi hotelarskie  

Ok. 10.000, 

 

 
w szczególności obiekty 

zaszeregowane do 

rodzaju : 

- hotel – 2.540, 

- motel – 101, 

- pensjonat - 313, 

- kemping – 123, 

- dom wycieczkowy - 26, 

- schronisko młodzieżowe 

- 74 

 

GUS – Wydawnictwo: Turystyka 

2013 

 

Centralny Wykaz Obiektów 

Hotelarskich – stan na dzień  

2 września 2014 r. 

Określenie minimalnych 

wymagań dla obiektów 

świadczących usługi 

hotelarskie  

Konsumenci korzystający 

z usług hotelarskich 

Wg danych z 2013 r.  

ok. 23,4 mln osób 

korzystało z usług 

hotelarskich w Polsce 

 

GUS – Wydawnictwo: Turystyka 

2013 
Wpływ na jakość i standard 

świadczonych usług 

Marszałkowie 

Województw 

16  

- 

Wpływ na ocenę i kontrolę 

spełniania minimalnych 

wymagań w obiektach 

hotelarskich 

Wójtowie, burmistrzowie, 

prezydenci miast 

2479  

- 

Wpływ na kontrolę spełniania 

minimalnych wymagań w 

innych obiektach świadczących 

usługi hotelarskie oraz  

na ocenę i kontrolę spełniania 

minimalnych wymagań przez 

pola biwakowe 

Minister właściwy do 

spraw turystyki 

1  

- 

Wpływ na ocenę (w ramach 

pełnienia funkcji organu 

wyższego stopnia od 

rozstrzygnięć marszałków 

województw) i kontrolę 

spełniania minimalnych 

wymagań w obiektach 

świadczących usługi 

hotelarskie (w ramach 

kompetencji kontrolnych w 

stosunku do obiektów 

hotelarskich) 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom publicznym z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców 

świadczących usługi hotelarskie. 

  

W procesie konsultacji publicznych zostały uwzględnione następujące organizacje: 
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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. 

 

Szczegółowy zakres, czas trwania i podsumowanie wyników konsultacji zawiera Raport z konsultacji publicznych 

załączony do Oceny Skutków Regulacji projektu.   

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania także Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

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 § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

Projekt regulacji nie będzie wywoływał skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców w ten sposób, iż ułatwi 

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

wymagań przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz zakresu 

świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych. 

Oszacowanie oszczędności w zakresie ponoszonych kosztów związanych ze świadczeniem usług 

hotelarskich dla podmiotów świadczących te usługi wynikających z wejścia w życie rozporządzenia 

nie jest możliwe. Trudno przewidzieć liczbę nowych obiektów, które wejdą na rynek w kolejnych 

latach i będą chciały uzyskać zaszeregowanie do rodzaju i kategorii. Ponadto mimo, iż zniesione 

zostanie administracyjne egzekwowanie w obiektach podlegających kategoryzacji niektórych 

wymogów w zakresie wyposażenia i zakresu świadczonych usług, nie oznacza to, iż obiekty te ze 

względu na wyższą konkurencyjność na rynku, nie będą chciały zapewnić wyższych standardów niż 

minimalne standardy, wymagane przepisami. 

Zapewnienie jakości i standardów usług hotelarskich poprzez określenie ww. wymagań co do 

wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych bezpośrednio 

wpłynie na konkurencyjność usług hotelarskich w Polsce. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych). 

 



5 
 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Komentarz: 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Termin wejścia w życie rozporządzenia wynika 

z potrzeby upowszechnienia informacji o nowych wymaganiach oraz konieczności dostosowania obiektów do nowych 

wymań. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na zakres projektowanego rozporządzenia brak jest konieczności ewaluacji efektów zaproponowanych rozwiązań. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

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. 

 

 


