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Warszawa, 24 sierpnia 2015 r.  

 

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 były 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. 

 

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 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), 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, 
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- 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 opinie otrzymane 

z województw: małopolskiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego.  

Ponadto uwagi zgłosili:  

1) Urząd Miasta Krakowa, 

2) B&D Hotels S.A.  

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 rozporządzenia został przekazany oraz Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców. 

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 Izba 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 rozporządzenia. 

W rezultacie projekt został zmieniony, zgodnie z intencją i celami projektodawcy, poprzez 

złagodzenie niektórych dodatkowych minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz zakresu 

świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, przez obiekty hotelarskie, a także 

poprzez dostosowanie niektórych minimalnych wymagań do nowych technologii i trendów w 

hotelarstwie. Ponadto projekt uwzględnił szereg postulatów, które miały na celu zwiększenie 

przejrzystości i precyzji regulacji w przedmiotowym zakresie. Część propozycji nie została 

uwzględniona z powodu nadmiernego zaostrzania wymagań w stosunku do projektu lub 

aktualnego stanu prawnego, a niektóre propozycje zostały odrzucone jako niezapewniające 

właściwego standardu usług hotelarskich. 

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, w tym m.in.: 
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1) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - zmianę brzmienia ust. 1 w § 10 rozporządzenia 

o rozszerzenie przesłanek do uznania, iż nie uważa się za spełnienie wymagań w odniesieniu 

do elementów wyposażenia w przypadku elementów zabrudzonych - propozycja ta nie została 

uwzględniona, gdyż zaproponowane określenie jest nieostre i może rodzić daleko idącą 

uznaniowość; 

2) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - wykreślenie w hotelach i motelach ***** 

obowiązku posiadania oddzielnego wejścia i wydzielonej drogi dla bagażu gości - propozycja 

ta nie została uwzględniona, gdyż w hotelach i motelach ***** należy zapewnić najwyższy 

standard usług; 

3) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - wykreślenie wymagania dwóch krzeseł 

w pokoju jednoosobowym w hotelach i motelach *-*** - propozycja ta została uwzględniona; 

4) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - dookreślenie w hotelach i motelach wszystkich 

kategorii, że wymagany kubeczek jednorazowy powinien być konfekcjonowany - propozycja 

ta została uwzględniona; 

5) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - usunięcie wymagania dla pensjonatów ****-

***** w zakresie posiadania wydzielonej drogi dostaw - propozycja ta nie została 

uwzględniona, gdyż obowiązująca regulacja jest istotna dla zapewnienia najwyższego 

standardu obsługi w pensjonatach najwyższych kategorii; 

6) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – usunięcie wymagania hallu recepcyjnego dla 

pensjonatów *-** - propozycja ta nie została uwzględniona, gdyż obowiązująca regulacja jest 

istotna dla zapewnienia najwyższego standardu obsługi w pensjonatach; 

7) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - usunięcie wymagania usługi bagażowej dla 

pensjonatów ***-***** - uwaga została uwzględniona w zakresie dotyczącym usunięcia 

usługi bagażowej dla pensjonatów ***, natomiast nie została uwzględniona, dla pensjonatów 

**** i *****; gdyż obowiązująca regulacja jest istotna dla zapewnienia najwyższego 

standardu obsługi w pensjonatach najwyższych kategorii; 

8) Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - usunięcie wymagania w zakresie dostarczania 

prasy w pensjonatach ****-*****- propozycja ta nie została uwzględniona, gdyż 

obowiązująca regulacja odpowiada potrzebom gości; 

9) Polska Federacja Campingu i Caravaningu - usunięcie wymagania przechowalni bagażu, 

pieniędzy i rzeczy wartościowych gości, obowiązującego  na kempingach (campingach) kat. * 

- propozycja ta została uwzględniona; 

10) Polska Federacja Campingu i Caravaningu - podwyższenie minimalnej powierzchni 1 

stanowiska dla stanowisk obozowania na kempingach (campingach) dla kat. **** do 80 m², 

dla kat. *** do 70 m², dla kat. ** do 60 m², a dla kat. * do 50 m² - propozycja ta nie została 

uwzględniona, gdyż zaostrza wymagania, a  obowiązująca regulacja jest wystarczająca; 

11) Polska Federacja Campingu i Caravaningu - usunięcie wymogu zieleni odgradzającej 

stanowiska lub grupy stanowisk jako wymogu obowiązującego na campingach - propozycja 

ta została uwzględniona; 

12) Polska Federacja Campingu i Caravaningu - usunięcie wymogu posiadania pomieszczenia 

do suszenia bielizny obowiązującego na kempingach (campingach) *** - propozycja 

ta została uwzględniona; 
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13) Polska Federacja Campingu i Caravaningu - 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 - propozycja ta została uwzględniona; 

14) Polska Federacja Campingu i Caravaningu - 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 - propozycja ta została uwzględniona; 

15) Polska Federacja Campingu i Caravaningu - wprowadzenie wymogu dla kempingów 

(campingów) * w zakresie zaopatrzenia w ciepłą wodę bieżącą, co najmniej dwa razy 

dziennie, o ustalonych godzinach - propozycja ta została uwzględniona.  

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 

rozporządzenia bądź zaproponowało modyfikacje projektu. Ponadto urzędy marszałkowskie 

zaproponowały wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu, w tym m.in.: 

1) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego - zaproponowały wprowadzenie ograniczeń 

czasowych ważności dokumentów stanowiących udokumentowanie spełniania wymagań 

przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych - propozycja nie zastała uwzględniona, gdyż 

z odrębnych przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych nie wynika termin ważności 

wymaganych opinii; 

2) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - zaproponował rezygnację z potwierdzania 

zaszeregowania w przypadku obiektów posiadających decyzję o zaszeregowaniu - propozycja 

nie zastała uwzględniona, gdyż obowiązek potwierdzenia zaszeregowania reguluje ustawa 

o usługach turystycznych; 

3) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - zaproponował rezygnację dla hoteli 

i moteli z wymogu półek nad umywalką na rzecz blatów ewentualnie dookreślenie wielkości 

tych półek - propozycja nie zastała uwzględniona, gdyż zaostrza wymagania, a obowiązująca 

regulacja jest wystarczająca; 

4) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - zaproponował zastąpienie wymogu 

dla hoteli i moteli w zakresie wyposażenia jednostki mieszkalnej w co najmniej 3 wieszaki 

na osobę wymogiem wyposażenia jednostki mieszkalnej w co najmniej 3 jednorodne wieszaki 

na osobę - propozycja nie zastała uwzględniona, gdyż zaostrza wymagania, a obowiązująca 

regulacja jest wystarczająca; 

5) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - zaproponował zastąpienie 

wymogu dla hoteli, moteli, pensjonatów i domów wycieczkowych wymogu w postaci 

wyposażenia jednostki mieszkalnej/pokoju w wieszak ścienny na wierzchnią odzież, 

wymogiem wyposażenia w wieszak ścienny lub stojący na odzież wierzchnią - propozycja 

została uwzględniona; 

6) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - zaproponował usunięcie wymogu 

podawania posiłków w j.m., room-service w pensjonatach - propozycja nie została 

uwzględniona, gdyż obowiązująca regulacja odpowiada potrzebom gości; 
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7) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - zaproponował 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 - propozycja została uwzględniona; 

8) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - zaproponował wprowadzenie 

wymogu dla schronisk w zakresie zabezpieczenia łóżek piętrowych barierką zabezpieczającą 

przed upadkiem - propozycja ta została uwzględniona. 

Szczegółowe zestawienie uwag do projektu i stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki 

do uwag zawarte jest w załączonej do Raportu tabeli pt.: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:   

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 


