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Nu

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca 2016 r. dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich 

i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, Rządowe Centrum Legislacji \ j  frj żf j  

przedstawia następujące stanowisko w sprawie. f  \ i

Nowelizowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 187). Zgodnie z tym upoważnieniem minister włas'ciwy do spraw 

tuiystyki ma określić m. in. minimalne wymagania co do wyposażenia obiektów 

świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy, tj. innych niż 

obiekty hotelarskie. Ta część upoważnienia ustawowego została przez ministra właściwego 

do spraw turystyki wykonana przez określenie minimalnych wymagań w załączniku nr 7 do 

nowelizowanego rozporządzenia. Przepisy tego załącznika określają wymagania dla innych 

niż obiekty hotelarskie obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w tym 

w szczególności dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych (pkt III 

lp. 10-13), dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach) 

(pkt IV lp. 14-16), czy dla wynajmowania samodzielnych pokoi (pkt V lp. 17-23). Z uwagi na 

fakt, że wymagania w zakresie wyposażenia i dostępu do węzła higieniczno-sanitarnego, 

zwanego dalej „whs", zostały określone dla obiektów opisanych w pkt III, a przez odesłanie 

mają zastosowanie wprost również dla obiektów opisanych w pkt IV i V załącznika, 

projektowana zmiana wprowadzona w lp. 12 odnoszącym się do obiektu opisanego w pkt III, 

będzie miała zastosowanie również do obiektów opisanych w pkt IV i V załącznika, tj. dla



wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach) oraz dla 

wynajmowania samodzielnych pokoi.

Wymagania przewidziane dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach 

wspólnych (salach) w pkt IV załącznika zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 

2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości 

Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 

2016 (Dz. U. poz. 393), zwanej dalej „ustawą o ŚDM”, mają mieć zastosowanie 

do tymczasowych obiektów noclegowych, zorganizowanych wyłącznie na potrzeby 

uczestników ŚDM. A zatem ustawą o ŚDM rozszerzono zakres stosowania rozporządzenia 

wykonawczego stanowiącego wykonanie art. 45 ustawy o usługach turystycznych, 

o tymczasowe obiekty noclegowe, przewidując jednocześnie wyłączenia od stosowania 

zawartych w tym rozporządzeniu wymogów w zakresie wyposażenia m.in. węzła 

higieniczno-sanitarnego w półki, wieszaki i lustra. Budzić zatem może wątpliwości, czy 

wprowadzenie w nowelizowanym rozporządzeniu odnośnika informującego o niestosowaniu 

wymogów do tymczasowych obiektów noclegowych nie będzie stanowiło modyfikacji 

postanowień ustawy o ŚDM.

Jednocześnie, niezależnie od kwestii ewentualnych modyfikacji ustawy poddaje się 

pod rozwagę, czy odesłanie w ustawie o ŚDM do stosowania wymagań zawartych w pkt IV 

załącznika nr 7 do rozporządzenia 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. poz. 169, zpóźn. zm.) umożliwia ministrowi właściwemu 

do spraw turystyki określenia takich wymagań dla wynajmowania miejsc noclegowych 

w pomieszczeniach wspólnych (salach), zorganizowanych wyłącznie na potrzeby 

uczestników ŚDM, tj. wprowadzenie proponowanego rozwiązania dotyczącego dostępności 

do whs w odniesieniu do tych pomieszczeń. Jednakże wprowadzenie takich odmienności 

w akcie wykonawczym wydanym na podstawie ustawy o usługach turystycznych 

wymagałoby analizy, czy tymczasowe miejsca noclegowe w rozumieniu art. 38 pkt 2 ustawy 

o ŚDM odpowiadają definicji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, a tym 

samym -  czy mieszczą się w zakresie przedmiotowym upoważnienia ustawowego. Uznanie 

bowiem, że tymczasowe miejsca noclegowe nie mieszczą się w pojęciu „obiektu 

świadczącego usługi hotelarskie" w rozumieniu art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o usługach 

turystycznych powodowałoby, że regulacje zawarte w rozporządzeniu mogłyby zostać uznane 

za przekroczenie upoważnienia ustawowego.
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Mając na względzie merytoryczne przesłanki projektowanego aktu oraz intencje 

wnioskodawców co do właściwej regulacji zagadnienia dostępności do whs na czas 

organizacji SDM, odpowiadającej faktycznym potrzebom pielgrzymów, wyżej wskazane 

kwestie proponuje się wyjaśnić w uzasadnieniu.

Jednocześnie Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie podnosi, że niezależnie od 

powyższych wątpliwości ostateczna decyzja co do treści aktu należy do Ministra Sportu i 

Turystyki, jako organu odpowiedzialnego za wydanie projektowanego aktu.

Z poważaniem,

Stanisław Małecki 
Dyrektor

Departamentu Prawa Administracyjnego 
w Rządowym Centrum Legislacji

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/

Sprawę prowadzi: Magdalena Plachimowicz
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