
Projekt wstępny  

  

ROZPORZADZENIE 

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
1)

 

z dnia ......................... 

 

w sprawie  wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie 

 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.
2)

) zarządza się co następuje:  

 

      § 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia członków zespołów oceniających 

obiekty hotelarskie, nie będących pracownikami urzędów marszałkowskich, zwanych dalej 

„członkami zespołu” oraz sposób i termin wypłaty tego wynagrodzenia.  

§ 2. Za przeprowadzenie czynności związanych z dokonaniem oceny spełniania przez 

obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i  

kategorii  marszałek województwa wypłaca członkowi zespołu wynagrodzenie w wysokości 

5% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 

złożenia wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego podlegającego ocenie.    

§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa  w § 2, marszałek województwa wypłaca na 

rachunek  wskazany przez członka zespołu, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia 

czynności związanych z dokonywaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań 

niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i  kategorii.  

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1)

 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie  na podstawie § 

1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz.1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).  

 
2)

 Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 , z 

2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2009 r. Nr ..., poz. …)  

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 
Ustawa z dnia ………….   o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy 

- Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr …, poz….) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).  

Art. 38 ust. 4c w brzmieniu nadanym zmienianą ustawą o usługach  turystycznych stanowi, iż 

minister właściwy do spraw turystyki określi w drodze rozporządzenia wysokość 

wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie, nie będących 

pracownikami urzędów marszałkowskich, oraz sposób i termin wypłaty tego wynagrodzenia, 

uwzględniając, że wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Rozporządzenie stanowi wykonanie ww. upoważnienia 

ustawowego. Wprowadza ono regulację,  na mocy której za przeprowadzenie czynności 

związanych z dokonaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do 

zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i  kategorii  marszałek województwa wypłaca 

członkowi zespołu wynagrodzenie w wysokości 5% miesięcznej stawki minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku o zaszeregowanie 

obiektu hotelarskiego podlegającego ocenie.  Na mocy   rozporządzenia ww. wynagrodzenie  

marszałek województwa wypłaca na rachunek  wskazany przez członka zespołu, w terminie 

14 dni od dnia przeprowadzenia czynności związanych z dokonywaniem oceny spełniania 

przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego 

rodzaju i  kategorii.  

Ocena Skutków Regulacji wraz z konsultacjami społecznymi, konsultacjami 

międzyresortowymi oraz analizą skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu 

państwa zostanie dokonana po uchwaleniu ustawy o  zmianie ustawy o usługach 

turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.  

Zakłada się wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 


