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       Pan prof.
       Tomasz Grodzki
       Marszałek Senatu
       Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego podczas 22. 
posiedzenia Senatu RP w dniu 25 marca 2021 r. skierowanego do Ministra Zdrowia 

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Jana Marię Jackowskiego                 
skierowanym do Ministra Zdrowia, Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii na wstępie informuję, iż ww. oświadczenie zostało przekazane przez Ministra 
Zdrowia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W oświadczeniu, senator informuję o znajdujących się na stronach internetowych, licznych 
ofertach najmu apartamentów, które „stanowią znaczący wyłom, omijający wprowadzone 
ograniczenia.”. W oświadczeniu znajduje się także pytanie o to „czy jest planowane 
działanie zmierzające do unormowania sytuacji zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami 
dotyczącymi branży hotelarskiej?”.

Biorąc pod uwagę powyższą treść oświadczenia, a także właściwość rzeczową Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii przedkładam następującą odpowiedź.

W obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 polski rząd podejmuje wiele działań mających na 
celu wzmocnienie krajowego systemu opieki zdrowotnej i powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków 
wirusa. Jednym z przejawów ww. działań są wprowadzane obostrzenia w odniesieniu do 
określonych rodzajów działalności, które to obostrzenia zawarte są w kolejnych wersjach 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Decyzje w odniesieniu do kolejnych 
obostrzeń oraz ich zakresu podejmowane są w dbałości o życie i zdrowie obywateli. W 
takim też celu ograniczono działalność związaną ze świadczeniem usług hotelarskich, 
jednocześnie pozostawiając możliwość ich świadczenia w odniesieniu do tych grup 
podmiotów, dla których korzystanie z usług hotelarskich jest niezbędne, gdyż związane 
jest, przykładowo, z wykonywaniem pracy. 

Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych reguluje m.in. zasady świadczenia usług hotelarskich tj. krótkotrwałego, 
ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także 
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych, oraz świadczenia, w 
obrębie obiektu, usług z tym związanych. 
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Obowiązki w zakresie wpisania obiektu do ewidencji albo uzyskania decyzji 
o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju obiektu hotelarskiego i nadaniu kategorii dotyczą 
wszystkich obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., jeżeli 
przychód należny z tytułu działalności gospodarczej przekroczył w danym miesiącu 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą ze 
wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.

W kontekście scharakteryzowanej powyżej działalności polegającej na świadczeniu usług 
hotelarskich należy zauważyć, że przepisy kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii ograniczały prowadzenie działalności polegającej na 
świadczeniu usług hotelarskich, nie wyłączyły zaś działalności reklamowej w tym zakresie. 
Nie można zatem stawiać znaku równości między świadczeniem usług, a ich 
reklamowaniem, z tego też powodu trudno odnosić się do istnienia ewentualnych sankcji 
dla działalności, która nie została zakazana, ani ograniczona, a także przypisywać 
jakimkolwiek podmiotom obowiązek jej ścigania i karania.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 
przygotował wiele rozwiązań antykryzysowych (przepisy Tarczy Antykryzysowej, Tarcze 
Finansowe PFR) w zakresie ochrony miejsc pracy i zapewnienia płynności finansowej  
przedsiębiorców. Działania pomocowe objęły także przedsiębiorców świadczących usługi 
hotelarskie. 

Uprzejmie informuję, że prace Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii są obecnie 
skupione na dotarciu z pomocą do jak największej grupy przedsiębiorców dotkniętych 
kryzysem covid-19. W zakresie właściwości Ministra nie leży natomiast monitoring 
przestrzegania nakazów i zakazów w odniesieniu do poszczególnych działalności, ani też 
stosowanie sankcji w przypadku ich ujawnienia. Te działania leżą w kompetencji 
odpowiednich służb sanitarnych oraz Policji.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
Minister Zdrowia
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